Kuikka (Gavia arctica)
Kuikka ei ole Suomessa uhanalainen. Sen pesivän populaation
koko on noin 11 000 - 13 000 paria. Kolmen parin tiedetään pesivän Rautuvaaran altailla. Tähän pesivään populaatioon kohdistuva vaikutus arvioidaan vähäiseksi.

Kalasääksi (Pandion haliaetus)
Kalasääksi on kosmopoliittinen laji, jolla on Suomessa noin 1200
pesivän parin vakaa populaatio. Kalasääksi luokitellaan silmälläpidettäväksi lajiksi (NT). Kalasääksen ei tiedetä pesivän hankealueella, mutta se käyttää Rautuvaaran altaita ruokailuun ja
sillä on todennäköisesti pesä jossakin lähettyvillä. Kalasääksi on
melko herkkä häiriöille, erityisesti hautomisaikaan. Siksi on mahdollista, että hankkeella saattaa olla jonkin verran negatiivista
vaikutusta kalasääkseen. Populaation tasolla vaikutukset voidaan arvioida vähäisiksi.

Kuva 11-10-21. Kuikka

Laulujoutsen (Cygnus Cygnus)
Nykyisin laulujoutsen on yleinen lintu, jonka populaatio on kasvanut nopeasti 1950-luvun merkittävän vähenemisen jälkeen.
Populaation koko on 5000 - 7000 paria, ja laji on Suomessa elinvoimainen (LC). Hankkeen vaikutus laulujoutseneen on merkityksetön.
Uivelo (Mergus albellus)
Uivelo on euraasialainen laji. ��������������������������������
Euroopassa sillä on pesivä populaatio vain Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa uivelopopulaatio on kasvanut. Nykyisin se on 2000 - 3000 parin suuruinen.
Hankealueella uivelo ei ole yleinen, mutta Rautuvaaran altailla on havaittu neljä pesivää paria. Populaation tasolla uiveloon
kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä.

Kuva 11-10-22. Kalasääksi

Merikotka (Haliaeetus albicilla)
Merikotka on laajalle levinnyt petolintu, jonka populaatio on
Suomessa kasvanut. Nykyisin se on noin 350 parin suuruinen.
Merikotka arvioidaan vaarantuneeksi lajiksi (VU). Euroopan populaation koko on 5000 - 6600 paria. Merikotka ei pesi hankealueella eikä se ole siellä yleinen muuttolintu. Merikotkaan
kohdistuva vaikutus arvioidaan merkityksettömäksi.
Ampuhaukka (Falco columbarius)
Ampuhaukka on laajalle levinnyt haukka, jonka populaation
koko on Suomessa noin 3200 pesivää paria. Eniten ampuhaukkaa
esiintyy maan pohjoisosissa. Ampuhaukka ei ole uhanalainen.
Ampuhaukka ei ole yleinen hankealueella, mutta Rautuvaarassa
siitä on tehty havaintoja. Ampuhaukkapopulaatioon kohdistuvat vaikutukset ovat merkityksettömiä.
Pyy (Bonasa bonasia)
Pyy on Suomessa yleinen ja laji on levinnyt viime vuosina pohjoista kohti. Populaatio vaikuttaa vakaalta, ja laji arvioidaan
elinvoimaiseksi (LC). Hankealueella laji ei ole kovin yleinen.
Pyypopulaatiolle aiheutuvat vaikutukset arvioidaan merkityksettömiksi.
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Teeri (Tetrao tetrix)
Teeri on Suomessa yleinen laji, jonka populaation koko on noin
600 000 pesivää paria. Teeri on suosittu riistalintu. Teeripopulaatio
on merkittävästi pienempi kuin 50 vuotta sitten, joten se on luokitettu silmälläpidettäväksi (NT). Hankealueella teeri on säännöllinen, mutta harvinainen pesijä. Populaatioon kohdistuvat vaikutukset ovat merkityksettömät.

Kuva 11-10-23. Teeri

Metso (Tetrao urogallus)
Metsopopulaatio pieneni 70% 1960-luvulta 1990-luvulle.
Viimeiset 20 vuotta populaation koko on ollut vakaa, ja tämänhetkinen arvio sen koosta on 300 000 paria. Metso ei ole yleinen
hankealueella, mutta se pesii siellä säännöllisesti ja populaation
esiintymistiheys on korkeampi kuin teeren. On epätodennäköistä, että hanke vaikuttaisi metsopopulaatioon, joten vaikutus on
merkityksetön.
Kurki (Grus grus)
Kurkipopulaatio on kasvanut voimakkaasti ja on nykyisin 30 000
- 40 000 paria. Hannukainen-Rautuvaara -alueella kurki on harvinainen, eikä hanke vaikuta pesivään populaatioon. Vaikutus on
siksi arvioitavissa merkityksettömäksi.

Kapustarinta (Pluvialis apricaria)
Kapustarinta on euraasialainen laji, jonka Euroopan populaation
koko on 460 000 paria. Suomen 50 000 - 80 000 parin populaatio
on mahdollisesti pienentymässä, mutta sitä ei kuitenkaan pidetä uhanalaisena. Kapustarinta on harvinainen sekä Rautuvaaran
että Hannukaisen alueilla. On epätodennäköistä, että hanke vaikuttaisi kapustarinnan populaatioon. Vaikutus on siksi merkityksetön.

Kuva 11-10-24. Kapustarinta

Suokukko
Ks. Erittäin uhanalaiset lajit.
Liro (Tringa glareola)
Kaikista Suomen rantalintulajeista lirolla on suurin pesivä populaatio, 350 000 - 400 000 pesivää paria. Liron populaatio on
pienentynyt noin kolmanneksen viimeisten 30 vuoden aikana, mutta laji luokitellaan siitä huolimatta elinvoimaiseksi (LC).
Populaatioiden tiheys on suurin Pohjois-Suomessa. Myös hankealueella liro on yleisin rantalintu. Pesivä populaatio on runsas
ja hankkeen aiheuttamat vaikutukset populaatiotasolla merkityksettömiä.
Vesipääsky
Ks. Vaarantuneet lajit (VU).
Lapintiira (Sterna paradisaea)
Lapintiiran Suomen populaatio on 60 000 - 90 000 parin kokoinen ja lajin kantaa pidetään vakaana. Pohjois-Suomessa lapintiiran populaatio on pienentynyt, mutta lintu on silti vielä hyvin yleinen. Hannukainen-Rautuvaara -alueella lapintiira ei ole
säännöllisesti pesivä laji eikä sillä ole siellä tärkeitä lepo- tai ravinnonhankintapaikkoja. Hankkeen vaikutus lapintiirapopulaatioihin on merkityksetön.
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Hiiripöllö (Surnia ulula)
Hiiripöllön pesivän populaation arvioidaan vaihtelevan 1000 ja
6000 parin välillä. Hiiripöllö on hyvin riippuvainen ravinto-olosuhteista. Lajia ei pidetä uhanalaisena. Tutkimuksissa hiiripöllön
on havaittu esiintyvän sekä Hannukaisen että Rautuvaaran alueilla. Kun kuitenkin otetaan huomioon sen esiintymisen epäsäännöllisyys (kts. tekstilaatikko ohessa), hankkeen hiiripöllölle
aiheuttamia vaikutuksia pidetään merkityksettöminä.
Helmipöllö (Aegolius funereus)
Hyvien ravinto-olosuhteiden vallitessa helmipöllö on Suomen
runsaslukuisin pöllö. Pesivän populaation koko on 3000 - 8000
paria, mutta viimeisten 30 vuoden aikana populaation koko on
yleisesti pienentynyt ja tällä hetkellä helmipöllö arvioidaan silmälläpidettäväksi lajiksi (NT). Helmipöllö pesii Hannukainen Rautuvaara -alueella, mutta populaatiotasolla hankkeen toteuttamisen aiheuttamaa elinympäristöjen vähenemistä voidaan pitää vähäisenä.
Palokärki (Dryocopus martius)
Palokärki on Suomessa yleisesti pesivä lintu lukuun ottamatta
maan pohjoisosaa. Populaation koko on 30 000 - 50 000 paria
eikä lajia luokitella uhanalaiseksi. Hankealueella laji on harvinainen ja siitä on yksi havainto Rautuvaaran alueelta. Palokärkeen
kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.

