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Bas- och identifikationsuppgifter

Miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande)

MKB-utredningen av gruvprojektet i Hannukainen och 
uppgörandet av en delgeneralplan har tidsmässigt kopp-
lats samman så att informationen från miljökonsekvensbe-
dömningen kan utnyttjas då delgeneralplanen utarbetas. 
Gruvprojektets MKB-förfarande avslutades i och med kon-
taktmyndighetens utlåtande 24.1.2014.

Delgeneralplanen har gjorts upp utgående från en plan ba-
serad på alternativ 4 som presenterades och bedömdes i 
miljökonsekvensbedömningen. MKB-beskrivningen och 
miljötillståndsansökan, som lämnades in i mars 2016, utgör 
också en del av den här delgeneralplanens konsekvensbe-
dömning.

Delgeneralplanebeskrivning som gäller delgeneralplane-
karta daterad 5 april 2016.

Delgeneralplanen för gruvområdet i Hannukainen gäller 
kommundelarna 2 och 4 i Kolari kommun.

Med delgeneralplanen för Hannukainen utarbetas en helt 
ny delgeneralplan. Dessutom görs delvis ändringar i änd-
ringen av Ylläs delgeneralplan samt stranddelgeneralpla-
nen för Torne älv-Muonio älv.

Anhängiggjord

Planläggningen startade genom Kolari kommunstyrelses 
beslut 22.11.2010 § 355.

Det har meddelats i lokaltidningen och på kommunens an-
slagstavla att generalplaneringen av området har inletts.

Godkännande av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkände planen _._.201_.

Planområdets läge

Projektområdet ligger i Kolari kommun cirka 10–30 kilo-
meter nordost om Kolaris centraltätort. Delgeneralplanens 
närmaste område ligger cirka 8 kilometer väster om 
Yllästunturi.

Gruvområdet i Hannukainen ligger i dalen mellan 
Kiuasselkä och Kuervaara norr om vägen Ylläksentie (lands-
väg 940). Området som är planerat som utmål ligger också 
söder och öster om Ylläksentie på Rautuvaara gamla gruv-
område. Området som ska delgeneralplaneras omfattar cir-
ka 85,7 km2.

Planens syfte 

Målet för delgeneralplanen är att planera gruvområdet i 
Hannukainen, därtill hörande funktioner, skyddszoner un-
der gruvdriften och permanenta skyddszoner, konstruktio-
ner och förbindelser samt deras omedelbara omgivning på 
ett hållbart sätt. 
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Figur 1.  Planområdets ungefärliga läge och avgränsning
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1. Sammandrag

1.1 Planläggningsprocessens faser

Beslut om anhängiggörande i Kolari kommunstyrelse 22.11.2010 § 355

Tillkännagivande om anhängiggörandet 12.5.2011

PDB framlagt 12.5.2011 –

Uppdatering av PDB (ändring av planeringsområdets avgränsning) 4.1.2013

Tillkännagivande om uppdaterat PDB 1/2013

Planutkastet framlagt 2.12 – 31.12.2013

Planutkast 2 framlagt __.__.2016 - __.__ 2017

Planförslaget framlagt 

Informationsmöten för boende och allmänheten 25.2.2012, 5.12.2013, __.__ 2017

1.2 Delgeneralplanens innehåll
För gruvprojektet har 4 alternativ utarbetats. Planeringen 
och miljökonsekvensbedömningen av dem har gjorts sam-
tidigt som planläggningen. Delgeneralplanen har utar-
betats utgående från alternativ 4, som var bäst i fråga om 
miljökonsekvenser. Alternativen och deras konsekvenser 
har beskrivits i Gruvprojektet i Hannukainen – miljökonse-
kvensbeskrivning (endast på finska). 

I projektets markanvändningsreservering ingår utöver det 
egentliga stenbrottet:

• gruvans arbets- och serviceutrymmen
• gråbergsområden
• anrikningsverk
• personalens arbets- och personallokaler
• områden för anrikningssand
• malmtransportörer
• lastning av koncentrat på järnväg
• vattenledningsrör till Rautuvaara och Muonio älv

och behandlingsanordningar
• elöverföring
• sprängämnestillverkning/-lager
• vägar

Med delgeneralplanen styrs också markanvändningen i 
gruvområdets näromgivning. Ett särskilt objekt i planering-
en är att beakta en minskning av konsekvenserna och even-
tuella olägenheter för byn Hannukainen.

Med delgeneralplanen anvisas de främsta ändamålen för 
markanvändningen under gruvdriften.

Delgeneralplanen utarbetas så att den får rättsverkan.
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1.3 Förverkligande
Delgeneralplanen utarbetas samtidigt som gruvprojektets 
miljökonsekvensbedömning pågår. Behandlingen av ett 
godkännande av planen sker efter att MKB-förfarandet av-
slutats.

Samtidigt med delgeneralplanen utarbetas detaljplaner för 
följande områden:

• På området för gruvans industrifunktioner
• På Rautuvaara gruvindustriområde

Man har för avsikt att ingå markanvändningsavtal enligt 
MBL 91b § och andra avtal mellan kommunen och gruvbo-
laget samt eventuella andra parter.

Samtidigt med utkastet till delgeneralplan började en de-
taljplan för Hannukainens byområde utarbetas. Då plane-
ringen framskred ansågs det inte vara nödvändigt att fort-
sätta detaljplaneringen av Hannukainens byområde, 
vilket innebär att arbetet med en detaljplan för byn 
avslutas.

Byggandet av en gruva samt dess funktioner kräver flera 
oli-ka tillstånd och beslut av myndigheterna. Förhållandet 
mel-lan dessa beskrivs av följande processchema över 
tillstån-den:

Figur 2.  Processchema över myndighetslov och beslut som krävs för byggande av gruvan och för dess drift.
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2. Utgångspunkter

2.2.2 Allmän beskrivning av projektet

Den planerade gruvdriften omfattar utnyttjande av en 
malmförekomst som dagbrott. Malmen bryts i två dagbrott, 
ett större dagbrott i Hannukainen och ett mindre dagbrott 
i Kuervitikko. Gruvans slutprodukter består av cirka 2–2,5 
Mt/a högklassigt järnmalmskoncentrat samt cirka 60  000 
t/a koppar-guld-koncentrat. Anrikningsverket byggs i 
Rautuvaara. Järnmalmskoncentratet och koppar-guld-kon-
centratet transporteras med tåg. Järnet transporteras till 
hamnen och koppar-guld-koncentratet till ett smältverk i 
Finland.

2.1 allmän beskrivning av området
I Hannukainen finns en malmförekomst av typen järnox-
id-koppar-guld som sammanhänger med skjuvzonen 
Pajala–Kolari.

Det egentliga gruvområdet ligger mellan Valkeajoki och 
Kuerjoki, som rinner från Pakavuoma till Äkäsjoki. Söder om 
Äkäsjoki ingår Rautuvaara gamla gruvområde i projektet. 
Vattnet därifrån leds till Niesajoki.

Området som planerats som utmål är främst skog som an-
vänds som renskötselområde, halvöppen myrmark eller 
gammalt gruvområde.

På Hannukainens gruvområde finns två gamla, vattenfyll-
da dagbrott, Laurinoja och Kuervaara, där Rautaruukki Abp 
bröt järnmalm 1978–1988. På Hannukainenområdet finns 
dessutom deponeringsområden för gråberg och ytjord från 
brytningstiden. Söder om de gamla gruvornas dagbrott 
finns nu ett marktäktsområde där man gräver upp sand och 
grus. På området krossas också gråberg från gruvdriften.

Järnmalmsförekomsten i Kuervitikko ligger cirka 2,5 km 
norr om förekomsten i Hannukainen. Vid förekomsten i 
Kuervitikko har ingen brytning tidigare skett. 

Vid stranden av Äkäsjoki finns byarna Hannukainen och 
Kuervaara samt fritidsbosättning. Äkäsjoki har rent vatten 
och är med sina biflöden ett v iktigt reproduktionsområde 
för öring. Älven är skyddad med stöd av 
forsskyddslagen och dess vattendragen i dess 
avrinningsområd ingår i Naturaskyddet.

Nordost om planområdet, som närmast cirka 6 kilometer 
från planområdets gräns, finns byn Äkäslompolo, och 
ös-ter om området, som närmast på cirka 8 kilometers 
avstånd från planområdets gräns, finns byn Ylläsjärvi.

I södra delen av planområdet finns ett område för 
motor-sport.

2.2 Beskrivning av gruvprojektet

2.2.1 Tidsplan

Gruvbolaget Northland inledde planeringen av gruvpro-
jektet och beredningen av tillståndsansökan i början av 
2000-talet. Projektet avbröts våren 2014 efter att Northlands 
finländska bolag hade sökt sig i konkurs. På våren 2015 köp-
te det finländska bolaget Hannukainen Mining Oy gruvpro-
jektet i Hannukainen och planeringen av projektet fortsatte. 
De tidigare planerna preciserades för att minska miljökon-
sekvenserna för den lokala bebyggelsen och den tidigare 
eftersträvade tidsplanen uppdaterades.

Gruvans livslängd uppskattas till 17 år. Ansökan om gruv-
tillstånd för gruvan lämnades in i februari 2016. Byggandet 
kan påbörjas efter att planen och andra tillstånd vunnit la-
ga kraft. 

Tillståndsförfarandet för gruvprojektet i Hannukainen tar 
mellan tre och fem år. Därefter kan man fatta beslut om att 
öppna gruvan. Från beslutet om att öppna gruvan tills pro-
duktionen inleds kommer det att gå ytterligare två till tre år. 
Under den tiden utförs arbeten för att förbereda gruvan och 
annan behövlig infrastruktur för gruvan samt byggnader.
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Figur 3.  Översiktsplan för gruvprojektet i Hannukainen 2016 och avgränsning av utmålet. 
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2.2.3 Projektets ändringar efter MKB

Gruvplanen bygger på alternativ 4 i MKB:n. 

Hannukainen Mining Oy har gjort ändringar i gruvplanen 
med avsikt att minska de skadliga miljökonsekvenserna 
framför allt för bebyggelsen i näromgivningen.

Ändringarna är följande:

•	 Vid gruvområdets gräns mot byn Hannukainen 
byggs en skyddsvall av ytjord från gruvområdet. 
Skyddsvallens inverkan på landskapet har beskri-
vits med hjälp av en virtuell modell och fotomon-
tage.

•	 En ny bullermodellering för projektet har gjorts.

•	 Utöver byggande av en skyddsvall på gruvområdet 
ändras deponeringen av överskottsjord i nordös-
tra delen av gruvområdet. På så sätt placeras ing-
en överskottsjord på Kuerjokis/Kivivuopionojas av-
rinningsområde.

•	 I gruvdriften görs ändringar som gäller storleken 
på laddningarna vid sprängning samt tidpunkter-
na för verksamheten under dygnet och veckan. För 
sprängningarna och kringflygande stenar görs en 
ny säkerhetsutredning

•	 De dammande funktionerna har planerats nog-
grannare och en ny damningsmodell för projektet 
har utarbetats.

•	 Transportörens linje ändras så att den får en bätt-
re placering i terrängen och inte placeras där det 
finns fornminnen.

•	 Avledningsrörets utloppsplats i Muonio älv har 
valts så att omblandningsförhållandena är goda. 
Vid behov kan röret utrustas med en omblandare.

•	 Utmålets gräns ändrades i närheten av Muonio 
kommuns gräns så att de områden som är viktiga 
för rennäringen ligger utanför utmålet.

Kuva 4.  Läget för den planerade skyddsvallen samt typtvärsnitt
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2.3 Naturmiljö

2.3.1 Landskapets struktur, landskapsbild

Områdets landskap beskrivs i sin helhet i gruvprojektets fin-
ska MKB-beskrivnings kapitel 10.1 Landskap (sidorna 106–
117).

I den riksomfattande indelningen i landskapsprovinser lig-
ger planområdet i södra delen av Västra Lapplands fjällregi-
on. Typiskt för dess storlandskap är Ylläs-Ounastunturis tyd-
ligt synliga bergs- och fjällkedja Ounasselkä, som delar in 
området i Muonio-Torne älvs samt Ounas- och Kemi älvs av-
rinningsområden. På lokal nivå ligger planområdet på Olos-
Salmivaara höglandsområde. 

Typiskt för områdets naturlandskap är Ounasselkäs träd-
lösa och steniga fjäll samt vidsträckta områden med skog-
klädda höjder och högland. Områdets skogar är huvudsak-
ligen barr- och blandskogar och största delen av dem an-
vänds för skogsbruk. Smala och långsträckta myrområden 
ligger mellan områdena med skogklädda höjder och hög-
land. Genom området mot Muonio älv flyter Äkäsjoki och 
dess många biflöden.

Det planerade gruvområdet i Hannukainen kantas i väst 
av fjällmassivet Tapovaara-Kiuasselkä och i öst av fjällmas-
sivet Kuertunturi-Malmivaara. Gruvområdet i Hannukainen 
ligger i en dal orienterad i nord-sydlig riktning mellan fjäll-
massiven. Rautuvaaraområdet ligger på sydostsluttning-
en av en kedja med skogbevuxna höjder orienterade mot 
nordost, och syd-sydost om det gruvområde som planeras 
där finns det stora fjällmassivet Niesaselkä.

Människans påverkan på landskapsbilden syns speciellt ge-
nom att bebyggelsen och byarna ligger intill vattendragen. 
Turismen med sina skidcenter och semesterbyar samt servi-
ce syns också i landskapet. Dessutom påverkas landskaps-
bilden av rennäringen.

Tidigare gruvdrift har påverkat områdets landskapsbild. I 
Hannukainenområdet finns bl.a. ett gråbergsområde, ett 
gruskrossverk och två dagbrott som har fyllts med vatten. 
I Rautuvaaraområdet dämdes Niesajoki upp på 1970-ta-
let på grund av gruvdriften och vattnet leddes mot sydväst 
mot Muonio älv. I Niesajoki älvdal finns ett gammalt områ-
de med anrikningssand samt Ylläs vattenreningsverks sedi-
menteringsbassäng. Väster om det gamla området med an-
rikningssand finns gamla konstruktioner som har hört till 
gruvans infrastruktur.

Enligt den finländska miljöförvaltningens databas Oiva 
finns inga värdefulla eller klassificerade landskapsområden 
på området. I närheten av området finns naturskyddsom-
råden vilkas skyddskriterier också har att göra med land-
skapsvärden. Ett kriterium då nationalparker inrättas är att 
områdena är betydelsefulla som natursevärdheter. Pallas-
Yllästunturi nationalpark ligger norr om fjället Yllästunturi, 
som närmast cirka 8 km från området. I projektet ”Lär kän-
na Lapplands kulturmiljöer” är området längs Äkäsjoki–
Pakasaivo nämnt som ett värdefullt område beträffande 
samekulturlandskapet, men det finns ingen exakt avgräns-
ning av området. 

2.3.2 Naturförhållanden

Naturförhållandena på områdena i anslutning till gruvpro-
jektet i Hannukainen beskrivs i sin helhet i den finska MKB-
beskrivningen i kapitel 10.10 Naturmiljö (sidorna 233–275) 
samt i MKB-beskrivningens bilagor.

Nedan ges en översiktlig beskrivning av gruvområdenas 
naturförhållanden. Beskrivningen är särskilt koncentre-
rad på andra områden av delgeneralplanen. Sådana är de 
områden som är planerade för gruvdriften (Hannukainen, 
Rautuvaara) och de planerade alternativa järnvägslinjerna.

2.3.2.1 Allmän beskrivning av vegetations- 
och naturtyperna på områdena i 
anslutning till gruvdriften

Vegetations- och naturtyperna på områdena i anslutning 
till gruvdriften utreddes under åren 2008–2012 av Lapin 
Vesitutkimus Oy.

Hannukainen

Hannukainenområdet domineras främst av karga och nä-
ringsfattiga moskogar där talldominerade skogar på torr 
mo av kråkbärs-blåbärstyp (EMT) är vanligast. Dessutom 
förekommer allmänt talldominerade karga moskogar av 
blåbärs-ljung-lavtyp (MCCIT). På de skogklädda höjdernas 
lägre sluttningar, vid myrarnas kanter och intill vattendra-
gen växer mest blandskog där de dominerande trädslagen 
är tall, gran och björk. Därtill förekommer skogspartier på 
frisk mo. De vanligaste myrtyperna i området är näringsfat-
tiga och vanligen mycket våta, trädlösa aapamyrar. De flesta 
öppna, trädlösa eller trädfattiga myrarna är i naturtillstånd. 
Även trädbevuxna myrtyper förekommer. De värdefullaste 
områdena är små arealer med mader och källkärr som bild-
ats kring källor. I synnerhet mader är ganska vanliga i om-
rådet på grund av områdets höga nederbördsmängd och 
markens ringa vattengenomsläpplighet. Till områdets sär-
drag hör också bäckar som rinner upp från flera olika käl-
lor. Kring bäckarna har det ställvis uppkommit små are-
aler med frodiga naturtyper som är värdefulla med tanke 
på naturens mångfald i området. De värdefullaste objek-
ten i Hannukainenområdet beträffande naturvärden och 
geomorfologi är de många källorna i naturtillstånd och de-
ras näromgivning, älven Äkäsjoki och området längs älven, 
forsavsnittet Kuerlinkat i Kuerjoki, i den norra delen av om-
rådet finns de orörda myrarna Laulukarhakkajänkkä och 
Aavavuoma samt i Malmivaaraområdet de öppna myrarna 
Malmijänkkäs och Rytijänkkäs näringsrika områden. 

Rautuvaara

I Rautuvaaraområdet är torra, talldominerade moar de 
vanligaste naturtyperna, även karga moar förekom-
mer allmänt. Lavmoar förekommer i de norra delarna av 
Rautuvaaraområdet. Det har gjorts många avverkningar i 
området och därför finns det kalhyggen och plantbestånd 
på ganska vidsträckta områden i Rautuvaaraområdet. Friska 
och lundartade moar förekommer framför allt i den söd-
ra delen av området längs älvarna. Små arealer med kärr, 
lundar och mader förekommer också i de södra delarna 
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av Rautuvaaraområdet där de bildar en mångsidig mo-
saik av olika naturtyper. I området finns också ganska rik-
ligt med tallmyrar och i viss mån mossar. Områdets värde-
fullaste objekt beträffande g eomorfologi o ch n aturförhål-
landen är de representativa skogskärren och gamla skog-
arna vid Niesajoki och dess biflöden, en lund med strutbrä-
ken intill Niesajoki, där det växer bl.a. slåtterblomma, orm-
bär och ögonpyrola. Till de betydelsefullaste naturobjekten 
i Rautuvaara hör ravindalen mellan Rautuvaara och Alainen 
Rautuvaara, det vidsträcka källkärrsområdet Sulatkaltiot sö-
der om åsen Rytijänkkä. På källkärrsområdet växer bl.a. kor-
allrot, spindelblomster och lundarv. Även de små represen-
tativa objekten längs Kylmäoja och myren Sotkavuoma är 
exempel på områdets naturvärden. 

Tilläggsområde vid Pakasaivontie

Ett tilläggsområde ligger vid västra kanten av delgeneral-
planeområdet. I områdets norra delar är de dominerande 
naturtyperna karg mo (MCCIT) samt något näringsrikare 
torr mo av kråkbärs-blåbärstyp (EMT). Från de norra delarna 
av utredningsområdet, från Pahtakursu, rinner en bäck i na-
turtillstånd som mynnar ut i Valkeajoki. Bäcken omges av 
små arealer av skogskärr och madkärr. Längs bäcken väx-
er ställvis krävande växtarter såsom röd trolldruva och str-
utbräken. Längre söderut, nordväst om sjön Saivojärvi finns 
gammal, grandominerad blandskog på frisk mo, vilket är en 
sårbar (VU) naturtyp i Norra Finland. Områdets södra delar 
består främst av torr mo. Det finns också ganska rikligt med 
kalhyggen och plantbestånd. Tilläggsområdets vanligaste 
myrtyper är lågstarrmosse och starrmosse. Öppna mossar 
förekommer i liten omfattning i områdets mellersta delar 
samt småskaligt i områdets södra delar. Bilaga 8 
Terrängsyn för den nya vägen Pakasaivontie och Bilaga 13 
Naturutredning för den nya vägen Pakasaivontie i 
Hannukainen.

2.3.2.2 Vegetation och naturtyper längs de 
nya järnvägslinjerna

Som en del av arbetet med delgeneralplanen utreddes ve-
getation och naturtyper på två alternativa järnvägslinjer på 
sträckan Rautuvaara–Luosu. Utredningarna gjordes som-
rarna 2012–2013. Naturtyperna längs den västra järnvägs-
linjen presenteras i bilaga 1 och längs den östra i bilaga 2.

Järnvägslinjerna presenteras i kapitel 6.9.

Den västra järnvägslinjen

Område R1

Där järnvägslinjen startar vid den södra änden rinner den 
naturligt slingrande bäcken Kiimaoja, som omges av ställvis 
ganska frodig vegetation: intill bäcken växer bl.a. madrör, 
brunrör, ängsfräken, ekbräken och kråkklöver (Figur 5). I det 
grandominerade skogsbeståndet på lundartad mo (GMT) 
på en ganska liten areal kring bäcken växer bl.a. lingon, blå-
bär, ekbräken, ekorrbär, linnea, stenhallon och skogsnäva. 
På försumpade ställen intill bäcken finns också små skogs-
fräken-grankärr (MkK). Järnvägslinjen fortsätter genom ett 
tallplantbestånd där det också finns granar och tallar som 
lämnats kvar som sparträd. Plantbeståndet gränsar till ett 
talldominerat yngre bestånd på torr mo (EMT) med ett litet 
inslag av gran. Skogspartiet fortsätter likartat också öster 
om kraftledningen, frånsett den ökande mängden murkna 
träd (Figur 5). Skogsbestånden är dock påverkade av skogs-
bruk. Järnvägslinjen tangerar ett litet rikkärrs-tallkärr (LR) 
som är något förändrat från naturtillstånd. Vegetationen be-
står av bl.a. hjortron, hundstarr, klotstarr, dvärgbjörk, kärr-
dunört, tuvtåtel, gröearter (Poa sp.), fjälldunört, brudbors-
te, älggräs och björkpyrola. Området är källpåverkat. Något 
lägre ned övergår tallkärret i madkärr som bär spår av vis-
sa skogsbruksåtgärder. Vegetationen består av bl.a. madrör, 
lappvide, tuvtåtel, flaskstarr, hundstarr, älggräs, brunrör och 
kråkklöver. Trädbeståndet längs Niesajoki består främst av 
björk och gran.

  Figur 5.  Till vänster Kiimaoja och tll höger yngre bestånd på torr mo (EMT).
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Vid östra kanten av rikkärret ökar granbeståndet och myr-
typen övergår i hjortron-grankärr (SmK) (Figur 6). Området 
är mycket fuktigt och mellan de vattensjuka sänkorna finns 
delvis murknade höga björkstubbar och torrakor.

Område R3

Vid den västra änden av järnvägslinjen ALT 1b förekommer 
mosaikartat små skogsbestånd och tallmyrar samt mos-
se. Söder om reningsverket finns en plogad areal på frisk 
mo (HMT) där tall har planterats. Området har yngre träd-
bestånd. Sydost om reningsverket, nedanför sluttningen, 
finns klotstarrs-tallmyr (PsKR) och kråkbär-fuscum-tallmyr 
(VaRaR) med tvinvuxna tallar och granplantor. Däremellan 
finns relativt representativ blandskog på frisk mo (HMT), 
där det ganska täta beståndet består av delvis yngre, delvis 
grövre granar, björkar och tallar. Längre österut förekommer 
dvärgbjörks-tallmyr (VkR). På den flacka norra sluttningen 
finns ett kalhugget område (EMT) där grövre tallar har läm-
nats kvar som fröträd. Där växer också aspar och unga tall-
plantor. Nedanför sluttningen finns dvärgbjörksmyr (träden 
består av granar) (VkR) och under elledningen risrik kråk-
bär-fuscum-tallmyr (VaRaR) och på en smal remsa fuktigare 
högstarrmosse (SN). Myrmarken väster om Niesajoki består 
också huvudsakligen av högstarrmosse.

Niesajoki, som rinner runt Riipisenharjut, är madkärrslik-
nande vid järnvägslinjen (Figur 7). Det dominerande träds-
laget vid stranden är glasbjörk, men dessutom finns där 
också gran och i buskskiktet en. I undervegetationen finns 
bl.a. brunrör, kråkklöver, vattenklöver, hjortron, odon och 
åkerbär. Längs älven finns ställvis vidsträckta vide-madkärr 
(PaLu) där den dominerande arten är lappvide.

På Riipisenharjut består skogen av yngre tallbestånd; i fri-
tidsbostädernas näromgivning finns torr mo (EMT), och på 
åsarnas krön karg mo (MCClT). Myrmarkerna mellan åsarna 
är ställvis oligotrofa flark-högstarrmossar (OlSN) (Figur 7).

Omgivningen kring Niesajokis och Kerojokis gemen-
samma gren, som rinner från sjön Riipisenjärvi, består av 
björk-madkärr (KoLu), där buskskiktet innehåller rikligt med 
lappvide och i undervegetationen finns högstarr. Stranden 
av Riipisenjärvi har också karaktären av madkärr (SRhLu).

Figur 6  Till vänster trädfattigt rikkärrs-tallmyr som övergår i hjortron-grankärr till höger.

Område R2

Från norra gränsen av område 1 börjar ett örtrikt mo-grank-
ärr med grövre, blandat bestånd (RhKgK). Ställvis förekom-
mer områden med frisk mo (HMT). Träden består av gran, 
björk och tall. Kärret vid älven är ganska blockrikt och är 
i naturliknande tillstånd. Där finns en källa där det väx-
er bl.a. fjälldunört. Mot nordost övergår terrängen i stenig 
torr mo (EMT) med talldominerat yngre bestånd med in-
slag av björk och gran. Områdets naturtillstånd har föränd-
rats. Nordost om moskogen breder ett frodigt kärr (RhKgK, 
GMT) ut sig intill bäcken. Trädbeståndet är gammal grando-
minerad blandskog med inslag av björk och tall. På området 
finns murkna träd samt två källor. Sällsynta växtarter på om-
rådet är lappranunkel och källört. 

I närheten av järnvägslinjen, på dess norra sida, finns en 
mycket våt myr där det finns rikligt med döda träd. När man 
fortsätter följa järnvägslinjen mot nordost börjar en oligo-
trof starr-tallmyr (SR) där det finns tvinvuxna tallar. Mitt på 
myren finns små skogsbestånd på torr mo (EMT). Mellan 
dem finns också ett kalhygge. Längre mot nordost börjar ett 
oligotroft, trädbevuxet flark-fattigkärr av kombinationstyp. 
Trädbeståndet på området i naturtillstånd består av tvin-
vuxna tallar. Nordost om flark-fattigkärret övergår terräng-
en i ett grandominerat bestånd på frisk mo (HMT) med in-
slag av björk och tall. På området finns små spår av skogs-
bruksåtgärder, men det finns också torrakor och murkna 
träd på området. Norr och nordost om moskogsbeståndet 
finns tallmyrområden och nordost om dem finns moskogs-
bestånd (EMT) och på många ställen öppen starrmyr (SR) 
där det finns både madkärrsmiljö och källförekomst. Vid 
källan på området växer bl.a. källört. Området är i natur-
tillstånd. Efter starr-tallmyren består området mot nordost 
främst av plantbestånd och kalhyggen, emellanåt förekom-
mer torr mo och områden med tallmyr.
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 Madstrand vid Niesajoki samt flarkyta på mossarna på Riipisenharjus krön.

Vid den östra änden av järnvägslinjen ALT 1b finns ett gam-
malt renstängsel där det finns ung tallplantskog. Skogen 
består av grövre och delvis gammalt tallbestånd på torr mo 
(EMT). Intill vägen finns ställvis grövre blandskog på frisk 
mo (HMT), där en del av träden är gamla. Vid den östra än-
den av järnvägslinjen finns ett gammalt renstängsel innan-
för vilket det finns ung tallplantskog. Den omgivande sko-
gen består av grövre och delvis gammalt tallbestånd på torr 
mo (EMT).

Söder om järnvägslinjen består skogen på mineralmark av 
representativ frisk mo (HMT). Vid gränsen mellan myrmar-
ken och mineralmarken växer stora aspar, som ökar den 
mångfald som skapas av björkar, granar och tallar. På om-
rådet finns i någon mån torrakor och lågor. Vid älvens öv-
re lopp, som rinner från myrområdet i väster, finns indika-
tioner på madkärr såsom ängsull, kråkklöver och kabble-
ka. Längre österut finns en mesotrof sipperyta omgiven av 
högstarr, kråkklöver, brunrör och lappvide.

Järnvägslinjen dras genom en myrmark som består av mad-
påverkad högstarrmosse (MeSN) där det växer bl.a. flask-
starr, trådstarr, ängsull, dvärgbjörk och vattenklöver (Figur 
8). Intill den östra grenen av älven växer lappvide. I norra 
delen av mossen finns dvärgbjörks-tallmyr (VkR) och låg-
starrmosse (LkN) och i norra och västra delen kråkbär-fus-
cum-tallmyr (VaRaR) samt tuvulls-tallmyr (TR).

Öster om mossen finns yngre tallbestånd på torr mo (EMT) 
och karg mo (MCClT) samt ett litet kalhugget område. När 
man fortsätter österut längs linjen finns det högstarrmosse 
(SN) och längs dess kanter dvärgbjörks-tallmyr (VkR) (Figur 
8).

 Figur 8.  Vid järnvägslinjen finns en stor mosse, madliknande högstarrmosse och på den högra bilden högstarrmosse 
med renstängsel.
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Den östra järnvägslinjen

Område R1

Från Kiimaoja till Niesajoki är beskrivningen densamma 
som för den västra järnvägslinjen.

På östra sidan om Niesajoki finns örtrikt mo-grankärr 
(RhKgK) med grövre grandominerat bestånd samt lundar-
tad mo (GMT), som vid sluttningen av den åsartade back-
en övergår i först frisk mo (HMT) och högre upp torr mo 
(EMT). På backkrönet och i sluttningen har kalavverkning-
ar gjorts. Öster om backen i en liten sänka växer ett yngre, 
blandat trädbestånd dominerat av gran. Efter området med 
mo domineras terrängen vid järnvägslinjen av lågstarrmyr 
(LkR); dominerande arter där är klotstarr, tuvull och rosling. 
Dessutom förekommer ljung, dvärgbjörk, hjortron, odon 
samt kring en källa vattenklöver, kärrdunört, flaskstarr och 
trådstarr. På båda sidorna om skogsbilvägen finns tallplant-
skog. Tallplantskogen gränsar till en tuvulls-tallmyr (TR) 
samt på torrare områden risrika tallmyrar med något varie-
rande mängd träd. Vegetationen består av bl.a. tranbär, ros-
ling, tuvull, dvärgbjörk, odon och hjortron. I bottenskiktet 
finns bl.a. rostvitmossa och praktvitmossa.

Området längs bäcken Tuoreenkurunoja övergår från tall-
myr till madkärr, där det växer gran, björk och i buskskik-
tet bl.a. lappvide. I fältskiktet dominerar rörväxter samt 
tuvtåtel. I närheten av det ställe där järnvägslinjen kor-
sar Tuoreenkurunoja blir trädbeståndet grövre och ande-
len gran ökar. I granbeståndet på lundartad mo (GMT) väx-
er bl.a. mossviol, älggräs, vårfryle, skogsnäva, slåtterblom-
ma, skogskovall, åkerbär, klotpyrola, ekbräken samt ling-
on. Efter Tuoreenkurunoja tangerar järnvägslinjen en liten, 
trädfattig lågstarrmyr (LkR) och därefter går linjen genom 
små moskogsholmar (EMT) och trädbevuxna ris-tallmyrar 
(IR) till en skogsbilväg.

