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 JOHDANTO 1

Tämä työ on Haapaveden Rahkolan alueelle suunniteltavan tuulivoimapuiston 
suunnittelutarveratkaisua palveleva luonto- ja linnustoselvitysten erillisraportti. 
Raportissa kuvataan tuulivoimapuiston luonnonolosuhteiden nykytila sekä suun-
nittelussa huomioitavat arvokkaat luontokohteet. Työssä kuvataan myös alueen 
ympäristön tilaan vaikuttavat muut tekijät, kuten maaperätiedot, pinta- ja pohja-
vesiasiat sekä lähimmät suojelualueet ja muut suojeluohjelmat. Lisäksi raportissa 
arvioidaan tuulivoimapuiston vaikutukset alueen luonnonolosuhteisiin.   

Alueelle laadittujen luonto- ja linnustoselvitysten tavoitteena on paikantaa arvok-
kaat luontotyypit, jotka ovat joko lainsäädännöllä määriteltyjä tai muutoin alueel-
lisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta edustavia kohteita. Lisäksi selvitysten 

tavoitteena on turvata valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisen ja luonnon-

suojelulain (47 § ja 49 §) mukaisen erityisen arvokkaan lajiston mahdolliset esiin-
tymisalueet sekä EU:n luonto- ja lintudirektiivien mukaisen kasvi-, eläin- ja lintu-
lajiston esiintymät. Arvokkaiksi tulkitut luontokohteet on esitetty karttakuvassa ja 
kuvailtu kuviokohtaisesti raportissa. Luontokohteet on rajattu hankesuunnittelua 
varten, vaikka aluetta ei kaavoitetakaan. Luontokohteita voi hyödyntää alueen 
metsäsuunnittelussa.  

Tuulivoimapuistoalueen muun eläimistön nykytila on käsitelty tämän raportin yh-
teydessä EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen lajien osalta.  

Luonto- ja linnustoselvityksen ovat laatineet FM biologit Ville Suorsa, Tanja Jylänki 

ja Minna Tuomala FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Oulun toimistolta.  
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 HANKKEEN SIJAINTI JA KUVAUS 2

 Sijainti 2.1

TM voima Oy suunnittelee Haapaveden Rahkolaksi nimetylle alueelle suunnittelu-

tarveratkaisuna luvitettavaa tuulivoimahanketta. Alue sijaitsee Haapaveden ja Ou-
laisten kuntien rajan tuntumassa. Alueelta on matkaa Haapaveden keskustaan 
noin 19 kilometriä, Oulaisten keskustaan noin 17 kilometriä ja Ylivieskan keskus-
taan noin 22 kilometriä (kuva 1).   

Hankealue on tavanomaisessa metsätalouskäytössä. tuulivoimaloiden rakennus-
paikat sijoittuvat Ylivieskan Kantokylästä Haapaveden Ollilanperälle johtavan Kan-
tokyläntien molemmille puolille. Hankealuetta halkoo myös Jokilaaksojen kelkkaili-
joiden merkitty moottorikelkkareitti. Tarkastellun hankealueen pinta-ala on noin 
500 hehtaaria. Hankealue on yksityisten maanomistajien omistuksessa. 

 

Kuva 1. Hankealueen sijainti. 

 Hankkeen tekninen kuvaus 2.2

Suunnitellut neljä tuulivoimalaa tulevat olemaan enintään 230 metriä korkeita ja 

tornirakenteeltaan yhtenäisiä (teräslieriö- tai hybriditorni). Roottorilavan pituus 

tulee olemaan noin 75 metriä ja roottoriympyrän halkaisija noin 150 metriä. 
Hankkeen mallinnuksissa käytetyn voimalan malli on Vestas V150, jonka napa-
korkeus on 155 metriä ja yksikköteho 4,2 MW. Voimalan kokonaiskorkeus on 230 
metriä.  

Tuulivoimaloiden sähköntuotanto liitetään sähköverkkoon maakaapelilla Uusniva-

lan sähköasemalla, ilmajohtoja ei rakenneta. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkö-
verkko toteutetaan maakaapeliverkkona ja maakaapelointi sijoittuu huoltoteiden 
yhteyteen.  
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Kuva 2. Voimaloiden sijoittuminen ilmakuvalla. 

 
Kuva 3. Voimaloiden sijainti sekä huoltotiestön ja maakaapeleiden sijoittuminen hankealueella. 
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 AINEISTO JA MENETELMÄT 3

 Kasvillisuus ja luontotyypit 3.1

Rahkolan hankealueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä on inventoitu kesällä 2015 

kahden maastopäivän ajan. Hankkeessa selvitettiin laajempi alue, joista tässä ra-
portissa on kuvailtu hankkeeseen valitut neljä voimalapaikkaa ja niiden lähiympä-
ristö. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitysten maastotöistä on vastannut FM biologi 
Tanja Jylänki.   