Myyräpopulaatioiden koon tiedetään vaihtelevan
3-5 vuoden sykleissä. Pöllöjen esiintymät ja pesiminen on voimakkaasti sidoksissa niiden pääasialliseen ravintoon eli myyriin. Erityisesti helmipöllö on erikoistunut myyriin ja kun ravintoa on
runsaasti helmipöllön pesimistiheys voi olla suuri.
Vuosi 2011 oli myyrien esiintymisen huippuvuosi
ja Hannukaisen-Rautuvaaran alueella rekisteröitiin
jopa 17 helmipöllöreviiriä. Suotuisissa olosuhteissa helmipöllö on Suomen runsain pöllölaji 3000 8000 parin esiintymällä.
Viimeisen 30 vuoden aikana populaatio on
Suomessa pienentynyt. Nykyään helmipöllö luokitellaan silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi. Myös hiiripöllön ja suopöllön tiedetään elävän Hannukaisen
- Rautuvaaran seudulla. Seutua voidaan pitää suhteellisen tärkeänä pöllöille.

Kuva 11-10-25. Palokärki

Pohjantikka (Picoides tridactylus)
Pohjantikan Suomen populaatio on 20 000 - 30 000 pesivää
paria ja sitä pidetään vakaana. Hankealueella pohjantikka on
harvinainen. Yksi pari on kuitenkin havaittu Sotkavuomassa.
Hankkeen vaikutukset pohjantikkapopulaatioon arvioidaan vähäisiksi.

Sinirinta (Luscinia svecica)
Sinirinta on euraasialainen laji ja sen levinneisyysalue Suomessa
kattaa maan pohjoiset osat. 1980-luvulta lähtien sinirintapopulaatio on pienentynyt noin 50 % ja laji luokitellaan silmälläpidettäväksi (NT). Rautuvaaran alueella sinirinta on harvinainen pesimälaji, eikä sitä ole tavattu Hannukaisen alueella. Hankkeen vaikutukset lajiin ovat merkityksettömät.
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11.10.7 Vaikutusten lievennystoimet
Vaikutusten lievennystoimet sekä hankkeen aiheuttamat jäännösvaikutukset, jotka ovat hankevastaavan toteutettavissa, koskevat samalla tavoin kaikkia elinympäristöjä ja lajeja.
Hankevastaavalla on rajalliset mahdollisuudet lieventää eri elinympäristöihin ja lajeihin kohdistuvia vaikutuksia.
Elinympäristöihin ja lajeihin kohdistuvia vaikutuksia on kuitenkin pyritty minimoimaan koko infrastruktuurin ja kaikkien järjestelmien sijainnin huolellisella suunnittelulla. Myös kuljetusreitit
ja -käytävät on suunniteltu ja sijoitettu ottaen huomioon hankkeen vaikutuskohteet. Hankevaihtoehto 4 on kehitetty hankevaihtoehdoista 1A-1C saadun palautteen ja tiedon perusteella.
Vaihtoehto 4 lieventää joitakin vaikutuksia, esimerkiksi luonnontilaisiin lähteisiin kohdistuvia vaikutuksia.
Uhanalaisia luontotyyppejä, etenkin lettoja, ja monia luonnontilaisia lähteitä sijaitsee välittömästi hankkeen kannalta tärkeän infrastruktuurin alla tai välittömästi niiden vierellä. Näihin
lettoihin ja luonnontilaisiin lähteisiin kohdistuvat vaikutukset eivät ole vältettävissä, mikä johtuu näihin alueisiin kohdistuvan
muutoksen suuruusluokasta ja toiminnan laadusta. Hankkeen
kannalta välttämättömiin toimiin kuuluvat esimerkiksi työmaaalueen valmistelutoimet, teiden ja infrastruktuurin rakentaminen sekä kaivostoiminnassa käytetyn vesihuoltojärjestelmän rakentaminen.
Suurin osa metsälailla suojatuista elinympäristöistä on hankkeen suoran vaikutuksen ulkopuolella, ja on epätodennäköistä,
että niihin kohdistuisi epäsuoraa negatiivista vaikutusta. Jos vaikutukset kohdistuvat suoraan joihinkin elinympäristöihin, ei vaikutusten lieventämiseksi ole jälkikäteen lievennyskeinoja.
Itäisen sivukivialueen alle jää lapinkämmekän esiintymä ja
lettosaran esiintymä jää Rautuvaaran rikastushiekka-alueen alle
(hankevaihtoehdot 1B ja 4). Hankesuunnitelmaa ei ole mahdollista muuttaa sellaiseksi, ettei näihin esiintymiin kohdistuisi vaikutusta. Hankevastaava voi kompensoida aiheutunutta haittaa
esimerkiksi edesauttamalla korvaavien esiintymien suojelemista
yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.
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Hankealueella on havaittu ketonoidanlukon esiintymä, johon
kohdistuvan vaikutuksen ja menettämisen riski on lievennettävissä tehokkaalla hankkeen infrastruktuurin suunnittelulla, ennen kaikkea suoja-aidan sijoittamisella ja erityisellä rakennusaikaisella varovaisuudella. Ketonoidanlukkoesiintymän säilyttämiseksi hankevastaava voi aidata esiintymisalueen. Tässä tapauksessa myös hankevaihtoehto 4, jossa hankkeen vaatima alue
pienenee, toimii lievennystoimena.
Vaihtoehdossa 4 Niesajoen tulva-alueella sijaitsevat lapinleinikin esiintymät tulevat säilymään.
Kaikissa hankevaihtoehdoissa menetetään väistämättä tärkeitä lintujen elinympäristöjä. Kaivoshankkeen linnustolle aiheuttamat vaikutukset ovat pääasiassa suoria, elinympäristöjen
menetysten kautta tapahtuvia vaikutuksia. Näitä vaikutuksia ei
voida lieventää. Epäsuoria, erityisesti melusta johtuvia vaikutuksia, voidaan lieventää. Uhanalainen petolintulaji, jonka tiedetään elävän hankealueen läheisyydessä, on erityisen herkkä
hautomisen aikaisille häiriöille. Mikäli kovaa melua (räjäytyksiä
ym.) voidaan välttää hautomisen aikana, pienenee tähän uhanalaiseen lajiin kohdistuva negatiivinen vaikutus.

11.10.8 Sulkemisvaiheen jälkeiset jäännösvaikutukset
Elinympäristöihin suorasti kohdistuvan hankkeen infrastruktuurin, esimerkiksi avolouhosten, sivukivialueiden ja kuljetuskäytävien aiheuttamat jäännösvaikutukset tuottavat palautumattomia menetyksiä. Tässä arvioinnissa kaikkia eläin- ja kasvilajeja sekä luontotyyppejä, jotka ovat aidatun alueen sisäpuolella
tai kyseisestä alueesta riippuvaisia, pidetään pysyvästi tuhoutuneina. Mikään laji, joka on sidoksissa näihin elinympäristöihin,
ei palaa näille paikoille, ja menetystä voidaan pitää pysyvänä.
Aidatun alueen ulkopuolelle kohdistuva melu- ja pölyvaikutusten aiheuttama häiriö lakkaa, kun kaivos suljetaan, mikä mahdollistaa lajiston toipumisen.
Pohjaveden alenemisen sekä jokien virtaamien ja veden laadun muutosten aiheuttamat vaikutukset pienenevät vähitellen
kaivoksen sulkemisvaiheen jälkeen. Tämän vuoksi aidatun alueen ja hankkeen infrastruktuurin ulkopuolelle jäävät elinympäristöt, joihin kohdistunut vaikutus on ollut epäsuoraa, palaavat
luonnolliseen, ennen kaivostoimintaa vallinneeseen tilaansa.
Häiriötä kokeneet lajit toipuvat suurelta osin.
Kun kaivoksen sulkemistoimenpiteet on suoritettu, alkaa
hankealueelle muodostua luonnollisia, eteläiselle Lapille ja
pohjoiselle havumetsävyöhykkeelle tyypillisiä elinympäristöjä.
Näiden elinympäristöjen arvioidaan kehittyvän ajan mittaan. On
myös todennäköistä, että lajiston monimuotoisuus ja esiintymistiheys on verrattavissa vastaavilla muilla alueilla vallitsevaan
monimuotoisuuteen ja esiintymistiheyteen.

