Kuva 11-10-2. Pohjaveden aleneman epäsuoran vaikutuksen alue kaivoksen elinaikana hankevaihtoehdossa 4 (HIA2, SRK 1/2013).
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11.10.3 Käytetyt arviointimenetelmät ja aineistot

11.10.4 Vaikutuksen suuruusluokka

Luontovaikutusten arviointi on tehty vertaamalla hankkeen aiheuttamia muutoksia (ks. luku 8 Hankekuvaus) ja niistä aiheutuvia vaikutuksia luontotyypeissä ja lajistossa verrattuna nykytilaan. Nykytila on kuvattu yksityiskohtaisesti luvussa 10.10.
Lisäksi arvioinnissa on käytetty seuraavia tietolähteitä:
• uhanalaisia lajeja koskeva tieto on peräisin Suomen ympäristökeskuksen tietokannoista sekä kasvi- ja eläinatlaksista;
• Natura -alueiden direktiiviluontotyyppejä koskeva tieto perustuu Metsähallituksen aineistoon;
• Kolarin ja Muonion alueilla sijaitsevia luonnontilaisia lähteitä
koskeva tieto on peräisin Maanmittauslaitoksen topografitietokannasta;
• Metsälain mukaisia yksityismetsiä koskeva tieto perustuu
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion vuoden 2010 vuositilaston tietoihin.
Paikkatietojärjestelmää on käytetty apuna, kun on määritelty
vaikutuksen suuruusluokka, vaikutuskohteita sekä arvioitu niiden herkkyyttä vaikutuksille.

Olipa vaikutus pysyvä, palautuva tai lyhytaikainen vaikutuksen
suuruusluokka määritellään tuhoutuneiden luontotyyppien
pinta-alan tai lajin yksittäisten edustajien ja/tai populaatioiden
osuutena suhteessa vastaavien elinympäristöjen yleisyyteen tai
lajien esiintymistiheyteen ympäröivällä alueella. Vaikutuksen
suuruusluokan arvioinnissa käytetyt suuruusluokan kriteerit on
esitetty taulukossa 11-10-3.
Myös muita näkökohtia ja asiantuntijatietoa on käytetty hyväksi laadittaessa suuruusluokan kriteerejä.

Taulukko 11-10-2. Yhteenveto hankevaihtoehtojen vaikusalueista.

Yhteenveto eri hankevaihtoehtojen vaikutusalueista
Hankevaihtoehto

1A

1B

1C

Suora vaikutus
Hannukainen [ha]

2840

2320

2320

Rautuvaara [ha]

20

830

20

Juvakaisen-maa [ha]

0

0

Kuljetuskäytävä
100m x 11km.

Rikastushiekka-alue Hannukaisessa.

Mukaan lukien epäsuorat vaikutukset

Hannukaisessa epäsuorat vaikutukset rajoittuvat
pohjaveden alenema-alueeseen. Rautuvaarassa
kuivatusvaikutus rajoittuu noin 500 metriin suodatuslaitoksen ympärillä.

100m x 11km.

Rikastushiekka-alue Rautuvaarassa.

Mukaan lukien epäsuorat vaikutukset

Hannukaisessa epäsuorat vaikutukset rajoittuvat pohjaveden alenema-alueeseen. Rautuvaarassa kuivatusvaikutus rajoittuu noin 500 metriin suodatuslaitoksen ympärille sekä rikastushiekka-alueen ympärille.

100m x 20km.

Rikastushiekka-alue Juvakaisenmaalla (Niesa).

Mukaan lukien epäsuorat vaikutukset

Hannukaisen epäsuorat vaikutukset rajoittuvat
pohjaveden alenema-alueeseen.