Kasvillisuusinventoinneissa on huomioitu tarkemmin tuulivoimaloiden sijoituspaik-
kojen luonto-olosuhteet sekä laajemmin koko suunnittelualue arvokohdetarkaste-
luna. Arvokohdetarkastelun tarkoituksena oli kartoittaa hankealueen edustavat 
luontokohteet, jolloin myös mahdollisiin sijoitussuunnitelmien muutoksiin olisi 
olemassa selvitysaineistoa. Alueen tai lähialueiden luonnonolosuhteita ei ole kar-

toitettu aiemmin muissa selvityksissä.  

Inventoinneissa tarkasteltiin suunnitelman mukaisten voimalapaikkojen lisäksi 
mahdollisia metsälain (10 §) erityisen tärkeitä elinympäristöjä, vesilain (2 luku 
11§) mukaisia luontotyyppejä, luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Raunio 
ym. 2008) mukaisesti uhanalaisia luontotyyppejä sekä potentiaalisia arvokkaan 
lajiston esiintymispaikkoja.  

Alueelta ja sen lähistöltä tiedossa oleva uhanalaisten lajien paikkatietoaineisto on 
tiedusteltu ympäristöhallinnon uhanalaisrekisteristä (tiedonanto, Hertta Eliölajit -
tietokanta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 3/2015). Lisäksi on tiedusteltu Met-
säkeskukselta alueelle mahdollisesti sijoittuvia kohteita, joista maksetaan metsä-
talouden ympäristötukea (Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskus, 2015).  

Tässä raportissa käsitellään alueen luonnon yleispiirteet, kuten metsien kasvu-
paikkatyypit ja niiden käsittelyaste. Lisäksi esitellään lähimmät arvokkaat luonto-

kohteet ja kansallisten lakien mukaiset sekä paikallisesti muutoin arvokkaat luon-
totyypit kuvaillaan. Kuvauksissa huomioidaan mm. luontotyyppien uhanalaisuus-

luokitus. Arvokkaaksi tulkitut luontokohteet esitetään karttakuvassa (kuva 13.) 

 Linnustoselvitykset 3.2

Rahkolan suunnitellun tuulivoimapuiston pesimälinnustoa on selvitetty yleisesti 
käytössä olevia ja pesimälinnustoinventointeihin tarkoitettuja laskentamenetelmiä 
(kartoituslaskenta ja pistelaskenta) soveltamalla (mm. Koskimies & Väisänen 
1988). Tuulivoimaloiden suunnitelluilla rakennuspaikoilla suoritettiin pistelasken-
taa (4 laskentapistettä), minkä lisäksi hankealueella sekä laajemmin sen ympäris-
tössä suoritettiin sovellettua kartoituslaskentaa. Sovelletussa kartoituslaskennas-

sa kierreltiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella valittuja alueita, joissa 
suojelullisesti arvokkaita lajeja arvioitiin esiintyvän. Sovelletun kartoituslaskennan 
ohessa havainnoitiin myös alueen ilmatilaa mm. saalistavien petolintujen löytämi-
seksi. Hankealueella suoritettiin metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys niiden 

parhaaseen soidinaikaan, minkä lisäksi mahdollisia soidinpaikkoja sekä eri lajien 
elinolosuhteita on huomioitu muiden alueella suoritettujen linnustoselvitysten yh-
teydessä. Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys suoritettiin 28.4.2015, pistelas-

kentapisteet laskettiin 1.6.2015 ja sovellettua kartoituslaskentaa suoritettiin 
26.5.2015 ja 9.6.2015. Alueen pesimälinnustoselvityksiin käytetty työmäärä oli 
yhteensä neljä maastotyöpäivää ja noin 30 tuntia. Pesimälinnustoselvitysten li-
säksi täydentävää tietoa alueen linnustosta on saatu myös muiden hankealueella 
toteutettujen luontoselvitysten yhteydessä. 

Linnustoselvitysten yhteydessä kiinnitettiin erityistä huomiota mahdollisiin petolin-
tujen reviireihin ja pesäpaikkoihin sekä muihin mahdollisiin linnustollisesti arvok-
kaisiin kohteisiin. Laskennat suoritettiin hyvissä havainnointiolosuhteissa ja ne 
ajoitettiin pääasiassa aikaiseen aamuun, noin 4–6 tuntia auringon nousun jälkei-
seen aikaan. Sovelletun kartoituslaskennan yhteydessä alueen linnustoa tarkkail-
tiin myös myöhemmin aamupäivällä sekä iltapäivällä mm. saalistavien petolintu-

jen löytämiseksi. Laskentojen aikana havaitut linnut kirjattiin ylös vihkoon ja 

maastokartoille, ja tulokset tulkittiin toimistotyönä ko. laskentamenetelmästä an-
nettujen ohjeiden (mm. Koskimies & Väisänen 1988) mukaisesti. Kaikille havai-
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tuille lintulajeille tulkittiin pesimävarmuusindeksi lintuatlaskartoituksessa käytetyn 
ohjeistuksen mukaisesti (ks. Valkama ym. 2011). Havaintojen tulkinta tehtiin ns. 
minimiperiaatteella, jolloin yksikin sopivassa elinympäristössä tehty pesintään 
viittaava havainto riitti siihen, että laji tulkittiin alueella pesiväksi. 