Område R2

Från skogsbilvägen fortsätter järnvägslinjen mot nordost 
genom tallmyrar (IR) och moar (främst EMT) som är be-
handlade genom skogsbruksåtgärder. Enhetliga skogspar-
tier förekommer inte, för figurerna är sönderskurna av kal-
hyggen. Järnvägslinjen går över en vidsträckt, trädfattig tu-
vulls-tallmyr (TR) (Figur 9). Tallmossen har delvis blivit över-
vuxen med vitmossa och till de fåtaliga arterna hör tuvull, 
ljung, hjortron, rosling och dvärgbjörk. Vid den östra kanten 
övergår mossen till starrmosse (SN) och ställvis förekom-
mer lågstarrmyr (LkR) där det växer bl.a. tuvsäv, kallgräs, tu-
vull, daggört samt ställvis vattenklöver. Vid den nordöstra 
änden av myren ökar trädmängden; beståndet består näs-
tan enbart av unga gallringsbestånd av tall. Nära området 
längs Sivakkkaojas stränder övergår myren först till mo och 
därefter till madkärr (Figur 9). På området växer rikligt med 
madrör och dessutom kråkklöver, skogsfräken, hundstarr, 
trådstarr, vasstarr samt litet gråstarr. Trädbeståndet är glest 
och björkdominerat. Det finns ett litet inslag av tall samt 
gran. Det gräsbevuxna madkärret omges av ganska unga, 
grandominerade moar och kärr.

I den nordöstra delen övergår madkärret delvis i barrträds-
dominerad blandskog på frisk mo (HMT) och i den nor-
ra och västra delen till ung blandskog på försumpad frisk 
mo (HMT). Vid järnvägslinjen i närheten av Sivakkaoja mot 
nordost finns grövre, till och med gammalt trädbestånd 
och rikligt med torrakor och lågor. Lundartad mo samt små 
arealer av olika kärrtyper varierar i närheten av Sivakkaoja. 
Längre bort från bäcken är moskogarna kargare och över-
går via friska moar (HMT) till torra moar (EMT). De grando-
minerade kärren längs bäcken bildar en mosaik, där det fö-
rekommer bl.a. örtrikt blåbärs-grankärr, örtrikt grankärr 
(RhK) och örtrikt mo-grankärr (RhKgK). Ställvis förekommer 
dessutom arter som är typiska för hjortron-grankärr (MrK) 
såsom hjortron, tuvull och hundstarr. De örtrika grankär-
ren finns på fuktigare områden intill rännilarna, där det väx-
er bl.a. madrör, brunrör, kråkklöver, ekbräken, hultbräken, 

Figur 9.   Till vänster tuvulls-tallmyr och till höger madkärr med glest trädbeståndet.
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vorna växer tuvull och tuvsäv samt glest med bl.a. flaskstarr. 
I bottenskiktet finns bl.a. sotvitmossa och på tuvorna rost-
vitmossa, praktvitmossa samt enbjörnmossa. På fuktiga-
re platser övergår lågstarrmyren i starrmosse där det växer 
bl.a. kallgräs, flaskstarr och trådstarr. Vid nordöstra änden av 
myrområdet förekommer tuvulls-tallmyr (TR) som ställvis 
är ganska långt övervuxen med vitmossa. Nordost om tu-
vulls-tallmyren går järnvägslinjen över momark som är frag-
menterad av kalhyggen. I skogen mellan de kalhuggna om-
rådena längre ned på sluttningen finns grövre, talldomine-
rad skog med inslag av gran och björk på frisk mo (HMT) och 
något högre upp på torr mo (EMT). Utredningsområdets 
rutt R2 slutar vid en skogsbilväg som omges av ett kalhug-
get område. Där har grövre träd lämnats kvar som fröträd 
samt mindre träd som sparträd.

mossviol, björkpyrola, skogsstjärna, skogsfräken och lapp-
ranunkel (Figur 10). I bottenskiktet förekommer bl.a. kärr-
praktmossa, granvitmossa, spärrvitmossa och krattvitmos-
sa. Örtförekomsten ökar på de fuktigaste platserna och på 
sådana ställen finns också källförekomst. Området är i na-
turtillstånd (Figur 11). Cirka 200 meter före bäcken som rin-
ner ut i Vittajärvi övergår området längs Sivakkaoja till mad-
kärr. Något högre upp i sluttningen består skogarna på frisk 
och torr mo av främst unga och yngre barrträdsdominera-
de blandskogar som har behandlats genom skogsbruksåt-
gärder.

 Figur 10.  Örtrikt grankärr och lappranunkel.

 Figur 11  Till vänster gammal grandominerad blandskog nära Sivakkaoja och till höger Sivakkaoja.

Sydväst om bäcken som mynnar ut i Vittajärvi övergår 
trädbeståndet i grövre granskog. Intill bäcken finns örtrikt 
mo-grankärr (RhKgK), men området består av en mycket li-
ten areal (Figur 12). Arter som förekommer där är bl.a. olika 
pyrolaarter, hundstarr, madrör, lingon, ekbräken och skogs-
fräken. Nordost om bäcken övergår terrängen i kargare tall-
myr och mosse och i bäckens omedelbara närhet finns små 
arealer med hjortron-grankärr (MrK) (Figur 12). Hjortron-
grankärret övergår i tuvulls-tallmyr (TR) med glest trädbe-
stånd. Vid kanterna av myren förekommer risrik tuvulls-tall-
myr (ITR). Järnvägslinjen går delvis genom respektive tang-
erar Vittavuomas trädfattiga myrmarker (Figur 13). I närhe-
ten av järnvägslinjen i Vittavuoma är de mest dominerande 
myrtyperna lågstarrmyr (LkR) och på fuktigare platser starr-
mosse (SN). Artbeståndet är kargt: på tuvorna växer rosling 
samt i någon mån odon, getpors och hjortron. Mellan tu-
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 Figur 12.  Till vänster bäcken som mynnar ut i Vittajärvi och till höger ett litet hjortron-grankärr nordost om bäcken. Kärret över-
går i tuvulls-tallmyr.

 Figur 13.  Öppen mosse och trädbevuxen tallmyr på Vittavuoma.

Område R3

Från skogsbilvägen fortsätter järnvägslinjen mot nordost 
(Figur 14). Nordost om kalhyggena finns ställvis arter som 
trivs på näringsrik mark i ett grövre, grandominerat bestånd 
där det finns rikligt med murkna träd. Genom beståndet 
rinner en rännil. I rännilens näromgivning domineras växt-
ligheten av gräs och örter; där förekommer bl.a. kabbleka, 

ängsfräken, kråkklöver, madrör, brunrör, hundstarr, moss-
viol, gröearter, grönvide och ställvis vattenklöver (Figur 14). 
Något högre upp på sluttningen finns ställvis lundartad mo 
(GMT) och mera allmänt frisk mo (HMT). Där förekommer 
bl.a. ekbräken, lingon, blåbär, linnea, skogsstjärna, stenhal-
lon, revlummer, klotpyrola och ekorrbär.

Figur 14.   Fröträd på ett kalhygge och en liten rännil.
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På järnvägslinjen i närheten av Mäntyvaaranjänkkä finns 
små arealer med madpåverkat örtrikt grankärr (RhK) där 
det växer rikligt med gråal. Växter som förekommer där 
är bl.a. rörarter, gröearter, skogsfräken, gråstarr, hjortron, 
lingon och blåbär. Längre mot nordost minskar gräsväx-
ten och det örtrika grankärret övergår i hjortron-grankärr 
(MrK). Den huvudsakliga trädarten är gran, men det före-
kommer också björk och ett litet inslag av gråal. Hjortron-
grankärret är litet och övergår i starr-madkärr där den vanli-
gaste arten är trådstarr (Figur 15). Träden består av bl.a. grå-
al, gran och björk. Kärren och madkärren omges av gran-
dominerade och främst grövre skogsbestånd på frisk mo 
(HMT) och dessa fortsätter när man rör sig mot nordost 
(Figur 15). Efter beståndet på frisk mo öppnar sig ett frodigt, 
lövträdsdominerat skogs-madkärr med slingrande rännilar 

(Figur 16). Madkärret ligger i en flack sluttning som i den 
nedre delen av sluttningen övergår i örtrikt grankärr (RhK). 
Trädbeståndet består främst av gråal med inslag av björk 
samt i viss mån gran. Granarnas tillväxt i området begrän-
sas av fukten och granarna förblir ganska små. Murkna löv-
träd förekommer rikligt som både murkna höga stubbar 
och som lågor (Figur 17). Växter som förekommer i områ-
det är bl.a. madrör, gröearter, brunrör, hjortron, klotpyrola, 
kabbleka, kråkklöver, missne, lingon, ekbräken, majbräken, 
skogsbräken, mossviol och lappranunkel. I bottenskiktet 
dominerar ställvis bl.a. spärrvitmossa samt kärrpraktmos-
sa och bäckrundmossa. Skogs-madkärret och det nära an-
slutna örtrika grankärret är i naturtillstånd på järnvägslin-
jen och i dess närhet.

 Figur 15.  Till vänster grövre granskog på frisk mo (HMT) och till höger starr-madkärr.

Figur 16.  Skogs-madkärr och rännil. Till höger: arter som förekommer på madkärret på små momarkstuvor är bl.a. ekbräken, 
kabbleka, kråkklöver, lingon och pyrolaarter.
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Figur 17.  Madkärret ger ett allmänt intryck av snårskog och det förekommer rikligt med murkna träd.

och ljung. Blåbär växer bara ställvis. Längs Niesajoki är ter-
rängen madartad på samma sätt som längs Kerojoki (Figur 
18). Nordost om Niesajoki öppnar sig en starrmosse (SN) 
där det växer bl.a. ängsull, tuvull, tuvsäv, vattenklöver och 
tranbär (Figur 18). Dessutom växer där också sumpstarr 
samt trådstarr, blåsstarr, flaskstarr, dvärgbjörk och rosling. 
I bottenskiktet finns bl.a. rostvitmossa, sotvitmossa samt 
krokmossor. Öster om mossen finns främst kraftigt be-
handlade gallringsbestånd av tall på karga och torra mo-
ar (EMT, MCCIT) (Figur 19). Järnvägslinjens rutt tangerar 
Sakastinpäällysjärvis öppna mossområde, där det finns en 
liten areal med lågstarr-höljemosse (LkKaN) och lite längre 
bort från linjen finns starrmosse (SN). Vid det sista avsnittet 
av järnvägslinjen växer främst grövre tallbestånd med in-
slag av gran och lite björk på karg mo (MCCIT).

Då man rör sig mot nordost övergår skogs-madkär-
ret i skogsbrukspåverkade bestånd på torr mo (EMT). 
Järnvägslinjen tangerar ett litet, ungt aspbestånd på lundar-
tad mo (GMT). Beståndet har behandlats genom skogs-
bruksåtgärder. Nordost om aspbeståndet fortsätter järn-
vägslinjen genom ett ungt tallbestånd på torr mo (EMT). 
Gallringsbestånden av tall fortsätter nordost om skogsbil-
vägen och gränsar där till tuvulls- och dvärgbjörks-tallmy-
rar (TR, VkR) samt till ganska små starrmossar (SN) och starr-
myrar (SR). Mellan myr- och mossområdena finns moskogar 
på torr mo (EMT). Området längs Kerojoki är madartat; in-
till älven växer björk, ripvide och lappvide, sprängört, rörar-
ter, gröearter, tuvtåtel, stenhallon, kråkklöver, klotstarr, ling-
on, vitpyrola och hundstarr. På Keroharjut växer ett ungt 
och grövre tallbestånd med ett litet inslag av björk på karg 
mo (MCCIT). Bland de fåtaliga arterna finns lingon, kråkbär 

Figur 18.  Skogsbestånd på karg mo (MCCIT) på Keroharjut och till höger Niesajoki och det snåriga madkärret vid stranden.
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Figur 19.  Starrmosse och vid järnvägslinjens norra ände gallringsbestånd av tall på karg mo (MCCIT).

Andra däggdjur

På Hannukainen- och Rautuvaara-området gjordes viltt-
riangelräkning på sammanlagt fem olika områden (Lapin 
Vesitutkimus Oy). Enligt räkningarna är de vanligaste arter-
na i Hannukainen- och Rautuvaara-området räv och hare. 
Inga skyddade däggdjursarter observerades vid vilttriang-
elräkningarna, men i närheten av området har två björnar 
och en varg observerats.  

Åkergroda

Åkergroda är en art som är upptagen i habitatdirektivets bi-
laga IV(a). På området har man utrett förekomsten av åker-
groda i en särskild utredning av åkergrodor år 2011 samt 
i samband med en insektundersökning år 2008 genom att 
iaktta individer som fastnat i insektfällor och individer som 
setts (Lapin Vesitutkimus Oy). I utredningen av åkergrodor 
observerades åkergrodor på våren under deras speltid ge-
nom att man lyssnade efter hannarnas spelläte på lämpli-
ga områden. De områden som undersöktes i utredningen 
var Rautuvaaras gruvbassänger, Rautujärvi, Sotkavuoma, 
Vittajärvi, Hannukaisenjärvi, Rytilampi, Liikaniva och 
Saivojärvi. I utredningen av åkergrodor och i insektutred-
ningen observerades inga tecken på att arten förekommer. 
Enligt dessa resultat utgör området inte ett viktigt levnads-
område för åkergrodor. 

Fåglar

På området har fågelutredningar gjorts år 2007, 2008, 2011 
och 2012 (Lapin Vesitutkimus Oy). I utredningarna ingick 
bl.a. linjetaxering på en sammanlagd längd av 15,9 km i 
Hannukainen och 17,9 km i Rautuvaara. Dessutom gjordes 
en utredning av myrmarksfåglar och en uggleutredning 
samt en bedömning av förekomsten av stora rovfåglar vå-
ren 2008 och 2011. Flyttfåglarna utreddes år 2011, häckan-
de fåglar i Ristimellanjänkkä vid en 6 km lång linjetaxering 
och sjöfåglar genom punkttaxering år 2012. Landfåglar räk-
nades enligt Koskimies och Väisänens (1988) anvisningar 
för linjetaxering. 

2.3.2.3 Allmän beskrivning av faunan

Utter

I Finland är uttern klassificerad som en nära hotad (NT) art 
och den finns också med på listan i habitatdirektivets bilaga 
UV(a). Förekomsten av utter har utretts två gånger, år 2008 
och 2011, genom räkning av spår i snön (Lapin Vesitutkimus 
Oy). Som observationsplatser valdes platser med ström-
mande vatten som hålls isfria också på vintern. Enligt ut-
redningen finns två utterindivider i Äkäsjoki och dess bi-
flöden. I Niesajoki observerades dessutom en utterindivid. 
Observationerna visar att Äkäsjoki och dess biflöden utgör 
revir som uttrar regelbundet utnyttjar. Det är dock skäl att 
notera att områdena där utter förekommer på vintern är 
starkt beroende av strömmande vatten som hålls isfria. Det 
innebär att deras revir på sommaren kan vara större.

Beträffande uttern gjordes en terränggranskning för att 
kontrollera situationen på hösten 2015.

Flygekorre

Flygekorren är klassificerad som en sårbar (VU) art och finns 
också med i habitatdirektivets bilaga IV(a). På området gjor-
des en utredning av flygekorrar år 2008. Som metod använ-
des observation av flygekorrspillning vid roten av grova 
träd på områden som lämpar sig för flygekorre (Uleåborgs 
universitet). Enligt utredningens resultat observerades 
dock ingen flygekorrspillning på projektområdet och därför 
kan området inte anses vara ett viktigt revir för flygekorre. 

Fladdermöss

Alla fladdermöss i Finland är fridlysta enligt naturvårdsla-
gen och de finns också uppräknade i habitatdirektivets bi-
laga IV(a). På området och i dess närhet gjordes en fladder-
musutredning i början av augusti 2011 (Ramboll Finland 
Oy). Då iakttogs fladdermöss på natten kl. 22.00–03.00 ge-
nom att man lyssnade och spelade in deras läten. Lätena 
observerades aktivt under tre nätter i följd samt två nät-
ter också passivt. Nordisk fladdermus noterades på tre oli-
ka platser, i Rautuvaara gjordes en observation och nära 
Saivojärvi två observationer. Dessutom gjordes en observa-
tion av nordisk fladdermus utanför området.
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På områdena i Hannukainen, och Rautuvaara häckar ett 
ganska mångsidigt fågelbestånd med arter som är typiska 
för det nordliga barrskogsbältet samt för myrmarksmiljöer. 
Av de häckande arterna är nio arter klassificerade som ho-
tade; en är starkt hotad (EN) och åtta sårbara (VU) häckan-
de arter. På området förekom utöver dessa också tre sårba-
ra (VU) och enligt naturvårdslagen kap. 47 särskilt skydds-
krävande stora rovfåglar, som hade sina bon utanför områ-
det. Fåglarna utnyttjar dock områdena i Hannukainen och 
Rautuvaara för jakt.

Utredningarna har visat att bassängerna i Rautuvaara är ett 
viktigt föröknings- och rastområde för många våtmarks- 
och sjöfåglar. Mängden fåglar som använder området ty-
der på att bassängerna i Rautuvaara är ett viktigt fågelom-
råde på Kolari kommuns nivå. Också det öppna mossom-
rådet Sotkavuoma sydväst om bassängerna är ett viktigt 
levnadsområde speciellt för myrmarksfåglar. Där lever bl.a. 
den hotade brushanen (EN). Tillsammans bildar bassänger-
na i Rautuvaara och myrområdet Sotkavuoma ett regionalt 
betydelsefullt fågelområde, för på området rastar samtidigt 
upp till 250 vadare. Söder om bassängerna i Rautuvaara 
samt längs Niesajoki finns områden med gammal skog där 
det också finns ett mångsidig fågelbestånd, bl.a. hackspet-
tar. 

Det häckande fågelbeståndet i Hannukainenområdet är 
inte lika rikt och mångsidigt, främst på grund av enhetlig 
ekonomiskog och näringsfattiga myrmarker. Ett undantag 
är det lilla Lamunjänkkä norr om Kivivuopionvaara, där det 
finns ett månsidigt bestånd av vadare. 

Ryggradslösa djur

Fältundersökningar av ryggradslösa djur på området gjor-
des år 2008 (Uleåborgs universitet). Undersökningarna 
gällde skalbaggar, steklar, vargspindlar, nattfjärilar och 
fjärilar. Undersökningarna gjordes genom aktiv fångst 
samt med fyra olika typer av fällor (gropfällor, fönsterfäl-
lor, färgfällor och betesfällor) som placerades på område-
na i Hannukainen, Rautuvaara, Äkäsjokisuu och Taporova. 
Sammanlagt 59 fällor placerades ut i terrängen. 

På området observerades totalt 597 ryggradslösa djur 
av vilka en art (östligt fjällfly) är klassificerad som sårbar 
(VU). Fem nära hotade (NT) arter påträffades på området. 
Områdets betydelsefullaste ryggradslösa arter förekom på 
den gamla cementfabrikens område i Äkäsjokisuu och intill 
Kylmäoja, som ligger söder om byn Hannukainen och rin-
ner ut i Äkäsjoki.

Flodpärlmussla är klassificerad som en sårbar (VU) art 
och är också listad i habitatdirektivets bilaga II och V. 
Dessutom är flodpärlmusslan fridlyst enligt naturvårds-
lagen. Förekomsten av flodpärlmussla i strömmande vat-
ten på området och i dess närhet utreddes år 2011 (Lapin 
Vesitutkimus Oy) på sammanlagt 19 undersökta områ-
den. De undersökta områdena låg i Äkäsjokis huvudfåra, 
i Kuerjoki, Valkeajoki och Tapojoki på de platser där det är 
möjligt att flodpärlmussla kan förekomma. I kartläggning-
en av undersökningsområdena observerades dock inga in-
divider av någon stor musselart. På basis av resultaten före-
kommer ingen livskraftig population av flodpärlmussla på 
området eller i dess närhet och det är osannolikt att någon 
population av den här arten, som är på tillbakagång, ska fö-
rekomma i områdets strömmande vatten.

Fiskar

Bestånden av Atlantlax i de älvar som rinner ut i Östersjön 
är klassificerade som sårbara (VU) och bestånden av öring 
som vandrar ut i havet är akut hotade (CR). Enligt resultaten 
av elprovfiske är den dominerande fiskarten i områdets äl-
var öring. Äkäsjoki är ett av de viktigaste reproduktionsom-
rådena för havsöringsbeståndet i Torne älv. Vid Vilt- och fis-
keriforskningsinstitutets yngelfiske av öring 2006 och 2014 
fångades havsöringsyngel som vandrade nedåt i Äkäsjoki 
och Kuerjoki. Havsöringen samt lokala öringstammar förö-
kar sig naturligt också i Äkäsjokis andra biflöden, exempel-
vis Valkeajoki.

2.3.3 Natura och naturskydd

Naturskyddet har behandlats i den finska MKB-
beskrivningens kapitel 10.10.1.2 Skyddsområden (sidorna 
235–238) och 10.10.1.4 Skyddade och hotade naturtyper 
(sidorna 239–242). 

Området som ska delgeneralplaneras ligger i sin helhet in-
om Naturaområdet Torne älvs och Muonio älvs vattendrag 
(FI1301912). Naturaområdet är skyddat med stöd av habi-
tatdirektivet (SCI) och områdets naturvärden är baserade på 
naturtyper i habitatdirektivets bilaga I och arter i bilaga II. I 
skyddet av Naturaområdet ingår de vattendrag som ligger 
inom avgränsningarna och motsvarar det som avses i vat-
tenlagen och som inte ingår i de SCI-områden som avses 
i statsrådets beslut 20.8.1998. Markområdena ingår inte i 
skyddsområdet. Torne–Muonio älvsystem är också skyddat 
med stöd av vattenramdirektivet. Naturaområdet Torne–
Muonio älvsystem ligger inom kommunerna Enontekis, 
Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå och de 
betydelsefullaste sjöarna i området är Kilpisjärvi, Jerisjärvi 
och Äkäsjärvi. Av Naturaområdets viktigaste biflöden rinner 
Äkäsjoki och Niesajoki genom området. Vattenkvaliteten i 
älvsystemet är huvudsakligen god eller utmärkt.

Sydost om planområdet i dess omedelbara närhet finns 
Niesaselkä Naturaområde (FI1300706). Naturaområdets 
områdestyp är i enlighet med habitatdirektivet SCI. 
Niesaselkä hör också till skyddsprogrammet för gam-
la skogar (AMO120248). Största delen av områdets natur-
typer som ingår i habitatdirektivet räknas till västlig taiga. 
Områdets skogar är gamla tall-granskogar där det växer 
speciellt mycket sälg och ställvis gamla aspar.

Kiuasselkä ligger som närmast mindre än två kilometer väs-
ter om projektområdet. Det hör till skyddsprogrammet för 
gamla skogar (AMO120255). Norr om Kiuasselkäområdet, 
på cirka 4,5 kilometers avstånd från planområdet, finns 
Pakasaivo åsområde, som hör till åsskyddsprogrammet 
(HSO120148). Pahtajärviområdet (AMO120253), som hör till 
skyddsprogrammet för gamla skogar, ligger dessutom norr 
om Pakasaivo åsområde cirka åtta kilometer från delgene-
ralplaneområdet. Öster om projektområdet, som närmast 
på cirka fem kilometers avstånd från planområdet, finns 
området Yllästunturis sydvästra bäcklundar (LHO120403), 
som hör till lundskyddsprogrammet.

Norr och öster om Yllästunturi, som närmast på cirka åtta 
kilometers avstånd från planområdet, finns Naturaområdet 
Ylläs-Aakenus (FI1300618). Naturaområdets områdestyp är 
i enlighet med habitatdirektivet SCI. Naturaområde består 
av Ylläs-Pallas-området (AMO120285), som hör till skydds-
programmet för gamla skogar, Neuvo-Pietari-området 
(SSO120557), som hör till myrskyddsprogrammet, samt 
området Iso-Latvavuoma–Kellojänkkä–Aakenustunturi 
(SSO120555). Också Varkaankuru lund (LHO120402), som 
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hör till lundskyddsprogrammet, ingår i Naturaområdet. Av 
skyddsprogramområdena har endast Varkaankuru lundom-
råde (LHA) förverkligats. Det har inrättats som skyddsområ-
de enligt förordningen om lundskyddsområden. Området 
utgör en mosaik av naturtyper där gamla barrträdsdo-
minerade skogar och aapamyrar dominerar. På området 
finns dessutom frodiga lundar samt rikkärr. Landskapet va-
rierar från kalfjäll till grova granbestånd och från lundar-
tat kärr till våta flarkmossar genomkorsade av små bäck-
ar och åar. Dessa områden överlappas dessutom av Pallas-
Yllästunturi nationalpark (KPU120022) som fortsätter norr-
ut ända till Enontekis och inkluderar Naturaområdet Pallas-
Ounastunturi (FI1300101).

2.3.4 Klimat och luftkvalitet

Klimatet behandlas i den finska MKB-beskrivningens kapi-
tel 10.4 (sidorna 138–142) och luftkvaliteten i kapitel 10.5 
(sidorna 143–156).

Projektområdet ligger cirka 100 km norr om polcirkeln, där 
vintrarna är långa och kalla och snön täcker marken från ok-
tober till maj. På våren då snön smälter snabbt och det än-
nu är tjäle i marken kan det ställvis uppstå översvämningar.

Den genomsnittliga årliga nederbördsmängden vid Pajala 
väderstation är 609 mm/a och vid Kaunisvaara station 581 
mm/a. Pajala väderstation ligger cirka 40 km från projekt-
området och Kaunisvaara väderstation på cirka 30 km av-
stånd. Nederbördsmängden är störst i juni–augusti och 
minst i februari–mars. Vid Pajala väderstation är årets med-
eltemperatur -0,1 °C.

Vid Pajala väderstation blåser det vanligen i riktning nord-
väst-sydost och vindhastigheten är mindre än 4,5 m/s mer 
än 90 % av tiden. I modelleringen av vindförhållandena i 
Kolariområdet blåser det främst från söder (Ramboll Finland 
Oy 2011). Den genomsnittliga vindhastigheten är 2,1 m/s 
och under mer än 90 % av tiden är vindhastigheten min-
dre än 3,8 m/s.

I Lappland är luftkvaliteten i allmänhet god. I närheten av 
projektområdet har Meteorologiska institutet sin närmas-
te station som mäter luftkvaliteten i Pallas och i stationens 
närhet finns inga betydande lokala eller regionala utsläpp-
skällor. Mätningarna år 2001–2006 visar att luftkvaliteten 
i Pallas är god och att de genomsnittliga halterna av sva-
veldioxid, kvävedioxid och inandningsbara partiklar är lå-
ga. Utsläppen från mänsklig aktivitet är relativt små i Kolari. 
Utöver landsvägstrafiken har orten nästan inga andra bety-
dande utsläppskällor eller affärsverksamhet som skulle krä-
va miljötillstånd på grund av utsläpp i luften. Andelen ut-
släpp i luften från landsvägstrafiken av hela Lapplands ut-
släpp är 4 % och andelen av hela Finlands motsvarande ut-
släpp är 0,1 %.

2.3.5 Grundvatten

Grundvattnet behandlas i MKB-beskrivningen i kapitel 10.7. 
Grundvatten (sidorna 164–171). Grundvattenområdena 
klassificeras på följande sätt: klass I: grundvattenområde 
som är viktigt för vattenförsörjningen, klass II: grundvatte-
nområde som lämpar sig för vattenförsörjning, klass III: an-
nat grundvattenområde.

I Hannukainenområdet är grundvattenområdena huvud-
sakligen små och största delen av dem är klassificerade som 
grundvattenområden av klass III.

Till områdets östra del sträcker sig en liten del av I klass 
grundvattenområdet Pitkäjärvi (12273122). Största delen 
av grundvattenområdet ligger utanför planområdet. Hela 
grundvattenområdets areal är cirka 5,62 km2, varav områ-
det som sträcker sig in på delgeneralplaneområdet är cir-
ka 1,3 km2.

II klass grundvattenområden på delgeneralplaneområdet 
är Luosupalo (12273120) och Niesajoki (12273119) intill 
Pitkäjärvi grundvattenområde samt Saivojärvi (12273117A) 
i västra delen av planområdet norr om Äkäsjoki.

III klass grundvattenområden är Saivojärvi (12273117B), 
Kivivuopionvaarat (12273124 och 12273125), Kurtakko 
(12273128), Kivikkopalo (12273129), Erihnäistenmaa 
(12273139), Sadinkankaanlampi (12273132) och 
Juvakaisenmaa (12273131). Ett förslag om ändring av klas-
sificeringen av grundvattenområdena av klass III på projekt-
området inlämnades till NTM-centralen 5.5.2014, men ären-
det har ännu inte avgjorts.

Hannukainenområdet hör till ett vattentjänstnät, men på 
området finns några hushåll som använder egna brunnar. 

Marken i Hannukainenområdet består främst av sand- och 
grusavlagringar samt morän. Sand- och grusavlagringar-
nas vattenledningsförmåga är god eller mycket god, med-
an moränavlagringar har måttlig vattenledningsförmåga. 
Området har tjockare markskikt än i Lappland i medeltal, 
för inlandsisens erosionspåverkan har varit liten. Områdets 
markstruktur är komplicerad och grundvattnet i området 
kan förekomma i två eller tre skikt som avskiljs från varandra 
av skikt med dålig vattengenomsläpplighet. Största delen 
av grundvattnet finns på i genomsnitt 15–25 meters djup i 
sand- och grusskikt med god vattenledningsförmåga.

Delgeneralplaneområdet ligger på totalt fem avrinnings-
områden. Från Laurinoja krossdal avbördas vattnet till 
Äkäsjoki; från den väster om dalen belägna vattendelaren, 
som sträcker sig från Kivivuopionvaara mot Lamumaa, av-
bördas vattnet till Valkeajoki och det tredje avrinningsom-
rådet ligger i Kuervitikko där vattnet avbördas till Kuerjoki. 

Grundvattnets kvalitet på området har utretts i Hannukainen 
i 12 grundvattenrör samt i tre brunnar. Tungmetallhalterna 
låg ofta under bestämningsgränsen. De lägsta värdena för 
järnhalterna noterades i närheten av det gamla gruvområ-
det i Hannukainen och Äkäsjoki och de högsta halterna på 
de övriga undersökningsområdena. Dessutom överskreds 
i allmänhet kvalitetskraven för aluminium, mangan- och 
järnhalterna enligt STM 401/2001. I övrigt var vattenkvali-
teten allmänt taget god och uppfyllde i huvudsak riktvär-
dena för hushållsvatten. Sulfathalten överskreds i flera ob-
servationsrör.

På Hannukainen- och Rautuvaaraområdet har obser-
vationer gjorts vid sammanlagt 96 källor eller sippery-
tor, av vilka 19 ligger på Rautuvaaraområdet och 77 på 
Hannukainenområdet (Lapin Vesitutkimus Oy). På tilläggs-
området finns 11 källor. På många ställen representerar käl-
lor i naturtillstånd och deras närmaste omgivning områdets 
värdefullaste natur. Kring källorna kan det förekomma säll-
synta och hotade växtarter och kring bäckarna som rinner 
från källorna finns en mångfald av olika växter. Källor i na-
turtillstånd är skyddade med stöd av vattenlagen 11 § och 
för att ändra deras naturtillstånd krävs undantagslov som 
beviljas av den lokala Närings-, trafik- och miljöcentralen 
(NTM-centralen).
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Figur 20.  Grundvattenområden på delgeneralplaneområdet för gruvområdet i Hannukainen och i 
dess näromgivning
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2.3.6 Ytvatten

Ytvatten och bottenorganismer behandlas i den finska 
MKB-beskrivningen i kapitel 10.8 Ytvatten och bottenorga-
nismer (sidorna 172–221).

Genom planområdet i Hannukainen rinner Äkäsjoki, i väster 
rinner Valkeajoki och i nordost Kuerjoki. Alla älvarna är biflö-
den till Torne älv-Muonio älv, som finns på cirka 20 km av-
stånd. Älvarnas allmänna fysikalisk-kemiska tillstånd är gott 
eller utmärkt och bestånd av vandringslax lever i älvarna. 

Vattnet i Äkäsjokis avrinningsområde är enligt uppgifter-
na om vattenkvaliteten huvudsakligen kargt med låg hu-
mushalt och god kvalitet. Kväve är det näringsämne som 
begränsar vattendragens eutrofiering. Humus-, närings- 

och metallhalterna i områdets bäckar och små älvar har hu-
vudsakligen varit högre än motsvarande värden i Äkäsjoki, 
Kuerjoki och Valkeajoki. Det stängda gruvområdets inver-
kan kan ses i form av förhöjda metallhalter i Laurinoja.