700

Rautuvaarassa kuivatusvaikutus rajoittuu noin 500
metriin suodatuslaitoksen ympärille.
Juvakaisenmaalla kuivatusvaikutus rajoittuu noin
500 metriin rikastushiekka-altaan ympärille.
100m x 10km.
Mukaan lukien epäsuorat vaikutukset

4

1710

580

0

Rikastushiekka-alue Rautuvaarassa. Rikastamo ja
muut rakennukset Rautuvaarassa. Putkilinja Muonionjokeen.
Hannukaisen epäsuorat vaikutukset rajoittuvat
pohjaveden alenema-alueeseen.
Rautuvaarassa kuivatusvaikutus rajoittuu noin 300
metriin teollisuusalueesta ja rikastushiekka-altaasta.

Pölyvaikutusten alue on määritelty luvussa 11.4 ja meluvaikutusten alue luvussa 11.6.
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11.10.5 Vaikutuskohteen herkkyys
Lajin herkkyysmääritys perustuu Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) punaisen listan2 käyttämään luokitukseen (Kuva
11-10-3), Suomen luonnonsuojelulakiin, EU:n direktiiveihin ja
Natura-alueiden suojeluperusteisiin.
Lisäksi herkkyyden arvioinnissa on otettu huomioon lajien
esiintymisalueiden laajuus sekä tiheys alueellisella ja/tai kansallisella tasolla sekä lajin palautumiskyky ja kyky sijoittua uudelleen.
Luontotyyppien (habitaattien) herkkyyden määrittelyt perustuvat luontotyypin suojelustatukseen Suomen luontotyyppien uhanalaisuus3 -arvioinnissa, Suomen luonnonsuojelulainsäädännössä, vesi- ja metsälain suojelusäädöksissä, EU:n direktiiveissä sekä Natura- ja FINIBA4-määrittelyissä.
Lisäksi on otettu huomioon luontotyypin esiintymisalueen
laajuus ja yleisyys alueellisella tasolla sekä luontotyypin kyky palautua.
Taulukossa 11-10-4 on esitetty luontotyyppien ja lajien herkkyyskriteerit. Myös muita näkökohtia ja asiantuntijatietoa on
käytetty hyväksi määriteltäessä herkkyystason kriteerejä.

11.10.6.1 Luontotyypit

Kaikissa hankevaihtoehdoissa suurin osa suoran vaikutuksen
alueella olevista luontotyypeistä on yleisiä, suojelemattomia
luontotyyppejä, joiden herkkyysaste on matala. Nämä luontotyypit sisältävät mm. kivennäismaakankaita sekä asutuksen ja
talousmetsän ympäröimiä elinympäristöjä.
Hannukaisen alueen luontotyyppejä esittävä kartta on esitetty kuvassa 11-10-4, Rautuvaaran alueen kuvassa 11-10-5 sekä lisäalueen ja Ristimellanjänkän alueen kuvassa 11-10-6.
Kolarin, Muonion ja koko Lapin alueella on runsaasti samankaltaisia, suojelemattomia luontotyyppejä. Tämänkaltaisten
luontotyyppien menettäminen Hannukaisen alueella vastaa
noin 1%:n osuutta verrattuna samanlaisten luontotyyppien
esiintymiseen Kolarin alueella. Näin ollen vaikutusta pidetään
vähäisenä.

11.10.6 Vaikutuksen merkittävyys
Seuraava vaikutusten arviointi keskittyy tiettyihin luontotyyppeihin ja lajeihin, jotka kunkin hankevaihtoehdon kannalta ovat
keskeisiä. Vaikutukset kasvien ja lintujen elinympäristöihin on
tässä luvussa arvioitu erikseen edellä mainittuja kriteereitä käyttäen.

Suuruusluokka
Luontotyypin tai lajin luokitus ja suojelutaso osoittavat kyseisen luontotyypin/lajin runsautta alueellisella ja/tai kansallisella tasolla. Jokin luontotyyppi/
laji voi olla kansallisella tasolla uhanalainen (VU, EN,
CR), mutta alueellisella tasolla runsas, mikä osoittaa,
että kansallisesti uhanalaisen luontotyypin/lajin tuhoutuminen voi alueellisesti joskus olla suuruusluokaltaan pieni tai kohtalainen.

