Hannukaisen rautakaivos - Corine 2006 -maankäyttöluokat
The Hannukainen Mine Project - Corine 2006 land cover
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Corine 2006 -maankäyttöluokat - Corine 2006 land cover
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Kuva 10-11-2. Maankäyttömuodot hankealueella ja sen lähiympäristössä (SYKE 2006).
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Hannukaisen rautakaivos - Maanomistus
The Hannukainen Mine Project - Landowners
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Kuva 10-11-3. Maanomistus hankealueella ja sen lähiympäristössä.
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Muu
Other

10.11.3 Maanomistusolot
Suomen valtio omistaa suurimman osan hankealueen maaalueista (Kuva 10-11-3). Metsähallitus hallinnoi valtion omistamia alueita. Äkäsjokivarressa on yksityisten omistamia tiloja. Hannukaisen vanhan kaivosalueen omistavat yksityiset
omistajat sekä Rautaruukki, Prohydro ja Napapiirin Kuljetus.
Rautuvaaran vanhan teollisuusalueen ja kaivosalueen omistaa
Rautaruukki (vuokralaisena Kylmämaa).

10.11.4 Kaavoitustilanne
10.11.4.1 Maakuntakaava
Hankealueella on voimassa Tunturi-Lapin maakuntakaava, joka
on vahvistettu ympäristöministeriössä 23.6.2010.
Maakuntakaavassa Hannukainen ja Rautuvaara on osoitettu
laajoilla aluevarauksilla kaivostoiminnan alueiksi (EK) (Kuva 1011-4). Merkinnällä on osoitettu alueita, joilla on jo kaivostoimintaa tai joilla on inventoitu sellaisia malmi- ja mineraaliesiintymiä, että kaivostoiminta on todennäköistä. Rautuvaaran rikastushiekka-alue ja jätevedenpuhdistamo on merkitty yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET).
Kaivosalueen suunnittelussa tulee maakuntakaavan aluekohtaisen määräyksen mukaan ottaa huomioon lähialueen matkailu-, virkistys- ja luontoarvot. Lisäksi kaivostoiminta tulee suunnitella niin, että se ei Tornionjoen–Muonionjoen vesistöalueen
Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella aiheuta merkittäviä
päästöjä tai hydrologisia vaikutuksia tai muutenkaan merkittävästi heikennä alueen niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi se sisältyy Natura 2000 -verkostoon.
Kaivostoiminnan kehittämisen takia alueelle on osoitettu tieyhteydet Äkäsjokisuulta tai Palosaajosta Ruotsiin sekä rautatien
jatkaminen Hannukaisen alueelle ja vaihtoehtoiset ratalinjaukset Ruotsiin. Rautatie on osoitettu jatkettavaksi Rautuvaaran
kautta Ylläkselle ja edelleen Kittilään. Kaivosalueen yhteyteen
Hannukaisesta pohjoiseen on lisäksi osoitettu raideliikenteen
kehittämiseksi selvitettävä yhteys kohti Kilpisjärveä ja Norjaa.
Kaivosalueelle on esitetty myös massaputkien yhteystarve
joko Rautuvaaran tai Äkäsjokisuun kautta Ruotsiin. Valtatie 21
(Revontultentie) on osoitettu valtakunnallisesti tärkeänä kansainvälisenä liikennekäytävänä.
Kaivosaluetta ympäröi maa- ja metsätalousalue (M).
Kaivosalueen eteläpuolella on Niesaselän vanhojen metsien suojelualue (SL) ja länsipuolella Kiuasselän vanhojen metsien suojelualue (SL) sekä Pakasaivon harjujensuojelualue ja muinaismuistokohde (SM).

