Kuva 11-2-7. Havainnekuvat näkymästä Yllästunturin maisematieltä hankealueelle 15 vuotta kaivostoiminnan aloittamisen jälkeen kesäaikana (ylempi kuva) ja
talviaikaan (alempi kuva). Kuvat perustuvat vaihtoehtoon 1A.
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11.2.6.3 Vaikutuksen merkittävyys
Kaikkien hankevaihtoehtojen maisemavaikutusten katsotaan
olevan suurelta osin samansuuruisia, mutta eroavaisuuksia
esiintyy. Seuraavassa on ensin arvioitu hankkeen kokonaisvaikutusta, jonka jälkeen eri vaihtoehtoja on verrattu keskenään.
Suurimmat muutokset maisemaan aiheutuvat rakentamisvaiheen aikana. Hankkeen kaikkien vaihtoehtojen aiheuttamat maiseman muutokset ulottuvat laajalle alueelle, vaikka hankkeen näkyvyys maisemassa on
melko rajallinen. Maiseman muutokset ovat puuston ja pinnanmuotojen peittävyyden ansiosta tuskin havaittavissa lähiympäristössä, kun taas kauempana maastossa näkyvyys rajoittuu korkeimpiin maaston kohtiin. Perustuen yllämainittuihin vaikutuskohteiden herkkyyksiin ja vaikutusten suuruuteen hankkeen rakentamisen ja toiminnan kokonaisvaikutusta maisemaan voidaan pitää pitää kohtalaisena.
Vaikka maisemaan aiheutetut muutokset ovat pitkäkestoisia,
altistuvat herkät vaikutuskohteet kuten matkailijat ratsastusreiteillä tai asukkaat metsissä maisemavaikutuksille vain väliaikaisesti tai eivät ollenkaan. Lähialueen asuinrakennuksilta tai kiinteistöiltä ei synny mallinnuksen perusteella pysyvää näköyhteyttä hankealueelle. Vähemmän herkät vaikutuskohteet kuten
Ylläksen hiihtomatkailijat eivät yleisesti altistu maiseman muutoksille, lukuun ottamatta kuuden läntisen rinteen käyttäjiä kaikista 63:sta tarjolla olevasta rinteestä. Välimatkan, pinnanmuotojen ja puuston takia ei Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta käytännössä ole näkyvyyttä hankealueelle. Olemassa oleva
Rautuvaaran rikastushiekka-allas ja Rautuvaaran alueen historialliset kaivosrakennukset ovat jo näkyvissä, osaksi muuttaen
maisemaa.
Hankkeen toimintavaiheen aikana räjäytysten aikaansaaman
pölyn ja voimalaitoksista tulevan savun vuoksi maisemavaikutusten lähteiden määrä nousee. Tämä ei kuitenkaan merkittävästi muuta hankkeen aiheuttamaa kokonaisvaikutusta maisemaan.
Vuodenajat muuttavat merkittävästi hankkeen aiheuttamia maisemavaikutuksia ja näkyvyyttä. Talvella sivukivialueet
ja rikastushiekka-allas ovat enimmäkseen lumen peittämiä,
mikä erottuu hyvin useimmiten tummemmassa metsämaisemassa. Laajat lumen peittämät kaivos- ja sivukivialueet näkyvät talvimaisemissa luonnon elementeistä poikkeavina alueina. Kuitenkin, Rautuvaaran rikastushiekka-allas ja saostusaltaat
näkyvät laakeana, järvimäisenä lumipeitteisenä alueena nykyiselläänkin, mikä ei juuri poikkea vaihtoehdoissa 1B ja 4 suunnitellusta rikastushiekka-altaasta. Kesällä laajat puuttomat alueet erottuvat myös kaukomaisemassa, mutta kontrasti metsämaiseman ja kaivokseen liittyvien alueiden värityksessä ei ole
niin suuri kuin talvella. Hankealue näkyy parhaiten Yllästunturin
laelta ja länsirinteiltä. Kesäaikaan Yllästunturilla vierailee selvästi
vähemmän ihmisiä kuin talviaikaan, joten maisemavaikutus voidaan kokea talvella suurempana kuin kesällä. Talvisin hankealue
näkyy lisäksi valaistuna Yllästunturille.

11.2.6.4 Hankevaihtoehtojen vertailu
VE1A

Maisemavaikutukset ovat suurimmat ja laajimmat
vaihtoehdossa 1A, jossa Hannukaisen alueelle rakennetaan myös rikastushiekka-allas. Tämä tarkoittaa, että Yllästunturin rinteiltä on näkyvissä sekä
Hannukaisen rikastushiekka-allas että Rautuvaaran
vanha rikastushiekka-allas ellei sitä maisemoida.
VE1B
Vaihtoehdon 1B maisemavaikutukset ovat selvästi
vaihtoehto 1A:ta pienempiä kun rikastushiekka-allas
rakennetaan Rautuvaaraan Hannukaisen alueen sijasta. Tämä vähentää Hannukaisen alueen maisemavaikutuksia koska hankkeen kokonaispinta-ala pienentyy selvästi. Vaihtoehto 1B:hen kuuluu vanhan
rikastushiekka-altaan laajentaminen ja uudelleen
käyttö. Verrattuna nykyiseen tilanteeseen maisemamuutokset tässä tapauksessa pysyvät verrattain vähäisinä.
VE1C
Vaihtoehto 1C aiheuttaa selvästi vaihtoehtoja 1A ja
1B pienemmät maisemavaikutukset. Tämä johtuu
siitä että Juvakaisenmaan alue sijaitsee kaukana
Yllästunturilta tai ympäristön muilta korkeilta paikoilta. Juvakaisenmaan alueen käyttö kuitenkin laajentaa hankkeen vaatimaa aluetta ja ottaa käyttöön
alueen, joka ei ole mukana missään muussa vaihtoehdossa.
VE4
Vaihtoehto 4 on maisemavaikutuksiltaan samantyyppinen kuin vaihtoehto 1B. Erona vaihtoehtoon
1B on Rautuvaaraan rakennettava teollisuusalue ja
rikastamo, joka sijoittuu nykyisen rikastushiekka-altaan länsipuolelle lähelle tietä 940 (Ylläksentie).
Teollisuusrakennukset eivät tule näkymään
Ylläksentielle, mutta Yllästunturin huipulta ja länsirinteiltä rakennukset näkyvät Rautuvaaraan sijoitettavan rikastehiekka-altaan takana (Kuvat 11-2-8 ja
11-2-9). Verrattuna muihin vaihtoehtoihin, laajemman rakennuskannan näkyvyys Rautuvaaran alueella ei eroa kuitenkaan ratkaisevasti muista vaihtoehdoista, koska suodatuslaitos ja junan lastaus- ja varastorakennukset sijoittuvat vaihtoehdoissa 1A-1C
samalle alueelle.
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Kuva 11-2-8. Havainnekuva näkymästä Yllästunturin huipulta hankealueelle 15 vuotta kaivostoiminnan aloittamisen jälkeen. Kuva perustuu vaihtoehtoon 4.