Vattenkvaliteten i Niesajoki är god och eutrofieringsnivån 
varierar från eutroft eller något eutroft vattendrag till kargt 
vattendrag. Fosfor är det näringsämne som begränsar äl-
vens eutrofiering. Det avloppsvatten som kommer från av-
loppsreningsverket i Ylläs samt avloppsvattnet som leds ut 
från Rautuvaara anrikningsverks lagerbassäng kan noteras 
i Niesajoki i form av förhöjda närings- och metallhalter och 
förhöjd elektrisk konduktivitet.
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Vattnet i Muonio älv har låg humushalt och surheten är näs-
tan neutral. Även syretillståndet har varit gott eller utmärkt, 
den elektriska konduktiviteten har varit låg och fastsub-
stanshalterna låga. Eutrofieringen av Muonio älv begränsas 
av kvävehalten.

Bottenorganismerna i älvarna och bäckarna i projektområ-
det och dess närhet undersöktes år 2007, 2011 och 2013. 
Resultaten av båda undersökningarna tyder på att vatten-
dragen i projektområdet och dess näromgivning, frånsett 
några undantag, är nästan i naturtillstånd beträffande bot-
tenfaunan. Bland arterna finns också många arter som är 
känsliga för förorening. En total bedömning visar att dessa 
platsers naturvärden är betydande framför allt på grund av 
vattendragens mycket goda tillstånd.

2.3.7 Rennäringen

Rennäringen behandlas i den finska MKB-beskrivningen i 
kapitel 10.16 Rennäringen (sidorna 350–359).

Rennäringen är en del av det nordfinländska traditionel-
la levnadssättet och den bedrivs av både finnar och samer. 
Rennäringen har en kulturell betydelse och är betydelsefull 
framför allt för att glesbygden ska hållas bebodd. Dessutom 
har rennäringen stor betydelse också för andra näringar, ex-
empelvis turismen.

Till renskötselområdet i Finland hör nästan hela Lapplands 
län och norra delen av Uleåborgs län. Renskötselområdet 
är indelat i 56 renbeteslag som renägarna hör till. På 
Kolariområdet och på delgeneralplaneområdet som ska 
planläggas finns Muonio renbeteslag, vars område sträck-
er sig över Muonio och Kolari kommuner samt delvis Kittilä 
kommun. Renbeteslaget gränsar till Muonio älv i väster. 
Områdets längd i nord-sydlig riktning är cirka 80 km och 
bredden i öst-västlig riktning är 16–40 km.

Under renskötselåret 2011/2012 hade Muonio renbeteslag 
126 renägare. Antalet renägare i Muonio renbeteslag har 
minskat långsammare än i andra renbeteslag i genomsnitt. 
Allmänt taget har antalet renar ökat, medan antalet ägare 
har minskat. Under renskötselåret 2011/2012 hade renbe-
teslaget 2,1 renar/km2, medan rentätheten annanstans var 
i genomsnitt 1,7 renar/km2. Muonio renbeteslags kalvpro-
cent har vanligen legat under renskötselområdets medel-
tal. Kalvprocenten anger kalvarnas procentuella andel i för-
hållande till antalet fullvuxna honor. Det är en viktig mätare 
av renboskapens produktion och djurens samt indirekt ock-
så betesmarkernas skick. 

Renarna följer en viss årlig betesrotation, vilket inne-
bär att de söker sig till vissa områden under en viss tid på 
året. Betesrotationen utnyttjas i renbeteslagets renskötsel. 
Största delen av renarna i Muonio renbeteslag tillbringar 
sommaren på sommarbetesområdet, som ligger i Muonio 
renbeteslags södra och östra delar, där det finns mycket 
myrmarker. Under brunsttiden i september–oktober finns 
mycket renar i renbeteslagets mellersta delar och vinterbe-
tet finns väster och norr om sommarbetet. På våren finns re-
narnas kalvningsområden i Pallas-Yllästunturi nationalparks 
fjällområde.

Det planerade gruvområdet i Hannukainen ligger ungefär 
vid gränsen mellan sommar- och vinterbetet, där renarna 
rör sig och betar också under höstperioden. Utöver den här 
huvudgruppen av renar betar också i renbeteslagets norra 
delar cirka 1000 individer och i de södra delarna 500 indivi-
der vilka i stort sett hålls på sina egna områden.

Renarna samlas ihop för skiljning inför försäljning från slu-
tet av september och under hösten och början av vintern 
hålls totalt cirka tio försäljningsskiljningar i Lamumaa, där 
sammanlagt cirka 4000 renar hanteras. Det här är cirka två 
tredjedelar av alla renar som hanteras i hela renbeteslaget. 
Utöver Lamumaa finns inom renbeteslagets område nio 
andra renskiljningsplatser inklusive Rautuvaara skiljnings-
stängsel, som finns på planområdet, där cirka 600–700 re-
nar per år hanteras.

Förändringarna i markanvändningen inom Muonio ren-
beteslags område har påverkat renarnas betesområden. 
Den markanvändning som krävs för turismen i Ylläs- och 
Olostunturi, biltestbanor samt byggande av vindkraftspar-
ker har påverkat rennäringen. Dessutom har skogsbruksåt-
gärder, där träd fälls och marken vänds för att plantering-
arna ska lyckas, delvis förstört renarnas betesområden. 
För rennäringen är det speciellt skadligt att gamla skogar 
försvinner, eftersom snötäcket i gamla skogar i allmänhet 
är tunnare och renarna kan lättare gräva fram föda under 
snön. I gamla skogar växer dessutom gran- och tagellavar 
som renarna kan äta. Förutom förlusterna av betesmarker 
orsakar den ökande trafiken också skada för rennäringen. 
Rovdjuren minskar också renmängden i området. 

2.4 Byggd miljö
Den byggda miljön har behandlats i den finska MKB-
beskrivningen i kapitel 10.14 Nuvarande samhällsekono-
miska situation (sidorna 307–339).

2.4.1 Samhällsstruktur och bebyggelse

År 2006 bodde 64 % av Kolaris invånare i byar och på gles-
bebyggt område och 36 % bodde i kommuncentrum. Den 
by som ligger närmast projektområdet är Hannukainen, 
som ligger mindre än en kilometer från de planerade dag-
brotten. Byn Hannukainen har 11 fasta bostadsbyggnader 
med cirka 23 fast boende invånare. 

Kolari kommuncentrum finns cirka 24 kilometer mot syd-
väst från det planerade gruvområdet och som närmast cir-
ka 10 kilometer från planområdets gräns. Närmast områ-
det finns byn Äkäslompolo, som ligger cirka 10 kilometer 
nordost om det planerade gruvområdet och cirka sex ki-
lometer från planområdets gräns. Öster om området finns 
byn Ylläsjärvi på motsatta sidan av Yllästunturi 13 kilome-
ter från det planerade gruvområdet och som närmast cirka 
8 kilometer från planområdets gräns.

Byn Hannukainen har brett ut sig längs regionalväg 940 och 
Äkäsjoki. Utöver den fasta bebyggelsen i Hannukainen finns 
det fritidsbosättning, speciellt vid stränderna av Äkäsjoki. 

Följande tabell innehåller en sammanställning av anta-
let bostads- och fritidsbostadsbyggnader närmast projek-
tområdet inom en respektive två kilometers avstånd från 
projektområdet i Hannukainen. Ungefär tre fjärdedelar av 
Hannukainens bycentrum ligger innanför en kilometers 
zonen. De byggnader som ligger närmast projektområdet 
är fritidsbostäder och den närmaste fritidsbostaden ligger 
140 meter från dagbrottet. På platsen för den planerade 
gråbergshögen finns två fritidsbostäder.
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Tabell Bostads- och fritidshus, offentliga byggnader och 
affärsbyggnader samt industribyggnader inom 1 och 2 kilo-
meters zoner från projektområdet.

Byggnadstyp Antal

Avstånd från dagbrottet i Hannukainen 1 km

Bostadshus 10

Fritidshus 37

Offentlig byggnad eller affärsbyggnad 2

Avstånd från dagbrottet i Hannukainen 2 km

Bostadshus 17

Fritidshus 50

Offentlig byggnad eller affärsbyggnad 3

Figur 21.  Bebyggelse och fritidsbebyggelse i Hannukainenområdet (källa: Lantmäteriverkets 
terrängdatabas)
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2.4.2 Service

Hannukainenområdets service har att göra med turism och 
byggnadsverksamhet.

Områdets service har behandlats i den finska MKB-
beskrivningen i kapitel 10.14.4.4 Social infrastruktur (sidor-
na 330–339).

Områdets turism har behandlats i den finska MKB-
beskrivningen i kapitel 10.15.2 Turism i Kolari (sidorna 341–
346).

2.4.3 Arbetsplatser och näringsverksamhet

Turismen och därtill hörande service är en viktig näring i 
Kolari kommun. Fastän företagen i Ylläs är relativt små, är 
Ylläsområdet ändå som helhet en av de största sysselsättar-
na i Kolari kommun. En av turismens viktigaste resurser är 
fjällnaturen och de upplevelser som den erbjuder. 

På området som ska planläggas och i dess omgivning har 
jord- och skogsbruk, renskötsel och naturahushållningens 
näringar tämligen stor betydelse. På planområdet finns en 
renskiljningsplats. 

Områdets sysselsättning har behandlats i den finska MKB-
beskrivningen i kapitel 10.14.4.3 Sysselsättning (sidorna 
328–330).

2.4.4 Rekreation

Lederna för skidfärder och naturutflykter på turistom-
rådet i Ylläs ligger främst norr, öster och söder om fjäl-
let Yllästunturi, längre bort från planområdet. Pallas-
Yllästunturi nationalpark ligger som närmast cirka 10 km 
från gruvan. 

På planområdet finns ridleder, snöskoterleder, cykelleder 
och skidspår, men i övrigt används planområdet i mindre 
utsträckning som turist- eller rekreationsområde.

Friluftsliv, fritidsverksamhet, fiske, jakt, skidåkning, snö-
skoteråkning m.m. har behandlats i den finska MKB-
beskrivningen i kapitel 10.14.4.4. Social infrastruktur (sidor-
na 330–339).

2.4.5	 Trafik 
Genom planområdet från Kolari mot Äkäslompolo leder re-
gionalväg 940 (Ylläksentie). All landsvägstrafik till och från 
området går längs den här vägen. Ungefär hälften av biltra-
fiken från Kolari norrut på riksväg 21 (E8) svänger av till regi-
onalväg 940. Största delen av trafiken är turisttrafik till och 
från turistcentren i Ylläs / Äkäslompolo. På regionalväg 940 
kör dagligen 500–600 fordon av vilka den tunga trafikens 
andel är cirka 4 %.

Från Hannukainen västerut mot Äkäsjoensuu löper lands-
väg 19722 Äkäsjoentie.

Från Kolari finns järnväg ända till Rautuvaara gamla gruv-
område. I landskapsplanen för Fjällappland anges banan 
vara en bibana. Från Rautuvaara mot byn Ylläsjärvi och 
gruvområdet i Hannukainen finns angivet förbindelsebe-
hov för bibanor.

Områdets trafik har behandlats noggrannare i MKB-
beskrivningen i kapitel 10.13.1 Vägar (sidorna 295–303).

Figur 22.  Rekreationsobjekt och -leder i närheten av Hannukainen
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Figur 23.  Utdrag ur kartan över skidspår i närheten av Hannukainen

2.4.6 Kulturarv

I södra delen av planområdet, nordost om motorbanan 
och järnvägen, finns ett områdesobjekt som är upptaget i 
Museiverkets register över byggda kulturmiljöer av riksin-
tresse (RKY 2009): Tornedalens järnframställning. Objektet 
består av dagbrottet i Juvakaisenmaa och det representerar 
Tornedalens järngruvas historia. 

Cirka sex kilometer från planområdets gräns på Muonio 
kommuns sida finns ett RKY 2009-objekt, Pakasaivo, som är 
en tidigare kultplats för samer.

På projektområdet och i dess närhet finns inga andra klassi-
ficerade, kulturellt värdefulla miljöer. Området har dock en 
lång historia som en del av det lappländska ödemarks- och 
rennäringskulturlandskapet. I Kolari har gruvorna också va-
rit en del av kulturlandskapet sedan 1700-talet.

Byn Äkäslompolo cirka 10 km från det planerade gruvom-
rådet är i landskapsplanen för Fjällappland anvisad som 
”Ett viktigt område med tanke på vårdande av kulturmil-
jön eller landskapet”. Området Pakasaivo–Äkäsjoki är i land-
skapsplanens landskapsutredning definierat som en värde-
full kulturmiljözon (Destia Oy 2007). Området är dock inte 

anvisat på kartan i landskapsplanen. På området finns fle-
ra objekt som är betydelsefulla med tanke på samekultu-
ren, exempelvis Pakasaivo ravinsjö och sejten Kirkkopahta. 
Ravinsjön är en storslagen syn i landskapet och har varit en 
samisk samlings- och offerplats.

Områdets kulturarv har behandlats i den finska MKB-
beskrivningen i kapitel 10.12 Kulturarv (sidorna 287–294). 
Uppgifterna om fornlämningar i gruvprojektets näromgiv-
ning är baserade på Hannu Kotivuoris inventering år 1988. 
På områdena i anslutning till gruvprojektet har dessutom 
gjorts två mera preciserade utredningar av fornlämningar 
i september 2007 (17.9–23.9.2007) och augusti 2011 (1.8–
5.8.2011) (Mikroliitti Oy 2007 och Museiverket 2011). På 
Rautuvaaraområdet har dessutom gjorts en separat utred-
ning (Mikroliitti Oy 2008).  
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På delgeneralplaneområdet finns följande objekt som är in-
förda i fornlämningsregistret (den första siffran hänvisar till 
numret som används på plankartan och numret inom pa-
rentes är koden i fornlämningsregistret):

nr 1: Valkeajoki 7 (1000010408)
nr 2: Valkeajoki 6 (1000010406)
nr 3: Valkeajoki 5 (1000010405)
nr 4: Hirvasjänkkä (1000019026)
nr 5: Lamunjänkkä (1000019028)
nr 6: Kivivuopinoja (1000019027)
nr 7: Valkeajoki 4 (1000010404)
nr 8: Valkeajoki 3 (1000010403)
nr 13: Pirttikangas nordost 1 (1000010381)
nr 14: Hannukainen 1 öster (1000010442)
nr 15: Kivivuopionvaara (1000010382)
nr 16: Valkeajoki 2 (1000010385)
nr 17: Valkeajoki 1 (1000010384)
nr 18: Ailissaarennivat 1 och 2 (1000010383)
nr 19: Saivojärvi (27310027)
nr 20: Pirttijärvi (1000010401)
nr 21: Rautuoja (100019029)
nr 22: Rautujärvi (1000016717)
nr 23: Juvakaisenmaa (1000099377)
nr 24: Motorbana (1000018952)
nr 25: Saukkomukanmaa 3 (1000020392)

På området finns dessutom observationer av följande ob-
jekt, som dock inte är införda i fornlämningsregistrets ge-
oinformationsmaterial:

•	 Äkäsjoki damm (1000009390), fyndplats. I uppgif-
terna i fornlämningsregistret konstateras att en-
ligt inventeringen 2007 har platsen totalt förstörts i 
samband med rivningen av dammen.

•	 Ahvenjärvi (1000016718), eventuell fornlämning
•	 Sulakaltionvaara söder (1000016719), eventuell 

fornlämning
Fornlämningarna har beskrivits närmare i MKB-
beskrivningen i kapitel 10.12.5 Fornlämningar (sidorna 
292–293). De separata utredningar som gjorts finns som bi-
lagor till MKB-beskrivningen.

Figur 24  Det kulturhistoriska objektet Tornedalens järnframställning
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Figur 25  Fornminnesobjekt som är införda i fornlämningsregistret på delgeneralplaneområdet 
och i dess näromgivning.

2.4.8 Specialfunktioner, miljöstörningar

På Hannukainens gamla gruvområde finns ett vattenfyllt 
dagbrott och gråbergsområden.

På området för Rautuvaara gamla gruva finns ett tidigare 
anrikningsverk och ett område för anrikningssand. Vid den 
gamla underjordiska gruvan föreligger rasrisk.
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2.4.7 Teknisk försörjning

På Rautuvaaraområdet nordost om det gamla anriknings-
verket ligger Ylläs- och Äkäslompoloområdets avloppsre-
ningsverk. I anslutning till den gamla bassängen för anrik-
ningssand finns avloppsreningsverkets bassäng för sedi-
menteringsvatten och vatten. Det renade vattnet från bas-
sängen för anrikningssand och från avloppsreningsverkets 
sedimenteringsbassäng avleds till Niesajoki och vidare till 
Muonio älv. Avloppsreningsverket drivs av Tunturi-Lapin 
Vesi Oy (tidigare YYTH Oy).

Genom området löper kraftledningar. Till Kolari och 
Ylläs leder 110 kV kraftledningar och till Rautuvaara- och 
Hannukainenområdena 45 kV kraftledningar. Dessutom 
finns det mindre elledningar på området.
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2.4.9 Markägoförhållanden

Finska staten äger största delen av projektområdets mark-
områden (Figur 26). Forststyrelsen administrerar statens 
områden. Intill Äkäsjoki finns fastigheter som ägs av pri-
vatpersoner. Det gamla gruvområdet i Hannukainen ägs av 
privata ägare samt av Rautaruukki, Prohydro och Napapiirin 
Kuljetus. Rautuvaara gamla industriområde och gruvområ-
de ägs av Rautaruukki (arrenderas av Kylmämaa).

Figur 26  Märkägoförhållanden på projektområdet och i dess näromgivning. Markägarsituationen 
är från 2011. Delgeneralplanens avgränsning anges med rött.
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3. Planeringssituation

Viktiga mål i den här planen är bl.a.:

Genom områdesanvändningen stödjer man en balanse-
rad utveckling av regionstrukturen och förstärker närings-
livets konkurrenskraft och landets internationella ställ-
ning genom att i så stor utsträckning som möjligt utnytt-
ja befintliga strukturer och främja en förbättring av livsmil-
jöns kvalitet och ett hållbart nyttjande av naturresurser-
na. Utvecklingen av regionstrukturen och områdesanvänd-
ningen bygger i första hand på områdenas egna starka sid-
or och faktorer förknippade med områdets lokalisering. 

I synnerhet i glest bebyggda och stagnerande landsbygds-
områden vinnlägger man sig i samband med områdesan-
vändningen om att ta till vara de befintliga strukturerna 
och få till stånd en mångsidigare näringsverksamhet och 
övrig verksamhetsbas. Vid områdesanvändningen beaktas 
näringar som grundar sig på glesbebyggelse och enskilda 
funktioner samt landsbygdens behov av nya, bofasta invå-
nare.

Sådana aktiviteter som har en menlig inverkan på hälsan el-
ler medför risk för olyckor placeras på tillräckligt långt av-
stånd från verksamheter som är känsliga för konsekvenser-
na.

Genom områdesanvändningen tryggas en hållbar använd-
ning av naturresurserna så att tillgången på naturresurser 
tryggas också för kommande generationer. Inom område-
sanvändningen och planeringen av den beaktas naturtill-
gångarnas geografiska läge och vilka möjligheterna är att 
utnyttja dem. Vid områdesanvändningen främjas uppnåen-
det och upprätthållandet av en god status på vattendragen.

Genom områdesanvändningen främjas bevarandet av 
Lapplands fjällområden som speciellt viktiga områdeshel-
heter i fråga om natur- och kulturvärden. Samtidigt förvis-
sar man sig om att förutsättningarna för bosättning och id-
kande av näring bibehålls. De karaktäristiska dragen för 
dessa områden identifieras och områdesanvändningen 
jämkas samman så balanserat som möjligt så att möjlighe-
terna att bevara de exceptionella naturförhållandena, natu-
rens uthållighet och kulturvärdena kan tryggas. De särpräg-
lade by- och kulturmiljöerna, som är anpassade till natur-
förhållandena, får samtidigt stöd för att bevaras enhetliga.

I renskötselområdet tryggas förutsättningarna att beträf-
fande områdesanvändningen säkerställa renskötseln.

3.1 De riksomfattande målen för 
områdesanvändningen

De riksomfattande målen för områdesanvändningen fick la-
ga kraft 26.11.2001 och revideringarna av dem trädde i kraft 
1.3.2009. 

De riksomfattande målen för områdesanvändningen har 
styrt utarbetningen av Fjällapplands landskapsplan som 
gäller på området.

De riksomfattande målen för områdesanvändningen är 
grupperade enligt sakinnehåll i följande helheter, som gäl-
ler för planområdet: 

•	 Fungerande regionstruktur
•	 Enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livs-

miljön
•	 Kultur- och naturarv, rekreation i det fria och natur-

resurser
•	 Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning
•	 Helheter av särskild betydelse som natur- och kul-

turmiljöer (Lapplands fjällregion)
De riksomfattande målen för områdesanvändningen gäl-
ler frågor som måste beaktas i områdesanvändningen och 
i planeringen av den överallt i Finland. Enligt markanvänd-
nings- och bygglagen 24 § ska målen beaktas och ett full-
följande av målen ska främjas i de statliga myndigheternas 
verksamhet, landskapens planering och i kommunernas 
planläggning.

De riksomfattande målen för områdesanvändningen ska:

•	 ”säkerställa att omständigheter av nationellt intres-
se beaktas i landskapens och kommunernas plan-
läggning samt i de statliga myndigheternas verk-
samhet, 

•	 bidra till att målen för markanvändnings- och 
bygglagen samt för planeringen av områdesan-
vändningen uppnås, av vilka de viktigaste är god 
livsmiljö och hållbar utveckling, 

•	 fungera som redskap för förhandsstyrningen av 
planläggningen i markanvändningsfrågor av rik-
sintresse och främja en konsekvent och enhetlig 
förhandsstyrning, 

•	 främja genomförandet av internationella avtal i 
Finland och

•	 skapa förutsättningar för genomförandet av pro-
jekt på riksnivå när det gäller områdesanvändning-
en.”
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3.2 Landskapsplan 
På området gäller Fjällapplands landskapsplan, som fast-
ställdes av miljöministeriet 23.6.2010 och av Högsta förvalt-
ningsdomstolen 16.5.2012.

På gruvområdet har också behov av förbindelser för mas-
sarör angetts, antingen till Rautuvaara eller via Äkäsjokisuu 
till Sverige. 

Gruvområdet omges av jord- och skogsbruksområde (M). 

Sydost om planområdet finns Niesaselkä skyddsområde 
med gammal skog (SL) och i väster Kiuasselkä skyddsområ-
de med gammal skog (SL) samt i väster Pakasaivo åsskydds-
område och fornminnesobjekt (SM).

Nordost om planområdet och det planerade gruvområdet 
finns Aavehelukka flygplats och längre österut finns Ylläs 
turistområde (RM) och därtill hörande rekreationsområden 
(V) samt jord- och skogsbruksområden med särskilt behov 
av att styra friluftslivet (MU).

Kring Ylläsområdet och vidare till Pallas-Yllästunturi natio-
nalpark har ett område med turistattraktioner (mv-) anvi-
sats.

Hela området som ska delgeneralplaneras ligger på ett om-
råde som är särskilt avsett för rennäringen. Enligt planbe-
stämmelsen får statlig mark på området inte användas på 
ett sådant sätt att det orsakar kännbara olägenheter för ren-
näringen. Statlig mark får överlåtas eller arrenderas endast 
på villkor att markägaren eller arrendatorn inte har rätt att 
få ersättning för skador orsakade av renar (enligt rensköt-
sellagen 2.2 §).

Figur 27.  Utdrag ur Fjällapplands landskapsplan. 
Avgränsningen av delgeneralplanen för 
Hannukainens gruvområde är utmärkt med röd 
prickstreckad linje.

I landskapsplanen har Hannukainen och Rautuvaara ge-
nom stora områdesreserveringar anvisats som gruvom-
råden (EK): ”Med den här beteckningen anvisas områden 
där det finns gruvdrift eller där det har konstaterats, be-
dömts eller inventerats sådana malm- och mineralförekom-
ster som gör att gruvdrift är sannolik. Man vill skydda om-
rådena från sådana bestående förändringar av byggnation, 
skydd och annan markanvändning som äventyrar gruvdrif-
ten. I områdena ingår också anrikningsanläggningar, depo-
neringsområden och områden för anrikningssand som be-
hövs för gruvdriften samt trafikleder och områden.”

I bestämmelsen för området anges att ”vid planering-
en av gruvområdet måste man enligt de områdesvisa be-
stämmelserna i landskapsplanen beakta närområdets vär-
den med tanke på turism, rekreation och naturvärden. 
Dessutom måste gruvdriften planeras så att den inte inom 
det område av älvsystemet Torne älv–Muonio älv som hör 
till nätverket Natura 2000 orsakar betydande utsläpp eller 
hydrologiska konsekvenser eller annars avsevärt försämrar 
de naturvärden som utgör grund för att området har inklu-
derats i nätverket Natura 2000.”

På Rautuvaaraområdet finns dessutom ett område för sam-
hällsteknisk försörjning (ET) anvisat. Med den här beteck-
ningen anvisas områden för anläggningar som betjänar 
samhällsteknisk försörjning såsom avloppsreningsverk och 
vattenverk.
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Riksväg 21 (Revontultentie) är anvisad som viktig interna-
tionell trafikkorridor av riksintresse. 

I landskapsplanen har följande riktgivande linjedragningar 
eller förbindelsebehov för bibanor anvisats:

•	 från Rautuvaara via Luosu till Ylläsjärvi
•	 från Rautuvaara till Hannukainens gruvområde
•	 Från Hannukainen norrut har anvisats att en för-

bindelse för utveckling av spårbunden trafik mot 
Kilpisjärvi och Norge ska utredas.

Utanför området som ska delgeneralplaneras finns dessut-
om en riktgivande linjedragning av en bibana för utveck-
ling av gruvdriften, ett förbindelsebehov från Palosaajo till 
Sverige. Det finns också anvisat vägförbindelser (förbindel-
seväg, förbindelsebehov) från Äkäsjokisuu och Palosaajo till 
Sverige. 

Utanför området som ska delgeneralplaneras, nä-
ra Hannukainens och Rautuvaaras gruvområden, är i 
landskapsplanen också Taporovaområdet anvisat som gru-
vområde (EK). På området finns en järnmalmsförekomst 
vars bergart avviker från Hannukainen och som inte tidiga-
re har exploaterats. Även i Äkäsjokisuu finns ett gruvområde 
där det har funnits en kalkstensgruva. Kalkstensförekomsten 
kan fortfarande exploateras.

I Fjällapplands landskapsplan finns dessutom bestämmel-
ser som gäller hela planområdet bl.a. om behovet att vär-
na om landskapet, planering av strandområden, översväm-
ningsområden, raszoner och områden med risk för skred 
och laviner samt om att trygga förutsättningarna för an-
vändning av områden för renskötsel och naturnäringar. 

3.3 Ylläs delgeneralplan 

Figur 28.  Utdrag ur Ylläs delgeneralplan, som gäller på en del av området som ska delge-
neralplaneras. Avgränsningen av delgeneralplanen för Hannukainens gruvområde är utmärkt 
med röd prickstreckad linje.
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På en del av delgeneralplanens område gäller ändringen av 
Ylläs delgeneralplan, som har rättsverkan och som godkän-
des 27.2.2008.

I Ylläs delgeneralplan är det planerade gruvområdet i 
Hannukainen anvisat främst som jord- och skogsbruksdo-
minerat område (M). Området för planerad gruvverksamhet 
i Rautuvaaraa är utmärkt främst som område för samhäll-
steknisk försörjning (ET). De här områdena är dessutom an-
visade som område som ska undersökas för gruvdrift (EK). 
Enligt planbestämmelsen måste en detaljplan utarbetas för 
gruvdriftsområdet.

Inom gruvdriftsområdet norr om vägen Ylläksentie finns ut-
märkt ett grundvattenområde som är viktigt eller lämpar 
sig för grundvattenförsörjning (pv). Enligt bestämmelsen 
begränsas byggande på området av förbud enligt vatten-
lagen och miljöskyddslagen mot ändring och förorening av 
grundvattnet. Avloppsvatten som uppkommer på området 
måste ledas till ett avloppssystem och oljecisterner ska pla-
ceras inomhus.

Nordost om gruvdriftsområdet utanför området som ska 
planläggas finns Aavehelukka flygplats (LL) till hälften på 
Kolari respektive Muonio kommuners område.

Området där bassängen för anrikningssand tidigare fanns i 
Rautuvaara är i delgeneralplanen anvisat främst som områ-
de för samhällsteknisk försörjning (ET). På området finns ett 
avloppsreningsverk som är i funktion (ET-2). 

Norr om bassängen för anrikningssand i Rautuvaara finns 
anvisat en riktgivande förbindelsereservering för byggan-
de av en järnväg från Rautuvaara till Ylläsjärvi och vidare till 
Kittilä. 

På Äkäsjokis båda stränder finns anvisat områden med gles 
fritidsbebyggelse (RA-3) samt områden med gles fritidsbe-
byggelse där det finns särskilda naturvärden (RA/s-1). Byn 
Hannukainen på stranden av Äkäsjoki är anvisad som små-
husdominerat bostadsområde (AP). 

Till övriga delar är Äkäsjoki strandzon anvisad som frilufts- 
och strövområde (VR). Enligt bestämmelsen är området ett 
betydelsefullt frilufts- och strövområde som komplette-
rar nationalparkens område, där speciellt natur- och land-
skapsvärden måste beaktas med tanke på rekreationsverk-
samhet. På VR-området finns anvisat en riktgivande frilufts-
led söder om Äkäsjoki.

I Äkäsjoki strandzon finns dessutom områden som är sär-
skilt viktiga med tanke på naturens mångfald (luo-2/nr) 
samt vissa fornminnesobjekt (SM/nr). 

Söder om Äkäsjoki strandzon finns anvisat ett jord- och 
skogsbruksdominerat område med särskilt behov av att 
styra friluftslivet (MU). 

3.4 Delgeneralplan för Torne 
älv-Muonio älv

På den del av området som ska delgeneralplaneras och som 
gränsar till Muonio älv gäller delgeneralplanen för Torne 
älv-Muonio älv som har rättsverkan och som godkändes av 
kommunfullmäktige 24.6.2013 § 50. Besvären mot planen 
har förkastats i Högsta förvaltningsdomstolen 7.12.2015.

På strandområdet har i planen anvisats jord- och skogs-
bruksdominerat område med särskilda miljövärden (MY). 
Resten av området är jord- och skogsbruksdominerat om-
råde (M). Området som ska delgeneralplaneras gränsar till 
byggplatser för fritidsbostäder (RA) som är anvisade i del-
generalplanen för Torne älv-Muonio älv.

Figur 29. Utdrag ur Torne älv-Muonio älvs delgeneralplan, som gäller på en del av delgeneralpla-
neområdet. Avgränsningen av delgeneralplanen för gruvområdet i Hannukainen anges med blå 
prickstreckad linje.
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3.5 Detaljplaner
På området som ska delgeneralplaneras finns inga gällan-
de detaljplaner. 

På grund av gruvprojektet har arbetet med att utarbe-
ta detaljplaner för gruvans centrala byggområden in-
letts i Kolari kommun. Dessa detaljplaner utarbetas sam-
tidigt som delgeneralplanen. Detaljplaner som ska utar-
betas är: Detaljplan för Hannukainens gruvdriftsområde 
och detaljplan för Rautuvaara industriområde. Utkasten 
till detaljplaner var offentligt framlagda samtidigt som ut-
kastet till delgeneralplan för Hannukainens gruvområde 
2–31.12.2013. Avsikten är att förslagen till detaljplan ska 
läggas fram offentligt samtidigt med förslaget till delgene-
ralplan.

3.6 Stranddetaljplaner
På området som ska delgeneralplaneras gäller Äkäsjoki 
stranddetaljplan som godkändes 14.8.1981. I planen har 
anvisats 19 byggplatser för fritidshus av vilka största delen 
har byggts.

På stranden av Äkäsjoki gäller Hannukainens strandde-
taljplan. Den gränsar till delgeneralplanen. Hannukainens 
stranddetaljplan godkändes 21.11.1997. I planen har anvi-
sats cirka 70 byggplatser för fritidshus och några byggplat-
ser för åretruntboende. De i planen anvisade byggplatserna 
har brutits ut till egna fastigheter. Ungefär en tredjedel av 
byggplatserna har förverkligats. Av Hannukainens strand-
detaljplan hör endast landsvägens trafikområde till delge-
neralplanen.