Herkkyystaso
Jos luontotyypin esiintymät ovat pieniä ja hajallaan
olevia, saattaa lajeilla olla vaikeuksia siirtyä toisille alueille. Siten tämänkaltaiset luontotyypit, kuten
luonnontilaiset lähteet, on määritelty korkeamman
herkkyystason vaikutuskohteiksi.
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Kuva 11-10-3. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) punaisen
listan arviointiluokitus.

2

http://www.iucnredlist.org/

3

SY8/2008 Suomen luontotyyppien uhanalaisuus

4

http://www.birdlife.fi/finiba/index.html

Taulukko 11-10-3. Arvioinnissa käytetyt vaikutuksen suuruusluokan kriteerit.

Pieni
Tuhoutuvien yleisten luontotyyppien alue pienempi kuin 1000 ha. Alueellisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla yleisen lajin
esiintymän menettäminen.

Keskisuuri
Tuhoutuvien yleisten luontotyyppien alue pienempi kuin 5000 ha.
Kunnan tai maakunnan tasolla harvinaisen lajin
esiintymän menettäminen.

Luontotyyppien menetys on palautuvaa tai palautumatonta, ja menetystä voidaan lieventää tai
Luontotyyppien tai lajien menetys on osittain palajit voidaan uudelleensijoittaa.
lautumatonta ja pysyvää, menetystä ei aina voida
lieventää tai lajeja uudelleensijoittaa.

Suuri
Tuhoutuvien luontotyyppien alue isompi kuin 5000
ha.
Alueellisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla harvalukuisen lajin esiintymän menettäminen.
Luontotyyppien tai lajien menetys on palautumatonta ja pysyvää, menetystä ei voida lieventää tai lajeja
uudelleensijoittaa.

Taulukko 11-10-4. Lajien ja luontotyyppien herkkyyskriteerit.

Matala

Keskisuuri

Korkea

Suomen/EU:n tasolla luokittelemattomat ja suojelemattomat lajit ja luontotyypit;

Suomen ympäristöhallinnon alueellinen uhanalaisuusarviointi;

Natura-alueiden direktiiviluontotyypit ja -lajit;

IUCN:n tasolla suojelemattomat ja luokittelemattomat lajit;

Vesilailla suojellut luonnontilaiset lähteet;

Luonnnonsuojelulaki;
EU:n direktiivit, lajit ja luontotyypit;

Silmälläpidettävät luontotyypit ja lajit (NT);

Rauhoitetut lajit;

Metsälailla suojellut kohteet.

Uhanalaiset lajit (EN, CR, VU);

IUCN:n elinvoimaisiksi (LC) luokittelemat lajit,
Suomessa elinvoimaisiksi määritellyt luontotyypit (LC).

Erityisesti suojeltavat lajit;
FINIBA-alueet;
IBA-alueet;
RAMSAR-kosteikot.
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Kuva 11-10-4.
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Hannukaisen alueen luontotyypit.

Kuva 11-10-5. Rautuvaaran alueen luontotyypit.
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Kuva 11-10-6. Lisäalueen ja Ristimellanjänkän alueen luontotyypit.
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Uhanalaiset luontotyypit

Hannukaisen alueella on viisi uhanalaista luontotyyppikuviota,
joihin kohdistuu vaikutuksia. Luontotyypit ovat lettorämeitä, välipintalettoja, ketoja ja niittyjä (Kuva 11-10-7). Nämä luontotyypit on luokiteltu valtakunnallisesti uhanalaisiksi ja niiden herkkyystasoa on pidettävä korkeana.
Tämänkaltaiset luontotyypit ovat paikallisesti harvinaisia, lisäksi Lapin alueen soiden kuivattaminen uhkaa näitä luonnontilaisina säilyneitä luontotyyppejä. Verrattaessa lettojen alueellista
runsautta ja niiden edustaman luontotyypin herkkyyttä, arvioidaan edellä mainittujen viiden luontotyyppikuvion tuhoutuminen Hannukaisen alueella merkittäväksi vaikutukseksi.
Rautuvaaran alueella on myös viisi uhanalaista luontotyyppikuviota, jotka sijaitsevat hankkeen vaikutusalueella (Kuva 11-107). Luontotyypit ovat lettorämeitä ja vanhaa kuusivaltaista metsää. Hankevaihtoehdosta riippuen niihin kohdistuu vaikutuksia
ja/tai ne tuhoutuvat suunniteltujen kaivostoimintojen seurauksena.
Hankevaihtoehdoissa 1A 1C Niesajoessa tapahtuvat
merkittävät virtausolosuhteiden ja veden laadun
muutokset saattavat tuhota kolmella kuviolla
Niesajoen tulva-alueilla esiintyvää uhanalaista luontotyyppiä.
Sotkavuoman suoalueen lähellä on myös uhanalainen luontotyyppi alueella, missä suodatuslaitoksen rakentaminen saattaa
vaarantaa sen säilymisen.