Kuva 11-2- 9. Talvinen valokuva näkymästä hankealueelle Yllästunturin huipulta ennen rakentamista (ylempi kuva) ja 15 vuotta kaivostoiminnan aloittamisen
jälkeen (alempi kuva). Kuvat perustuvat vaihtoehtoon 4.
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11.2.7 Sulkemisvaiheen maisemavaikutukset

11.2.8 Vaikutusten lievennystoimet

Sulkemisvaiheessa hankealue maisemoidaan muistuttamaan
mahdollisimman paljon kaivostoimintaa edeltänyttä tilaa.
Suurin osa kaivosrakennelmista ja rakennuksista tullaan poistamaan ja avolouhokset annetaan täyttyä vedellä. Jyrkät rinteet
tullaan tasoittamaan ja sivukivikasat maisemoidaan muistuttamaan ympäröiviä vaaroja ja tuntureita. Koko alueelle ajetaan
kasvukerrosta ja koko alue istutetaan uudelleen. Kasvien kasvaessa alue palautuu hiljalleen lähes luonnonmukaiseen tilaan.
Sivukivialueista tulee uusia pinnanmuotojen korkokohtia lähi- ja
kaukomaisemaan (Kuva 11-2-10).
Vaihtoehdossa 1A rikastushiekka-allas joko siirretään takaisin Hannukaisen louhokseen tai peitetään paikalleen pintakerroksella. Jos louhos täytetään rikastushiekalla, alue uudelleen istutetaan ja palautetaan luonnonmukaiseen tilaansa muistuttaen ympäröivää ympäristöä jättämättä pysyviä vaikutuksia luontoon. Jos rikastushiekka-allas peitetään ja uudelleen istutetaan
paikalleen, maisemaan jää ympäröiviä vaaroja ja huippuja muistuttava pieni kukkula. Muissa vaihtoehdoissa rikastushiekka-allas tullaan peittämään ja uudelleen istuttamaan jättäen jälkeensä ympäröivää maastoa muistuttavan pienen kukkulan.
Kaikissa hankevaihtoehdoissa suurin
osa hankkeen kielteisistä maisemavaikutuksista tulee lieventymään sulkemisvaiheessa, vaikka alue ei tule kokonaan palautumaan kaivosta edeltäneeseen tilaan. Vaihtoehdoissa 1B ja 4 rikastushiekka-altaan
maisemointi palauttaa edeltäneiden kaivostoimintojen aiheuttamat vaikutukset alueella enemmän luonnonmukaiseen tilaan,
kun olemassa oleva rikastushiekka-allas maisemoidaan ja uudelleen istutetaan. Tätä voidaan pitää maiseman kannalta positiivisena vaikutuksena nykytilanteeseen verrattuna.

Maisemavaikutuksia voidaan lieventää jättämällä mahdollisimman paljon puustoa ja maapeitteitä rakennettujen alueiden
ympärille. Esimerkiksi suunnitellun suojavyöhykkeen sisällä oleva puusto säilyy siltä osin kun sitä ei ole toimintojen kohdalla.
Rikastushiekka-altaan ja sivukivialueiden vaiheittainen rakentaminen vähentää maisemavaikutuksia hankkeen alkuvaiheissa.
Sivukivialueiden ja rikastushiekka-altaan sekä muiden alueiden
vaiheittainen maisemointi vähentää maisema- ja visuaalisia vaikutuksia. Varsinkin VE4:n suunnitelmissa on varauduttu vaiheittaisiin sulkemistoimenpiteisiin.
Rakennusten värivalinnat voivat myös vähentää näkyvyyttä.
Tämä koskee erityisesti rikastamon, suodatuslaitoksen jne. näkyvyyttä.

11.2.9 Sulkemisvaiheen jälkeiset jäännösvaikutukset
Sulkemisvaiheessa infrastruktuurin, rakennusten ja patojen purkaminen ja poistaminen poistaa näiden rakenteiden visuaaliset
vaikutukset. Hankealue maisemoidaan mahdollisimman luonnontilaista muistuttavaan tilaan. Kasvillisuuden palattua alueelle hankealuetta ei juurikaan erota maisemassa muutoin kuin
muuttuneen topografian perusteella.

Kuva 11-2-10. Hankealueen sulkemistoimenpiteiden valmistumisen jälkeinen
havainnekuva. Kuva perustuu hankevaihtoehtoon 1A.
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