Öster om området som ska planläggas och öster om om-
rådet som är planerat som utmål gäller Kuerjoki strandde-
taljplan som godkändes 26.1.1993.

3.7 Gruvans planer
Gruvans planeringssituation har utretts i kapitel 2.2 
Beskrivning av gruvprojektet.

3.8 Utredningar
I samband med förfarandet vid miljökonsekvensbedöm-
ning av gruvprojektet i Hannukainen gjordes utredningar 
som gällde hela gruvprojektets influensområde och som ut-
nyttjas i generalplanens konsekvensbedömning. 

Som stöd för arbetet med att utarbeta delgeneralplanen 
och konsekvensbedömningen utnyttjas dessutom utred-
ningar som gjorts tidigare och i andra sammanhang. De vik-
tigaste av dem är:

•	 Elävä matkailumaisema – Ounasselän tunturiseud-
un sekä Ylläksen ja Levin maisemaselvitys, Metla 
raportteja 33/2006 (Levande turistlandskap – land-
skapsutredning för Ounasselkä fjällregion samt 
Ylläs och Levi, Metla-rapporter 33/2006)

•	 Meän Väylä–Älvlandet kuntakatsaus, Pajala, Kolari, 
Muonio, Arkinova, Ramboll, Air-ix 2006 (selostus ja 
kartta) (Meän Väylä–Älvlandet kommunöversikt, 
Pajala, Kolari, Muonio, Arkinova, Ramboll, Air-ix 
2006, beskrivning och karta)

•	 Eletty, koettu maisema, näkökulmia saamelai-
seen kulttuurimaisemaan, Tiina Elo ja Päivi Magga 
(toim.) Suomen ympäristö 34/2007 (Upplevt land-
skap, synvinklar på samekulturlandskapet, Tiina Elo 
och Päivi Magga red. Suomen ympäristö 34/2007)

•	 Äkäsjokisuun, Äkäsjoen ja Hannukaisen alu-
een arkeologinen selvitys (Mikroliitti Oy 2007) 
(Arkeologisk utredning av Äkäsjokisuu-, Äkäsjoki- 
och Hannukainenområdena)

•	 Rautuvaaran alueen muinaisjäännösten inventoin-
ti (Mikroliitti Oy 2008) (Inventering av fornlämning-
ar på Rautuvaaraområdet)

•	 Hannukaisen rautakaivosalueen arkeologinen in-
ventointi, Kolari (Museovirasto, Arkeologiset kent-
täpalvelut 2011) (Arkeologisk inventering av järn-
gruvans område i Hannukainen)

•	 Hannukainen putkilinjan arkeologinen inventoin-
ti, Kolari (Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvel-
ut 2011) (Arkeologisk inventering av rörledningen 
i Hannukainen)

•	 Kolarin Ylläksen osayleiskaavan muutos, kaavakart-
ta ja -selostus, Pöyry Oy, Nordic marketing, 2008 
(Ändring av delgeneralplanen för Ylläs i Kolari, 
plankarta och -beskrivning, Pöyry Oy, Nordic mar-
keting, 2008)

•	 Kolarin seudun kaivoshankkeet. Kosonen, 
Tero ja Mähönen, Nina, Ratahallintokeskus, 
Liikennejärjestelmäosasto, Ratahallintokeskuksen 
julkaisuja A 8/2008 (Gruvprojekt i Kolariregionen, 
Kosonen, Tero och Mähönen, Nina, 
Banförvaltningscentralen, Avdelningen för trafik-
system, Banförvaltningscentralens publikationer A 
8/2008)

•	 Tunturi-Lapin maakuntakaava, kaavakartta ja 
-selostus, Lapin liitto 2009 (Landskapsplan för 
Fjällappland, plankarta och beskrivning, Lapplands 
förbund 2009) 

Figur 30.  Äkäsjoki stranddetaljplan
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• Kolari/mäenmaan vetovoimaisuusselvitys, FCG Oy
2010 (Utredning av Kolari/Meänmaas attraktions-
kraft, FCG Oy 2010)

• Pajala-Kolari kaivoshankkeen vaikutukset Kolarin
kuntaan, Juhani Laasanen, Ruralia-instituutin
Raportti 52/2010 (Konsekvenser av gruvprojektet i
Pajala-Kolari för Kolari kommun, Juhani Laasanen,
Ruralia-instituuttis rapport 52/2010)

• Perusselvitys asumistarpeesta Kolarissa kaa-
voitustoiminnan käynnistyessä, PÖyry Oy 2010
(Grundläggande utredning om behovet av boen-
de i Kolari då gruvdriften startar, Pöyry Oy 2010)

Efter att miljökonsekvensbeskrivningen blev färdig gjordes 
följande utredningar för att komplettera miljökonsekvens-
bedömningen och betjäna planläggningen:

• Kompletterande utredning av bedömningen av 
landskapspåverkan (Ramboll 20.5.2014)

• Terrängsyn för den nya vägen Pakasaivontie 2014
• Naturabedömning (Ramboll 2014)
• Komplettering av Naturabedömningen av gruv-

projektet i Hannukainen (21.1.2016)
• Konsekvenser av gruvprojektet i Hannukainen 

med tanke på öringens levnadsförhållanden 
(Pöyry 19.1.2016)

• Gruvprojektet i Hannukainen, bullerutredning 
(Ramboll 4.4.2016)

• Gruvprojektet i Hannukainen, damningsutredning 
(Ramboll 8.4.2016)

• Bedömning av skyddsvallens landskapspåverkan, 
virtuell modell och fotomontage (Ramboll 2016)

• Naturutredning för den nya vägen Pakasaivontie 
(Ramboll 8.8.2016) 

3.9  Byggnadsordning

Kolari kommunfullmäktige godkände byggnadsordningen 
25.6.2002 § 39 och den trädde i kraft 8.8.2002.

3.10 Baskarta
Som baskarta för generalplanen används Lantmäteriverkets 
rasterbaskarta. För de områden som ska detaljplaneras har 
noggrannare baskartor utarbetats.

3.11 Byggförbud
På området finns inga byggförbud.

3.12 Skyddsbeslut
Delgeneralplaneområdets vattendrag hör till Muonio älv-
system. Områdets vattendrag som motsvarar det som av-
ses i vattenlagen är skyddade genom Naturaprogrammet. 

Torne-Muonio älvs biflöden är också skyddade genom fors-
skyddslagen, så det är förbjudet att bygga vattenkraftverk 
i dem.

I beskrivningens kapitel 2.3.3 behandlas områdets natur-
skydd närmare.
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4. Delgeneralplanens mål

i Lappland. Lapplands industristrategi sträcker sig liksom 
Lapplands landskapsöversikt fram till år 2030 och utöver 
långtidsmålen anges i strategin också målen på kort (till år 
2015) och medellång (till 2020) sikt. De praktiska medlen för 
att genomföra strategin är utvecklingsprogram.

4.3 Kommunens mål
I kommunstrategin, som godkändes av Kolari kommunfull-
mäktige 14.12.2015 (Meän Ratekia 2016–2020 – Aktiivinen 
ja palveluhenkinen kuntastrategia, ”Vår Strategi 2016–2020 
– Aktiv och serviceinriktad kommunstrategi), finns följande 
strategiska mål:

1. Kommuninvånarnas välbefinnande förbättras.
2. Kommuninvånarnas självständiga och samhälleli-

ga verksamhet stärks
3. Arbetslösheten minskar
4. Det uppkommer nya företag och arbetsplatser i 

olika branscher i Kolari
5. Kolari är som kommun en attraktiv boendemiljö
6. Företagsverksamheten ökar och utvecklas.
7. Kommunens markanvändningspolitik stöder kom-

munens utveckling och beaktar kommunkoncer-
nens bästa

8. Koncernen styrs enligt klara ägarriktlinjer och en-
hetliga ägarpolitiska mål.

9. Kommunens organisation fungerar smidigt, flexi-
belt och kontinuerligt och utvecklar sin verksam-
het

Åtgärder och resultat som är betydelsefulla för gruvdriften 
och nämns i strategin är:

Projektet stöder ett hållbart genomförande av gruvpro-
jektet och en samordning av olika intressen

Arbetslösheten minskar som planerat. Utvecklingen in-
om turismen, gruvdriften och andra näringar skapar 
nya arbetsplatser i kommunen.

I kommunen uppkommer företagsverksamhet och ar-
betsplatser i anslutning till gruvdriften. Gruvdriften 
förverkligas på ett hållbart sätt med tanke på männ-
iskorna, miljön och andra näringar. Turismnäringen 
störs inte av gruvdriften

I anslutning till detaljplanerna har man för avsikt att ingå 
markanvändningsavtal enligt MBL 91b § och andra behöv-
liga avtal mellan kommunen och gruvbolaget samt even-
tuella andra parter för att planerna ska kunna förverkligas. 
Med delgeneralplanen och detaljplanerna samt dessa avtal 
säkerställer man att målen ska kunna nås.

Kolaris avloppsreningsverk utvecklas i första hand på den 
nuvarande platsen.

Under planläggningsprocessens gång har man startat en 
turismutredning på Kolari kommuns initiativ.

4.1 Mål som gruvprojektet ställer
Målet för delgeneralplanen är att planera gruvområdet i 
Hannukainen, därtill hörande funktioner, skyddszoner un-
der gruvdriften och permanenta skyddszoner, konstruktio-
ner och förbindelser samt deras omedelbara omgivning på 
ett hållbart sätt. 

Som resultat av miljökonsekvensbedömningen har plane-
ringen av delgeneralplanen baserats på gruvprojektets pl-
analternativ 4.

På gruvområdet i Hannukainen eller på dess hjälpområden 
har man för avsikt att bygga behövliga produktions-, kon-
tors- och lagerlokaler, område för anrikningssand, depo-
neringsområden för gråberg, elledningar, rör för transport 
av massor, vägar samt reservera områden för byggande av 
järnvägsförbindelser. Dessutom är det nödvändigt att byg-
ga områden för tillfälligt boende i närheten av gruvområ-
det.

Enligt ALT 4 placeras anrikningsverket på Rautuvaaraområdet 
mellan landsvägen och järnvägen. Området för anriknings-
sand placeras på Rautuvaara gamla gruvas område för an-
rikningssand. Mellan gruvan och anrikningsverket byggs 
ett transportband för malmen. 

Ett viktigt mål för delgeneralplanen är att samordna gruv-
driften med bebyggelsen, fritidsbebyggelsen och verksam-
hetsbetingelserna för viktiga näringar på området såsom 
turism och renskötsel.

4.2 Landskapets mål
Ur landskapsplanen för Fjällappland kan bl.a. följande mål 
för delgeneralplanen härledas:

•	 Anläggning av Hannukainens och Rautuvaaras 
gruvområden

•	 Reservering för ett behov av järnvägsförbindelse 
från Rautuvaara via Luosu till Ylläsjärvi

•	 Utredning av en förbindelse för utveckling av spår-
bunden trafik norrut

•	 Förverkligande av rennäringen
•	 Utredning av behov av förbindelser för massarör, 

elledningar och bibana
•	 Utveckling av regionalvägen

I Lapplands landskapsöversikt fästs stor vikt vid utveckling-
en av gruvdriften i Lappland. Landskapsöversikten har som 
mål att Lappland år 2030 ska ha 3 000 fler arbetsplatser än 
vid utgångsnivån inom industri-, gruv- och energisektorn.

Enligt Lapplands industristrategi ska en hållbar tillväxt i 
Lapplands industri på lång sikt baseras på områdets egna 
naturresurser samt förädling av dem till högklassiga pro-
dukter. Tyngdpunkten i förädlingen av naturresurser lig-
ger speciellt på markens mineraltillgångar samt skogarna 
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4.4 Mål på basis av utgångsmateri-
alet

I samband med miljökonsekvensbedömningen har gruv-
projektet planerats i en hållbar riktning beträffande miljö-
konsekvenser. Delgeneralplanen och detaljplanerna har 
utarbetats på basis av alternativ 4. Enligt bedömningen är 
dess miljökonsekvenser minst.

4.5 Mål baserade på områdets för-
hållanden och egenskaper

•	 Natur – skyddet ska förverkligas, speciellt i Muonio 
älv och Äkäsjoki

•	 Byggd miljö – gruvan anläggs på ett sådant sätt att 
bebyggelsen och fritidsbebyggelsen i näromgiv-
ningen beaktas

•	 Miljöstörningar – minimering av störningarna en-
ligt resultaten av miljökonsekvensbedömningen

4.6 Mål som uppkommit under pro-
cessen, precisering av målen

Medan planen utarbetades har följande mål framkommit 
och preciserats under processens gång:

•	 Planering av ersättande områden för bostäder och 
service som måste flyttas från byn Hannukainen. 
Under planprocessens gång konstaterades att inga 
ersättande områden behövs. I den noggrannare 
planeringen lyckades man minska konsekvenser-
na för byn. Under processens gång framkom också 
att byborna inte var villiga att flytta till de områden 
som föreslogs i utkastet till delgeneralplan.

•	 Landsvägen leds förbi byn Hannukainen. Då gruv-
projektet och planeringen av planläggningen 
framskred beslutade man att frångå planeringen 
av landsvägen i det här stadiet. Avgränsningen av 
delgeneralplanen reviderades efter planutkastet 
så att den gränsar till landsvägen.

•	 För att samordna turismen och gruvprojekten star-
tade Kolari kommun en separat utredning.

4.7 Intressenternas mål
Intressenternas mål har preciserats på basis av responsen 
från intressenterna under planläggningsprocessens gång.

4.8 Kontaktmyndighetens utlåtan-
de och hur det har beaktats i 
det andra planutkastet

MKB-förfarandet avslutades då kontaktmyndigheten gav 
sitt utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen 24.1.2014. 

I kontaktmyndighetens utlåtande konstaterades i samman-
drag:

I den fortsatta planeringen av projektet ska särskild vikt 
fästas vid att utreda projektets konsekvenser som sträck-
er sig över gränserna, begränsa de skadliga konsekvenser-
na och riskerna, uppfylla förutsättningarna för de tillstånd 
som krävs för projektet (bl.a. miljö- och vattenhushållnings-
tillstånd) samt korrigera de brister som nämns i det här ut-
låtandet.

Det hade beslutats att en Naturabedömning skulle göras 
separat efter MKB-förfarandet. I kontaktmyndighetens utlå-
tande konstaterades följande aspekter som borde beaktas i 
Naturabedömningen:

•	 Konsekvenser för vattendragen: de aspekter som 
kontaktmyndigheten tar upp i sitt utlåtande be-
träffande vattendragens tillstånd ska beaktas

•	 Vid bedömning av konsekvenserna för naturtypen 
”naturliga större vattendrag” ska de arter som är 
specifika för den här naturtypen, nämligen lax och 
havsöring, beaktas.

•	 Kumulativa effekter tillsammans med Tapuli och 
Sahavaara gruvor.

•	 Samarbete med de svenska myndigheterna.
Ovannämnda aspekter har beaktats i Naturabedömningen. 
Naturabedömningen lämnades in 08.05.2014. NTM-
centralen gav sitt utlåtande om den 15.09.2015. En kom-
plettering av bedömningen gjordes 21.1.2016 och utlå-
tande om den fås i april 2016. Samarbetet med de svenska 
myndigheterna fortsätter vid behandlingen av delgeneral-
planen för Hannukainen och detaljplanen för Rautuvaara.

Nedan listas frågor som ska beaktas i planläggningen och 
som NTM-centralen fäste vikt vid i sitt utlåtande.  

•	 Samarbete mellan kommunen, landskapsförbun-
det och den projektansvariga för att samordna be-
dömningsförfarandet och planläggningen

•	 Samordning av tidsplanerna för MKB och planlägg-
ningen.

•	 Syftet med gruvan och behovet av en gruva ska be-
handlas i större omfattning

•	 Nuläget i fråga om anskaffning av mark, tidsplan 
och principer för markanskaffning.

•	 Planering av transportbandets placering, djur som 
rör sig i området ska beaktas.

•	 Beskrivning av nätet av kraftledningar samt en kar-
ta.

•	 De tillstånd och bestämmelser som krävs för pro-
jektet ska samlas under en rubrik, likaså de myn-
digheter som behandlar dem.

•	 Konsekvenser för häckande fåglar och flyttfåglar 
som ingår i fågeldirektivet, Sotkavuomas fågelvär-
den
•	 Konsekvenserna för Sotkavuoma bedöms 

noggrannare i samband med detaljplanen för 
Rautuvaara.

•	 En utredning om flodpärlmussla gjordes 2014
•	 En bäverutredning gjordes 2014
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•	 Komplettering av bedömningen av landskapspå-
verkan:
•	 konsekvensbedömning av belysningen vin-

tertid under turistsäsongen från september 
till april. 

•	 Beträffande Kuertunturi, Niesaselkä 
Naturaområde och Paloselkä område med 
skyddad skog.

•	 För att komplettera landskapspåverkan gjor-
des en separat utredning: Gruvprojektet i 
Hannukainen, kompletterande utredning 
av bedömningen av landskapspåverkan 
(Ramboll 20.5.2014). Utredningen finns som 
bilaga till planbeskrivningen och det väsentli-
gaste innehållet nämns i planens konsekvens-
bedömning.

•	 I uppgifterna om fornlämningar har ett objekt 
med en boplats från tidig stenålder sydväst om 
Juvakaisenmaa, norr om platsen där järnvägarna 
från Rautuvaara och Äkäsjokisuu möts, inte upp-
daterats.

•	 Objektet har beaktats i planen
•	 Vid undersökningarna på området har det fram-

kommit ett behov av att kontrollera grundvattenk-
lassificeringen och avgränsningarna.
•	 Ansökan om ändring av grundvattenklassifi-

ceringen har lämnats in
•	 Vid placering av röret i Muonio älv måste man be-

akta laxens och öringens reproduktionsområden 
och ynglens uppväxtområden i älvfåran nedströms 
från röret. Öringens och laxens reproduktionsom-
råden i Muonio älv utreddes 2014.
•	 Placeringen av rörets utloppsplats i ån avgörs 

vid ett förfarande enligt vattenlagen. I planen 
finns utmärkt en omblandare i anslutning till 
röret. Omblandaren kan byggas vid behov.

•	 Om järnvägsspår läggs till borde de placeras väs-
ter om det befintliga spåret och byggnadernas av-
stånd från kanten av myren ska vara minst 100 me-
ter.
•	 Öster om Rautuvaara järnväg går det inte att 

bygga fler spår.
•	 Precisering av källorna för utsläpp och dammut-

släpp i luften samt deras miljökonsekvenser, åtgär-
der för att minska damningen presenteras.
•	 En ny modellering av damningen har gjorts

•	 Precisering av bullermodelleringarna och konse-
kvensbedömningen.
•	 En ny bullermodellering har gjorts

•	 Precisering av konsekvensbedömningen av vibra-
tioner och sprängningar.
•	 Vibrationsutredningen har preciserats och en 

ny utredning av flygande stenar ska göras
•	 I den fortsatta planeringen och vid planläggnings-

förfarandet på området ska projektets konsekven-
ser för turismen utredas ytterligare och i betydligt 
större omfattning än vad som gjordes i MKB:n.
•	 Beträffande konsekvenserna för turismen 

har kommunen låtit göra en ny utredning. 
Bedömning har lagts till i delgeneralplanen.

•	 I den fortsatta planeringen är det viktigt att kon-
centrera sig på att förhindra och begränsa förut-
sedda skadliga konsekvenser innan de hinner upp-
stå på olika platser.

•	 Konsekvenser för verksamheten i hundspannsföre-
taget som finns intill vägen Luosuntie.
•	 Objektet finns anvisat i delgeneralplanen. 

Konsekvenserna bedöms.
•	 Konsekvenser av buller och damm med tanke på 

användningen av området för rekreation.
•	 Bedöms

•	 Konsekvenser för Aavehelukka hobbyflygplats.
•	 Bedöms 
•	 Beaktande av avloppsvattenbehandlingen el-

ler dess utveckling i projektplaneringen sak-
nas. Hur ska lagringen av gruvans anriknings-
sand och behandlingen av avloppsvattnet 
från Ylläs ordnas i Rautuvaara gamla bassäng. 
En särskild planbestämmelse för användning-
en av bassängen har getts.
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5 Planeringsstadier

Det första programmet för deltagande och bedömning 
(PDB) har översatts till svenska och sänts till Miljöministeriet 
i Finland och vidare till berörda myndigheter i Sverige. För 
det första PDB begärdes utlåtanden och intressenterna fick 
ge respons på det.

Den första uppdateringen av PDB gjordes 4.1.2013. Muonio 
kommuns område togs då helt bort från det område som 
ska planläggas, varvid planen gäller endast Kolari kommuns 
område. Information om programmet för deltagande och 
bedömning samt om ändringen av planområdet gavs i bör-
jan av år 2013. Utlåtanden om det uppdaterade PDB be-
gärdes och intressenterna fick ge respons på det fram till 
6.2.2013. 

Utlåtande om PDB erhölls från svenska Trafikverket 
(Trafikverket, Luleå), Fingrid, NTM-centralen i Lappland och 
Museiverket. Dessutom lämnades två privata åsikter in om 
PDB.

Den andra gången programmet för deltagande och be-
dömning uppdaterades var i samband med hörandet i pla-
nens beredningsfas 6.11.2013, och intressenterna har kun-
nat ta ställning till PDB samtidigt med det övriga material-
et i planutkastet.

Efter att gruvbolaget som planerar gruvprojektet har bytts 
och på grund av preciseringen av betydande ändringar i 
och mål för avgränsningen av planen samt planens tidsplan 
och innehåll har det beslutats att planen på nytt ska läg-
gas fram offentligt i form av ett utkast. I samband med hö-
randet i den nya beredningsfasen uppdaterades också pro-
grammet för deltagande och bedömning. 

5.3.2 Planutkast 1

Planutkast 1 och dess beredningsmaterial var offentligt 
framlagt 2.12–31.12.2013 på tekniska verkets anslagstavla i 
Kolari kommun och på webbplatsen. Informationsmöte för 
allmänheten om planutkastet hölls 5.12.2013. Drygt 40 per-
soner deltog i mötet.

Utlåtanden om planutkastet och beredningsmaterialet be-
gärdes av myndigheterna och Kolari kommuns förvaltning-
ar samt grannkommunerna. Begäran om utlåtande sändes 
också till berörda myndigheter på svenska sidan.

Utlåtanden om planutkastet gavs av NTM-centralen 
i Lappland, Fingrid, Lapplands förbund, Trafikverket, 
Forststyrelsen, Skogsforskningsinstitutet, Museiverket, 
Renbeteslagens förening, elbolaget Tornionlaakson Sähkö 
Oy, Ylläs turismförening, Ylläs samhällstekniska försörjning, 
Kolari kommuns byggnadsnämnd och tekniska nämnd 
samt kommunerna Muonio, Pajala och Pello och Rovaniemi 
stad.

5.1 Behov av delgeneralplanering
I landskapsplanen för Fjällappland har områden för gruv-
drift reserverats i Hannukainen och Rautuvaara. Med delge-
neralplanen planeras noggrannare hur dessa reserveringar 
ska förverkligas.

I Ylläs generalplan är området utmärkt som undersöknings-
område för gruvdrift (EK). Området har getts följande pla-
neringsbestämmelse: För gruvdriftsområdet måste en de-
taljplan utarbetas. En delgeneralplan är nödvändig för att 
detaljplaner ska kunna utarbetas.

5.2 Planeringsstart och därtill hö-
rande beslut

Arbetet med att utarbeta en delgeneralplan har startat på 
ansökan av gruvbolaget, Northland Mines Oy.

Kolari kommunstyrelse beslöt 22.11.2010 § 355 starta arbe-
tet med att göra ändringar i delgeneralplanen på det om-
råde som behövs enligt planen för gruvan i Hannukainen.

Kungörelse om att planen är anhängig gavs 12.5.2011 i 
Kolari och Muonio kommuner:

•	 på Kolari kommuns anslagstavla för officiella kun-
görelser

•	 I tidningarna Lapin Kansa och Pohjolan Sanomat
•	 i tidningen Luoteis-Lappi på sidorna med informa-

tion från kommunen
•	 på Kolari kommuns webbplats: www.kolari.fi/fi/

asuminen-ja-rakentaminen/vireilla-olevat-kaavat

5.3 Deltagande och samverkan
Förfarandet för deltagande och samverkan samt planlägg-
ningens stadier har beskrivits i programmet för deltagande 
och bedömning, som finns som bilaga 1 till beskrivningen.

I samband med att planen utarbetades skapades en kart-
responstjänst baserad på geografisk information och den 
länkades till Kolari kommuns webbplats. I kartresponstjäns-
ten kan intressenterna via internet sända sina åsikter och er-
farenheter om området och projektet platsvis.

5.3.1 Planläggningsstart och program för 
deltagande och bedömning

Kungörelse om att programmet för deltagande och be-
dömning (PDB) var offentligt framlagt gavs 12.5.2011 och 
det har sedan dess varit framlagt på anslagstavlan i Kolari 
kommuns tekniska verk och på kommunens webbplats. 
Programmet för deltagande och bedömning uppdateras 
vid behov under planeringsarbetets gång. Om det blir vä-
sentliga ändringar i programmet för deltagande och be-
dömning ges information om detta separat.
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Dessutom lämnades det in tio privata åsikter om planut-
kastet. En av dem var undertecknad av 12 invånare i byn. 
Utkastet till delgeneralplan var framlagt samtidigt som de-
taljplanerna i anslutning till gruvan, så en del av responsen 
gällde både delgeneralplanen och detaljplanerna.

5.3.3 Planutkast 2

Utkastet till delgeneralplan har reviderats utgående från de 
inkomna utlåtandena och åsikterna samt den preciserade 
gruvplanen och nu föreligger ett nytt utkast till delgeneral-
plan. I planutkast 2 har kontaktmyndighetens utlåtande om 
MKB-beskrivningen också beaktats.

Planutkastets innehåll har beskrivits noggrannare i kapitel 
5.4 Delgeneralplanelösningens alternativ och deras konse-
kvenser.

5.3.4 Planförslag

Förslaget till delgeneralplan läggs fram offentligt i 30 dygn. 
Under den tiden kan kommunmedlemmarna och andra in-
tressenter lämna in skriftliga anmärkningar om planför-
slaget. De som har lämnat in anmärkningar meddelas om 
kommunens motiverade ställningstagande till den inläm-
nade anmärkningen.

De inkomna utlåtandena och eventuella anmärkningar be-
handlas i kommunen och vid behov ordnas samråd.

5.3.5 Godkännande av planen

Delgeneralplanen godkänns av Kolari kommunfullmäktige.

Det går att överklaga beslutet om godkännande och pla-
nen till Rovaniemi förvaltningsdomstol inom 30 dagar ef-
ter att beslutet om godkännande har tillkännagetts och för-
valtningsdomstolens beslut kan överklagas till högsta för-
valtningsdomstolen.

5.3.6 Myndighetssamarbete

Mellan Kolari och Muonio kommuner, Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Lappland samt andra berörda myndighe-
ter hölls ett första myndighetssamråd om planläggningen 
i Rovaniemi 6.6.2011.

Under planeringen har myndigheternas arbetssamråd hål-
lits med Lapplands NTM-central och Lapplands förbund 
30.1.2013, 13.3.2013, 21.5.2014, 20.11.2015 och 7.6.2016.

I samband med MKB-förfarandet för gruvprojektet i 
Hannukainen har möten för styrgruppen hållits. Vid en del 
av dessa möten behandlades också frågor som rör plan-
läggningen.

Utlåtanden om planutkastets beredningsmaterial och plan-
förslaget begärs av berörda myndigheter. 

Ett andra myndighetssamråd om förslaget till delgeneral-
plan ordnas efter att planförslaget har varit offentligt fram-
lagt och åsikter och utlåtanden om det har kommit in.  

Under planläggningsarbetets gång hålls vid behov 
arbets-samråd med myndigheterna.

5.3.7 Internationellt hörande och 
konsekvenser för Sverige

Ett gruvprojekt i Sverige planerades av samma gruvbolag 
som gruvprojektet i Hannukainen medan MKB-förfarandet 
ännu pågick. I miljökonsekvensbedömningen ingick ett al-
ternativ där en del av anrikningsverksamheten skulle ske på 
svenska sidan och materialet som ska anrikas transporteras 
dit genom ett rör eller med långtradartransport. Det här al-
ternativet utgör dock inte utgångspunkt för planläggning-
en. 

De svenska myndigheterna och grannkommunerna har 
framfört att de också vill delta i planläggningsprocessen. 
Konsekvenserna av gruvprojektet i Hannukainen för Torne 
älv-Muonio älv berör Sverige i alla projektalternativ och där-
för också i delgeneralplanen.  

Utlåtande av svenska staten (Naturvårdsverket) om delge-
neralplanen för gruvområdet i Hannukainen begärdes be-
träffande beredningsstadiet (planutkastet) (brevet daterat 
13.2.2014).

Naturvårsverket begärde utlåtande av:

• Havs- och vattenmyndigheten
• Trafikverket
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
• Länsstyrelsen i Norbottens län

Miljöministeriet sände svenska statens svar till Kolari kom-
mun (daterat 28.4.2014). 

Till intressenterna på svenska sidan sänds en skriftlig begä-
ran om utlåtande om det andra planutkastet och planför-
slaget. Materialet sänds till dem översatt till svenska. Det 
svenskspråkiga materialet sänds också till NTM-centralen i 
Lappland för kännedom.
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5.4 Delgeneralplanelösningens al-
ternativ och deras konsekven-
ser

5.4.1 Alternativ som undersökts i MKB

I gruvprojektets miljökonsekvensbedömning har olika al-
ternativ undersökts och deras konsekvenser har bedömts. 
När det gäller placeringen av bassängerna för anriknings-
sand och anrikningsverket undersöktes fyra olika alternativ 
i MKB (ALT 1A, 1B, 1C, 4). I alternativen undersöktes också 
olika platser dit överskottsvattnet kan ledas.

Figur 31.  Projektalternativ i miljökonsekvensbeskrivningen
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ALT1A: Område med anrikningssand 
och anriknigsverket placeras i 
Hannukainen. Överskottsvattent leds 
till Niesajoki. 

ALT1B: Området med anriknigssand 
placeras i Rautuvaara cch anriknigsver-
ket i Hannukainen. Överskotts-vattent 
leds till Niesajoki.

ALT1C: Området med anriknigssand 
placeras i Juvakaisenmaa och anrik-
nigsverket i Hannukainen. Överskotts-
vatten leds till Niesajoki.

VE4: Anriknigsverket och området med 
anriknigssand placeras i Rautuvaara 
Överskottsvattnet leds till Muonionjoki 
älv.

I alla alternativ placeras gråbergsområden, malmkrossning, 
bassänger för vattenhantering, pumpstationer och annan 
infrastruktur, servicebyggnader samt personalutrymmen 
och kontor i Hannukainen.

Alternativ 1A–1C

I alternativen 1A–1C placeras ett anrikningsverk ock-
så i Hannukainen. Filtreringsanläggningen placeras i 
Rautuvaara. Mellan Rautuvaara och Hannukainen byggs 
en transportkorridor där koncentratet transporteras längs 
en rörledning till Rautuvaara. Transportkorridoren omfattar 
också rör- och elledningar samt servicevägar. 

I Rautuvaara torkas koncentratet, lagras och lastas på tåg 
och långtradare. Råvatten tas från Niesajoki och överskotts-
vatten avleds till Niesajoki.

Alternativen skiljer sig mest från varandra beträffande om-
rådet för anrikningssand, som placeras på tre alternativa 
platser: A) området i Hannukainen, B) området i Rautuvaara, 
C) området i Juvakaisenmaa. 

Alternativ 4 

Det fjärde alternativet utvecklades under MKB-processen 
utgående från alternativen 1A–1C. Avsikten var att minska 
de miljökonsekvenser som noterades i projektets övriga al-
ternativ.

I alternativ 4 har anrikningsverket inklusive filtreringsan-
läggning och malmlager placerats i Rautuvaara. Ett trans-
portband transporterar den krossade malmen längs en 
transportkorridor från krossverket till anrikningsverket i 
Rautuvaara. En lagervattenbassäng placeras i Hannukainen. 
Överskottsvattnet pumpas till Rautuvaaraområdet och där-
ifrån vidare till Muonio älv. Beträffande funktionerna som 
placeras i Hannukainen (krossverk, servicebyggnader, vat-
tenrening) är lösningen likadan som i alternativ 1A–1C.