Hankevaihtoehdossa 4 suunniteltu ylimäärävesien
purku Muonionjokeen vähentää Niesajoen virtausolosuhteisiin kohdistuvaa vaikutusta. Tämä pienentää myös Niesajoen tulva-alueella sijaitseviin kahteen uhanalaiseen luontotyyppikuvioon kohdistuvaa vaikutusta. Yksi näistä elinympäristöistä jää edelleen alttiiksi
vaikutuksille. Myös Niesajoen veden laadun paraneminen saattaa edesauttaa säästyvien luontotyyppien luonnontilaisena säilymistä.
Suoja-aidan, selkeytysaltaan ja Muonionjoen putkilinjan sijainnit aiheuttavat todennäköisesti Niesajoen tulva-alueella yhden uhanalaisen luontotyyppikuvion tuhoutumisen ja rakenteilla on mahdollisesti vaikutusta myös kahdelle teollisuusalueen lähellä sijaitsevalle luontotyyppikuvioille.
Näihin uhanalaisiin luontotyyppeihin kohdistuva kaivostoiminnan vaikutus arvioidaan merkittäväksi Rautuvaaran alueella
kaikissa hankevaihtoehdoissa.
Muonionjoen putkilinjan varrella on uhanalaisia luontotyyppejä, erityisesti Juvakaisenmaan ja Ristimellanjänkän alueiden
lähettyvillä. Niihin ei arvioida kohdistuvan vaikutusta.

Lisääntyvä tieto
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion mukaan
Pohjois-Suomessa yksityisesti omistetuilla mailla
tunnistetaan vuosittain 150-200 ha uusia jyrkänteitä ja noin 150 ha lampien välittömiä lähiympäristöjä, jotka täyttävät metsälakikohteille asetetut
kriteerit.
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Metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt
Metsälailla suojellut elinympäristöt arvioidaan herkkyydeltään keskisuuriksi. Hannukaisen alueella on
kymmenen tällaista alle hehtaarin suuruista metsälain suojelemaa elinympäristöä (Kuva 11-10-8). Hankevaihtoehdoissa 1A-1C kuusi niistä tuhoutuu palautumattomasti
aidatun alueen sisällä. Lisäksi yhtä puronvarsimetsää ja yhtä vähäpuustoista suota uhkaa kuljetuskäytävän infrastruktuurin rakentaminen. Neljää elinympäristöä uhkaa heikentyminen sekä
mahdollinen tuhoutuminen siksi, että kaivoksen vedenhallintajärjestelmä vähentää tiettyjen purojen ja jokien virtaamaa, mikä
puolestaan vähentää veden määrää ja vaikuttaa purojen varsilla
ja soilla kasvavaan puustoon.
Alueen metsälakikohteiden joukossa on jyrkänne (0,7 ha)5
sekä purojen ja jokien välittömiä lähiympäristöjä, jotka ovat
metsälain nojalla suojeltuja. Hankevaihtoehdoissa 1A-1C tuhoutuu yhteensä noin 4 ha metsälakikohteita.
Verrattuna hankevaihtoehtoihin 1A-1C, vaihtoehto 4 kattaa
pienemmän maa-alueen Hannukaisen alueella ja säästää kaksi
joki- ja puroympäristöä tuhoutumiselta.
Kaikissa hankevaihtoehdoissa Hannukaisen alueella metsälakikohteisiin kohdistuva vaikutus arvioidaan kohtalaiseksi.
Rautuvaaran alueella, aidatun alueen sisällä on yksi metsälailla suojeltu elinympäristö (Kuva 11-10-9). Tosin minkäänlaista
infrastruktuuria ei ole suunniteltu tämän pienen vesistöalueen
lähelle. Mikäli tämä elinympäristö tuhoutuu, vaikutus arvioidaan
kohtalaiseksi.
Ristimellanjänkän alueella ja Muonionjoen putkilinjan varrella metsälailla suojeltuihin elinympäristöihin ei kohdistu vaikutuksia.
Verrattuna vastaavanlaisten elinympäristöjen alueelliseen
runsauteen, metsälaki-elinympäristöihin kohdistuva vaikutus
arvioidaan suuruusluokaltaan keskisuureksi. Metsälakikohteet
on määritelty keskisuuren herkkyystason kohteiksi. Kaikissa hankevaihtoehdoissa vaikutus arvioidaan siten kohtalaiseksi, tosin
hankevaihtoehto 4 on hiukan muita parempi.
5