11.10.9 Epävarmuustekijät
Lajit saattavat reagoida elinympäristöjen ja biotooppien
muutoksiin tavoilla, joita ei ole tässä arvioinnissa ennakoitu.
Esimerkiksi melun ja suorien elinympäristömenetysten takia populaatioihin kohdistuvat vaikutukset saattavat olla suurempia
kuin on arvioitu. Hankkeesta riippumattomat tekijät, kuten vesipääskyn talvehtimisolosuhteissa Afrikassa tapahtuneet muutokset saattavat vähentää lajimääriä ja lisätä lajin herkkyyttä muutoksille myös kesäisillä elinalueilla.
Lajien esiintymistä koskeva tieto perustuu julkisesti saatavilla
oleviin tietokantoihin ja maastotöihin. Tämä tieto saattaa sisältää epävarmuutta. Tieto on myös riippuvainen selvitysten toteutusajankohdasta ja tieto saattaa muuttua ajan myötä. Tämä lisää
osaltaan arvioinnin epävarmuutta.
Arvioinnissa käytetyt mallit (pöly, melu jne.) sisältävät todellisuuden yksinkertaistuksia, mikä myös lisää arvioinnin epävarmuutta.
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11.11 Natura 2000
Hannukaisen hanke sijoittuu Muonionjoen–Tornionjoen vesistöalueen Natura-alueelle.
Ruotsin puolella sijaitsee Torne och Kalix älvsystem Natura-alue ja Rautuvaaran rikastushiekka-alueen läheisyydessä sijaitsee Niesaselän Natura-alue. Vaikutukset läheisiin Naturaalueisiin voidaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaisesti arvioida osana ympäristövaikutusten arviointia. Natura-arviointi voidaan tehdä myös erillisenä arviointina tai
osana lupamenettelyä.
Northland tulee tekemään Natura-arvioinnin myöhemmin omana menettelynään, erillään YVA-selostuksesta. Natura-arvioinnissa tullaan keskittymään siihen vaihtoehtoon, jolle aiotaan hakea ympäristölupaa. Tässä luvussa on esitetty hieman taustatietoa Naturaarvoista, joita tullaan arvioimaan sekä Natura-arvioinnin lainsäädännöllistä taustaa.
Varsinaista Natura-arviointia ei siis tulla esittämään tässä luvussa, vaan mainitussa erillisessä Natura-arviointia koskevassa raportissa.
Arvioitavat vaikutukset tulevat perustumaan ensisijaisesti tässä YVA-selostuksessa esitettyihin vaikutusarviointeihin. Haitallisia vaikutuksia lieventävien toimenpiteiden suunnittelu täsmentyy ennen lupavaiheeseen siirtymistä.

11.11.1 Vaikutusalue
Hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat Natura-alueet
• Muonionjoen–Tornionjoen vesistöalueen Natura-alue
(Suomi)
• Torne och Kalix älvsystem Natura-alue (Ruotsi)
• Niesaselän Natura-alue
Hankkeen sijainti suhteessa edellä mainittuihin Naturaalueisiin on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 11-11-1).
Hankkeen vaikutukset Natura-alueisiin, jotka tullaan arvioimaan erillisessä Natura-arvioinnissa, johtuvat pääosin:
• louhosten tyhjentämisestä rakennusvaiheessa (ainoastaan
vaihtoehdot 1A–1C),
• toimenpiteistä valuma-alueella kaivoksen toiminnan aikana,
• rikastushiekka-alueesta suotautumisen ja avolouhosten ylivuotamisen vaikutuksista kaivoksen sulkemisen jälkeen sekä
• rakentamisen, toiminnan ja sulkemisen aikaisesta pölystä.
Eri hankevaihtoehtojen vaikutuksia pintavesiin ja vesieliöstöön on arvioitu luvussa 11.9.
Kaivostoiminnasta saattaa aiheutua pölyhaittaa lähinnä
Niesaselän Natura-alueelle, joka sijaitsee Rautuvaaran rikastushiekka-altaiden kaakkoispuolella. Pölyn leviämisen kannalta eniten on merkitystä sillä, millaisin toimin pölyhaittaa pyritään ehkäisemään ja/tai pienentämään.
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Kasvillisuusvaikutuksia aiheuttavat sekä pienet että suuret
hiukkaset sekä näihin mahdollisesti sitoutuneet haitta-aineet.
Halkaisijaltaan 8-10 µm:n suuruiset hiukkaset tukkivat kasvien
ilmarakoja ja aiheuttavat yhteyttämisen vähenemistä ja muutoksia aineenvaihdunnassa. Tämä saattaa johtaa kasvun vähenemiseen ja muuttaa kasviyhteisöjen lajien runsaussuhteita.
Heikentyneinä kasvit myös ovat alttiimpia patogeeneille ja tuhoeläimille. Maaperän kautta tapahtuvassa altistuksessa hiukkaskoolla ei ole merkitystä, sillä haitta-aineet suotautuvat maaperään sadeveden mukana.
Vaikutusten arviointi kattaa Muonionjoki–Tornionjoki vesistöalueen Natura-alueella vesilain mukaiset vesistöt; arvioinnin
ulkopuolelle jäävät vesistöt, jotka kuuluvat johonkin toiseen
Natura-aluekokonaisuuteen.

Vesilain (587/2011) 3 §:n mukaan vesistöllä tarkoitetaan järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta sekä tekojärveä, kanavaa ja muuta
vastaavaa keinotekoista vesialuetta. Vesistönä ei kuitenkaan pidetä noroa, ojaa ja lähdettä.

Niesaselän alueella vaikutusarviointi kohdistuu luontodirektiivin mukaisiin luontotyyppeihin ja -lajeihin.
Hankkeen vesistövaikutukset kohdistuvat Suomen puolella Valkeajokeen, Kuerjokeen, Äkäsjokeen, Niesajokeen ja
Muonionjokeen sekä vaihtoehdossa 1C myös Ylläsjokeen.
Lisäksi vaikutusalueella on useita vesilain mukaisia lampia, järviä ja puroja (Kuva 11-11-2). Ruotsin puolella vaikutukset kohdistuvat Äkäsjokisuun ja Perämeren väliin jäävälle Muonionjoen
osalle.