I Rautuvaara i ALT 4 sker också torkning, lagring och last-
ning av produkten. I Rautuvaara finns reserverat ett område 
för lastning på tåg. Även området för anrikningssand place-
ras i Rautuvaara.

Delgeneralplanen och speciellt det första planutkastet har 
utarbetats på basis av alternativ 4. Under planläggnings-
processens gång har det gjorts preciseringar och vissa de-
lar av gruvprojektet har justerats för att minska konsekven-
serna.

De olika alternativen och deras konsekvenser har beskri-
vits noggrannare i projektets miljökonsekvensbeskrivning 
Gruvprojektet i Hannukainen – Miljökonsekvensbeskrivning. 
En sammanställning av de olika projektalternativens kon-
sekvenser och en jämförelse av dem finns i  k apitel 1 2. 
Jämförelse av projektalternativ, sidorna 659-663.

Jämförelse av alternativ

Beträffande landskapspåverkan bedöms konsekvenserna 
bli störst i ALT 1A, eftersom projektområdet i Hannukainen 
(gruvområdet) då är som störst. Den mindre totalarealen i 
alternativ 4 minskar allmänt sett konsekvenserna. De soci-
ala och miljömässiga konsekvenserna av järnvägstranspor-
terna är desamma i alla projektalternativ.

De största skillnaderna mellan de olika alternativen upp-
kommer i form av påverkan på vattendrag, vilket beror på 
skillnader i placeringen av området för anrikningssand, 
gråbergsområdena och platsen där överskottsvatten leds 
ut i vattendraget. Konsekvenserna i alternativ 4 för ytvatt-
net och fiskbeståndet under driften är betydligt mindre än i 
de övriga alternativen. Alternativ 1A påverkar områdets 
vat-tendrag mest.
Konsekvenserna för boende och fritidsboende skiljer sig 
inte avsevärt i de olika MKB-alternativen, för då 
alternativen utarbetades och jämfördes var 
utgångspunkten att bostads- och fritidshusen i 
Hannukainens byområde ska anskaffas så att de övergår i 
gruvbolagets besittning eller ägo.

5.4.2 Planutkast 1

Utkastet till delgeneralplan har utarbetats utgående från al-
ternativ 4 som undersöktes i MKB samt gruvprojektets pla-
ner.

I planutkastet har gruvområde och gruvindustriområden 
anvisats på områden där de egentliga gruvdriftsfunktioner-
na enligt planerna ska placeras. De egentliga gruvindustri-
funktionerna har placerats på Hannukainenområdet och 
anrikningsverket i Rautuvaara.

Enligt gruvprojektets planer har området för anriknings-
sand och området för lastning på tåg placerats i Rautuvaara. 
I Rautuvaara har dessutom anrikningsverket med filtre-
ringsanläggning och malmlager placerats. På det centrala 
industriområdet i Hannukainen har man placerat krossver-
ket, maskinernas service- och reparationsutrymmen, vat-
tenreningsverk och byggnader med andra hjälputrymmen. 

Den krossade malmen ska enligt planerna transporteras på 
ett transportband längs en transportkorridor från krossver-
ket i Hannukainen till anrikningsverket i Rautuvaara. I 
transportkorridoren kan man dessutom placera service-
väg, kraftledning och annan infrastruktur och rörledningar. 
Överskottsvattnet pumpas till Rautuvaaraområdet och där-
ifrån vidare till Muonio älv.  

Från regionalväg 940 har det anvisats en infartsväg till både 
Rautuvaaras och Hannukainens industriområde. Den sling-
rande regionalvägen genom byn Hannukainen har flyttats 
söder om byområdet.

De områden som ska detaljplaneras är gruvindustriområde-
na i Hannukainen och Rautuvaara samt det stranddetaljpla-
nerade området i byn Hannukainen.
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Gruvdriften påverkar Hannukainens byområde så att det in-
te rekommenderas för boende eller fritidsboende så länge 
som gruvdriften pågår. Som ersättande områden för boen-
de anvisades i utkastet områden sydost om byområdet nä-
ra vägen Luosuntie.

Vidsträckta jord- och skogsbruksdominerade områden 
samt en del av området längs Äkäsjoki har anvisats i enlig-
het med Ylläs gällande delgeneralplan och även den nuva-
rande markanvändningen. I områdets södra del har en be-
fintlig motorsportbana anvisats.

Konsekvenserna för boende och fritidsboende skiljer sig 
inte avsevärt i de olika MKB-alternativen, för då alternati-
ven utarbetades och jämfördes var utgångspunkten att bo-
stads- och fritidshusen i Hannukainens byområde ska an-
skaffas så att de övergår i gruvbolagets besittning eller ägo.

5.4.3 Planutkast 2 

På basis av responsen och utlåtandena om planutkastet 
fortsatte planeringen av gruvan och särskild vikt fästes vid 
att miljökonsekvenserna (buller, vibrationer, kringflygan-
de stenar) ska minskas. Genom ny planering undersöktes 
om det går att minska de olägenheter som speciellt drabb-
ar byn Hannukainen och vilka metoder det finns att mins-
ka olägenheterna. Skyddszonen på 1 km, som var utgångs-
punkt i planutkast 1, togs bort. Det planerades en tillräcklig 
skyddsvall så att bullret och dammet från gruvan inte ska 
överstiga statsrådets rikt- och gränsvärden för buller och 
damm i byn Hannukainen.

Efter framläggningen i den första utkastfasen gjordes föl-
jande revideringar av planen:

•	 I norr beaktades renskötselområdet genom 
minskning av gruvområdets områdesreserve-
ring och genom att planbeteckningen M ändra-
des till M-2. Även renskötselområdet i närheten av 
Rautuvaaraområdet fick beteckningen M-2.  I be-
stämmelsen för beteckningen M-2 konstateras att 
området är särskilt viktigt för rennäringen.

•	 Avgränsningarna av de egentliga gruvdriftsområ-
dena (EK) reviderades enligt avgränsningen i den 
uppdaterade utmålsansökan. I Rautuvaara justeras 
avgränsningen mellan EK och EKT.

•	 Avgränsningarna av gruvindustriområdena i 
Hannukainen (EKT) och de områden som ska de-
taljplaneras reviderades så att onödiga områden 
lämnades bort.

•	 De riktgivande beteckningarna för områdesreser-
vering inom gruvdriftsområdet uppdaterades.

•	 Sträckningen för vägen Pakasaivontie justerades 
så att den inte når in på utmålsavgränsningen. På 
grund av ändringen av sträckningen för vägen 
Pakasaivontie förstorades planområdet västerut så 
att hela vägsträckningen kan anvisas i planen.

•	 Avgränsningen av gruvområdet nära Kuerjoki för-
minskades så att gruvområdet inte sträcker sig än-
da fram till Kuerjokis avrinningsområde.

•	 Avgränsningen av planområdet minskades vid 
byn Hannukainen genom att dra planens gräns vid 
landsvägen. Byområdet bedöms inte drabbas av 
sådana konsekvenser som skulle medföra att om-
rådets användningsändamål måste ändras och att 
området borde anvisas i generalplanen.

•	 Avgränsningen av planområdet minskades i den 
södra och östra delen samt vid Torne älv-Muonio 
älv genom att utesluta de områden vilkas markan-
vändning det inte är nödvändigt att ändra med 
den här generalplanen.

•	 De nya områdena för boende (AP, AP/TP) som 
fanns med i planutkastet avlägsnades, eftersom de 
inte mera var nödvändiga.

•	 Beteckningarna för inkvartering (EK-as) avlägsna-
des som onödiga.

•	 De befintliga fritidsbostäder som saknades i pla-
nen ritades in på området vid Riipisenjärvi.

•	 Fornlämningsobjektens lägen kontrollerades och 
objekt som saknades lades till och objekten num-
rerades.

•	 Mellan gruvområdet och landsvägen (Ylläksentie) 
anvisades ett EV-område och beteckningen för en 
skyddsvall lades till.

•	 På Sotkavuomaområdet lades beteckningen 
MY till och bestämmelsen preciserades enligt 
Sotkavuomas naturvärden.

•	 Avgränsningen av Rautuvaara gruvindustri-
område reviderades så att det går att beakta 
Sotkavuomaområdet och placera en ny anslutning.

•	 De i planen avisade järnvägsförbindelserna anvisa-
des så att de förbättras betydligt.

•	 Transportbandslinjen flyttades så att den bättre 
beaktar de nuvarande terrängformerna och inte 
hamnar på fornlämningarna.

•	 De alternativa planbeteckningarna avlägsnades 
(EKT/M).

•	 Vägförbindelserna och vägklasserna kontrollera-
des och beteckningar som saknades lades till.

•	 Planbeteckningarna och bestämmelserna precise-
rades.
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6. Beskrivning av delgeneralplanen

de ovillkorlig bygginskränkning enligt MBL 43.2 §. Där till-
låts endast byggande av ekonomibyggnader som betjänar 
jord- och skogsbruk. Norr om gruvområdet finns ett områ-
de som är viktigt för rennäringen och är utmärkt som M-2-
område. Området söder om gruvan, mellan gruvan och vä-
gen Ylläksentie, är utmärkt som skyddsgrönområde EV. 
Byggnaderna på området får repareras och i liten omfatt-
ning byggas ut.

6.5 Områdena för anrikningssand
Anrikningssanden pumpas från anrikningsverket till områ-
det för anrikningssand i Rautuvaara. 

Anrikningssand med hög svavelhalt pumpas till EK-ej-1-
området. Till en början placeras den i de gamla underjordis-
ka gruvorna i Rautuvaara och efter att de fyllts placeras den 
ovanpå bottenkonstruktionerna.

LIMS-anrikningssand som inte är syrabildande placeras på 
EK-ej-området.

6.6 Avloppsreningsverk 
Avloppsvattnet från Ylläsområdet renas i avloppsrenings-
verket som hör till Ylläs samhällstekniska försörjning och 
finns ovanför Rautuvaara gamla område för anriknings-
sand. Bolagets namn har ändrats till Tunturi-Lapin Vesi Oy.

I planen finns ett eget ET-2-område utmärkt för avlopps-
reningsverket. Det omfattar både reningsverket och se-
dimenteringsbassängen i anslutning till reningsverket. 
Sedimenteringsbassängen jämnar ut belastningen av renat 
avloppsvatten som avleds till Muonio älv.

6.7 Transportband från gruvan i 
Hannukainen till anrikningsver-
ket i Rautuvaara

Transportlinjen från Hannukainens gruvområde till 
Rautuvaara anrikningsverk ingår i utmålet. Dess läge är i 
planen anvisat med beteckningen ledningsområde och på 
båda sidorna om linjen finns hjälpområde för gruvdrift (ek-
1).

På linjen finns dessutom en 110 kV elöverföringsledning 
som jordkabel eller i transportbandets konstruktioner, 
en 20 kV luftledning, ett rör för överskottsvatten samt en 
serviceväg. Transportbandet finns delvis under jord, del-
vis i en betongtunnel, delvis i en ståltunnel eller på en bro. 
Transportbandet förses med väggar och tak. På så sätt un-
derlättas service och bullerpåverkan minskas.

Transportbandet går från gruvan från krossverket under 
jord i en bergstunnel. Transportbandet dras på en bro över 
Valkeajoki och Äkäsjoki. Vägen Äkäsjoentie samt Ylläksentie 
i Rautuvaara, alltså landsväg 940, korsas med hjälp av en 
underfart. På dessa platser byggs vägarna på en brokon-
struktion.  

6.1 Planens struktur
Som gruvområde och gruvindustriområde har anvisats 
områden där de egentliga gruvdriftsfunktionerna ska pla-
ceras. De egentliga gruvindustrifunktionerna placeras på 
Hannukainenområdet och anrikningsverket i Rautuvaara.

Området för anrikningssand och tågets lastningsområde 
placeras i Rautuvaara. I Rautuvaara placeras dessutom an-
rikningsverket med filtreringsanläggning samt ett malmla-
ger. På industriområdet mitt på gruvområdet i Hannukainen 
placeras krossverket, maskinernas service- och reparations-
utrymmen, vattenreningsverk och byggnader med andra 
hjälputrymmen. Ett transportband transporterar den kros-
sade malmen längs en transportkorridor från krossverket i 
Hannukainen till anrikningsverket i Rautuvaara. En vatten-
lagringsbassäng placeras i Hannukainen. I transportkorri-
doren kan dessutom serviceväg, kraftledning och annan 
infrastruktur och rörledningar placeras. Överskottsvattnet 
pumpas till Rautuvaaraområdet och därifrån vidare till 
Muonio älv.  

Till regionalväg 940 byggs anslutningar till både Rautuvaaras 
och Hannukainens industriområde.

De områden som ska detaljplaneras är gruvindustriområde-
na i Hannukainen och Rautuvaara.

6.2 Gruvområde – EK
Hannukainens gruvområde är i planen utmärkt som EK-
område.  Områdets avgränsning är baserad på utmålsan-
sökan. Inom området finns anvisat olika delar av gruvdrif-
ten med riktgivande avgränsningar och beteckningar: dag-
brott, gråbergsområden, vattenbassänger, skyddsvall samt 
gruvindustriområden som ska detaljplaneras EKT/kem. Ett 
av dem är avsett för gruvans maskiner, anordningar, deras 
service, lagring samt personalrum. Det andra EKT/kem-om-
rådet är avsett för tillverkning och lagring av sprängämnen. 
För båda EKT/kem-områdena finns utmärkt en konsulte-
ringszon enligt Seveso-direktivet med 1,5 km radie.

6.3 Anrikningsverkets industriom-
råde

För anrikningsverket finns reserverat ett cirka 56 ha stort 
område i Rautuvaara. Anrikningsverket är placerat på om-
rådet mellan järnvägen och landsvägen enligt gruvpla-
nens alternativ 4. Malmen transporteras till anrikningsver-
ket längs ett transportband. Koncentratet lastas i järnvägs-
vagnar. Anrikningssanden placeras på områdena för anrik-
ningssand vid den gamla gruvan i Rautuvaara.

För anrikningsverkets område utarbetas en detaljplan sam-
tidigt med delgeneralplanen.

6.4 Gruvområdets omgivning
Områdena öster och väster om gruvområdet i Hannukainen 
är utmärkta som M-1-områden. På området finns gällan-
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Figur 32.  Transportbandets dragning och dess tekniska lösningar
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6.8	 Trafik
Gruvans stora råvaruströmmar transporteras med ett trans-
portband (malm), genom pumpning (anrikningssand) och 
per järnväg (järnkoncentrat). Trafikökningen på landsvägar-
na förorsakas av personbils- och servicetrafik.

Följande nya anslutningar till vägen Ylläksentie anvisas:

•	 Anrikningsverkets södra anslutning är anriknings-
verkets främsta trafikled

•	 Anrikningsverkets norra anslutning är avsedd för 
industriområdets servicetrafik

•	 Pakasaivonties nya rutt behöver ingen ny anslut-
ning till Ylläksentie. Den kan använda anslutning-
en vid Saivojärvi rastplats.

•	 Gruvans huvudanslutning. 

6.9 Järnvägsplaner

6.9.1 Rautuvaara – Luosu – Ylläsjärvi

I landskapsplanen fortsätter järnvägen som går till 
Rautuvaara ytterligare till Luosu och vidare till Ylläsjärvi. 
Eftersom den riktgivande järnvägslinjen enligt landskaps-
planen går över en gammal underjordisk gruva undersök-
tes i samband med delgeneralplaneringen möjligheterna 
till nya järnvägslinjer. Preliminära planer utarbetades för al-
ternativen. De presenteras i bilaga 5. Järnvägslinjernas na-
turförhållanden utreddes somrarna 2012 och 2013 (be-
skrivs i kapitel 2.3.2.2). För utkastet till delgeneralplan val-
des järnvägslinje 2b.

Figur 33.  Alternativa bansträckningar
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6.9.2 Kolari – Kilpisjärvi

Som resultat av miljökonsekvensbedömningen valdes ALT 
4 för fortsatt planering. Enligt det alternativet ska järnvä-
gen inte förlängas från Rautuvaara till Hannukainen. I del-
generalplanen anges därför inte den i landskapsplanen fö-
reslagna järnvägsförbindelsen från Kolari till Kilpisjärvi. I 
planens södra del finns en järnvägssträckning från Kolari till 
Äkäsjokisuu. Bansträckningen mot Kilpisjärvi torde kunna 
anslutas till den.

6.10 Pakasaivontie
Pakasaivo är en cirka en kilometer lång ravinsjö i kommu-
nen Muonio. Den är en särpräglad naturformation som är 
ett viktigt turistmål och rekreationsobjekt. Pakasaivo och 
Kirkkopahta fornlämningsområden hör till kulturmiljöer av 
riksintresse. Vägen till Pakasaivo ligger nu inom utmålsom-
rådet. För delgeneralplanen planerades en ny rutt för vägen 
för att den skulle lämpa sig bättre för rekreationsanvänd-
ning. 

Enligt planen ska rutten börja från Saivojärvi rastplats så att 
ingen ny anslutning till landsvägen behövs. Rutten följer till 
stor del en befintlig skogsbilväg. Det nya vägavsnittets to-
tala längd är ca 5,6 km. Därav är ny väg i den norra delen cir-
ka 1 km och i den södra delen 300 m. Skogsbilväg som ska 
förbättras är 4,3 km.

I den södra delen går den nuvarande vägen över en fritids-
bostads tomt. Därför föreslås i planen att rekreationsleden 
ska göra en omväg runt fritidsbostäderna.

I den norra delen når rutten fram till fördämningsvägen 
som leder till en fiskodlingsdamm i den södra delen och se-
dan till nuvarande Pakasaivontie.

Figur 36.  Nuvarande Pakasaivontie och den 
planerade vägens sträckning

Figur 35.  Den nya Pakasaivontie enligt delgeneralp-
lanen
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6.12 Dimensionering
Planområdet omfattar cirka 85,7 km2. Planområdets arealer 
enligt markanvändning framgår av följande tabell:

Områdesreservering Beskrivning av beteckningen Areal / ha

AO Område för fristående småhus, småhusdominerat bostadsområde 5,1

RA, RM-5 Område för fritidsbostäder, område för turistservice 36,9

VL Område för närrekreation 81,2

EV Skyddsgrönområde 65,9

M, M-1, M-2, MU, MY, MY-1, MY-3, MT Jord- och skogsbruksdominerat område, jordbruksområde 5298,0

W-1 Vattenområde 39,0

EM Motorbana 16,1

ET-2 Område för samhällsteknisk försörjning 109,5

EN Område för energiförsörjning 3,3

EK Gruvområde 2175,2

EK-ej, EK-ej-1 Behandlings- och deponeringsområde för gruvans avfall 495,9

EKT Gruvindustriområde 241,9

TOTALT 8 567,9

6.13 Områdesreserveringar och ob-
jektbeteckningar

 Kvartersområde för fristående          
  småhus.

Med beteckningen har anvisats ett befintligt enfamiljshus 
nära byn Hannukainen samt en grupp med enfamiljshus in-
till Äkäsjoki.

 Område för närrekreation.

Med beteckningen har anvisats områden som omger fri-
tidsbostäderna intill Äkäsjoki.

 Område för fritidsbostäder.

Med beteckningen har anvisats områden för fritidsbostäder 
intill Äkäsjoki.

 Område för turistservice.

På området får uppföras utrymmen av-
sedda för husdjur och bostäder som be-
hövs för verksamheten. På området får 
uppföras byggnader med högst 2 våning-
ar.

Med beteckningen anges gården som finns intill vägen 
Luosuntie. Planbeteckningen och bestämmelsen är i enlig-
het med Ylläs gällande delgeneralplan.

 Motorbana.

Med beteckningen har den nuvarande motorbanan anvi-
sats.

 Område för samhällsteknisk   
  försörjning.

 Området reserveras för    
 avloppsreningsverk.

På området finns Ylläs- och Äkäslompoloområdets avlopps-
reningsverk och dess sedimenteringsbassäng. I planen har 
eventuella behov av att bygga ut avloppsreningsverket be-
aktats.

 Område för energiförsörjning.

Elstation.

 Gruvområde.

Med beteckningen har anvisats Hannukainens gruvområde 
enligt utmålsansökan.

  Gruvans avfallshanterings- och   
  deponeringsområde.

Området är reserverat för slutdeponering 
av anrikningssand.

Området är reserverat för deponering av LIMS-
anrikningssand som inte är syrabildande. I södra kanten av 
området har med riktgivande beteckning anvisats en dag-
vattenfåra.



512016 Ramboll

  Behandlings- och deponeringsområ - 
  de för gruvans specialavfall.

Området är reserverat för slutdeponering 
av specialavfall från gruvdriften.

Området är reserverat för deponering av anrikningssand. 
På området har man för avsikt att deponera anrikningssand 
med hög svavelhalt. På området har anvisats ett inhägnat 
område med rasrisk (vaa) på området för Rautuvaara stäng-
da gruva. På området har med delområdesbeteckningen 
ek-ej anvisats ”Gruvans områdesdel för avfallshantering 
och deponering, som får användas som efterbehandlings-
bassäng för avloppsvatten från avloppsreningsverket intill 
i enlighet med miljötillståndet tills verksamheten vid gru-
vans anrikningsverk startar.”

  Gruvindustriområde.

Område för industri- och lagerbyggnader 
i anslutning till gruvdrift. För området ska 
en detaljplan utarbetas.

Med beteckningen har anvisats ett område i Rautuvaara 
där gruvdriftens industrifunktioner kunde byggas ut i fram-
tiden.

  Gruvindustriområde.

Område för industri- och lagerbyggnader 
i anslutning till gruvdrift. På området får 
placeras en betydande anläggning som 
tillverkar och lagrar farliga kemikalier. För 
området ska en detaljplan utarbetas.

Med beteckningen har gruvindustriområdena i Rautuvaara 
och Hannukainen anvisats. På dessa områden finns den 
egentliga gruvdriften. För områdena utarbetas detaljplaner.

 Jord- och skogsbruksdominerat   
  område.

Området kan användas för byggande av 
glesbygdskaraktär samt för frilufts- och 
rekreationsändamål utan att oskäligt för-
svåra det huvudsakliga användningsän-
damålet.

Byggnationen ska placeras så att land-
skaps- och andra miljövärden bevaras. På 
områden som tydligt urskiljs i landskapet 
och intill vägarna ska kalhuggning av sko-
gen undvikas.

Största delen av planområdet, som är vanligt jord- och 
skogsbruksområde utan några särskilda byggnadsbehov, 
har anvisats som M-områden.

  Jord- och skogsbruksdominerat   
  område.

På området finns gällande ovillkorlig byg-
ginskränkning enligt MBL 43.2 §. På områ-
det tillåts endast byggande av ekonomi-
byggnader som betjänar jord- och skogs-
bruk. På området får inte placeras boende 
eller fritidsboende.

Med beteckningen har anvisats jord- och skogsbruksområ-
den kring gruvområdet där verksamhet som försvårar gruv-
driften, exempelvis boende, inte får placeras.

  Jord- och skogsbruksdominerat   
  område.

Område som är särskilt viktigt med tanke 
på rennäringen.

På området finns gällande ovillkorlig byg-
ginskränkning enligt MBL 43.2 §. På om-
rådet tillåts endast byggande av ekono-
mibyggnader som betjänar rennäringen. 
På området får inte placeras boende eller 
fritidsboende. Vid planering och använd-
ning av området ska konstruktioner och 
funktioner som är viktiga för rennäringen 
bevaras samt transportrutterna till skilj-
ningsplatsen beaktas.

Med beteckningen har anvisats områden som är viktiga för 
rennäringen norr om gruvområdet i närheten av Muonio 
kommuns gräns samt ett område i närheten av Rautuvaara.

 Jordbruksområde.

Området reserveras för husdjursskötselns 
behov i anslutning till turism såsom när-
belägna rutter för draghundar, ridning el-
ler renkörning. På området får dessutom 
husdjur hållas på bete.

Med beteckningen anges hundspannsföretaget som finns 
intill vägen Luosuntie. Planbeteckningen och bestämmel-
sen är i enlighet med Ylläs gällande delgeneralplan.

 Jord- och skogsbruksdominerat   
  område med särskilt behov av att   
  styra friluftslivet.

Skogsbruksdominerat område i anslut-
ning till regionalt frilufts- och strövområ-
de. Området kännetecknas av framkom-
lighet, skogighet och landskapsvärden. På 
området tillåts byggnation som betjänar 
jord- och skogsbruk samt byggande av 
frilufts- och aktivitetsleder och baser som 
stöder dessa.

Enligt MBL 43.2 § bestäms att åtgärder 
som väsentligt försämrar områdets natur- 
och landskapsvärden såsom kalhuggning 
av trädbeståndet och kraftig bearbetning 
av marken kräver tillstånd för miljöåtgär-
der enligt MBL 128 §.

Användningen av området för rekreation 
ska beaktas i skogsvården.

Omgivningen kring Saivojärvi har beteckningen MU.
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 Jord- och skogsbruksdominerat   
  område med särskilda miljövärden.

På området är med stöd av markanvänd-
nings- och bygglagen 43 § 2 mom. endast 
byggande i anslutning till jord- och skogs-
bruk tillåtet. Områdets bostadsbyggrätt 
har flyttats till områden med beteckning-
arna AP, AM, RA, RA-1, RM eller RM-1 som 
tillåter byggande i delgeneralplanen för 
Torne älv-Muonio älv.

Jordbyggnadsarbete av stor landskaps-
mässig betydelse eller kalhuggning av 
trädbeståndet på mindre än 50 m avstånd 
från bostads- eller fritidsbostadsområ-
de eller strandlinje förutsätter tillstånd för 
miljöåtgärder (MBL 128 §).

Med beteckningen har anvisats ett område där gruvans ut-
loppsrör leds ut i Torne älv-Muonio älv. Planbeteckningen 
och bestämmelsen är i enlighet med gällande delgeneral-
plan för Torne älv-Muonio älv.

 Jord- och skogsbruksdominerat   
  område med särskilda miljövärden.

Område som är viktigt med tanke på få-
gelbeståndet och naturens mångfald vid 
Sotkavuoma. 

På basis av MBL 43.2 § bestäms att åt-
gärder som väsentligt försämrar områ-
dets naturvärden, såsom kalhuggning av 
trädbeståndet och kraftig bearbetning av 
marken, förutsätter tillstånd för miljöåt-
gärder enligt MBL 128 §.

 Jord- och skogsbruksdominerat   
  område med särskilda miljövärden.

Område som är viktigt med tanke på na-
turens mångfald på Niesaselkä, åsskyddet 
och grundvattenskyddet.

Enligt MBL 43.2 § bestäms att åtgärder 
som väsentligt försämrar områdets na-
turvärden såsom kalhuggning av trädbe-
ståndet och kraftig bearbetning av mar-
ken kräver tillstånd för miljöåtgärder en-
ligt MBL 128 §.

 Vattenområde.

Vattendrag som hör till älvsystemet Torneå 
älv-Muonio älv och som ingår i nätverket 
Natura 2000. På området eller inom dess 
influensområde ska projektets inverkan 
på Naturaområdet bedömas på lämpligt 
sätt (naturvårdslagen 65 §).

Dessutom konstateras i planens allmänna bestämmel-
ser att de vattendrag som motsvarar det som avses i vat-
tenlagen och hör till älvsystemet Torne älv-Muonio älv 
hör till Naturaområdet älvsystemet Torne älv-Muonio älv 
(FI1301912). Vid aktiviteter på området eller inom dess in-
fluensområde ska projektens och planernas inverkan på 
de naturtyper och arter som utgör grund för skyddet av 
Naturaområdet bedömas på det sätt som krävs enligt na-
turvårdslagen 5 §.

   Byggt kulturmiljöområde av   
  riksintresse

Objekt från Tornedalens järnframställ-
nings historia.

Med beteckningen anvisas i södra delen av planområdet, 
nordost om motorbanan och järnvägen, ett områdesobjekt 
som är upptaget i Museiverkets register över byggda kul-
turmiljöer av riksintresse (RKY 2009): Tornedalens järnfram-
ställning. Objektet består av dagbrottet i Juvakaisenmaa 
och det representerar Tornedalens järngruvas historia.

 Fornminnesobjekt.

Fast fornlämning, fredad genom lagen om 
fornminnen. Det är med stöd av fornmin-
neslagen förbjudet att utgräva, överhölja, 
ändra eller på annat sätt rubba objektet. 
Objektnumreringen hänvisar till objekt-
förteckningen i beskrivningen.

Med beteckningen har anvisats sedan tidigare kända fasta 
fornlämningar samt fornlämningar som hittats vid den ar-
keologiska inventeringen i samband med miljökonsekvens-
bedömningen av gruvprojektet i Hannukainen.

Plankartans numrering hänvisar till följande objekt (inom 
parentes anges fornlämningsregistrets kod):

•	 nr 1: Valkeajoki 7 (1000010408)
•	 nr 2: Valkeajoki 6 (1000010406)
•	 nr 3: Valkeajoki 5 (1000010405)
•	 nr 4: Hirvasjänkkä (1000019026)
•	 nr 5: Lamunjänkkä (1000019028)
•	 nr 6: Kivivuopinoja (1000019027)
•	 nr 7: Valkeajoki 4 (1000010404)
•	 nr 8: Valkeajoki 3 (1000010403)
•	 nr 13: Pirttikangas nordost 1 (1000010381)
•	 nr 14: Hannukainen 1 öster (1000010442)
•	 nr 15: Kivivuopionvaara (1000010382)
•	 nr 16: Valkeajoki 2 (1000010385)
•	 nr 17: Valkeajoki 1 (1000010384)
•	 nr 18: Ailissaarennivat 1 och 2 (1000010383)
•	 nr 19: Saivojärvi (27310027)
•	 nr 20: Pirttijärvi (1000010401)
•	 nr 21: Rautuoja (100019029)
•	 nr 22: Rautujärvi (1000016717)
•	 nr 23: Juvakaisenmaa (1000099377)
•	 nr 24: Motorbana (1000018952)
•	 nr 25: Saukkomukanmaa 3 (1000020392)
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 Byggnadshistoriskt, historiskt eller   
  landskapsmässigt värdefullt objekt

Byggnader får inte rivas utan tvingande 
skäl. Byggnadernas identifierade särdrag, 
som bedömts vara kulturhistoriskt värde-
fulla, får inte förstöras i samband med re-
parations- och ändringsarbeten.

Med beteckningen har anvisats de redan i ändringen av 
Ylläs delgeneralplan anvisade Lamunmaa renskötarstuga 
(sr-2/9), Niemeläs stuga, Valkeajoki (sr-2/11) och Luosu hu-
vudstuga (sr-2/12).

6.13	 Trafik	och	infrastruktur

   Förbindelsebana som kräver   
   betydlig förbättring.

Den nuvarande järnvägen till Rautuvaara gamla gruva har 
på hela sträckningen märkts ut som förbindelsebana som 
kräver betydlig förbättring liksom också banan från Kolari 
till Äkäsjokisuu.

Riktgivande ny förbindelsebana

Som riktgivande ny förbindelsebana har anvisats förbindel-
sen från Kolari till Ylläsjärvi.

   Riksväg som kräver betydlig   
  förbättring.

Riksväg 24 är anvisad som riksväg som kräver betydlig för-
bättring.

   Regionalväg som kräver betydlig   
  förbättring.

Regionalväg 940 (Ylläksentie) är anvisad som regionalväg 
som kräver betydlig förbättring.

   Förbindelseväg.

Som nya förbindelsevägar har anvisats körförbindelserna 
till Hannukainens gruvindustriområde samt Pakasaivontie, 
vars sträckning kommer att ändras vid gruvområdet. 
Som nuvarande förbindelsevägar anges Luosuntie och 
Rautuojantie. Rautuojantie kommer också att fungera som 
serviceväg för gruvans transportbandslinje.

   Riktgivande transportbandslinje.

Från Hannukainens gruvområde till Rautuvaara anriknings-
verk har anvisats en riktgivande transportbandslinje (ku). 
Den löper inom gruvdriftens hjälpområde (ek-1). Inom 
hjälpområdet kan förutom transportbandet också rör och 
ledningar placeras. 

   Dagvattenfåra.

Genom Rautuvaaraområdet har en dagvattenfåra (hu) an-
visats.

6.14 Andra beteckningar
Kring gruvfunktionerna i Hannukainen och Rautuvaara har 
anvisats en cirka 1,5 km konsulteringszon (sev) för en an-
läggning enligt Seveso II-direktivet som orsakar miljörisker.