Hannukaisen kaivosalueen koillispuolella on Aavahelukan
lentopaikka ja itäpuolella Ylläksen matkailualue (RM) ja siihen
liittyviä virkistysalueita (V) sekä maa- ja metsätalousalueita, jolla
on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU).
Ylläksen alueen ympärille ja edelleen Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueelle on osoitettu matkailun vetovoima-alue
(mv-).
Koko kaivoshankkeen alue sijaitsee erityisesti poronhoitoa
varten tarkoitetulla alueella. Kaavamääräyksen mukaan alueella
olevaa valtion maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle. Valtion maan luovuttaminen tai vuokraaminen saa tapahtua vain sillä ehdolla, että
maanomistajalla tai vuokramiehellä ei ole oikeutta saada korvausta porojen aiheuttamasta vahingosta (poronhoitolain 2.2
§ mukaan).
Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivosalueiden lisäksi myös
Taporovan alue Äkäsjoen varrella on varattu maakuntakaavalla
kaivosalueeksi. Alueella sijaitsee kivilajiltaan Hannukaisesta eroava rautamalmiesiintymä, jota ei ole aikaisemmin hyödynnetty.
Myös Äkäsjokisuulla on kaivosalue, jossa on ollut kalkkikivikaivos. Kalkkikiviesiintymä on edelleen hyödynnettävissä.
Tunturi-Lapin maakuntakaavassa on lisäksi koko kaava-aluetta koskevia määräyksiä, jotka liittyvät mm.:
• maiseman vaalimiseen,
• ranta-alueiden suunnitteluun,
• tulvavaara-alueisiin,
• sortuma ja vyörymävaara-alueisiin,
• poronhoidon edellytysten turvaamiseen,
• luontaiselinkeinojen edellytysten turvaamiseen.
Hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä tutkittavan Niesan
vaihtoehtoisen rikastushiekka-altaan (VE 1C) kohdalla ei maakuntakaavassa ole varauksia kaivostoiminnalle. Kyseinen alue on
merkitty maakuntakaavaan metsätalousalueeksi (M) ja alueella
ei ole erityistä alueellista intressiä.
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Kuva 10-11-4. Ote Tunturi-Lapin maakuntakaavasta.

Kuva 10-11-5. Ote Muonion puolella voimassa olevasta Ylläksen osayleiskaavasta.
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10.11.4.2 Yleiskaava
Ympäristöministeriö vahvisti 22.6.1993 Kittilän, Kolarin ja
Muonion kuntien yhteistyönä laaditun Ylläksen osayleiskaavan,
jonka tavoitteena on ollut matkailun ja siihen liittyvien toimintojen tarvitsemien alueiden osoittaminen ja ympäristöllisten näkökohtien ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden yhteensovittaminen. Kaavaan on tehty useita muutoksia, joista
useimmat Yllästunturin lähialueelle.
Muonion kunnan puolelle suunniteltu rikastushiekka-allasvaihtoehto (VE1A) on osayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla ympäristö on tavoitteena säilyttää (M/s) (Kuva 10-11-5).
Kolarin kunnassa Yllästunturin alueelle on laadittu oikeusvaikutteinen Ylläksen osayleiskaavan muutos, joka on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 27.2.2008 (Kuva 10-11-6).
Ylläksen osayleiskaavassa Hannukaisen kaivosalue on osoitettu pääosin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), johon on osoitettu myös pohjaveden hankintaan soveltuvia alueita (pv). Rautuvaaraan suunniteltujen kaivostoimintojen alue ja
entisen rikastushiekka-altaan alue on osayleiskaavassa osoitettu pääkäyttötarkoitukseltaan yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). Rautuvaaran alueella sijaitsee toiminnassa oleva jäteveden puhdistamo (ET-2). Rautuvaaran ja Hannukaisen alueet on lisäksi osoitettu kaivostoiminnan tutkimusalueeksi (EK).
Kaavamääräyksen mukaan kaivostoiminta-alueelle tulee laatia
asemakaava.
Kaivostoiminta-alueen sisälle Ylläksentien pohjoispuolelle on
merkitty tärkeä tai pohjaveden hankintaan soveltuva pohjavesialue (pv). Määräyksen mukaan alueen rakentamista rajoittaa
vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskiellot. Alueella muodostuvat jätevedet on johdettava viemäriin ja öljysäiliöt tulee sijoittaa sisätiloihin.
Rautuvaarasta Ylläsjärvelle ja edelleen Kittilään on osoitettu
ohjeellinen raideliikenteen yhteysvaraus. Kaivostoiminnan tutkimusalueen (EK) koillispuolella on Aavahelukan lentopaikka
(LL).