Kuva 11-11-1. Natura-alueet hankealueen läheisyydessä.
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Kuva 11-11-2. Natura-alueet suhteessa YVA-selostuksessa esitettyihin vaihtoehtoihin.
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11.11.2 Arvioinnin perusteet
Natura-verkoston avulla suojellaan EU:n luontodirektiivin
(892/43/ETY) ja lintudirektiivin (79/409/ETY) tarkoittamia luontotyyppejä, lajeja ja niiden elinympäristöjä, jotka esiintyvät jäsenvaltioiden Natura -verkostoon ilmoittamilla tai ehdottamilla alueilla. Jäsenvaltioiden tehtävänä on huolehtia, että ns.
Natura-arviointi toteutetaan hankkeiden ja suunnitelmien valmistelussa ja päätöksenteossa sen varmistamiseksi, että niitä
luonnonarvoja, joiden vuoksi alue on sisällytetty tai ehdotettu
sisällytettäväksi Natura -verkostoon, ei merkittävästi heikennetä. Suojeluarvoja heikentävä toiminta on kiellettyä sekä alueella
että sen rajojen ulkopuolella. Sitä, milloin luonnonarvot heikentyvät tai milloin ne merkittävästi heikentyvät, ei ole määritelty
luonto- tai lintudirektiivissä.
Natura-verkostoon kuuluvalla alueella on toteutettava suojelutavoitteita vastaava suojelu.
Toteutuskeino vaikuttaa muun
muassa siihen, millaiset toimet
kullakin Natura-alueella ovat mahdollisia. Luonnonsuojelulailla on
toteutettu niiden Natura-alueiden
suojelu, joilla on voimakkaimmin rajoitettu tavanomaista maankäyttöä.

11.11.3 Arvioinnissa käytettävä aineisto
Natura-arvioinnissa tullaan hyödyntämään vaikutusten arviointia pintavesien osalta (Luku 11.9) sekä pölymallinnuksen tuloksia (Luku 11.4). Lisäksi arvioinnissa käytetään Metsähallituksen
tietokannoista saatava biotooppitietoja.

11.11.4 Natura-arvioinnin lainsäädännöllinen tausta
Natura-arvioinnissa sovelletaan luontodirektiiviä, Suomen luonnonsuojelulakia sekä Ruotsin ympäristölakia.

11.11.5 Luontodirektiivi
Luontodirektiivin (892/43/ETY) tavoitteena on direktiivissä mainittujen luontotyyppien sekä direktiivissä mainitun luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston ja niiden elinympäristöjen suojelu.
Direktiivin mukaisesti toteutetuilla toimenpiteillä pyritään varmistamaan Euroopan yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien ja lajien suotuisa suojelutaso. Keskeisiä toimenpiteitä ovat
Natura-alueiden perustaminen, lajien tiukan suojelun järjestelmä sekä hyödyntämisen säätely. Luontodirektiivin liitteissä lueteltuja, yhteisön tärkeinä pitämiä luontotyyppejä ja lajeja on
Suomessa ja Ruotsissa seuraavasti:

Liite I, 69 luontotyyppiä Suomessa, 88 luontotyyppiä
Ruotsissa, suojelukeino Natura-alueet (SCI-alueet, Sites of
Community Importance)
• Liite II, 88 lajia Suomessa, 104 lajia lajia Ruotsissa, suojelukeino Natura-alueet (SCI-alueet, Sites of Community
Importance)
• Luontodirektiivin liitteisiin on valittu luontotyyppejä ja lajeja
• jotka ovat vaarassa hävitä luontaisilta levinneisyysalueiltaan,
• joilla on pienet kannata tai levinneisyysalueet,
• jotka ovat hyviä esimerkkejä kyseisen luonnonmaantieteellisen alueen ominaispiirteistä tai
• jotka ovat endeemisiä lajeja.
Osa luontodirektiivin luontotyypeistä ja lajeista on määritelty
ensisijaisesti suojeltaviksi, ja ne on osoitettu direktiivin liitteissä
I ja II tähdellä (*). Niiden suojelusta Euroopan yhteisö on erityisvastuussa.
Mikäli luontotyypin pinta-ala supistuu, luontodirektiivi toteaa:
”Kaikki tapahtumat, jotka aiheuttavat alueen muodostamisen perustana olevan luontotyypin kattaman alan supistumista,
voidaan katsoa heikentymiseksi. Esimerkiksi luontotyypin kattaman alan supistumisen merkitystä on arvioitava suhteessa sen
kattamaan koko pinta-alaan alueella ottaen huomioon kyseisen
luontotyypin suojelun taso.”
•

11.11.6 Suomen luonnonsuojelulaki
Mitä tahansa lupa-asiaa tai viranomaisasiaa ratkaistaessa on
noudatettava, mitä luonnonsuojelulain (1096/1996) 10 luvussa
säädetään Natura-verkostosta. Useimpiin maankäyttöä tai luontoa mahdollisesti muuttavaa toimintaa tavalla tai toisella sääteleviin lakeihin on otettu tätä koskeva viittaussäännös luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:iin.
Luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:n säännökset merkitsevät tiivistetysti sitä, että hankkeet tai suunnitelmat eivät saa yksistään,
eivätkä yhdessä merkittävästi heikentää niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue on sisällytetty Natura-verkostoon. Mikäli on todennäköistä, että tällaisia vaikutuksia on, tulee vaikutukset arvioida. Lupa voidaan myöntää tai suunnitelma hyväksyä vasta, kun arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa, etteivät vaikutukset ole merkittäviä. Kyseeseen tulevat tällöin paitsi Naturaalueelle kohdistuvat toiminnot, myös sellaiset alueen ulkopuolelle sijoittuvat hankkeet, joiden vaikutukset ulottuvat Naturaalueelle.

11.11.7 Ruotsin ympäristölaki
Ruotsin lainsäädännössä Natura-verkostoa on käsitelty ympäristölain (Miljöbalken) luvussa 7 §:ssä 28–29 (Taulukko 11-11-1).
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Taulukko 11-11-1. Ruotsin Miljöbalken eli ympäristölaki ruotsiksi ja suomeksi.

Miljöbalken in Swedish

Miljöbalken suomeksi

Särskilda skyddade områden

Erityisesti suojellut alueet

28 § Regeringen får förklara ett naturområde som särskilt skyddsområde, om
området enligt direktiv 79/409/EEG är särskilt betydelsefullt för skyddet av vilda fåglar.

28 § Hallitus voi julistaa luonnonalueen erityiseksi suojelualueeksi, jos alue direktiivin 79/43/ETY mukaisesti on erityisen merkityksellinen villien (luonnonvaraisten) lintujen suojelulle.

Ett område som enligt artikel 4.4 i direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter har valts ut som ett område av intresse för gemenskapen skall av regeringen förklaras som särskilt bevarandeområde.

Hallitus julistaa alueen, joka luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja
kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY 4.4 artiklan nojalla on valittu yhteisön tärkeänä pitämäksi, yhteisön erityiseksi suojelualueeksi.

Regeringen får efter samråd med kommissionen upphäva en förklaring enligt
första eller andra stycket, om områdets naturvärden inte längre motiverar en
sådan förklaring. Lag (2001:437).

Hallitus voi, neuvoteltuaan komission kanssa, lakkauttaa ensimmäisen tai toisen momentin nojalla annetun julistuksen, jos alueen luonnonarvot eivät enää
vastaa sellaista julistusta. Laki (2001:437).

28 a § Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats
enligt 27 § första stycket 1 eller 2.

28 a § Toiminnan harjoittamiselle tai sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymiselle, jotka voivat merkittävällä tavalla vaikuttaa ympäristöön 27 §:n 1 tai 2 momentin
mukaisesti luetteloidulla luonnonalueella, edellytetään lupaa.

Tillstånd enligt första stycket krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av
det berörda området. Lag (2001:437).

Direktiivistä johtuvalle taikka kyseistä aluetta koskevalle hoidolle tai hallinnolle
välttämättömälle toiminnalle tai toimenpiteille ei edellytetä lupaa ensimmäisen
momentin nojalla. Laki (2001:437).

28 b § Tillstånd enligt 28 a § får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte

28 b § Lupa 28 a §:n nojalla voidaan antaa vain, jos toiminta tai toimenpiteet
yksin tai yhdessä toisten nykyisten tai suunniteltujen toimintojen tai toimenpiteiden kanssa eivät

1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas,

1. voi vahingoittaa alueen suojeltavaksi tarkoitettua elinympäristöä tai elinympäristöjä,

2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten
eller arterna. Lag (2001:437).