Jyrkänne on lähes pystysuora, yli 10-metrinen kallioseinämä.
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Luonnontilaiset lähteet
Luonnontilaiset lähteet arvioidaan herkkyydeltään
keskisuuriksi, mikä johtuu niiden vesilaissa määritellystä statuksesta ja siitä, että ne tukevat arvokkaiden
elinympäristöjen olemassaoloa. Lähteet saattavat olla herkkiä
hankkeessa toteutettaville kuivatustoimenpiteille.
Hannukaisen alueella sijaitsevista 77 luonnontilaisesta lähteestä tai tihkupinnasta 29 menetetään
hankevaihtoehdoissa 1A1C (Kuva 11-10-10). 11
näistä lähteistä sijaitsee louhosten kuivatusvaikutuksen alueella
ja ne menetetään kaikissa hankevaihtoehdoissa. Muut aidatun
alueen sisällä olevat lähteet ovat vaarassa menettää luonnontilansa, muuttua tai jopa tuhoutua.
Hankevaihtoehdossa 4 lähteisiin kohdistuu vähemmän suoraa vaikutusta kuin muissa vaihtoehdoissa, koska siinä hankkeen vaatima maa-ala on
muita vaihtoehtoja pienempi ja toiminnot
Hannukaisessa on sijoitettu eri tavalla.
Rautuvaaran alueella Niesajoen virtausolosuhteiden muutokset saattavat vaikuttaa kolmeen lähteeseen (hankevaihtoehdot 1A-1C). Hankevaihtoehdossa 4 virtausolosuhteiden arvioidaan pysyvän nykytilanteen kaltaisena, minkä vuoksi on todennäköistä, että nämä kolme lähdettä eivät tuhoudu. Lisäksi vaihtoehdoissa 1B ja 4 kolme lähdettä on Rautuvaaran aidatun alueen sisällä ja ne saattavat tuhoutua.
Juvakaisenmaan lähellä, jonkin matkan päässä
Muonionjokeen suunnitellusta putkilinjasta (VE4) on lähteitä. Koska ne ovat etäällä käytävästä, on epätodennäköistä, että
putkilinjan rakentamiseen liittyvät pienimuotoiset toiminnot
vaikuttaisivat niihin.
Maanmittauslaitoksen tietokantojen mukaan hankealueesta 25 kilometrin säteellä on 354 luonnontilaista lähdettä, mitä
osoittaa, että alueella on runsaasti lähteitä. Siksi noin 34 - 40 lähteen tuhoutuminen hankevaihtoehdoissa 1A-1C ja 23:n tuhoutuminen hankevaihtoehdossa 4 arvioidaan kohtalaiseksi vaikutukseksi. Jokaiseen tuhottavaan lähteeseen on kuitenkin saatava poikkeuslupa.