Sedimenteringsbassängen (sel), processvattenbassängen 
(pva), dagbrottet (av) och lagringsområdena för gråberg 
och/eller ytjord (siv) enligt gruvplanen har anvisats som 
riktgivande på gruvområdena och gruvindustriområdena.

6.15 Allmänna bestämmelser
Man har för avsikt att ingå markanvändningsavtal enligt 
MBL 91b § och andra avtal mellan kommunen och gruvbo-
laget samt eventuellt med andra parter. 

De vattendrag som enligt vattenlagen hör till älvsystemet 
Torne älv-Muonio älv hör till Naturaområdet Torne-Muonio 
älvsystem (FI1301912). Vid aktiviteter på området eller in-
om dess influensområde ska man bedöma projektens och 
planernas inverkan på de naturtyper och arter som utgör 
grund för skyddet av Naturaområdet på det sätt som krävs 
enligt naturvårdslagen 65 §.

Med stöd av markanvändnings- och bygglagen 16 § be-
stäms att delgeneralplaneområdet är område i behov av 
planering.
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7. Planens konsekvenser

Planläggningen har framskridit i samarbete med gruvpro-
jektets planering och MKB-förfarande. De utredningar och 
projektplaner som gjorts under MKB:ns gång ger en grund 
för planens konsekvensbedömning. MKB visar att projektal-
ternativ 4 har de minsta skadliga miljökonsekvenserna. 
Därför har alternativ 4 i MKB:n varit utgångspunkt för plan-
läggningen.

MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtan-
de utgör grund för konsekvensbedömningen av delgene-
ralplanen. MKB-beskrivningen har refererats till behövli-
ga delar i planbeskrivningen. Konsekvensbedömningen 
är ett förfarande som pågår under hela planläggnings-
processen. MKB-beskrivningen och dess bilagor finns på 
Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst på adres-
sen http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ympa-
ristovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/
YVAhankkeet/Hannukaisen_rautakaivoshanke_Kolari

I planens konsekvensbedömning har särskild vikt fästs vid 
konsekvenserna av de ändringar som har gjorts i projekt-
planen efter att MKB:n avslutats. Sådana är speciellt konse-
kvenserna av buller, damm och vibrationer från gruvan.

I planbeskrivningen har särskild vikt fästs vid de i planlägg-
ningen anvisade planer som inte direkt har anknytning till 
gruvprojektet och som därför inte har behandlats bland an-
nat i MKB-beskrivningen. Sådana är bl.a. järnvägsplaner-
na mot Ylläsjärvi och Kilpisjärvi samt flyttningen av vägen 
Pakasaivontie.

Samtidigt med planläggningen gjordes också miljötill-
ståndsansökan för projektet. I den har projektets plane-
ringslösningar preciserats och man har försökt hitta meto-
der att minska miljökonsekvenserna. Utöver att minska ut-
släppen av buller och damm är det också skäl att notera att 
vattnet från de gamla gruvorna inte leds till Äkäsjoki utan 
det lagras och leds senare till systemet för behandling av 
gruvvatten.

7.3 Konsekvenser för landskapet
Konsekvenserna för landskapet har behandlats i MKB-
beskrivningen på sidorna 399–412. Efter MKB gjordes en 
komplettering av bedömningen av konsekvenserna för 
landskapet i enlighet med kravet i kontaktmyndighetens 
utlåtande. I kompletteringen utreddes konsekvenserna för 
landskapet i gruvans omgivning, för Kuertunturi, Niesakero, 
Niesaselkä Naturaområde samt Paloselkä. Utredningen 
finns som bilaga till den här planbeskrivningen.

I den här beskrivningen utreds och bedöms konsekvenser-
na för landskapet framför allt till den del som planerna har 
förändrats från alternativ 4 i MKB. 

7.3.1 Konsekvenser av skyddsvallen

Den största förändringen efter MKB med tanke på land-
skapspåverkan är den skyddsvall som ska byggas för att 
minska påverkan av buller och damm från gruvdriften. 

7.1 Markanvändnings- och byggla-
gen

En delgeneralplan ska grunda sig på planering som omfat-
tar bedömning av de betydande konsekvenserna av planen 
och på sådana undersökningar och utredningar som plane-
ringen kräver. När planens konsekvenser utreds ska planens 
uppgift och syfte beaktas. När en plan utarbetas ska miljö-
konsekvenserna, inklusive de samhällsekonomiska, socia-
la och kulturella konsekvenserna, samt övriga konsekven-
ser av planen och av undersökta alternativ utredas i behöv-
lig omfattning. Utredningarna ska omfatta hela det områ-
de där planen kan tänkas ha väsentliga konsekvenser. (MBL 
9 §)

Då generalplanen bereds görs en bedömning av konse-
kvenserna av att planen fullföljs på det sätt som anges i de 
allmänna bestämmelserna i markanvändnings- och byggla-
gen och speciellt enligt kraven på en generalplans innehåll 
(MBL 39 §). Konsekvensbedömningen baseras på befintli-
ga utredningar och sådana utredningar som ska göras samt 
kartinformation och terränggranskningar. I konsekvensbe-
dömningen presenteras också principerna för hur eventuel-
la skadliga konsekvenser ska förhindras eller minskas.

7.2 MKB – Naturabedömning – mil-
jötillstånd – planläggning

Miljökonsekvensbedömningen (MKB) av gruvprojektet i 
Hannukainen gjordes under åren 2010–2014. Northland 
Mines lämnade in bedömningsprogrammet 22.12.2010. 
MKB avslutades med kontaktmyndigheten Lapplands NTM-
centrals utlåtande 24.1.2014.

I MKB tillämpades internationellt hörande. Sverige deltog 
i bedömningen genom att ge sitt utlåtande om både be-
dömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen.

För projektets Natura-konsekvensbedömning lämnades 
konsekvensbeskrivningen in till Lapplands NTM-central 
8.5.2014. NTM gav sitt utlåtande om den 15.9.2015. Där 
begärdes tilläggsutredningar som lämnades in i början av 
2016.

I MKB-lagen 13 § står det: 

”En myndighet får inte bevilja tillstånd att genom-
föra ett projekt och inte heller fatta något annat 
därmed jämförbart beslut innan den har fått kon-
sekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens 
utlåtande om denna till sitt förfogande. Av ett till-
ståndsbeslut eller något annat därmed jämförbart 
beslut som gäller projektet skall framgå hur konsek-
vensbeskrivningen och kontaktmyndighetens ut-
låtande om denna har beaktats.”

I markanvändnings- och bygglagen 132 § står det:

”Om en miljökonsekvensbeskrivning enligt lagen 
om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
(468/1994) ska utarbetas för byggandet eller en an-
nan åtgärd som enligt denna lag kräver tillstånd el-
ler myndigheternas godkännande, ska den fogas 
till den tillståndsansökan eller anmälan som avses 
i denna lag.”
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Skyddsvallen kommer att vara cirka 3 km lång och höjden 
kommer att vara cirka 2–27 meter över markytans nuvaran-
de höjd. Skyddsvallen byggs av ytjord som tas bort på gruv-
området. Från Ylläksentie sett kommer vallen på många 
ställen av skymmas av trädbeståndet och variationerna i 
den nuvarande marknivån beroende på betraktelsehöjd 
och vinkel. De största förändringarna för landskapet upp-
står på några ställen från byn Hannukainen sett.

För att åskådliggöra skyddsvallens proportioner och land-
skapspåverkan har en tvärsnittsgranskning och en virtuell 
modell gjorts. På basis av den virtuella modellen har man 
bestämt de områden från vilka skyddsvallen kan synas.

Figur 36.  Granskning av skyddsvallens tvärsnitt.

Figur 37.  Skyddsvallens synlighetsområden. Med gult anges områden från vilka vallen kan ses. De blå pilarna anger de 
platser i vägnätet där vallen sannolikt syns.
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Skyddsvallen kommer att synas för bilister på några ställen 
på landsvägen. På största delen av vägavsnittet genom byn 
Hannukainen ligger skyddsvallen högre än vägen och bak-
om skogen som finns längs vägen. Påverkan blir störst när 
man kör längs Luosuntie mot Hannukainen. På Ylläksentie 
syns vallen i några kurvor, då vägen kortvarigt löper i rikt-
ning mot vallen. 

Vallens inverkan på landskapet påverkas i hög grad av hur 
växtligheten på vallen utvecklas. Vallen smälter bättre in i 
landskapet då den formas så att den blir kuperad.

Från Hannukainens strandplaneområde syns skyddsvallen 
tidvis. På många ställen skymmer skogen så att vallen in-
te syns. 

De största förändringarna i projektområdets landskap upp-
kommer under byggtiden och driften. Fastän projektet på-
verkar ett relativt stort område är projektets synlighet i om-
givningen begränsad. Förändringarna i landskapet till följd 
av gruvdriften märks knappt i näromgivningen tack va-
re skymmande träd och terrängformer samt skyddsvallen 
som ska byggas. Till exempel från bostadsbyggnaderna el-
ler fastigheterna i närområdet uppstår enligt bedömning-
en ingen bestående synkontakt till gruvdriftsområdet, men 
skyddsvallen kommer att synas.  

0>Längre bort i terrängen begränsas synligheten till de hög-
sta platserna såsom toppen av Yllästunturi och dess väs-
tra sluttningar. Därför kan projektets inverkan på landska-
pet som helhet anses bli måttlig. Då verksamheten avslu-
tas kommer projektområdet att efterbehandlas så att det så 
väl som möjligt påminner om situationen före gruvdriften.

7.3.2 Anrikningsverkets industriområde

Anrikningsverkets industriområde har planerats på områ-
det mellan Ylläksentie och banan till Rautuvaara. Området 
består delvis av avverkad granskog. De avverkade områ-
dena sträcker sig inte närmare landsvägen än 50 meter. Då 
trädbeståndet lämnas orört under byggtiden kommer en-
dast de högsta delarna av anrikningsverkets byggnader att 
tidvis synas. Därför kommer förändringen i det landskap 
som syns till landsvägen inte att bli särskilt stor.

7.3.3 Transportbandslinjen

De viktigaste avsnitten av transportbandslinjen med tan-
ke på landskapspåverkan är Äkäsjoentie, Äkäsjoki och 
Ylläksentie. Placeringen av transportbandet beskrivs i kapi-
tel 6.7.

Transportbandet dras som en underfart under vägarna 
Äkäsjoentie och Ylläksentie. Vägen höjs med ungefär ett 
par meter. Transportbandet kommer att synas vid båda sid-
orna om vägen.

Transportbandet dras över Äkäsjoki. Dragningen över älven 
sker på samma höjd som Luosunties och Ylläksenties bro-
ar över Äkäsjoki. På så sätt hindrar transportbandet inte an-
vändningen av älven för rekreation.

Figur 38. Skog intill Ylläksentie vid anrikningsverket (skog–anrikningsverk–Ylläksentie)
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Figur 39.  Äkäsjoki där transportbandet ska korsa älven (Äkäsjoki – transportband)

växtlighet samt behövlig utformning av terrängen. Största 
delen av projektets negativa konsekvenser för landskapet 
kommer att bli mindre vid stängningen, en del av område-
na stängs redan medan driften ännu pågår.

Enligt uppskattning blir landskapspåverkan av gruvprojek-
tet i Hannukainen inte betydande när det gäller Kuertunturi, 
Niesaselkä och Paloselkä. Av de här områdena påverkas 
landskapet mest i utsikten mot sydväst från Kuertunturis 
krönområde. Under den mörka tiden påverkar belysningen 
landskapet mest på gruvområdena samt deras omedelbara 
näromgivning. I fjärrlandskapet medför gruvprojektets be-
lysning ett nytt, upplyst landmärke i landskapet från Ylläs 
västra sluttningar sett. Gruvdriftens belysning bedöms in-
te påverka norrskenets synlighet, förutom på gruvområdet 
och i dess näromgivning.

73.4 Komplettering av konsekvenserna 
för landskapet Kuertunturi – Niesa – 
Paloselkä

På basis av kontaktmyndighetens utlåtande om MKB har be-
dömningen av konsekvenserna för landskapet komplette-
rats med en separat utredning (Hannukaisen kaivoshanke, 
maisemavaikutusten arvioinnin täydennysselvitys, Ramboll 
20.5.2014) (Gruvprojektet i Hannukainen, kompletterande 
utredning av konsekvenserna för landskapet). Utredningen 
finns som bilaga till planbeskrivningen. I utredningsarbetet 
gjordes terränggranskning på området 16.3.2014. Vid ter-
ränggranskningen noterades landskapets nuvarande situa-
tion och det planerade gruvprojektets synlighet till målom-
rådena bedömdes. Användningen av målområdena för ex-
empelvis rekreation bedömdes på platsen samt på basis av 
utgångsinformation. Gruvprojektets synlighetsanalys upp-
daterades för att motsvara projektplanens områdesreser-
veringar. För bedömning av konsekvenserna för landskapet 
gjordes fotomontage av foton från de aktuella områdena. 
Bedömningen av konsekvenserna av gruvprojektets belys-
ning gjordes på basis av uppgifter om belysningen på om-
rådet i nuläget samt det antagna belysningsbehovet mo-
dellerat på ett fotografi.

Konsekvenserna för landskapet har bedömts utgående från 
situation enligt projektplanen, då gruvdriften är som mest 
omfattande (cirka 15:e driftsåret). Då verksamheten avslu-
tas kommer projektområdet att efterbehandlas så att det 
så väl som möjligt påminner om situationen före gruvdrif-
ten. Största delen av gruvkonstruktionerna och byggnader-
na kommer att avlägsnas och man låter dagbrotten fyllas 
med vatten. Resten av gruvområdet återställs med hjälp av 
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Figur 40.  De planerade gruvområdenas synlighet. I figuren anges också från vilka platser den kompletterande 
utredningens visualiseringar är fotograferade.

konsekvenserna för landskapet i projektets inledande sta-
dier. Genom stegvis eftervård av gråbergsområdena och 
bassängen för anrikningssand samt andra områden mins-
kas också landskapspåverkan och den visuella påverkan. I 
gruvplanerna ingår beredskap för stängningsåtgärder som 
sker stegvis.

Konsekvenserna för landskapet kan minskas om man läm-
nar kvar så mycket träd och marktäcke som möjligt kring 
de byggda områdena. I den noggrannare planeringen av 
skyddsvallen är det nödvändigt att beakta att vallen ska 
smälta in i landskapet genom lämplig formgivning av val-
len och lämplig växtlighet. Om bassängen för anriknings-
sand och gråbergsområdena byggs stegvis minskas också 
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7.4 Konsekvenser för marken och 
berggrunden

Ändringarna som gjorts i gruvplanen ändrar inte den tidi-
gare uppskattningen av konsekvenserna för marken och 
berggrunden.

Borrningar och sprängningar i projektets bygg- och drifts-
stadier, avlägsningen av ytjord och andra markskikt samt 
byggandet av infrastruktur påverkar marken och berggrun-
den. Eventuella konsekvenser för marken och berggrunden 
då gruvdriften avslutas beror på att landskapet återställs 
och infrastrukturen rivs. 

Fastän en avsevärd total mängd marksubstans och berg 
transporteras bort från området kan influensområdet än-
då lokalt, regionalt och nationellt sett hållas relativt litet. 
Influensområdets känslighet klassificeras som låg, efter-
som både bergs- och markformationerna är av en vanlig 
typ och det inte finns några skyddade formationer på om-
rådet. Återställningen av området då gruvan stängs mins-
kar de kvarstående konsekvenserna för ytjorden och andra 
markskikt.

Omsorgsfull planering av gruvdriften med målsättningen 
att minimera brytningen av gråberg och minska grävning-
en av lös- och ytjord minskar konsekvenserna för marken 
och berggrundsformationerna. Genom noggrann plane-
ring av stängningen redan i projektets inledningsfas jäm-
sides med driftsplaneringen kan området återställas i ett 
skick som motsvarar naturtillstånd i den mån detta är möj-
ligt och kan genomföras.

7.5 Konsekvenser av damning
Utsläppen i luften från gruvdriften består främst av damm. 
Damm uppkommer vid grävning i marken och berggrun-
den, brytning, krossning, malning, sprängning, lastning av 
sten och ytjord i samband med transporter, deponering på 
gråbergsområdena och områdena för anrikningssand, vid 
byggande av skyddsvallen samt vid körning på vägar utan 
ytbeläggning. Vinden tar med sig partiklar från gråbergs-
områdena och området med anrikningssand. Då gruvan 
byggs och stängs finns det relativt få funktioner som orsa-
kar dammbildning, fastän stora mängder material hanteras 
i schaktningsarbetet. Under driften finns det däremot fle-
ra funktioner som orsakar dammbildning. Projektets dam-
mbildning har bedömts med hjälp av modelleringar av svä-
vande stoft och nedfall.

Statsrådet har avgett ett beslut om riktvärden för luftkvali-
teten 19.6.1996/480. Dessa riktvärden ska beaktas bl.a. i pla-
neringen av markanvändningen. Det här innebär att riktvär-
det för inandningsbara partiklar (PM10) är månadens näst 
högsta dygnsvärde 70 µg/m3. I planläggningen jämförs 
därför resultaten med de här värdena.

Modelleringen av damningen har gjorts om efter MKB:n 
för miljötillstånd och planläggning. (Hannukaisen kaivo-
shanke, pölyselvitys, Ramboll 11.4.2016) (Gruvprojektet 
i Hannukainen, damningsutredning). I utredningen un-
dersöktes separat tiden då skyddsvallen byggs, då gruvan 
byggs och tiden då gruvan är i drift. Utredningen av damm-
bildningen finns som bilaga till planbeskrivningen.

Modelleringarna för byggtiden gjordes för den tid som 
skyddsvallen byggs samt den tid då området byggs, då 
många grävmaskiner, krossverk och därtill hörande trans-
portfordon rör sig på området. Modelleringen av produk-
tionstiden gjordes för en situation då driften pågår i full 
skala med tyngdpunkt på områdets södra del, varvid kon-
sekvenserna av verksamheten för luftkvaliteten på de när-
maste bebodda områdena är som störst.
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Figur 41.  De näst högsta PM10-
dygnshalternas maximivärden (µg/m3), 
jämförbara med riktvärdena för luftkva-
liteten, orsakade av att gruvområdet i 
Hannukainen byggs. Gränsvärdet för 
dygnshalterna är 70 µg/m3. 

Figur 42.  De näst högsta PM10-
dygnshalternas maximivärden (µg/m3), 
jämförbara med riktvärdena för luftkva-
liteten, orsakade av verksamheten vid 
dagbrottet i Hannukainen. Gränsvärdet 
för dygnshalterna är 70 µg/m3.  
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Gräns- och riktvärdena för inandningsbara partiklar kom-
mer enligt modelleringen inte att överskridas vid den när-
belägna bebyggelsen eller fritidsbebyggelsen i olika faser 
av projektet. Enligt modelleringarna av dammutsläpp från 
bygget av skyddsvallen blir de halter som kan jämföras 
med riktvärdet som högst cirka 50 µg/m3 eller cirka 70 % 
av dygnsgränsvärdet. Motsvarande halter medan gruvom-
rådet byggs blir som högst cirka 60 % av dygnsgränsvärdet.

Enligt modelleringarna av dammutsläpp medan produktio-
nen pågår blir de dygnshalter av PM10-damm som kan jäm-
föras med riktvärdet cirka 30 µg/m3 vid de närmaste fast-
igheterna, vilket innebär att dammutsläppen från verksam-
heten sannolikt inte kommer att överskrida riktvärdena för 
PM10-halter i statsrådets beslut. 

Mängden diffusa utsläpp av damm påverkas förutom av 
verksamheten också i hög grad av väderförhållandena (ne-
derbörd och vind). Genom bedömningen av konsekvenser-
na av dammet har man eftersträvat en beskrivning av situ-
ationen vid normal verksamhet. I tolkningen av resultaten 
måste man dessutom beakta att de diffusa dammutsläppen 
vintertid är mindre än enligt beräkningen, då t.ex. depone-
ringsområdena för ytjord och gråberg samt dagbrottet till 
stor del är täckta av snö.

Med dammbekämpningsåtgärder kan dammut-
släppen minskas med uppskattningsvis 80–90 %. 
Dammutsläppsfaktorerna vid materialförflyttning och 
transport är cirka 90 % mindre om marksubstansen är 
fuktig. Korrekt lastning av transportbandet, användning 
av skydd vid lastningen och så låga fallhöjder som möj-
ligt minskar dessutom uppkomsten av damm, medan an-
vändning av transportbandet med för hög kapacitet ökar 
dammutsläppen. Under driften hindrar skyddsvallen sprid-
ning av damm.

Metoder att bekämpa dammet på verksamhetsområdet är 
att vattna och salta vägarna och transportlederna och att 
hålla asfaltytorna rena. Korsningsområdena rengörs ge-
nom borstning vid behov. Dammutsläppen från krossning-
en dämpas vid behov genom bevattning i varje steg av 
krossningen och med hjälp av inkapslade transportband. 
Dammutsläppen från lagerhögarna påverkas av marksub-
stansens finmaterialhalt samt av högarnas höjd och ytans 
fuktighet. De diffusa utsläppen från lagerhögarna kan på-
verkas genom bevattning (t.ex. med hjälp av snökanoner), 
men på grund av områdenas storlek och den behövliga vat-
tenmängden är detta i praktiken ganska svårt.   

Mängden diffusa utsläpp av damm påverkas förutom av 
verksamheten också i hög grad av väderförhållandena (ne-
derbörd och vind). Genom bedömningen av konsekvenser-
na av dammet har man eftersträvat en beskrivning av situ-
ationen vid normal verksamhet. I tolkningen av resultaten 
måste man dessutom beakta att de diffusa dammutsläppen 
vintertid är mindre än enligt beräkningen, då t.ex. depone-
ringsområdena för ytjord och gråberg samt dagbrottet till 
stor del är täckta av snö.

7.6 Bullerpåverkan
I alla stadier av gruvdriftens livscykel, från byggfasen till 
stängningsåtgärderna, uppkommer buller. De arbeten som 
orsakar mest buller är borrningar och sprängningar, malm-
hantering och bearbetning samt transporter innanför och 
utanför projektområdet. Bedömningen av projektets bul-
lerpåverkan är baserad på bullermodellering. 

Efter MKB:n har bullerutredningen gjorts på nytt, eftersom 
en skyddsvall har planerats mellan gruvan och den när-
maste bebyggelsen. Bullerutredningen finns som bilaga till 
planbeskrivningen. I den beskrivs vilka funktioner som på-
går i olika faser och vilka maskiner som används, och utgå-
ende från dem har den uppkomna bullerstyrkan modelle-
rats. Situationen dagtid respektive nattetid har modellerats 
separat. Resultaten har jämförts med riktvärdena för buller 
enligt statsrådets beslut. Dessutom har projektets inverkan 
på ljudlandskapet i näromgivningen behandlats. 

Med tanke på byn Hannukainen blir bullerpåverkan störst 
medan skyddsvallen byggs. Enligt planen kommer det att 
ta två år att bygga vallen. Byggandet av gruvan ger upp-
hov till mest buller då byggarbetena är koncentrerade till 
den södra delen av gruvområdet. Modelleringen visar att 
statsrådets riktvärden för buller inte kommer att överskri-
das medan gruvan byggs och när den är i drift.

Statsrådet har fattat beslut om riktvärden för bullernivåerna 
(993/1992). I delgeneralplanen är utgångspunkten att den 
planerade verksamheten inte ska få överskrida dessa rikt-
värden.

7.6.1 Modelleringens resultat

Bullrets A-vägda medelljudnivå (ekvivalentnivå), LAeq, högst

Dagtid  
kl. 7–22

Nattetid  
kl. 22–7

UTOMHUS

Områden för boende, rekreationsom-
råden i tätorter och i deras omedelbara 
närhet samt områden som betjänar vår-
dinrättningar eller läroanstalter

55 dB 45–50 dB1) 2)

Områden för fritidsbosättning, cam-
pingområden, rekreationsområden ut-
anför tätorter samt naturskyddsområ-
den

45 dB 40 dB3)
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Figur 43.  Buller från gruvan under pågående produktion dagtid

Figur 44.  Buller från gruvan under pågående produktion nattetid
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Figur 45.  Buller medan gruvan byggs, dagtid

Figur 46.  Buller medan skyddsvallen byggs, dagtid
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Modelleringen visar att gruvan kan byggas och vara i drift 
utan att bullret från den överstiger statsrådets riktvärden 
för buller. Tillsammans med bullret från vägtrafiken är det 
möjligt att riktvärdena kan överskridas. Detta kan förhin-
dras genom att sänka vägtrafikens hastighetsbegränsning 
till 60 km i timmen vid byn.

7.6.2 Gruvans inverkan på ljudlandskapet

På det undersökta området finns för närvarande inga bety-
dande bullerkällor som kan jämföras med gruvan, och om-
givningsbullret består främst av bullret från den allmänna 
trafiken. Det innebär att gruvdriften kommer att förändra 
det allmänna ljudlandskapet så länge som gruvdriften på-
går, och ljuden från gruvdriften kan höras långt bort från 
bullerkällorna beroende på väderförhållandena, även om 
bullernivåerna från verksamheten inte kommer att vara hö-
ga vid de närmaste störningskänsliga platserna och bullret 
inte överstiger riktvärdena. 

Typiska ljud från gruvdriften är accelerationen när bilar las-
tade med sten kör uppför området med gråberg, smällar då 
gråberg tippas på deponin och stenarna slår mot varandra 
samt ljud från krossning och sönderdelning av sten. 

De störningskänsliga platser som ligger närmast gruvan lig-
ger minst hundratals meter från bullerkällorna. På stort av-
stånd förändras bullrets natur och de ljudegenskaper som 
allmänt anses vara störande, impulsartat ljud och smal 
bandbredd, minskar och försvinner till slut helt. Ljudets stö-
rande egenskaper minskas också av skyddsvallen som ska 
byggas på området och som effektivt hindrar spridning av 
bullret från bullerkällorna till den närmaste bebyggelsen.

Det är mycket individuellt hur man upplever ljud. 
Främmande ljud kan även vid låg ljudnivå upplevas störan-
de av dem som är särskilt känsliga. Genom rätt placering 
av bullerkällorna och skyddsvallarna och tillräcklig dimen-
sionering av bullerbekämpningsåtgärderna kan gruvdrif-
ten som planeras i Hannukainen ändå förverkligas på ett så-
dant sätt att bullerpåverkan av verksamheten som helhet 
sett blir måttlig.

7.7 Påverkan av vibrationer
Sprängningar är den främsta orsaken till vibratio-
ner samt tryckvågor och lösa stenar i projektet. 
Sprängningsfrekvensen och dess intensitet och därmed 
också vibrationerna är störst under driften. I byggstadiet 
görs färre sprängningar och i stängningsstadiet mycket be-
gränsat. Annat som orsakar vibrationer i projektet är trafi-
ken och de tunga maskinerna. Konsekvensernas storlek vid 
sprängning påverkas avsevärt av mängden sprängämnen 
som används vid sprängningarna. Mängden sprängämnen 
beror på hålets storlek och längd.

Efter MKB har gruvplanerna uppdaterats och storleken på 
laddningarna som ska användas vid sprängning i södra de-
len av brottet har minskats. Hålstorleken som används har 
minskats från den ursprungliga (från MKB-tiden) med upp 
till 63 %. Den beräknade överskridningen av riktvärdena för 
vibrationer enligt formeln i MKB begränsas till mindre än 
200 meter från kanten av brottet. Vibrationerna till följd av 
trafik och maskiner bedöms också bli obetydliga.

Enligt beräkningarna orsakar vibrationerna inga skador på 
byggnader eller betydande störningar för brotten utan-
för det här området. Enligt beräkningarna i samband med 
MKB blev tryckvågens styrka 300 meter från brottets kant 
mindre än det gränsvärde som används i Sverige. I Finland 

finns inga fastställda rikt- eller gränsvärden för lufttryck. 
Brytning med betydligt mindre laddning minskar tryckvå-
gens styrka avsevärt från det som man tidigare utgått ifrån. 
Olägenheterna för trivseln till följd av tryckvågorna från 
sprängningarna bedöms dock bli måttliga, eftersom tryck-
vågen kan upplevas störande på ett mycket vidsträckt om-
råde och det finns många fritidshus och bostadsfastigheter 
på projektområdet. 

Sprängningsarbetena utförs på vardagar under dagtid. 
Då sprängningar görs i södra delen av gruvan kan man bli 
tvungen att kortvarigt stänga av Ylläksentie (väg 940). På 
så sätt minskas riskerna för trafiken. Återstående skadliga 
konsekvenser av vibrationerna kan minskas med hjälp av 
noggrann sprängningsteknik, användning av mindre ladd-
ningar och omsorgsfull planering. Uppföljning och mätning 
av vibrationerna vid närbelägna fastigheter ger vägledning 
för sprängningsåtgärderna vid gruvan.

Vibrationerna till följd av trafik och maskiner bedöms också 
bli obetydliga. Därför bedöms vibrationerna från projektet 
orsaka små konsekvenser.

För säkerheten vid gruvan görs en separat utredning som 
kommer att finnas som bilaga till planbeskrivningen i plan-
förslagsstadiet.

7.8 Konsekvenser för grundvattnet
De ändringar som gjorts i gruvplanen efter miljökonse-
kvensbedömningen påverkar inte bedömningen av konse-
kvenserna för grundvattnet.

Konsekvenserna av gruvdriften med tanke på grundvattnet 
kan delas in i kvantitativa konsekvenser orsakade av den 
dränering som brotten medför och kvalitativa konsekven-
ser på grund av verksamheten på gråbergsområdena och 
området för anrikningssand. Områdets grundvattenområ-
den är i stort sett oanvända och för små för att användas för 
vattentäkt. Största delen är klassificerade som grundvatten-
områden av klass III. På planområdet finns några grundvat-
tenområden av klass I och II. Gruvprojektet ger inte upphov 
till några konsekvenser för grundvattenområdena av klass 
I och II.

Grundvattenområdena på området beskrivs närmare i kapi-
tel 2.3.5. I Hannukainenområdet är grundvattenområdena 
huvudsakligen små och största delen av dem är klassificera-
de som grundvattenområden av klass III. Två stycken grund-
vattenområden av klass III (Kuervaara och Kivivuopionvaara) 
inom området för dagbrottet i Hannukainen blir starkt på-
verkade. Medan gruvdriften pågår är påverkan kvantitativ 
och efter stängningen kvalitativ. För dessa områden av klass 
III har ändring av klassificering ansökts av NTM-centralen.

Grundvattenområdet av klass III (Kivivuopionvaara) i 
Hannukainen utsätts endast för begränsad kvantitativ på-
verkan under gruvans driftfas. Konsekvenserna för grund-
vattenområdena av klass III bedöms bli måttliga.

Hannukainenområdet hör till ett vattentjänstnät, men på 
området finns några hushåll som använder egna brunnar. 

Grundvattenområdet av klass III (Kurtakko) på 
Rautuvaaraområdet utsätts för både kvalitativ och kvantita-
tiv påverkan under gruvans driftfas och efter stängningen. 
En ändring av klassificeringen av det här området har också 
ansökts av NTM-centralen.

Byggandet av infrastruktur för transportkorridoren och 
byggandet av en rörledning till Muonio älv har endast liten 
inverkan på grundvattnet.  
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Åtgärderna för att minska påverkan på grundvattnet gäl-
ler minskning av både kvalitativ och kvantitativ påverkan. 
Syrabildande gråberg som eventuellt uppkommer under 
gruvans drift placeras på områden där grundvattnet ström-
mar mot dagbrottet. Därifrån kan vattnet samlas upp och 
pumpas till vattenbehandlingsverket. Konstruktionerna 
som ska täcka området för anrikningssand och gråbergs-
områdena kommer att byggas efter att gruvan har stängts. 
De kommer att hindra vatten och syre från att nå ifrågava-
rande konstruktioner och minskar på så sätt utlösning av 
skadliga ämnen samt kvalitativ påverkan av grundvattnet.

7.9 Konsekvenser för ytvattnet och 
fiskbeståndet

Medan projektet byggs har belastningen av främst fast 
substans bedömts hamna i Niesajoki i måttlig mängd, i 
Äkäsjoki, Valkeajoki, Kuerjoki och Muonio älv i liten mängd. 
Belastningen av fast substans försöker man minska så att 
dess halt i vattnet som släpps ut är mindre än 10 mg/l. I öv-
rigt bedöms haltökningarna i vattendraget vara små under 
byggtiden. 