2. aiheuta suojeltavaksi tarkoitetun lajin tai lajien altistumista häiriölle, joka merkittävällä tavalla voi vaikeuttaa lajin tai lajien säilymistä alueella. Laki (2001:437).

29 § Trots bestämmelserna i 28 b § får tillstånd enligt 28 a § lämnas, om

29 § Huolimatta 28 b §:n määräyksistä voidaan lupa 28 a §:n nojalla myöntää, jos

1. det saknas alternativa lösningar,

1. jos vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole

2. verksamheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker som
har ett väsentligt allmänintresse och

2. toiminta tai toimenpiteet on pakko suorittaa yleisen edun kannalta pakottavista syistä ja

3. de åtgärder vidtas som behövs för att kompensera för förlorade miljövärden
så att syftet med att skydda det berörda området ändå kan tillgodoses.

3. ryhdytään menetettyjen luonnonarvojen kompensoimiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin niin, että pyrkimys suojella kyseistä aluetta voidaan kuitenkin tyydyttää.

Ett beslut om tillstånd med stöd av första stycket får lämnas endast efter regeringens tillåtelse. Lag (2001:437).

Päätös ensimmäisen momentin nojalla annetusta luvasta voidaan antaa vain
hallituksen suostumuksen jälkeen. Laki (2001:437).

29 a § Om ett tillstånd lämnas efter regeringens tillåtelse enligt 29 §, är den
som ansökt om tillståndet skyldig att bekosta de kompensationsåtgärder som
anges i beslutet om tillstånd.

29 a § Jos lupa annetaan hallituksen suostumuksen jälkeen 29 §:n nojalla, on
luvanhakija velvollinen kustantamaan ne kompensointitoimenpiteet, jotka lupapäätöksessä määrätään.

Första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att kräva att
sökanden skall stå för kostnaderna. Vid avvägningen skall särskilt beaktas det
allmänintresse som avses i 29 § första stycket 2. Lag (2001:437).

Ensimmäinen momentti pätee siinä laajuudessa, jota hakijan vastattavaksi vaadittavista kustannuksista ei voi pitää kohtuuttomana. Harkinnassa on erityisesti
otettava huomioon 29 §:n 1 momentin 2. kohdassa. Laki (2001:437).

29 b § Frågor om tillstånd enligt 28 a § prövas av länsstyrelsen i det län där
det berörda området finns.

29 b § Lupaa koskevat kysymykset 28 a §:n nojalla tutkitaan kyseisen alueen
läänin lääninhallituksessa.

För en verksamhet eller åtgärd som omfattas av tillståndsplikt eller dispensprövning till följd av bestämmelserna i 9 kap. eller 11-15 kap. skall dock
frågan om tillstånd enligt 28 a § prövas av den myndighet som prövar den andra tillståndsfrågan eller dispensen.

Toiminnalle tai toimenpiteille, jotka sisältävät 9 luvun tai 11-15 luvun määräyksistä johtuvia lupavelvoitteita tai poikkeusharkintaa, tutkii kuitenkin 28 a §:n
lupakysymyksen toista lupakysymystä tai poikkeusta tutkiva viranomainen.

Innan myndigheten meddelar sitt beslut, skall den länsstyrelse som avses i första stycket beredas tillfälle att yttra sig. Lag (2001:437).
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Ennen kuin lupaviranomainen antaa päätöksen tiedoksi, on ensimmäisessä
momentissa tarkoitetulle lääninhallitukselle varattava tilaisuus lausua asiassa.
Laki (2001:437).

11.11.8 Luontotyypit ja lajit
Tornionjoen – Muonionjoen vesistöalue (FI301912, SCI), Suomi
Tornionjoen – Muonionjoen Natura-alue sijaitsee boreaalisella (70 %) ja alpiinisella (30 %) vyöhykkeellä Enontekiön, Kittilän,
Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien alueella (Kuva 11-11-1). 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.
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).

Torne och Kalix älvsystem (SE0820430, SCI), Ruotsi
Tornionjoki ja Kalixjoki (Kuva 11-11-1) 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 luontodirektiivin liitteen II lajeihin.
Jokiverkostosta 40 % sijaitsee alpiinisella vyöhykkeellä ja 60 %
boreaalisella vyöhykkeellä. Tornionjoki saa alkunsa Torneträskjärvestä. Natura-alue sisältää ainoastaan jokiuomat, ei jokien
ranta-alueita lukuun ottamatta Könkämäjokea.
Natura-alue on suojeltu luontodirektiivin (SCI) nojalla ja alueen luontoarvot perustuvat luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin ja liitteen II lajeihin. Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit -luontotyyppi käsittää 100 % Natura-alueesta.
Luontodirektiivin liitteen II lajeista alueella tavataan saukkoa,
kivisimppua, lohta, jokihelmisimpukkaa, kirjojokikorentoa ja lapinkauraa. Joet ovat tärkeitä muuttoreittejä monille muuttolinnuille ja joissa olevat saarekkeet ovat lintujen tärkeitä lisääntymisalueita. Lohi, saukko ja kivisimppu esiintyvät sekä alpiinisella
että boreaalisella vyöhykkeellä.
Niesaselkä (FI1300706, SCI), Suomi
Luontodirektiivillä suojeltu Niesaselän Natura-alue sijaitsee noin
kaksi kilometriä kaakkoon Rautuvaaran alueelta (Kuva 11-11-2).
Niesaselkä kuuluu myös vanhojen metsien suojeluohjelman
kohteisiin (AMO120248). 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 11-11-2). Kolme luontotyypeistä on ensisijaisesti suojeltavia; näiden luontotyyppien suojelusta EU:lla on erityisvastuu. Natura-alueella ei ole tehty havaintoja luontodirektiivin liitteen II lajeista, mutta alueella on monia
uhanalaisten putkilokasvien ja sienien esiintymiä.

Taulukko 11-11-2. Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit Niesaselän Natura-alueella, *priorisoitu luontotyyppi.