Äkäsjoen molemmille rannoille on osoitettu väljän lomarakentamisen alueita (RA-3) sekä väljän lomarakentamisen alueita, joilla on luontoarvoja (RA/s-1). Äkäsjoen rannalla oleva
Hannukaisen kylä on osoitettu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP).
Muilta osin Äkäsjoen rantavyöhyke on osoitettu retkeily- ja
ulkoilualueeksi (VR). Määräyksen mukaan alue on merkittävä
kansallispuiston aluetta täydentävä retkeily- ja ulkoilualue, jolla on erityisen virkistystoiminnan kannalta otettava huomioon
luonnon- ja maiseman arvot. VR-alueelle on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti, joka kulkee Äkäsjoen eteläpuolella. Äkäsjoen
rantavyöhykkeellä on lisäksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (luo-2) sekä joitakin muinaismuistokohteita (SM).
Äkäsjoen rantavyöhykkeen eteläpuolelle on osoitettu maaja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU).
Osa hankealueesta sijaitsee alueella, jolla ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa (Kuva 10-11-6).
Kaivoshankkeen toteuttamiseksi alueella on käynnistetty oikeusvaikutteisen Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavan laatiminen vuonna 2011.

Kuva 10-11-6. Ote Kolarin puoleisella suunnittelualueen osalla voimassa
olevasta Ylläksen osayleiskaavasta.
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10.11.4.3 Asemakaava
Suunnitellulla hankealueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. Kolarin kunnassa on voimassa olevia asemakaavoja
Äkäslompolossa, Ylläsjärvellä, Sieppijärvellä ja Kolarin taajamassa.
Kaivoshankkeen takia on Kolarin kunnassa käynnistetty asemakaavojen laatiminen kaivoksen keskeisille rakentamisalueille.
10.11.4.4 Ranta-asemakaavat
Äkäsjoen ja Kuerjoen rannoilla on voimassa ranta-asemakaavoja
(Kuva 10-11-7), joilla on osoitettu useita lomarakennuspaikkoja
jokien rannoille. Nämä sijaitsevat varsinaisen hankealueen ulkopuolella, mutta sijaitsevat kuitenkin alueella, joka on suunniteltu
kaivoksen suojavyöhykkeeksi.
Äkäsjoen ranta-asemakaava (Kuva 10-11-8) on hyväksytty
14.8.1981. Kaavassa on osoitettu 19 lomarakennuspaikkaa, joista suurin osa on rakennettu.
Hannukaisen ranta-asemakaava (Kuva 10-11-9) on hyväksytty 21.11.1997. Kaavassa on osoitettu noin 70 lomarakennuspaikkaa ja joitakin ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettuja rakennuspaikkoja. Kaavalla osoitetut rakennuspaikat on lohkottu
omiksi kiinteistöiksi, mutta kaikkia rakennuspaikkoja ei ole rakennettu.
Hankealueen itäpuolella on em. ranta-asemakaavojen lisäksi
Kuerjoen ranta-asemakaava, joka on hyväksytty 26.1.1993.
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Kuva 10-11-7. Voimassa olevien ranta-asemakaavojen alueet on merkitty
sinisellä ja voimassa olevat asemakaavat punaisella.

Kuva 10-11-8. Äkäsjoen ranta-asemakaava.

Kuva 10-11-9. Hannukaisen ranta-asemakaava.
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