Under produktionen kommer inverkan på vattenföringen i 
Niesajoki att bli betydande strax nedanför sedimenterings-
bassängen men minskar längre ned i Niesajokis huvudfåra 
mot det nedre loppet. Inverkan på vattenkvaliteten under 
produktionen berör främst Muonio älv och belastningen 
blir störst i slutet av gruvdriftsperioden. Då bedöms exem-
pelvis sulfathalten enligt modellberäkningar vid lågvatten-
föring stiga till cirka 17,5 mg/l vid utloppsrörets mynnings-
område. Det utsläppta vattnet späds ut och efter ombland-
ning är sulfathalten < 10 mg/l cirka 500 meter nedströms 
från utloppsröret. Ökningen av metallhalterna har bedömts 
bli liten, och inga överskridningar av miljökvalitetsnormer-
na väntas i Muonio älv. 

Någon påtaglig eutrofiering eller försämring av det ekolo-
giska tillståndet i Muonio älv bedöms inte heller ske. 

Efter avslutad gruvdrift kommer påverkan att bli störst i 
Niesajoki. Konsekvensens storlek är starkt beroende av 
mängden lakvatten från lagerområdet för anriknings-
sand med hög svavelhalt och lakvattnets kvalitet. I värsta 
fall kan miljökvalitetsnormerna för bl.a. flera metaller över-
skridas i Niesajoki, eutrofieringen kan öka och det ekolo-
giska tillståndet försämras. Konsekvenserna kan dock lind-
ras betydligt genom korrekta åtgärder då gruvan stängs. 
Konsekvenserna för Muonio älv efter avslutad gruvdrift be-
döms bli små. 

7.10 Konsekvenser för naturen

7.10.1 Konsekvenser för vegetation och 
naturtyper

Största delen av konsekvenserna för livsmiljöerna, naturty-
perna och arterna börjar i gruvans byggfas, då många livs-
miljöer och deras arter ödeläggs. Konsekvenserna fortsät-
ter under hela den tid gruvan är i drift. Avsikten med stäng-
ningsfasen är att återställa projektområdet i ett naturenligt 
tillstånd så långt det är möjligt. 

Projektets konsekvenser för sådana objekt som ska skyd-
das enligt skogs- eller vattenlagen samt för källor i natur-
tillstånd bedöms bli måttliga. Konsekvenserna för de ho-
tade naturtyperna på gruvområdet bedöms bli betydan-
de. De hotade naturtyperna måste beaktas i planeringen 
av markanvändningen, men de behöver inte anges i pla-
nen. Den projektansvariga har begränsade möjligheter 

att minska konsekvenserna för olika livsmiljöer och arter. 
Konsekvenserna för livsmiljöer och arter har man dock för-
sökt att i mån av möjlighet minimera genom noggrann pla-
nering av placeringen av hela infrastrukturen och alla sys-
tem. Indirekta konsekvenser, speciellt sådana som beror på 
buller, kan minskas. Efter att gruvan har stängts bedöms 
området återgå till naturligt tillstånd, varvid livsmiljöernas 
och arternas mångfald kan jämföras med andra motsvaran-
de områden i regionen. Skogbevuxna myrmiljöer och källor 
i naturtillstånd återgår visserligen inte till samma tillstånd 
som före gruvdriften.

7.10.1.1 Gruvdriftens områden

Största delen av de naturtyper som finns på det område 
som påverkas är vanliga mineraljordsmoar och naturtyper 
som används för skogsbruk. Inom Kolariområdet finns mot-
svarande vanliga naturtyper på stora områden och förlus-
ten av detta slags naturtyper i Hannukainenområdet mot-
svarar en andel på ungefär en procent jämfört med fö-
rekomsten av motsvarande naturtyper i Kolariområdet. 
Konsekvensen för de här naturtyperna bedöms bli liten.

Inom området i Hannukainen och Rautuvaara finns dock 
också hotade naturtyper som kommer att utsättas för an-
tingen direkta eller indirekta konsekvenser. Inom området 
i Hannukainen och Rautuvaara finns sammanlagt 10 na-
turtyper som kommer att utsättas för direkta konsekven-
ser. Naturtyperna i Hannukainen är rikkärrs-tallkärr, rik-
kärr med mjukmatta, ängar och torrängar och i Rautuvaara 
rikkärrs-tallkärr och gamla grandominerade skogar. 
Överskottsvattnet från gruvdriften leds till Muonio älv, som 
lindrar påverkan på strömningsförhållandena i Niesajoki 
betydligt, fastän ett sådant objekt som avses i skogslagen 
kommer att bli påverkat. Dessutom kan läget för skydds-
stängslet, sedimenteringsbassängen och rörledningarna till 
Muonio älv dock på Niesajokis översvämningsområde or-
saka att en hotad naturtyp förstörs och påverka två andra 
naturtyper i närheten av industriområdet. Konsekvenserna 
för de hotade naturtyperna bedöms bli betydande på båda 
områdena, både i Hannukainen och i Rautuvaara.

I Hannukainen och Rautuvaara finns sammanlagt 11 objekt 
som är skyddade med stöd av skogslagen. Ett av dem lig-
ger i Rautuvaara och resten i Hannukainen. På eller i närhe-
ten av området för skogslagsobjektet i Rautuvaara plane-
ras ingen byggverksamhet, men om området förstörs be-
döms konsekvensen bli måttlig. På området i Hannukainen 
förstörs fem skogslagsobjekt och konsekvensen bedöms bli 
måttlig.

För skogslagsobjekten bedöms konsekvenserna i 
Hannukainen bli måttliga och i Rautuvaara likaså måttli-
ga, om skogslagsobjektet förstörs. Intill rörledningen till  
Muonio älv påverkas inga skogslagsobjekt.

Rautuvaara anrikningsverks eventuella inverkan på 
Sotkavuoma har man försökt minska. Sotkavuoma har be-
teckningen MY-1-område, ”Jord- och skogsbruksdominerat 
område med särskilda miljövärden. Område som är särskilt 
viktigt med tanke på fågelbeståndet vid Sotkavuoma och 
naturens mångfald. Enligt MBL 43.2 § bestäms att åtgär-
der som väsentligt försämrar områdets naturvärden såsom 
kalhuggning av trädbeståndet och kraftig bearbetning av 
marken kräver tillstånd för miljöåtgärder enligt MBL 128 
§.” Avgränsningen av gruvindustriområdet har preciserats 
så att ingen byggnation ska ske på området med mjuk 
mark. För Rautuvaara gruvdriftsområde utarbetas en 
detaljplan där konsekvensbedömningen kan preciseras.
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7.10.1.2 Järnvägslinjernas områden

I samband med delgeneralplanen undersöktes två alterna-
tiva järnvägslinjer: en västlig och en östlig. För planen val-
des den östra järnvägslinjen, vars naturkonsekvenser be-
skrivs nedan.

Vid järnvägslinjen finns sammanlagt 18 sådana särskilt vär-
defulla livsmiljöer som avses i skogslagen och som skulle 
förstöras helt eller delvis av att järnvägslinjen byggs. Största 
delen av de här skogslagsobjekten är trädfattiga tallmyrar 
eller mossar. Dessutom förekommer olika representativa 
skogskärrtyper på området. Egentliga närmiljöer i omedel-
bar närhet av källor finns inte på järnvägslinjen, men källfö-
rekomsten har påverkat uppkomsten och utvecklingen av 
flera naturtyper som förekommer på linjen. I närheten av 
linjen (inom mindre än 200 meters avstånd) finns en källa i 
naturtillstånd. Vid järnvägslinjen finns därtill några närmil-
jöer i omedelbar närhet av rännilar. På linjen finns 15 före-
komster av en hotad naturtyp. De representerar moskogar 
i naturtillstånd samt örtrika skogskärr och mo-grankärr. De 
här objekten kommer att förstöras helt eller delvis, när järn-
vägen byggs.

7.10.1.3 Konsekvenser för hotade och frid-
lysta växtarter samt växtarter som 
ingår i direktivet

Förekomsterna av hotade och fridlysta växtarter samt arter 
som ingår i direktivet på delgeneralplaneområdet är sam-
manställda i vidstående tabell. För att få förstöra direktivar-
ter och fridlysta växtarter på byggområdena krävs tillstånd 
att avvika från naturvårdslagen 49 och 42 §. I antalen ingår 
de nya observationerna av ängsnycklar (1 st) och lappra-
nunkel (3 st) som gjordes sommaren 2012 och 2013.

7.10.2 Konsekvenser för faunan 

Djuren som lever på projektområdet består av ordinära ar-
ter med stort individantal. Därför har deras känslighet för 
gruvdriften bedömts vara liten. På projektområdet eller i 
dess omedelbara närhet har inga stora rovdjur (varg, lo, 
björn, järv) observerats. Flygekorre och åkergroda har inte 
heller observerats på projektområdet. Konsekvenserna för 
de här arterna har bedömts bli små eller betydelselösa eller 
också påverkas arterna inte alls.

I utredningarna av den nuvarande situationen på 
Rautuvaaraområdet noterades en hotad fjärilsart, men ar-
tens förekomstplats ligger utanför den markareal som pro-
jektet kräver och arten bedöms inte påverkas av projektet. 
Konsekvenserna för ryggradslösa djur bedöms bli små.

Den enda fladdermusarten som förekommer i Lappland är 
nordisk fladdermus. Ett fåtal individer av den här arten no-
terades. Projektområdet bedöms dock ha mycket liten bety-
delse för fladdermössen. Dessutom berör projektets bygg-
åtgärder inte befintliga byggnader, så man kan anta att flad-
dermössens föröknings- och rastplatser förblir oförändrade. 
Konsekvenserna för nordisk fladdermus bedöms bli små.

7.10.2.1 Fågelbestånd 

Konsekvenser för det häckande fågelbeståndet

Fågelbeståndet i Hannukainenområdet är ganska ordi-
närt och antalet arter som noterades vid linjetaxeringar 
var 41, vilket är vanligt på den här breddgraden. Antalet 
häckande par var dock under medelnivån, 111,8 par/km2, 
så Hannukainenområdet bedöms inte vara något särskilt 
värdefullt fågelområde. På Rautuvaaraområdet är fågel-
tätheten betydligt större, 147,8 häckande par/km2 och på 
Sotkavuomaområdet var antalet häckande par 196,9 par/
km2. Sotkavuomas myrmarker är Kolari-Muonio-områdets 
viktigaste fågelområde. Där förekommer bl.a. brushane 
(EN), smalnäbbad simsnäppa (VU), göktyta (VU), sädgås 
(NT) och tjäder (NT). 

I Hannukainenområdet bedöms konsekvenserna för 
fåglarna bli små, eftersom fågelbeståndet är ordi-
närt. Konsekvenserna bedöms bli små på grund av att 
Rautuvaaraområdets industriområde inte ligger på det 
egentliga Sotkavuomaområdet. På Rautuvaaraområdet 
har Niesabassängen bedömts separat. Det är fråga om en 
konstgjord sjö som har utvecklats till ett regionalt viktigt 
häckningsområde för fåglar. Där häckar bl.a. skrakar, vigg, 
sädgås, rödbena samt eventuellt mosnäppa. Dessutom ja-
gar bl.a. fiskgjuse och backsvala på området. Niesaområdet 
bedöms ha medelstor känslighet.

Tabell. Hotade och fridlysta arter samt direktivväxtarter som förekommer på delgeneralplaneområdet (första planutkastet), 
LC=livskraftig, VU=sårbar, Dir.=art som ingår i habitatidrektivets bilaga IV, Frid.=fridlyst art.

Art Skyddsstatus Antal förekomster Av dessa på EK/M-, 
M-, MU- eller VR-

områden

Av dessa på byggom-
råden

Lappranunkel LC, Dir., Frid. 16 13 -

Lappnycklar VU, Frid. 2 1 1

Myrstarr VU 2 2 1

Ängsnycklar VU 4 3 1

NTM-centralen i Lappland beviljade undantagslov för att förstöra växten lappnycklar 10.6.2014.
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Konsekvenser för flyttfåglarna

Projektområdet ligger inte vid några fåglars vikti-
ga flyttstråk, men under vår- och höstflyttningen utgör 
Niesabassängen i Rautuvaara rast- och födoområde för fåg-
lar. Områdets storlek kommer att minska då området för an-
rikningssand byggs. När kraftledningen byggs kommer den 
därtill att medföra en kollisionsrisk för fåglarna, men efter-
som det inte går några huvudflyttstråk genom området be-
döms konsekvenserna bli små.

7.10.2 Utter

Inom projektets influensområde har sannolikt tre olika utte-
rindivider observerats, två i Äkäsjoki och dess biflöden och 
en i Niesajoki. Konsekvenserna för uttern minskas i princip 
av att uttern enkelt kan förflytta sig från det ena området till 
det andra, om livsmiljön förändras så att det inte går att le-
va där. Laurinoja och Kivivuopionoja, som sannolikt utgör 
revir för två utterindivider som rör sig över ett stort område, 
hamnar under själva byggnationen.

Indirekta konsekvenser för uttern kan uppkomma genom 
förändring i vattenmängden eller kvaliteten. Påverkan på 
uttern bedöms bli liten under gruvans byggtid och drift. 
Den förbättrade vattenkvaliteten i Niesajoki under gruvans 
drift kan till och med förbättra livsmiljön där för uttern. Efter 
att gruvan stängts påverkas vattenkvaliteten i Äkäsjoki, 
Kuerjoki, Valkeajoki och Niesajoki, om inget görs för att 
minska konsekvenserna. Det kan medföra att de livsmiljö-
er som lämpar sig för uttern minskar, och konsekvensen för 
uttern efter stängningen bedöms bli måttlig.

7.11 Konsekvenser för nätverket 
Natura 2000

Projektet i Hannukainen och hela planområdet ligger inom 
Naturaområdet Muonio-Torne älvsystem. På svenska sidan 
finns Naturaområdet Torne och Kalix älvsystem och öster 
om området för anrikningssand i Rautuvaara, utanför plan-
området, finns Niesaselkä Naturaområde.

Den egentliga Naturabedömningen presenteras i en sär-
skild rapport om Naturabedömningen (Hannukaisen kaivo-
shanke, Natura-arviointi, Ramboll 7.5.2014) (Gruvprojektet 
i Hannukainen, Naturabedömning). Det har gjorts en kom-
plettering av Naturabedömningens rapport (Hannukaisen 
kaivoshankkeen Natura-arvioinnin täydennys, Pyry 
21.1.2016) (Komplettering av Naturabedömningen 
av gruvprojektet i Hannukainen) efter utlåtandet om 
Naturabedömningen. Kompletteringarna gällde utterns 
boplatser, flodpärlmussla och konsekvenserna för öringens 
levnadsförhållanden. 

Planeringen av åtgärder för att minska de skadliga konse-
kvenserna har fortsatt i tillståndsfasen. 

7.12 Konsekvenser för markanvänd-
ning, byggd miljö och planlägg-
ning / planering av markan-
vändningen

7.12.1 Konsekvenser för samhällsstrukturen

Då gruvprojektet genomförs kommer det att ge upphov 
till ett betydande arbetsplats- och industriområde intill re-
gionalvägen Kolari – Rautuvaara – Äkäslompolo. Projektets 
alla funktioner stöder sig på det nuvarande landsvägsnä-
tet. Anrikningsverket placeras på området mellan landsvä-
gen och järnvägen. Då anrikningsverket byggs och gruv-
driften anläggs kommer det att leda till en förbättring av 
Kolari järnväg, eventuellt kan banan till och med elektrifie-
ras. Detta är av stor betydelse för Kolaris utveckling och nå-
barhet.

En motivering för valet av alternativ 4 i MKB som utgångs-
punkt för utvecklingen av gruvprojektet har varit att det här 
alternativet förändrar ett område som är i naturtillstånd be-
tydligt mindre än de övriga alternativen. Det här beror på 
att områdena för anrikningssand och övriga deponerings-
områden för gruvavfall placeras i en miljö som redan för-
ändrats av den gamla Rautuvaaragruvan och anrikningsver-
ket samt avloppsreningsverket.

7.12.2 Konsekvenser för markanvändningen

Gruvan och funktioner som står i direkt anslutning till den 
placeras på ett skogsbruksområde som också är av bety-
delse för rennäringen. Konsekvenserna för rennäringen 
har man försökt minska genom att avgränsa området så 
att ett område som är viktigt för rennäringen vid Muonio 
kommuns gräns inte ingår i gruvområdet och det har getts 
en egen planbeteckning med följande bestämmelse: M-2 
Jord- och skogsbruksdominerat område, område som är 
särskilt viktigt för rennäringen. På området finns gällande 
ovillkorlig bygginskränkning enligt MBL 43.2 §. På området 
tillåts endast byggande av ekonomibyggnader som betjä-
nar rennäringen. På området får inte placeras boende eller 
fritidsboende. Vid planering och användning av området 
ska konstruktioner och funktioner som är viktiga för rennä-
ringen bevaras samt transportrutterna till skiljningsplatser-
na beaktas.

Bassängerna för anrikningssand i Rautuvaara medför inga 
konsekvenser för den byggda miljön, eftersom området för 
de planerade bassängerna för anrikningssand redan nu ut-
gör deponeringsområde för anrikningssand och område för 
avloppsreningsverkets utjämningsbassäng. 

7.12.3 Konsekvenser för byggd miljö

Utmålets största markägare är finska staten. Inom gru-
vområdena finns dessutom cirka 20 gårdar som ägs av pri-
vata markägare. På gruvområdet i Hannukainen finns två 
fritidshus och en bostad. På Rautuvaaraområdet finns inga 
fritidshus eller bostadshus. Gruvbolaget kommer att inlösa 
gårdarna genom en förrättning enligt gruvlagen.

Mellan gruvans skyddsvall och landsvägen blir det ett områ-
de där det finns totalt 7 bostadshus och 4 fritidshus. Tack 
vare skyddsvallen går det fortfarande att bo kvar på områ-
det medan gruvdriften pågår. Området kan dock inte anses 
vara ett bra bostadsområde som kan utvecklas. Därför är 
området i planen utmärkt med en egen beteckning och föl-
jande bestämmelse: EV Skyddsgrönområde. Byggnaderna 
på området får repareras och i liten omfattning byggas ut.
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Vid byn Hannukainen finns ett område med fritidsbostä-
der söder om landsvägen intill Äkäsjoki. Tack vare ändring-
arna i gruvdriften samt skyddsvallen kommer området inte 
att drabbas av buller och damm som överskrider riktvärde-
na. Det går alltså att fortsättningsvis ha fritidsboende där. 
Området är utsatt för förändringar som kommer att föränd-
ra ljudlandskapet på grund av sprängningar cirka 2 gång-
er i veckan samt livligare trafik. Området med fritidsbostä-
der byggdes under en tid då gruvorna i Rautuvaara och 
Laurinoja samt Kuervaara ännu inte var i drift. Därför inne-
bär det en betydande förändring jämfört med nu, när gruv-
driften startas igen.

7.14.4 Konsekvenser för planerad 
markanvändning

Delgeneralplanen är i enlighet med landskapsplanen för 
Fjällappland. Områdena för gruvdriften och anrikningsver-
ket ligger på EK-områden i landskapsplanen. På ET-området 
i landskapsplanen finns a vloppsreningsverket, v ilket h ar 
beaktats i delgeneralplanens planbeteckningar och be-
stämmelser.

De nya riktgivande sträckningarna för järnvägar i land-
skapsplanen har beaktats i delgeneralplanen. Placeringen 
av järnvägen mot Ylläsjärvi har flyttats till en plats öster om 
Rautuvaaraområdet. På så sätt ligger den inte på ett områ-
de där rasrisk på grund av den gamla gruvan föreligger och 
linjen är avskild från gruvindustriområdena. Den flyttade 
järnvägslinjen följer sträckningen enligt landskapsplanen i 
östra delen av delgeneralplaneområdet. Mellan gruvan och 
Rautuvaaraområdet behövs enligt gruvplanen ingen järn-
väg utan malmen transporteras till anrikningsverket längs 
ett transportband.

Den förbindelse som ska utredas för att utveckla spårtrafi-
ken i riktning mot Kilpisjärvi är i planen placerad så att den 
befintliga järnvägslinjen mot Äkäsjokisuu utnyttjas för det-
ta.

Den planerade delgeneralplanen innebär ändringar i Ylläs 
gällande delgeneralplan och Tornion–Muonion joki 
delgeneralplan och en ny delgeneralplan måste utarbetas 
för ett större område. För att anlägga gruvan och själva 
gruvdriften förutsätts i och för sig inte att en detaljplan för 
områ-det utarbetas. Bygglov för betydande byggnader: 
anrikningsverk, produktion-, kontors- och la-gerbyggnader 
grundar sig på en detaljplan eller 
planeringsbehovslösning. Detaljplanerna utarbetas 
samtidigt som delgeneralplanen. . 

På strandplaneområdena intill Äkäsjoki finns inget 
behov av ändringar. Stranddetaljplaneområdena på 
delgeneralplaneområdet har anvisats enligt de 
fastställda planerna. Stranddetaljplaneområdet i 
Hannukainen finns utmärkt i Ylläs generalplan. I det här 
sammanhanget finns inget be-hov av att ändra 
delgeneralplanen till denna del.

7.12.5 Projektets anpassning till de 
riksomfattande målen för 
områdesanvändningen

De riksomfattande målen för områdesanvändningen är 
grupperade enligt sakinnehåll i följande helheter, som gäl-
ler för planområdet: 

• Fungerande regionstruktur
• Enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livs-

miljön

• Kultur- och naturarv, rekreation i det fria och natur-
resurser

• Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning
• Helheter av särskild betydelse som natur- och kul-

turmiljöer (Lapplands fjällregion)
De riksomfattande målen för områdesanvändningen gäl-
ler frågor som måste beaktas i områdesanvändningen och 
i planeringen av den överallt i Finland. Enligt markanvänd-
nings- och bygglagen 24 § ska målen beaktas och ett full-
följande av målen ska främjas i de statliga myndigheter-
nas verksamhet, i landskapens planering och i kommuner-
nas planläggning. De riksomfattande målen för områdesan-
vändningen förverkligas främst via landskapsplaneringen.

I målen står det:

Genom områdesanvändningen stödjer man en balanse-
rad utveckling av regionstrukturen och förstärker närings-
livets konkurrenskraft och landets internationella ställ-
ning genom att i så stor utsträckning som möjligt utnytt-
ja befintliga strukturer och främja en förbättring av livsmil-
jöns kvalitet och ett hållbart nyttjande av naturresurser-
na. Utvecklingen av regionstrukturen och områdesanvänd-
ningen bygger i första hand på områdenas egna starka sid-
or och faktorer förknippade med områdets lokalisering. 

I synnerhet i glest bebyggda och stagnerande landsbygds-
områden vinnlägger man sig i samband med områdesan-
vändningen om att ta till vara de befintliga strukturerna 
och få till stånd en mångsidigare näringsverksamhet och 
övrig verksamhetsbas. Vid områdesanvändningen beaktas 
näringar som grundar sig på glesbebyggelse och enskilda 
funktioner samt landsbygdens behov av nya, bofasta invå-
nare.

Sådana aktiviteter som har en menlig inverkan på hälsan el-
ler medför risk för olyckor placeras på tillräckligt långt av-
stånd från verksamheter som är känsliga för konsekvenser-
na.

Genom områdesanvändningen tryggas en hållbar använd-
ning av naturresurserna så att tillgången på naturresurser 
tryggas också för kommande generationer. Inom område-
sanvändningen och planeringen av den beaktas naturtill-
gångarnas geografiska läge och vilka möjligheterna är att 
utnyttja dem. Vid områdesanvändningen främjas uppnåen-
det och upprätthållandet av en god status på vattendragen.

Genom områdesanvändningen främjas bevarandet av 
Lapplands fjällområden som speciellt viktiga områdeshel-
heter i fråga om natur- och kulturvärden. Samtidigt förvis-
sar man sig om att förutsättningarna för bosättning och id-
kande av näring bibehålls. De karaktäristiska dragen för 
dessa områden identifieras och områdesanvändningen 
jämkas samman så balanserat som möjligt så att möjlighe-
terna att bevara de exceptionella naturförhållandena, natu-
rens uthållighet och kulturvärdena kan tryggas. De särpräg-
lade by- och kulturmiljöerna, som är anpassade till natur-
förhållandena, får samtidigt stöd för att bevaras enhetliga.

I renskötselområdet tryggas förutsättningarna att beträf-
fande områdesanvändningen säkerställa renskötseln.

Beaktande av målen:

Gruvprojektet i Hannukainen och delgeneralplanen som 
utarbetas fullföljer Lapplands landskapsplan. I landskaps-
planen har områden reserverats för gruvdrift och förbin-
delser som motsvarar de riksomfattande målen för område-
sanvändningen, rekreation, turism och jord- och skogsbruk 
samt rennäringen.
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De riksomfattande målen för områdesanvändningen har 
beaktats i projektet i Hannukainen på så sätt att det befint-
liga gamla gruvområdet tas i bruk på nytt och man försö-
ker i mån av möjlighet också utnyttja andra befintliga kon-
struktioner. För gruvan definieras skyddsåtgärder. I gruv-
projektet beaktas även andra malmfyndigheter som hittats 
på området och man eftersträvar att trygga ett utnyttjan-
de av fyndigheterna. Gruvprojektet stöder en balanserad 
utveckling av Kolari- och Muonioområdet och deras sam-
hällsstruktur. Gruvområdet ligger mellan tätorterna Kolari 
kyrkby och Äkäslompolo, intill befintliga vägförbindelser. 
Därför är det mycket möjligt att utveckla kollektivtrafiken. 
Kolari kommun planlägger nya arbetsplatsområden främst 
i anslutning till tätorten i kyrkbyn, i riksvägens och järnvä-
gens omedelbara närhet.

Gruvprojektet planeras så att områdets förutsättningar för 
turism förbättras genom att infrastrukturen förbättras och 
underhålls och nya investeringar görs. 

Områdena planeras så att gruvområdenas stängsel funge-
rar på bästa möjliga sätt och samtidigt utgör stängsel också 
för rennäringen. De förbindelser som är nödvändiga för ren-
näringen beaktas också.

Kolari kommun har börjat utarbeta en delgeneralplan för 
gruvans influensområde och detaljplaner som krävs för pro-
jektet. Genom delgeneralplanen tryggas bl.a. att förbindel-
serna enligt landskapsplanen, t.ex. järnvägen till Ylläsjärvi 
och vidare till Kittilä, kan byggas.

7.13 Konsekvenser för kulturmiljön
På projektområdet och i dess närhet finns flera fornläm-
ningar. I närheten av projektområdet finns dessutom de 
forntida kultplatserna Pakasaivo och Kirkkopahta samt 
Juvakaisenmaas gamla malmbrott. Platser med särskilt kul-
turvärde påverkas främst i gruvans byggfas. Byggandet av 
gruvan kan förstöra ett objekt med särskilt kulturhistoriskt 
värde. Alternativt kan det ändra karaktären på ett objekt i 
närheten av projektområdet.

På gruvområdet som är anvisat i planen finns 5 fornläm-
ningar som hör till klass 2. Det bedöms att de kommer att 
förstöras eller bli föremål för betydande påverkan; motsva-
rande fornlämningar blir dock också orörda kvar på projek-
tområdet. 

Enligt Museiverket är områdets fornlämningsobjekt såda-
na som det är möjligt att rubba efter att det har gjorts så-
dana arkeologiska undersökningar (provgrävningar, gräv-
ningar och dokumentering) som enligt skyddsmyndighet-
ens (Museiverket) bedömning är tillräckliga. Slutresultatet 
är att objekten förstörs.

Det krävs undantagslov för att förstöra en fornlämning som 
hör till klass 2. I planen föreslås att vägen till Kirkkopahta 
och Pakasaivo forntida kultplatser ska flyttas så att trafiken 
till gruvan inte blandas med annan trafik. Den nya vägen 
kommer också i fortsättningen att betjäna rekreationen. 
Den planerade transportbandslinjen mellan Hannukainen 
och Rautuvaara har likaså flyttats så att ett fornminne som 
finns på vägområdet (i planen objekt sm/21) kan bevaras.

Regionalt sett är antalet fornlämningar som blir förstörda li-
tet. Som helhet har projektets konsekvenser för kulturarvet 
bedömts bli små.  

Vissa objekt kan sparas genom noggrant byggande och/el-
ler små ändringar i placeringen av gruvans infrastruktur. Till 

exempel transportbandslinjen flyttades på grund av ett 
fornminne. Genom undersökning av de historiska 
objekten (innan de förstörs) kan man bevara en del av 
deras värde samt öka kunskapen om områdets 
kulturhistoria.

7.14	 Konsekvenser	för	traf ken
De ändringar som gjorts i projektplanen efter MKB har ing-
en stor inverkan på den tidigare bedömningen av 
trafikpå-verkan.

Trafiken påverkas av projektets trafik i olika faser av 
pro-jektet. Under byggtiden transporteras 
byggmaterial, ut-rustning och personal till 
projektområdet. I produktions-fasen uppkommer trafik 
då koppar-guld-koncentrat, för-brukningsartiklar, avfall 
och personal ska transporteras. Projektets 
trafikmängder under byggtiden och driften är i 
praktiken lika stora (sammanlagt cirka 350 fordon av vil-
ka 30–35 är tunga fordon). Under stängningsfasen minskar 
projektets trafikmängder betydligt och upphör helt 
inom cirka fem år.

Fastän den relativa trafikökningen till följd av projektet 
blir betydande på vägarna 21 och 940 ligger mängden 
tung tra-fik och den totala trafikmängden under 
medeltalet jämfört med motsvarande vägtyper i hela 
landet. Olycksrisken på de vägar som används i projektet 
väntas inte öka nämnvärt från nuläget.

Allmänt taget kan projektets konsekvenser för trafiken 
på vägarna 21 och 940 anses bli små. Under skidsäsongen 
kan konsekvenserna anses vara måttliga, då 
trafikmängderna trefaldigas på vägarna 21 och 940. 
Risken för flygande lösa stenar vid sprängning i södra delen 
av brottet i Hannukainen kan förutsätta att väg 940 stängs 
av. Olägenheten av detta är inte betydande, om 
sprängningarna utförs på vardagar. Projektområdets 
vägar och broar har tillräcklig bärighet och vägarnas bredd 
är också tillräcklig för den uppskattade tra-fikökningen.  

För att minska konsekvenserna av projektets 
trafikpåver-kan kan vissa små åtgärder vidtas på vägarna 
21 och 940. Sådana åtgärder är exempelvis att bygga 
körfiler för sväng-ande trafik, väjningsutrymme samt 
refuger för att göra tra-fiken smidigare. För att minska 
bullerpåverkan övervägs en sänkning av 
hastighetsbegränsningen på väg 940 till 60 km/h. En 
sänkning av hastighetsbegränsningen har avse-värd 
inverkan också på trafiksäkerheten.

Konsekvenserna av arbetsresor kan minskas, om det ordnas 
gemensamma busstransporter mellan gruvområdet 
och centralorterna såsom Kolari och Äkäslompolo enligt 
gru-vans arbetstider.

7.15 Konsekvenser för hälsan
Gruvan kan eventuellt påverka hälsan genom (metallhal-
tigt) damm, som sprids via luften, samt 
metallförening-ar som sprids via vattnet. Bullret kan 
också påverka häl-san. Hälsan kan påverkas direkt, varvid 
en faktor som be-ror på verksamheten direkt påverkar 
den som drabbas. Konsekvenserna kan också vara 
indirekta till exempel om livsmedel som fås från naturen 
kontamineras.

Konsekvenserna av damningen har bedömts i kapitel 7.5 
och av buller i kapitel 7.6.

Enligt modelleringarna kommer statsrådets 
hälsobaserade rikt- eller gränsvärden inte att överskridas 
på de närmaste områdena med fritidshus och bostadshus.
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Inandningsbart damm i utsläpp som sprids via luften är den 
viktigaste faktorn med tanke på hälsopåverkan. Dammet i 
sig är en hälsorisk, men metallhalterna i dammet är så lå-
ga att metaller som sprids via dammet inte bedöms orsaka 
betydande hälsorisker. Enligt modelleringen begränsas de 
skadliga halterna till gruvområdet. Det måste beaktas i ar-
betarskyddet på området. 

