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VIITE: HANNUKAISEN KAIVOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

ASIA:
lupa poiketa luonnonsuojelulain 42 § mukaisesta rauhoitussäännöksestä koskien
lapinkämmekän (Dactylorhiza lapponica) esiintymä, joka sijaitsee Hannukaisen kaivosalueella.
Northland
Mines
Oy
tulee
jättämään
Pohjois-Suomen
aluehallintovirastolle
ympäristönsuojeluasetuksen 2000/169 1 luvun 1 § mukaisen ympäristölupahakemuksen
Hannukaisen kaivoshankkeesta.
Hannukaisen kaivoksen hankealue sijaitsee Kolarin kunnassa noin 25 km Kolarin kunnan
keskustasta koilliseen. Kaivoshanke käsittää rautaoksidi-kupari-kulta (Iron-Ore-Copper-Gold, IOCG)
malmiesiintymän hyödyntämisen.
Hanke tulee kokonaisuudessaan sisältämään kaksi avolouhosta (Hannukainen ja Kuervitikko),
kolme sivukivialuetta, vesivarastoaltaan, esimurskaamon, kuljetuskäytävän ja kuljetushihnan,
rikastamon, rikastushiekka-alueen, tarvittavat tiet, voimajohdon ja kuljetushihnan sekä ratapihan
rikasteen junaan lastaamista varten. Hankkeen toiminnoista louhokset, sivukivialueet,
vesivarastoallas ja esimurskaamo sijaitsevat Hannukaisen alueella. Rikastamo ja rikastushiekkaalue sijaitsevat Rautuvaarassa, noin 10 km Hannukaisesta etelään. Alueiden välillä kulkee
maanpäällinen hihnakuljetin, jolla murskattu malmi kuljetetaan Hannukaisesta Rautuvaaraan.
Hannukaisen alueella sijaitsee aikaisemmin harjoitetun toiminnan seurauksena kaksi vedellä
täyttynyttä avolouhosta, Laurinoja ja Kuervaara, sekä sivukivialue. Rautuvaaran alueella sijaitsee
entinen maanalainen kaivos, kaksi pientä avolouhosta, sivukivikasoja sekä rikastushiekka-alue.
Kuervitikon malmiesiintymää ei ole aiemmin louhittu.
Kaivostoimintojen sijoittelussa on mahdollisimman pitkälle huomioitu alueen luonnonolosuhteet,
luontoarvot sekä mm. alueen virkistyskäyttö ja asutus. Avolouhoksen sijainnin määrittelee
kuitenkin malmion sijainti, jolloin sijoitusvaihtoehtoja louhokselle ei ole.
Rauhoitettua lapinkämmekkää esiintyy hankkeen suoran vaikutuksen alueella. Esiintymä on
esitetty kartalla merkinnällä rauhoitettu laji, kuvassa 1. Esiintymä tuhoutuu hankkeen
vaikutuksesta.
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Kuva 1. Lapinkämmekän esiintymä Hannukaisen kaivosalueella on esitetty merkinnällä rauhoitettu laji
(tiedot Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan: Northland Mines Oy 2013).

Lapinkämmekkäesiintymien kokonaismäärä Kolarin ja sen naapurikuntien alueella on 150. Näistä
Kolarissa on kolme, Muoniossa neljä, Rovaniemellä neljä ja Kittilässä 139. Suurin osa lajin
esiintymistä sijaitsee suojelualueiden ulkopuolella. Hannukaisesta on tehty kaksi uutta
lapinkämmekkälöytöä hankkeen nykytilaselvitysten aikana. (Northland Mines Oy)
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Kuva 2. Lapinkämmekän esiintyminen.

Kompensaatio
Yhden esiintymän tuhoutumisella on merkittävä vaikutus lajin suotuisaan suojelutasoon. Suurin
osa lajin esiintymistä on suojelualueiden ulkopuolella. Soveltuvat kompensaatiotoimet sovitaan
ELY-keskuksen kanssa ja ne toteutetaan ennen rakentamisen aloittamista.
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