Luontotyyppi

Tunnus

Ensisijaiset luontotyypit, ha

Niukka-keskiravinteiset järvet

3130

<1

Pikkujoet ja purot

3260

<1

Vaihettumissuot ja rantasuot

7140

21

Lähteet ja lähdesuot

7160

<1

Letot

7230

2

Aapasuot

7310*

382

Silikaattikalliot

8220

<1

Boreaaliset luonnonmetsät

9010*

1324

Lehdot

9050

3

Puustoiset suot

91D0*

40

Ei luontotyyppiä

-

188

Yhteensä

1962

Muut luontotyypit ensisijaisten
luontotyyppien kuvioilla, ha

<1

110
111
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11.12			 Vaikutukset maankäyttöön, rakennettuun ympäristöön
		 sekä kaavoitukseen
Maankäyttö
Muutokset maankäytössä vaikuttavat alueella, joka on tärkeä metsä- ja porotaloudelle ja vähemmässä määrin matkailulle ja virkistyskäytölle. Maan ja kiinteistöjen hankinnalla tulee olemaan
väliaikainen vaikutus maankäyttöön, huomattavimmin Hannukaisen kylälle ja Äkäsjokivarren loma-asutukselle ja virkistyskäyttöön. Vaikutus on suuri kaivospiirin alueella ja se lievenee etäisyyden kasvaessa. Kokonaisuudessaan vaikutusta voidaan pitää merkittävänä.
Rakennettu ympäristö
Hannukaisen kylän rakennettuun ympäristöön vaikutusta ennen lieventämistoimia voidaan pitää merkittävänä. Northlandin kehittämät lievennys- ja korvaustoimenpiteet tulevat kuitenkin
lieventämään suurimman osan vaikutuksista, joten korvauksien jälkeen vaikutusta voidaan pitää kohtalaisena.
Rautuvaaran rikastushiekka-allas vaihtoehdoilla (VE1B ja VE4) on tuskin ollenkaan vaikutusta rakennettuun ympäristöön, koska suunniteltujen rikastushiekka-altaiden alue on jo nyt rikastushiekan sijoitusaluetta ja läheisyydessä ei sijaitse asutusta.
Kaavoitus
Vaihtoehdot 1A, 1B ja 4 noudattavat maakuntakaavaa. Vaihtoehto 1C vaatii maakuntakaavan
muutoksen.
Kaikilla hankevaihtoehdoilla on yhtäläinen tarve yleiskaavoitukseen. Yleiskaavan rajat ja sisällöt
vaihtelevat eri vaihtoehtojen välillä. Vaihtoehto 1A sekä mahdollisesti vaihtoehdot 1B ja 1C tarvitsevat osayleiskaavan sekä Muoniossa että Kolarissa. VE4 edellyttää osayleiskaavaa vain Kolarissa.
Kaivoksen perustaminen ja kaivostoiminta eivät vaadi asemakaavan tekemistä alueelle. Kuitenkin
tuotannon, toimistojen ja varastorakennusten rakentaminen edellyttää asemakaavan tekemistä
Hannukaisen ja Rautuvaaran teollisuusalueille. Asemakaava on tarpeen myös louhoksen turvaalueiden alueella voimassa olevien rantakaavojen muuttamiseksi.
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11.12.1 Vaikutuksen aiheuttaja

11.12.4 Vaikutuskohteet

Hankkeen suunnitellut toimet aiheuttavat muutoksia maankäyttöön, rakennettuun ympäristöön sekä vaativat kaavoituksen muutoksia tai laajentamista. Kaivosalueelle pääsyä rajoittavat esimerkiksi aitaaminen. Maan hankinta, teollisuusalueiden,
jätteenkäsittelylaitosten ja infrastruktuurin rakentaminen tulevat
muuttamaan alueen maankäyttöä ja muodostavat uutta rakennettua ympäristöä.

Hannukaisen alue

11.12.2 Vaikutusalue

Maankäyttö
Nykyinen maankäyttö Hannukaisen alueella on pääsääntöisesti
metsätaloutta ja poronhoitoa. Paikalliset ja jossain määrin myös
matkailijat käyttävät metsiä jokamiehen oikeudella virkistyskäyttöön ja ajoittaiseen luonnontuotteiden keräilyyn. Alueet ovat vapaasti käytettävissä lukuun ottamatta vanhan kaivoksen aluetta. Äkäsjoen varrella on Hannukaisen kylän pysyviä kiinteistöjä
ja vapaa-ajan kiinteistöjä sekä myös joitain matkailuun liittyviä
liiketoimintoja. Hannukaisen nykyinen kaivosalue sisältää kaksi
avolouhosta, Laurinojan louhos ja Kuervaaran louhos, sivukivialueen ja kaivoksen osana käytetyt läheiset alueet. Soraa tuottava murskaamo on sijoittunut vanhalle sivukivialueelle. Seututie
940 kulkee Äkäsjoen varrella.

Hannukaisen alue
Vaikutusalue Hannukaisen alueella määritellään aluerajoitusten
(aitaaminen) laajuuden, suojavyöhykkeen laajuuden ja mahdollisten maakuntakaavan, yleiskaavan ja asemakaavan muutosten
laajuuden perusteella.
Rautuvaaran alue
Vaikutusalue Rautuvaaran alueella määritellään aluerajoitusten
(aidat) ja mahdollisten maakuntakaavan, yleiskaavan ja asemakaavan muutosten laajuuden perusteella.
Juvakaisenmaan alue
Vaikutusalue Juvakaisenmaan alueella määritellään aluerajoitusten (aidat) ja mahdollisten maakuntakaavan, yleiskaavan ja asemakaavan muutosten laajuuden perusteella.

11.12.3 Käytetyt arviointimenetelmät ja aineistot
Käytetyt menetelmät sisältävät:
• Olemassa olevan maankäytön ja kaavoitusten arvioinnin
• Asuinrakennusten, liiketilojen ja vapaa-ajan kiinteistöjen kartoituksen
Seuraavia tietoja ja tietokantoja on käytetty arvioinnissa:
• topografiset kartat, ilmakuvat jne.
• Oiva-tietokanta
• alueelta kerätty tieto, mm. valokuvat
• Hannukaisen hankesuunnitelmat
• maastokäynnit

Rakennettu ympäristö
Olemassa oleva rakennettu ympäristö koostuu Hannukaisen
kylän pysyvistä kiinteistöistä, Äkäsjokivarren vapaa-ajan kiinteistöistä sekä seututiestä 940.
Kaavoitus
Maakuntakaava, kuten myös yleiskaava, on voimassa koko
Hannukaisen alueelle. Äkäsjokivarren vapaa-ajankiinteistöt on
määritelty yksityiskohtaisesti Äkäsjoen rantakaavassa.
Rautuvaaran alue

Maankäyttö
Rautuvaaran nykyinen maankäyttö on lähinnä vanhaa kaivosinfrastruktuuria. Alue on osa porojen laidunalueita, mukaan lukien osan olemassa olevasta rikastushiekka-altaasta. Porot kerääntyvät vanhalle rikastushiekka-altaalle erityisesti kesän räkkä-aikaan saadakseen helpotusta hyttysistä ja mäkäräisistä. Paikalliset
asukkaat ja matkailijat käyttävät ympäröiviä metsiä vapaa-aikaan
ja ajoittaiseen luonnontuotteiden keräilyyn ja ne ovat vapaasti käytettävissä. Rautuvaaran nykyinen kaivosalue sisältää kaksi avolouhosta, teollisuusrakennuksia, olemassa olevan rikastushiekka-altaan ja kaivoksen osana käytetyt läheiset alueet.
Rautatie Kolarista päättyy Rautuvaaran alueelle.
Rautuvaaran rikastushiekka-altaan koillispäässä on jäteveden
puhdistamo, jossa puhdistetaan Äkäslompolon ja Ylläsjärven
alueen jätevedet. Sen uudistaminen on suunnitteilla.
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Rakennettu ympäristö
Rautuvaaran alueella ei ole pysyvää tai vapaa-ajan asutusta.
Rakennettu ympäristö koostuu hylätyistä kaivosrakennuksista,
tiestöstä ja Kolari-Rautuvaara rautatiestä.
Kaavoitus
Maakuntakaava on voimassa koko Rautuvaaran alueella.
Maakuntakaavassa Rautuvaaran alue on osin yhdyskuntateknisen huollon, osin kaivostoiminnan aluetta.
Osalla Rautuvaaran aluetta on voimassa oleva yleiskaava.
Alueella, johon teollisuustoiminnot sijoittuvat ei ole voimassa
olevaa yleiskaavaa.
Juvakaisenmaan alue

Maankäyttö
Juvakaisenmaan alue on pääasiassa metsätalouden hyödyntämiä ja paikallisten asukkaiden ja
matkailijoiden ajoittain luonnontuotteiden keräilyyn käyttämiä metsä- ja suoalueita.

11.12.5 Vaikutusten suuruusluokka
Maankäytön muutoksissa vaikutusten suuruus määritellään
muutoksen laadun, laajuuden sekä ulottuvuuden ja palautuvuuden perusteella. Vaikutusten suuruutta rakennettuun ympäristöön määritellään vertaamalla muutoksen laajuutta rakennetun ympäristön nykyiseen laajuuteen ja tyyppiin.
Muutosten suuruus hankealueen kaavoihin riippuu muun
muussa nykyisten kaavojen tasosta. Muutokset asemakaavoihin
arvioidaan vaikutukseltaan suuremmiksi kuin muutokset maakuntakaavaan. Arvioinnissa käytetyt vaikutuksen suuruuden kriteerit ovat esitelty alapuolella taulukossa 11-12-1.
Lisähuomioita ja asiantuntijatietoa on otettu huomioon
määriteltäessä taulukon kriteerejä.