Gruvans processvatten avleds till Muonio älv, och där kom-
mer metallhalterna inte att överstiga miljökvalitetsnormer-
na. Giftiga metaller (kvicksilver, kadmium), som kommer ut 
i ytvattnet, kan ackumuleras i fiskarna och medföra häls-
orisker, om fiskarna används som föda. Ackumuleringen av 
metaller i fiskarna blir liten och bedöms inte orsaka någon 
hälsorisk. Projektet påverkar i alla stadier vattenkvaliteten i 
Äkäsjoki, Kuerjoki och Muonio älv, men påverkan på hälsan 
bedöms bli liten. På grund av metallhalterna i Valkeajokis 
vatten bedöms hälsopåverkan bli liten. Beträffande 
Niesajoki varierar hälsopåverkan i projektets olika stadier 
och bedöms som helhet bli måttlig. 

Gruvdriften påverkar grundvattnets kvalitet. Metallhalterna 
enligt kvalitetskraven för hushållsvatten överskrids i gruv-
driftens närområde, men om grundvatten inte används 
uppstår inga hälsorisker. Konsekvenserna för grundvattnet 
har bedömts i kapitel 7.8 Konsekvenser för grundvattnet.

Det är uppenbart att bullret från gruvprojektet inte orsakar 
några hälsorisker, och hälsopåverkan av bullret i olika sta-
dier av verksamheten bedöms bli liten. Bullerpåverkan till 
följd av projektet kan bedömas närmast orsaka olägenhe-
ter för trivseln. 

Risken för hälsofara på grund av utsläpp via luften kan 
minskas genom begränsning av uppkomst och spridning 
av damm och buller. Mellan gruvdriftsområdet och lands-
vägen har det anvisats en skyddsvall som hindrar spridning 
av buller och damm till byn Hannukainen.

7.16 Konsekvenser av användningen 
av järnvägen

Ändringarna som gjorts efter MKB påverkar inte den tidi-
gare bedömningen av konsekvenserna av användningen av 
järnvägen.

Transporterna av järnkoncentrat från Hannukainen ökar 
trafiken på järnvägen med 2190 tågresor per år, vilket inne-
bär ungefär 240 % ökning av trafikmängderna på järnväg-
savsnittet Rautuvaara–Torneå. Om inga åtgärder vidtas för 
att minska konsekvenserna, kommer ökningen av trafik-
mängden att orsaka måttlig eller betydande påverkan på 
järnvägsavsnitten mellan Rautuvaara och Kemi och mellan 
Uleåborg och Tuomioja. Med beaktande av åtgärderna för 
att minska konsekvenserna blir påverkan på trafikmängder-
na på alla järnvägsavsnitt måttlig eller liten.

Bullerpåverkan från reparationerna på järnvägsavsnit-
tet Rautuvaara–Kolari bedöms bli liten. Bullret från trans-
porterna under produktionen har bedömts bli litet inom 
Kolari kommuns område och måttligt i kommunerna Pello, 
Övertorneå och Torneå.

Järnvägstransporterna bedöms inte påverka grundvattnet 
eller områden som hör till nätverket Natura 2000. Dessutom 
bedöms transporterna inte ge upphov till dammolägenhe-
ter.

De som bor längs järnvägen påverkas av den ökade trafi-
ken. Banavsnittet Rautuvaara-Kolari måste iståndsättas inn-
an verksamheten startar.  Reparationerna görs dagtid un-
der en sommar, så påverkan av arbetet blir liten. På banan 
Torneå–Kolari finns ställen som för närvarande upplevs 
problematiska på grund av den nuvarande trafiken, bl.a. i 
Kaulinranta i Övertorneå, där trafiken orsakar vibrationer. 
En del av plankorsningarna upplevs som farliga och trafiken 
överskrider ställvis bullervärdena. På det här banavsnittet 
blir konsekvenserna av trafiken betydande. Mellan Torneå 
och Kemi är trafiken livlig, liksom också söder om Uleåborg, 
där trafiken går på Finlands stambana. På de här avsnitten 
blir malmtransporternas andel och konsekvenser små. 

Den nuvarande banan korsar Kolari, Orajärvi, Lohijärvi, 
Isosydänmaa och Oijärvi renbeteslags områden. På Muonio 
renbeteslags område finns för närvarande ingen trafik. När 
den befintliga banans grund ska totalrenoveras och trafiken 
starta kommer det att innebära ett hinder för rörligheten 
i renbeteslagets södra del. För att minska olägenheterna 
ska diskussioner med renbeteslaget föras. Konsekvensen 
för Muonio renbeteslag är betydande. Kolari, Orajärvi och 
Lohijärvi renbeteslag är inte särskilt bekymrade över den 
ökade trafiken, eftersom renarna är vana med trafik och att 
korsa banan på grund av betesrotation. Konsekvenserna av 
ökad trafik blir måttlig för renbeteslagen. På Isosydänmaa 
och Oijärvi renbeteslags område blir trafikökningen på 
grund av malmtransporterna liten, så konsekvenserna be-
döms bli små.

7.17 Konsekvenser för ekonomin
Gruvverksamheten är av mycket stor betydelse för nä-
ringarna och sysselsättningen i Lappland och landskapets 
mål är att dess andel ytterligare ska öka. Berggrunden i 
Lappland är ställvis mycket malmrik och strategin för land-
skapet Lappland är att skapa möjligheter att utveckla och 
investera i gruvdrift. 

I Lapplands förbunds landskapsöversikt 2030 står det: 
”Lapplands ekonomiska lokomotiv är industri inom natur-
resurser med hög förädlingsgrad och ett globalt upplevel-
sekluster som attraherar turister. Industri, gruvdrift, byg-
gande av infrastruktur samt servicenäringar koncentrerade 
på dessa är internationellt konkurrenskraftiga tillväxtområ-
den.”

En betydande positiv ekonomisk konsekvens av gruvpro-
jektet börjar redan i byggstadiet, då gruvbolaget och un-
derleverantörerna gör lokala anskaffningar (material och 
tjänster) samt sysselsätter områdets befolkning. Efterfrågan 
på offentlig service kommer att öka, då befolkningen 
tack vare projektet ökar och åldersstrukturen förändras. 
Beträffande offentlig service är det mycket viktigt att gö-
ra Kolariområdet och dess boendeförhållanden så lockan-
de som möjligt för gruvarbetarna, eftersom en del av den 
offentliga servicen finansieras med skattemedel. Projektet 
sysselsätter ett stort antal människor. Under driften kom-
mer gruvan att sysselsätta 350–400 personer. Det innebär 
att områdets arbetslöshet kommer att minska. Till exempel 
genom olika utvecklingsprogram och nya affärsidéer kan 
befintlig kompetens utnyttjas och utvecklas. Det är också 
viktigt att utveckla turismen i området med tanke på fram-
tiden.

Då invånarantalet i området ökar, ökar samtidigt också be-
hovet av samhällsservice (hälsovårdstjänster, boende och 
inkvartering, socialservice och annan kommunal service). 
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Behovet av service är som störst under driften, då antalet 
anställda är som störst. Detta innebär utmaningar för att 
servicen ska räcka till i Kolari kommun och dess omgivning. 
Samhällsservicen i området Kolari, Kittilä och Muonio är 
dock ursprungligen dimensionerad för ett större invånaran-
tal. Därför behöver tilläggsservice inte nödvändigtvis byg-
gas ut, men mer personal behövs. I stängningsstadiet för-
ändras och minskar behovet av service, vilket kommer att 
kräva anpassningsåtgärder.

7.18 Konsekvenser för turismen
I samband med MKB för gruvprojektet i Hannukainen ut-
reddes turismens nuvarande situation och utvecklingsrikt-
ningar. Projektets inverkan på turismen utreddes i små ar-
betsgrupper och genom undersökningar. Inställningen 
till gruvan i Hannukainen och Kittilä bland turisterna i 
Ylläs och Levi utreddes genom en undersökning gjord av 
Skogsforskningsinstitutet (MKB-beskrivningens bilaga 41). 
Konsekvenserna för turismen utreddes som en del av den 
sociala konsekvensbedömningen. Slutrapporten över den 
sociala konsekvensbedömningen gjordes av Pöyry Finland 
Oy (MKB-beskrivningens bilaga 39).

Kolari kommun har startat en separat utredning av sam-
ordningen av gruvan och turismen och deras konsekven-
ser. Utredningen blir troligen färdig före planförslagsfasen.

7.18.1 Kontaktmyndighetens utlåtande

Kontaktmyndigheten konstaterar i sitt utlåtande: 

Kontaktmyndigheten anser att en samordning av gruvdrif-
ten och turismen framför allt kräver en minskning av even-
tuella skadliga konsekvenser såsom buller, damm, ökad tra-
fik, olägenheter för vattendragen samt negativ påverkan 
på landskapet. Kontaktmyndigheten anser att man i den 
fortsatta planeringen och vid bl.a. planläggningsförfaran-
den på området ska utreda projektets konsekvenser för tu-
rismen ytterligare och i betydligt större omfattning än vad 
som gjordes i MKB:n.

7.18.2 MKB-beskrivning

I MKB:ns konsekvensbedömning konstateras:

”Turismen har varit den näringsgren som utveck-
lats mest i området Kolari-Kittilä-Muonio. Turismen 
är troligen en av de branscher som kommer att ut-
vecklas under gruvprojektet och därefter. Turismen 
kommer att uppleva både direkta och indirek-
ta konsekvenser av gruvprojektet i Hannukainen. 
Konsekvenserna för turismen kommer sannolikt att 
vara positiva, men det finns en risk för att konse-
kvenserna blir negativa. Det är fortfarande svårt att 
förutse konsekvensernas storlek för turismen och 
den totalbild turisterna får av turistcentret i Ylläs. En 
bedömning av de kommande konsekvenserna för 
turismen kräver kontinuerlig uppföljning och åtgär-
der. 

En möjlig positiv konsekvens är att säsongerna kan 
stabiliseras. Restauranger och inkvartering kommer 
att utnyttjas i en jämnare takt på grund av gruvarbe-
tarna och besökare vid gruvan.

Det finns en risk att områdets image som ödemark 
kommer att försämras av att gruvan utvecklas. Den 
bild som uppstår är beroende av öppen information 
till besökarna om gruvdriften. Det borde finnas till-
räckligt med information tillgänglig om att gruvom-
rådet finns. Eventuella besökare kan själva bedöma 
om de tycker att gruvdriften är störande eller inte. 
För att bevara den positiva bilden av Ylläsområdet 
ska Northland Resources vidta ansvarsfulla och före-
byggande åtgärder för att stärka naturskyddet och 
företagens samhälleliga ansvar. 

Det är svårt att bedöma eventuella konsekvenser 
för företag i turistbranschen innan byggandet verk-
ligen börjar. Det finns en risk att efterfrågan inom 
turismen kan minska. Å andra sidan är det möjligt 
att turismen utvecklas medan allt annat hålls kon-
stant (ceteris paribus). I utvecklingsstrategierna för 
turismen i Ylläs finns flera stora utvecklingsprojekt 
avsedda att åstadkomma en kontinuerlig ökning in-
om turismen. Det förbereds exempelvis två stora in-
vesteringsprojekt avsedda att närapå fördubbla an-
talet bäddplatser inom den kommersiella inkvarte-
ringsverksamheten. De största utvecklingsprojek-
ten inom turismen i Ylläs visar att internationella in-
vesterare eventuellt är intresserade av att investe-
ra i utveckling av turistmålen i Ylläsområdet.” (Pöyry 
Finland Oy).

I bedömningen betonades betydelsen av den föreställning 
människorna har om området:

”Föreställningen påverkar turismens framgång i 
framtiden. Turismen kan uppleva både positiva och 
negativa konsekvenser av gruvprojektet.

Det är ett individuellt fenomen hur man skapar sig 
en föreställning om något. Northland och den loka-
la turismen kan hjälpa människorna att förstå områ-
dets image och därigenom påverka deras uppfatt-
ning genom att presentera exakt information. Det 
borde finnas tillgång till tillräckligt med information 
om hur gruvan anläggs och om dess drift. Eventuell 
påverkan på den föreställning man har uppkom-
mer inte över en natt. Eventuella ekonomiska kon-
sekvenser eller förändringar i efterfrågan sker med 
en viss fördröjning. 

Om man antar att det inte uppstår några oväntade 
konsekvenser eller påtagligt negativ publicitet i me-
dierna kommer bilden av det naturnära turistområ-
det inte att nämnvärt förändras. Den kumulativa ef-
fekten av negativ publicitet kan manipulera möjliga 
besökares tankar om Ylläsområdet. 

De olägenheter som gruvan ger upphov till kan in-
te förekomma i byn Äkäslompolo. Att man kör för-
bi gruvområdet med bil eller buss kan dock påver-
ka den bild man får av hela området. Gruvan påver-
kar allmänt taget inte alls besökarna i byn Ylläsjärvi.” 
(Pöyry Finland Oy)

Konsekvenser för turismen kan anses vara:

1. Turisternas egna observationer och erfarenheter
2. Påverkan på imagen
3. Utökad användning av turistservicen
4. Utveckling av trafikförbindelserna
5. Utveckling av kommunens service



72

7.18.3 Turisternas observationer och 
erfarenheter av gruvan

Turister som besöker Ylläs kan uppleva gruvan i Hannukainen 
på mycket olika sätt. En stor del av dem märker inte alls 
gruvdriften. Turister som besöker byn Hannukainen och de 
som har fritidshus där upplever gruvan tydligare.

Turister som kommer till Ylläs

De inhemska turisterna är den största kundgruppen inom 
turismen i Lappland. Av turisterna i Lappland är 65 % in-
hemska och största delen av dem är i Lappland på fritids-
resa. Kundgruppen består på vintern främst av skidturister 
och på sommaren av turister på rundresa, vandrare och på 
hösten turister som njuter av höstens färgprakt. Största de-
len av de inhemska turisterna kommer till Lappland med 
egen bil och övernattar i stugor. (Lappi Elämänvoimaa, mat-
kailustrategia 2011–2014, Lapplands förbund) (Livskraftigt 
Lappland, turiststrategi).

I MKB-beskrivningen konstateras att årstidsvariationen i tra-
fiken på riksväg 21 är stor. En automatisk mätpunkt vid väg 
21 söder om Kolari visar att trafikmängden ökar 2,5-faldigt 
under de livligaste veckorna vid påsktiden jämfört med den 
lugnaste veckan i januari. Sedan 1996 har den genomsnitt-
liga dygnstrafiken på riksväg 21 ökat med 1,5 % årligen vid 
Kolari.

Till Ylläs kommer man söderifrån längs riksväg 21 och där-
ifrån fördelas trafiken mellan regionalväg 940 (Ylläksentie) 
och stamväg 80 (Kurtakontie). Det kommer också rikligt 
med turister till Ylläs från Kittilähållet.

På basis av uppgifterna om trafikmängderna kör cirka en 
tredjedel av dem som kommer till Ylläs söderifrån genom 
Hannukainen.

Tabell Genomsnittlig dygnstrafik på vägarna till Ylläs turis-
tområde

Väg GDT  
(fordon/dygn) 

Landsväg 940 (Ylläksentie) vid Rautuvaara 459

Landsväg 940 (Ylläksentie) vid Hannukainen 515

Landsväg 940 (Tiurajärventie) 239

Stamväg 80 (söderifrån till Ylläsjärvi) 600

Stamväg 80 (norrifrån till Ylläsjärvi) 541

Jauhojärventie 78

Turister som kommer till turistområdet i Ylläs kan på vä-
gen från Kolari till Äkäslompolo längs riksväg 21 och regi-
onalväg 940 uppleva gruvprojektet i Hannukainen. Turister 
som kör längs andra rutter passerar inte Hannukainen eller 
Rautuvaara och upplever därför ingen påverkan av gruvan.

Med kollektivtrafik kan man nå turistområdet i Ylläs di-
rekt med buss. Till Ylläs kan man också komma med tåg till 
Kolari eller med flyg till Kittilä och sedan vidare med buss-
transport till Ylläs. Från Kolari järnvägsstation finns det 
bussförbindelser som kör tre olika rutter till Ylläs. En av dem 
går förbi Hannukainen. Från Kittilä flygstation finns också 
busstransport till Ylläsområdet. De här rutterna går inte för-
bi Hannukainen.

Till Ylläs kan man komma med buss från närmare eller läng-
re håll. Till området trafikerar Matkahuoltos och Onnibus 

turer. Onnibus kör till Ylläs via 
Kolari längs rutten riksväg 21 
– Kurtakontie – Ylläsjärventie, 
så rutten kör inte förbi 
Hannukainen. Matkahuoltos 
turer kommer bl.a. från 
Rovaniemi.

De som kör från Kolari längs 
stamväg 80 till Ylläsjärvi kan 
uppleva påverkan av gruvan 
på Kolari industriområde och 
vid järnvägsstationen. De som 
kommer från Kittilä och Muonio 
märker inte gruvans funktioner.

Figur 47.  Utdrag från karta över trafikmängder 2012–2014. Trafikmängden beskrivs av den 
genomsnittliga dygnstrafiken (GDT) och dess enhet är fordon/dygn. På kartan är trafikmäng-
derna som anländer till Ylläs markerade.

Ote Liikennemääräkartasta, vuosilta 2012 – 2014. Liikennemäärää kuvataan vuoden keskimääräisellä vuorokausiliikenteellä (KVL) ja sen yksikkö on
ajoneuvoa / vuorokausi. Koko maata kuvaavilla kartoilla esitetään valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteiden liikennemäärät.
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På Kolari industriområde kommer byggandet av gruvan 
samt gruvdriften att synas som nya företagsområden och 
livligare verksamhet.

På järnvägsstationen och på banan Torneå–Kolari är det 
möjligt att se malmtåg.

Förändringarna i landskapet vid landsväg 940 har beskrivits 
med videor och fotomontage baserade på en virtuell mo-
dell. Utgående från dem kan synligheten bedömas.

De som anländer med bil söderifrån längs regionalväg 
940 kan 20 km före Äkäslompolo notera området med an-
rikningsverket på högra sidan av landsvägen. Den 
skyddande skogen mellan anrikningsverket och 
landsvägen har betydelse för synligheten, likaså 
belysningen under den mörka tiden. En ny 
landsvägsanslutning leder till anrikningsverket.

Strax efter anrikningsverket går transportbandet i en un-
derfart under landsvägen. På grund av underfarten mås-
te vägen höjas med ett par meter. Transportbandet är täckt 
och det innebär ingen stor förändring i landskapet.

Från anrikningsverket är det cirka 9 km till byn Hannukainen. 
I Hannukainen syns gruvan från landsvägen på följande sätt:

• De nya landsvägsanslutningarna till gruvområdet.
• Gruvans skyddsvall syns till landsvägen på någ-

ra ställen. Området syns tydligast vid kurvan efter
byn Hannukainen, då man en kort stund kör i rikt-
ning mot skyddsvallen. I övrigt löper skyddsvallen
parallellt med landsvägen och på betydligt högre
nivå än vägen, så bilisterna urskiljer den endast i
någon mån. Skyddsvallens synlighet kan ytterliga-
re minskas genom plantering av växtlighet på den
del av vallen som vetter mot landsvägen så snart
som möjligt efter att den byggts.

• Det kan ha byggts servicebyggnader i byn.
• En gång- och cykelväg kan behövas.
• Vid byn Hannukainen har hastighetsbegränsning-

en sänkts till 60 km/h.
Turister vid Ylläs

De som turistar vid Ylläs kan uppleva gruvdriften på följan-
de sätt:

• Slalomåkare
Slalomåkare kan se gruvans konstruktioner från toppen av 
Ylläs från övre delen av rutten mot Äkäslompolo och från öv-
re delen av de soliga sluttningarna. Gruvkonstruktionerna 
finns på cirka 10 km avstånd och nedanför, när man betrak-
tar dem från toppen. Vintertid är konstruktionerna till stor 
del täckta av snö, så det är svårt att urskilja dem från na-
turliga öppningar i landskapet och de kuperade område-
na. En mycket liten del av slalomåkarna kan sammankopp-
la de snötäckta områdena med anrikningssand med gruv-
områden.

• Skidåkare
Skidåkare kan se och höra verksamheten vid gruvan från 
skidspåren i närheten av Hannukainen. Skidspåret löper 
som närmast cirka 700 m från gruvan, så ljudet från gruv-
driften kan höras till skidspåret. Den här sträckan av skid-
spåret är cirka 3 km. På turistområdet i Ylläs finns dock ett 
stort och täckande nät av skidspår, så det finns ändå rikligt 
med områden som är fria från ljud från gruvdriften.

• Fritidsboende i Hannukainen

Fritidshusen i Hannukainen finns intill Äkäsjoki. Närmast 
gruvområdet, mellan fritidshusen och gruvområdet, finns 
landsvägen samt skyddsvallen som ska byggas mellan vä-
gen och gruvområdet. Gruvdriften kommer att höras till 
fritidshusen i Hannukainen, även om bullret inte kommer 
att överskrida riktvärdena. På byområdet finns också ställ-
en där gruvans konstruktioner och skyddsvallen kan synas.

Intill Äkäsjoki finns det också fritidshus ganska nära den 
plats där transportbandet ska dras över Äkäsjoki. De fritids-
boende kan se transportbandets konstruktioner från stran-
den, men växtligheten skymmer troligen sikten så att trans-
portbandet inte syns till stugornas gårdsområden.

Då byns fritidsboende rör sig på landsvägen kan de också 
möta trafik som är på väg till gruvan.

• Snöskoteråkare
Öster om gruvområdet finns en snöskoterled. Från den 
högsta punkten på Kuertunturirutten kan de som kör snö-
skoter se området med anrikningssand i Rautuvaara samt 
Kuervitikko dagbrott och område med gråberg. 

På rutten Malmivaara–Kuervaara och på Kuervaaras syd-
sluttning kan gruvan ses. 

Påverkan minskas av att gruvområdena till stor del är täck-
ta av snö.

• Paddlare
På Äkäsjoki ser paddlare gruvkonstruktionerna efter 
Hannukainen, då transportbandet korsar Äkäsjoki. Där man 
passerar under transportbandet är höjden densamma som 
vid Luosun- och Ylläksenties broar, så paddlarna kan lätt 
passera under transportbandet. Vid älven är transportban-
det utrustat med väggar och tak. 

• Pakasaivoleden
Den nuvarande leden till Pakasaivo ligger inom gruvom-
rådet. Därför har man i delgeneralplanen planerat en ny 
sträckning för leden väster om Valkeajoki, varvid leden in-
te löper genom gruvområdet och den nya sträckningen har 
till denna del också intressantare naturförhållanden än den 
nuvarande vägen över torr mo.

• Ryttare
De ridleder som ridföretaget i Hannukainen använder be-
står av skogsbilvägar som delvis ligger i närheten av gruv-
området. De måste ersättas med nya ridleder.

• Hundspann
På området finns ett hundspannsföretag, som närmast över 
två kilometer från gruvans konstruktioner. Gruvdriften på-
verkar inte hundspannsföretagets verksamhet.

7.18.4 Inverkan på imagen

Turistföretagarna i Ylläs är mest oroliga för att gruvan even-
tuellt ska försämra områdets rykte som turistområde. 

Förändringar i imagen kan bero på:

• negativa händelser som berör människorna eller
miljön

• negativa eller positiva förväntningar om komman-
de möjliga händelser

• publicitet om nyheter eller åsikter
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Under den senaste tiden har olyckor vid gruvor ökat hela 
gruvdriftens negativa image. Det finns oro för att liknande 
olyckor också ska inträffa i Kolari.

Största delen av de finländska gruvorna har lyckats fungera 
utan konflikter tillsammans med sin omgivning. 

Avgörande konsekvenser för imagen är 

1. Inträffade fakta, alltså att utsläppen från gruvan 
och dess konsekvenser motsvarar planerna och till-
stånden eller hellre är mindre.

2. Intressenterna informeras alltid på förhand om 
händelser, och aspekter som intressenterna anser 
är viktiga beaktas.

3. Man tar initiativ till att informera offentligt.

7.18.5 Utökad användning av turistservicen

Gruvdriften kan jämna ut utnyttjandet av turistservicen, ef-
tersom gruvdriften pågår året om. Det finns tydliga säsong-
er i turismen. Speciellt medan gruvan byggs behövs inkvar-
tering och matservice.

7.18.6	 Utveckling	av	trafikförbindelserna

Gruvdriften förutsätter en utveckling av spårtrafiken, var-
vid det också går att utveckla tågturismen. Gruvdriften i 
Hannukainen kan leda till att banan Torneå–Kolari elek-
trifieras. Då skulle också tåg med turister kunna köra med 
högre hastighet. Om banans verksamhetsbetingelser för-
bättras kan bevarade tågförbindelser till Kolari tryggas och 
främja en förlängning av tågförbindelserna från Kolari till 
turistcentren i Ylläs och Levi.

Gruvdriften kan också till vissa delar kräva en förbättring av 
vägnätet, landsvägarnas skick och framkomlighet. En ut-
veckling av trafikförhållandena betjänar också utveckling-
en av turistnäringen och gör det lättare att nå turistmålen. 

7.18.7 Utveckling av kommunen och den 
privata servicen

Storskalig gruvdrift för med sig nya arbetsplatser, arbetare 
och därmed också invånare. Företagsverksamheten inom 
byggbranschen och servicen kommer också att öka.

Utvecklingen förutsätter att kommunens service utvecklas 
och blir mera mångsidig än tidigare. Det här drar också tu-
ristföretagen nytta av.

7.19 Sociala konsekvenser
Efter MKB har gruvplanen utökats med att en skyddsvall ska 
byggas mellan gruvan och byn Hannukainen. Det här mins-
kar projektets inverkan på bostadsområdena i näromgiv-
ningen. Gruvbolaget Northland Mines Oy, som startade pro-
jektet, planerade att anlägga en 1 km skyddszon från dag-
brottet. Bolaget Hannukainen Mining Oy, som nu planerar 
projektet, har avstått från den här planen. Utgångspunkten 
är att miljökonsekvenserna av gruvdriften ska begränsas 
och minskas så att boendet i närheten av gruvområdet inte 
ska behöva begränsas.

I samband med MKB:n gjordes en social konsekvensbe-
dömning av gruvan, men på grund av ändringarna är den 
inte mera aktuell.

Bedömningen av de sociala konsekvenserna har gjorts som 
en separat utredning till MKB-beskrivningen (Sosiaalisten 
vaikutusten arviointi, Pöyry Finland Oy 2013) (Bedömning 

av sociala konsekvenser). Nedanstående bedömning är ba-
serad på ifrågavarande utredning. I projektet har dessutom 
gjorts en separat utredning om rennäringen (Itkonen 2012). 
I bedömningen av de sociala konsekvenserna identifiera-
des tre olika grupper som påverkas: lokalbefolkningen, ren-
näringen och en intressentgrupp bestående av många oli-
ka sektorer. När det gäller sociala konsekvenser finns inga 
betydande skillnader mellan de olika projektalternativen. 
De sociala konsekvenserna av de olika projektalternativen 
är i praktiken likadana för lokalbefolkningen, rekreationen 
samt hushållen, servicen, sammanslutningarna och turist-
verksamheten i området Kolari-Kittilä-Muonio. För rennä-
ringen har däremot de olika alternativen betydelse för kon-
sekvenserna. 

Konsekvenserna för rennäringen är främst negativa. 
Konsekvenser för Muonio renbeteslags rennäring uppkom-
mer genom att landarealen minskar samt på grund av att 
ändringar krävs i olika konstruktioner för renskötseln och i 
tillvägagångssätten. Till följd av gruvprojektet förloras be-
tesområden, gruvprojektet medför störningar och ökad tra-
fik, vilket kan leda till förändringar i antalet renar och där-
igenom inkomsterna för Muonio renbeteslag och renäga-
re. Det väntas dock att rennäringen med tiden anpassar 
sig till förändringarna genom vissa kompensationsåtgär-
der. Lamunmaa skiljningsstängsel blir kvar och verksam-
heten där kan fortsätta som förut. Mellan Hannukainen och 
Rautuvaara byggs ett transportband som kan ha kännbar 
inverkan på renarnas betesrotation och beteende när de 
försöker undvika det. För att minska konsekvenserna är det 
viktigt att renarnas beteende och förändringar i det konti-
nuerligt följs upp i samarbete mellan Muonio renbeteslag 
och gruvbolaget. Renägarnas direkta ekonomiska förluster 
ersätter gruvbolaget främst i form av kompensation i peng-
ar. Uppföljningen och samarbetet spelar en viktig roll under 
driften och problem som framkommer ska lösas så snart de 
dyker upp.  

Användningen av projektområdets näromgivning för rekre-
ation kan något minska eller bli störd till följd av projektet. 
Användningen av områdena för rekreation bland invånare 
och stugägare i Hannukainens närområde kan bli störd av 
olika miljökonsekvenser, exempelvis buller. För jakten or-
sakar gruvdriften olägenheter direkt genom att jaktområ-
dena minskar och bytesdjuren börjar undvika områdena 
på grund av buller. För turister som tillfälligt vistas i områ-
det bedöms projektet inte orsaka några betydande rekre-
ationsolägenheter, eftersom Hannukainenområdet inte är 
ett särskilt viktigt område för turismen. För att minska kon-
sekvenserna kan man vid behov söka nya platser för rekre-
ationsverksamheten samt minska miljökonsekvenserna, ex-
empelvis bullret.  

Konsekvenserna för turismen och turisterna har bedömts i 
kapitel 7.18.

De största förändringarna i områdets samhällsstruktur 
kommer att ske under driften, då folk i arbetsför ålder med 
familjer flyttar till området och områdets befolkningsstruk-
tur samtidigt balanseras. I stängningsstadiet, då en del av 
den arbetande befolkningen flyttar bort, kommer befolk-
ningsstrukturen sannolikt åter att förändras så att majoritet 
på området börjar bestå av äldre personer. Projektet kan ha 
vissa negativa konsekvenser för den sociala sammanhåll-
ningen i området och det kan ske förändringar i det socia-
la beteendet, då folk från andra orter flyttar till området. Å 
andra sidan är lokalbefolkningen via turismen van med att 
folk från andra orter besöker området under vissa säsonger. 
Därför kommer flyttningsrörelsen till följd av projektet san-
nolikt inte att orsaka några stora problem. Den ökade trafi-
ken till följd av projektet kan försämra trafiksäkerheten och 
öka olycksrisken, speciellt på regionväg 940. 
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8. Fullföljande av delgeneralplanen

Tuuli Tolonen

Projektledare

För att kunna bygga gruvan krävs många olika tillstånd. Det 
krävs utmålsläggning, miljötillstånd, tillstånd enligt vatten-
lagen, eventuella undantagslov enligt naturvårdslagen, ke-
mikalietillstånd, anslutningstillstånd enligt landsvägslagen 
samt bygglov, åtgärdstillstånd och tillstånd för miljöåtgär-
der. (MKB-beskrivningen kapitel 4 sidorna 43–46, bara på 
finska)

För att fullfölja delgeneralplanen krävs detaljplanering av de 
byggområden som är väsentliga för gruvdriften. Samtidigt 
som delgeneralplanen utarbetas görs också detaljplaner 
för Hannukainens gruvindustriområde och Rautuvaara in-
dustriområde.

Man har för avsikt att ingå markanvändningsavtal enligt 
MBL 91b § och andra avtal mellan kommunen och gruvbo-
laget samt eventuella andra parter. Markanvändningsavtal 
kan ingås bindande för parterna efter att planutkastet eller 
förslaget har varit offentligt framlagt. Genom markanvänd-
ningsavtal kan man komma överens om rättigheter och 
skyldigheter mellan parterna.

Hannukainen Mining Oy har lämnat in sin utmålsansökan 
till Säkerhetsteknikcentralen TUKES och miljötillståndsan-
sökan till regionförvaltningsverket.

Gruvans uppskattade livslängd är cirka 20 år med de upp-
gifter som nu finns om malmtillgången. Det tar cirka 2 år 
att avlägsna ytjorden och bygga skyddsvallen. 
Gruvdriften kan börja cirka 3 år efter 
investeringsbeslutet. Brytningen av malm bedöms pågå 
närmare 20 år. Stängningen av gru-van uppskattas pågå i 
fem år.

Lahtis 5 april 2016

Justerad 10.11.2016

Ramboll 

Planläggningsenheten

Annu Tulonen

Enhetschef
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