11.12.6 Vaikutuskohteen herkkyys
Vaikutuskohteen herkkyyden määrittelee nykyinen maankäyttö,
rakennetun ympäristön tyyppi ja laajuus sekä maakunta-, yleis-,
ja asemakaavojen mahdollinen olemassaolo (Taulukko 11-122). Kriteereitä määriteltäessä asiantuntijatietoa ja lisähuomioita
on otettu huomioon.

Rakennettu ympäristö
Juvakaisenmaan alueella ei ole rakennettua ympäristöä.
Kaavoitus
Maakuntakaavassa ei ole määritelty Juvakaisenmaan maankäyttöä.

Taulukko 11-12-1. Arvioinnissa käytetyt vaikutusten suuruusluokan kriteerit.

Pieni

Keskisuuri

Suuri

Haittaa alueen nykyiselle maankäytölle tai maankäytön laatu heikentynyt.

Suurta haittaa alueen nykyiselle maankäytölle tai Alueen nykyinen maankäyttö ei ole enää mahmaankäytön laatu on huomattavasti laskenut.
dollista.

Nykyistä rakennettua ympäristöä on hieman muutettu, Nykyinen rakennettu ympäristö on muuttunut,
kehittäminen rajoitettua.
kehittäminen on pysähtynyt.

Nykyinen rakennettu ympäristö poistetaan, kehittäminen pysyvästi loppunut.

Toiminta on linjassa tai poikkeaa hieman nykyisestä kaavoituksesta maakunta-, yleis- tai asemakaavan tasolla.

Toiminta poikkeaa selvästi nykyisestä kaavoituksesta maakunta-, yleis- tai asemakaavan tasolla.

Toiminta on vastoin nykyistä kaavoitusta maakunta-, yleis- ja asemakaavan tasolla.

Muutos, haitta on väliaikainen, alle 30 vuotta.

Muutos, haitta on pitkäaikainen, yli 30 vuotta.

Muutos, haitta on lyhytaikainen, alle viisi vuotta.

Alkuperäinen maankäyttö ei palaudu

Taulukko 11-12-2. Arvioinnissa käytetyt herkkyyden kriteerit.

Herkkyyden määrittely

Matala

Keskisuuri

Korkea

Maankäyttö

Metsätalous, virkistyskäyttö, jokamiehen oikeudet, ajoittainen luonnontuotteiden keräily

Voimakas matkailu, poronhoito, tiet

Luonnonpuisto, merkittävä matkailuun
liittyvä maankäyttö

Rakennettu ympäristö

Teollisuusalueet, tehtaat

Vapaa-ajan asumukset

Pysyvät asumukset

Kaavoitus

Maakuntakaava käytössä

Yleiskaava käytössä

Asemakaava käytössä
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11.12.7 Vaikutusten arviointi
11.12.7.1 Vaikutukset maankäyttöön
Hannukaisen alue ja kuljetuskäytävä
Vaihtoehdot 1A–1C ja 4

Hannukaisen kaivosalue aidataan. Näin estetään pääsy laajalle
alueelle, jota ennen käytettiin pääasiassa metsä- ja porotalouteen. Sivukivialueet, teollisuusalue ja muu infrastruktuuri tulevat
muuttamaan maankäyttöä. Vaihtoehdossa 1A muutosalue tulee olemaan suurempi ja siten vaikutus tulee olemaan merkittävämpi erityisesti poronhoidon kannalta. Maankäyttö olemassa
olevien louhosten ympärillä pysyy pitkälti samana suunnitellussa ja entisessä kaivostoiminnassa.
Suojavyöhykkeen perustaminen Hannukaisen alueelle vaatii pysyvien- ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen sekä liikekiinteistöjen hankkimista kaivoksen toimintojen ajaksi. Muutoksen kohteena on Hannukaisen kylä ja Äkäsjoen varrella olevaa lomaasutusta noin kilometrin etäisyydellä kaivoksen avolouhoksesta.
Kaivosalueella louhosten ja sivukivialueiden suhteen maankäytön muutos on pysyvä. Nykyinen metsäalue muuttuu kaivosalueeksi. Kaivostoiminnan päätyttyä hankealue maisemoidaan sulkemissuunnitelman mukaisesti. Sen jälkeinen maankäyttö poikkeaa merkittävästi nykyisestä maankäytöstä. Hannukaisen ja
Kuervitikon louhosten välittömät ympäristöt tulevat kokemaan
pysyviä muutoksia maankäytössä sekä turvatoimista johtuvia
mahdollisia pitkäkestoisia pääsyrajoituksia kuten aitoja.
Kaivosalueen ympäristössä, suojavyöhykkeellä muutokset
maankäytössä tulevat olemaan pitkäkestoisia, mutta väliaikaisia, kestoltaan 10–30 vuotta. Suojavyöhykkeen maankäyttö voi
palata nykyisten pääkäyttötarkoitusten mukaiseksi. Kun suojavyöhykettä ei enää tarvita, alueen maankäyttö suunnitellaan ja
asemakaavoitetaan uudelleen.

Hannukaisen alueen maankäytön muutoksia voidaan
pitää laajaan alueeseen vaikuttavina, vaikuttaen lähinnä paikallisiin asukkaisiin, vapaa-ajan kiinteistöjen
omistajiin, poromiehiin sekä paikallisiin liikkeenharjoittajiin.
Vaikutuksen voidaan katsoa olevan merkittävä.
Kuljetuskäytävän vaikutus rajoittuu pienelle alueelle,
mutta voi haitata porotaloutta alueella estevaikutuksen kautta. Kuljetuskäytävän vaikutusta maankäyttöön on siten pidettävä kohtalaisena.
Hankevaihtoehdoissa VE 1B ja 1C sekä VE4:ssa vaikutukset
ovat Hannukaisen kaivosalueella merkittävästi pienemmät erityisesti Muonion kunnan alueella kuin VE 1A:ssa. VE1A:ssa ja jonkin verran myös VE 1B:ssä ja 1 C:ssä maankäyttöä jouduttaisiin
muuttamaan myös Muonion kunnan alueella. VE4 on suunniteltu VE1-vaihtoehtojen pohjalta ja se sisältää maankäytöllisesti
useita etuja muihin vaihtoehtoihin nähden:
• Poronerotuspaikka kuntien rajan tuntumassa jää kaivosalueen ulkopuolelle.
• Kaivostoiminnoille aidattava alue on pienempi kuin
muissa vaihtoehdoissa.
• Kaivosalue on pinta-alaltaan pienempi ja myös yleiskaavoitettava alue on pienempi verrattuna muihin vaihtoehtoihin.
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Rautuvaaran alue

11.12.7.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Vaihtoehdot 1A, 1C

Hannukaisen alue ja kuljetuskäytävä
Vaihtoehdoissa 1A ja 1C, rautatien varrelta noin 10–20
hehtaarin alue metsää tullaan muuttamaan teollisuusalueeksi. Olemassa olevan rikastushiekka-altaan
ja
Rautuvaaran kaivosalueen
maankäyttö ei muutu.
Vaikutusta on pidettävä vähäisenä.

Vaihtoehdot 1B, 4
Nykyisen rikastushiekka-altaan maankäyttö pysyy vaihtoehdoissa 1B ja 4 samana. Uusi rikastushiekka-allas sijaitsee
pääosin olemassa olevan altaan päällä.
Ehdotetun rikastushiekka-alueen ja
muiden jätealueiden vaatima maa-alue ylittää olemassa olevan
rikastushiekka-altaan alueen jossain määrin. Laajennusalue on
metsätalous- ja poronhoitoaluetta. Rikastushiekka-alueen aitaaminen estää alueelle pääsyn.
Jäteveden puhdistamon toiminta ja laajentaminen on
mahdollista. Puhdistetun jäteveden johtaminen rikastushiekka-alueen sivuitse tulee turvata. Muutos maankäytössä on arvioitu pitkäaikaiseksi. Maankäytön muutoksia
Rautuvaaran rikastushiekka-alueella voidaan pitää vähäisinä,
koska uusi maankäyttö on suurelta osin samanlaista vanhaan
kaivostoimintaan liittyvän maankäytön kanssa.
Vaihtoehdossa 4 Rautuvaaran alueelle rakennetaan lisäksi rikastamo ja muita teollisuuslaitoksia. Näin alueelle muodostuu merkittävä teollisuusalue. Se sijoittuu metsätalousalueelle maantien ja rautatien väliin. Aluetta
voidaan käyttää myös muiden kaivosten malmin rikastamiseen.
Siten muutos on pitkäaikainen ja vaikutusta voidaan pitää merkittävänä.
Juvakaisenmaan alue
Vaihtoehto 1C
Juvakaisenmaan nykyinen maankäyttö
on pääsääntöisesti metsätaloutta.
Aidatun rikastushiekka-altaan perustaminen alueelle muuttaa kaavoituksen jätehuoltoon ja teollisuustoimintaan samalla
rajoittaen ajoittaisen luonnontuotteiden
keräilyn ja virkistyskäytön pääsyä alueelle. Alueen hyödyntäminen ei ole laajaa ja muutos on väliaikaista viitaten kohtalaiseen
vaikutukseen.
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Vaihtoehdot 1A-1C ja 4

Suojavyöhykkeen perustaminen ja asuinrakennusten, liike- ja
vapaa-ajankiinteistöjen lunastaminen (Taulukko 11-12-3) ko.
alueelta Northlandin toimesta tulee vaikuttamaan rakennettuun ympäristöön. Keskusteollisuusalueen rakentaminen tulee
muodostamaan uuden rakennetun ympäristön mitä alueella ei
ole aikaisemmin ollut. Muutokset tulevat olemaan pitkäaikaisia,
mutta eivät peruuttamattomia, kestoltaan noin 10–30 vuotta.
Vaikutusta voidaan pitää merkittävänä. Northlandin kehittämät
lievennys- ja korvaustoimenpiteet tulevat kuitenkin lieventämään suurimman osan vaikutuksista, joten korvauksien jälkeen
vaikutusta voidaan pitää kohtalaisena.
Kuljetuskäytävän rakentaminen muodostaa uuden, rakennetun ympäristön kaltaisen elementin ympäristöön. Käytävällä
ei sijaitse kiinteistöjä. Muutos on väliaikainen, noin 20 vuotta.
Kuljetuskäytävän vaikutusta rakennettuun ympäristöön voidaan pitää vähäisenä.
Taulukko 11-12-3. Hankealueen läheisyydessä olevien asuinrakennusten, liikehuoneistojen ja tonttien määrät (Northland Mines Oy 2013).

Hankittavat kiinteistöt

kpl

Pysyvät asuinkiinteistöt

11

Vapaa-ajan kiinteistöt

35

Liikekiinteistöt

6

Kaavoitetut rakentamattomat tonttikiinteisöt

42

Rautuvaaran alue

11.12.7.3 Vaikutus kaavoitukseen

Vaihtoehdot 1A-1C ja 4

Hannukaisen alue (VE1A-C ja 4)

Nykyiset teollisuusrakennukset pysyvät paikoillaan ja Rautuvaara
– Kolari rautatien läheisyyteen tullaan rakentamaan uusi noin 10
– 20 hehtaarin teollisuusalue vaihtoehdosta riippuen.
Rautuvaaran alueen läheisyydessä ei ole asuinrakennuksia.
Vaikutusta rakennettuun ympäristöön voidaan pitää vähäisenä.

Hannukaisen alueen suunnitellut toimenpiteet ovat kaikissa
vaihtoehdoissa maakuntakaavan mukaisia vaihtoehtoa 1C lukuun ottamatta (Kuva 11-12-1). Alueelle laaditaan Hannukaisen
kaivosalueen osayleiskaava ja asemakaava kaivosteollisuusalueelle (vaihtoehdot 1A, 1B, 1C ja 4).
Äkäsjokivarren vapaa-ajan kiinteistöjen ranta-asemakaavaalueelle laaditaan asemakaava, jolla maankäyttö suunnitellaan
uudelleen suojavyöhykkeen perustamisen mahdollistamiseksi.
• VE1A:ssa rikastushiekka-allas ulottuisi Muonion puolelle, minkä vuoksi myös Muonion kunnan puolelle täytyisi
laatia osayleiskaava. Mahdollisesti myös vaihtoehdoissa
1B ja 1C osayleiskaava pitäisi laatia Muonion puolelle.
• Vaihtoehdossa 4 yleiskaavoitettavaa aluetta ei tarvitse
ulottaa Muonion puolelle.
• VE 4 on pitkälti vaihtoehdon 1B mukainen, VE 1B:ssä
Hannukaisen teollisuusalue on suurempi kuin VE 4:ssä,
koska se sisältää myös rikastamon.
• VE 4:ssä lentokenttä alue jää yleiskaavoitettavan alueen
ulkopuolelle.
• VE 4:ssä yleiskaavoitettava alue Hannukaisessa on pienempi kuin muissa vaihtoehdoissa.
• VE 4:ssä poroerotuspaikka pohjoisessa jää yleiskaavoitettavan alueen ulkopuolelle.

Juvakaisenmaan alue
Vaihtoehto 1C
Putkisto Juvakaisenmaan rikastushiekan
käsittelyalueelle tulee seuraamaan seututietä 940, viitaten muutoksen olevan
vähäinen. Rikastushiekka-alueelle, mikä
sijaitsee kaukana olemassa olevista rakennuksista ja rakenteista, ei tulla rakentamaan merkittäviä rakennuksia tai rakenteita viitaten vaikutuksen olevan vähäinen.
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Rautuvaaran alue (VE1A-C ja 4)

Rautuvaaran alueen suunnitellut toimenpiteet ovat kaikissa
vaihtoehdoissa maakuntakaavan mukaisia. Vaihtoehdoissa 1B ja
4 rikastushiekka-allas sijoittuu osin yhdyskuntateknisen huollon
(ET) alueelle, mutta jäteveden puhdistamon toiminta voi muutoksesta huolimatta jatkua. Laadittava Hannukaisen osayleiskaava tulee kattamaan myös Rautuvaaran alueen. Rautuvaaran
suunnitellulle teollisuusalueelle edellytetään asemakaavaa kaikissa hankevaihtoehdoissa. VE4:ssa Rautuvaaraan tuleva teollisuusalue on isompi, koska tässä vaihtoehdossa Rautuvaaraan
sijoitetaan myös rikastamo.
• Yleiskaavassa osoitetaan uudet rautatieyhteydet maakuntakaavan toteuttamiseksi.
• Rautuvaaran teollisuusalue asemakaavoitetaan siltä osin,
mihin tulee rakentamista (tien varressa oleva alue).
• Yleiskaavassa osoitetaan myös putkilinjat ja nykyinen jäteveden puhdistamo.
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Juvakaisenmaan alue (VE1C)
Maakuntakaava ei sisällä Juvakaisenmaata kaivosalueena. Jos tämä vaihtoehto valitaan, pitää maakuntakaavaa muuttaa ja laajentaa sisällyttämään rikastushiekka-altaan sijainti. Yleiskaava tarvitaan
myös tälle paikalle mutta ei asemakaavaa.
•
Tässä vaiheessa osayleiskaavoitettava-alue
		
ei ulotu Juvakaisenmaalle asti.