Rahkolan suunnitellun tuulivoimapuiston alueella ei suoritettu lintujen muuton-
tarkkailua vuoden 2015 luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä. Hankealue si-
joittuu Pohjois-Pohjanmaan eteläosan sisämaa-alueelle, kauas tunnettujen muut-
toreittien ulkopuolelle (pl. syksyn kurkimuutto), jolloin hankealueen kautta kulke-
va lintujen muuttovirta arvioitiin lähtökohtaisesti vähäiseksi ja hajanaiseksi. Han-
kealueen kautta kulkevaa muuttolinnustoa koskevat osat tässä luontoselvitykses-

sä perustuvat muualta lähialueelta mahdollisesti olemassa olevaan tietoon, yleis-
tietoon lintujen muuttoa ohjaavista tekijöistä ja arvioijan omaan kokemukseen lin-
tujen muuttokäyttäytymisestä eri alueilla Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla.  

Linnustoselvitysten aikana keskityttiin erityisesti selvittämään suojelullisesti ar-

vokkaiden lajien kuten Suomen Punaisen kirjan uhanalaisten ja silmälläpidettävien 
lajien (Rassi ym. 2010), alueellisesti uhanalaisten lajien (Rajasärkkä ym. 2013) 
EU:n lintudirektiivin liitteen I lajien (79/409/ETY), Suomen luonnonsuojelulailla 
(20.12.1996/1096) ja luonnonsuojeluasetuksella (14.2.1997/160) uhanalaisiksi 
tai erityistä suojelua vaativiksi säädettyjen lajien esiintyminen hankealueella sekä 
sen ympäristössä. Erityistä huomiota kiinnitettiin myös muihin tuulivoimahankkei-
den linnustovaikutuksille herkiksi arvioituihin lajeihin. Selvitysten aikana saatiin 

hyvä yleiskuva myös alueella esiintyvästä tavanomaisemmasta lintulajistosta. 

Tässä selvityksessä käytettiin seuraavia aineistoja ja tietolähteitä maastoselvitys-
ten pohjatiedoiksi sekä selvitysten täydentämiseksi: 

 Maanmittauslaitoksen kartta- ja ilmakuva-aineistot (lintujen elinympäristöt) 

 Ympäristöhallinnon OIVA – ympäristö- ja paikkatietokanta asiantuntijoille (ympäris-
tön suojelualueet) 

 BirdLife Suomen ja SYKE:n paikkatietoaineistot (ympäristön IBA- ja FINIBA- kohteet) 

 Metsähallituksen petolinturekisteri (ympäristön erityisesti suojeltavien petolintujen 
pesäpaikat, aineistopyyntö) 

 Luonnontieteellisen keskusmuseon Sääksirekisteri (ympäristön sääksen pesäpaikat, 
aineistopyyntö) 

 Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimisto (ympäristön suojelullisesti ar-
vokkaiden lajien pesäpaikka- ja rengastustiedot, aineistopyyntö) 

 Valtakunnallinen lintuatlastietokanta (pesimälajiston yleispiirteet) 

 
Linnustoselvityksen raportoinnista on vastannut FM biologi Ville Suorsa FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Oulun toimistolta. Linnuston maastoselvityksistä 
ovat vastanneet linnustoasiantuntija Eino Mikkonen sekä Ville Suorsa FCG Suun-

nittelu ja tekniikka Oy:stä. 

 Muu eläimistö ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) 3.3

lajit 

Tiedot alueen eläimistöstä perustuvat pääosin yleistietoon erityisesti nisäk-
käidemme levinneisyydestä ja elinympäristövaatimuksista. Hankealueella ja sen 
läheisyydessä esiintyvää eläimistöä ja eri lajien elinympäristöinä potentiaalisia 
alueita on huomioitu hankkeen yhteydessä suoritettujen luonto- ja linnustoselvi-
tysten yhteydessä. 

Hankealueella toteutettiin yleispiirteinen liito-oravainventointi pesimälinnustoselvi-
tysten ensimmäisten laskentakierrosten yhteydessä, minkä lisäksi lajin elinympä-
ristöjä huomioitiin myös muiden luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä. Kartta- 
ja ilmakuvatarkastelun perusteella todetut lajin potentiaaliset elinympäristöt in-

ventoitiin papanakartoitusmenetelmää soveltaen, minkä lisäksi arvioitiin alueen 
soveltuvuutta lajin elinympäristönä. 
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 Lepakkoselvitys 3.3.1

Rahkolan alueen lepakoista ei ole julkaistu aiempia kartoitustuloksia, eikä Haapa-
järven-Oulaisten alueen tai niiden lähiympäristön lepakkotilanteesta ollut saatavil-
la muutakaan ajantasaista tietoa. Laajemmin Pohjois-Pohjanmaan eteläosien sekä 
Kalajokilaakson alueella on kuitenkin tehty lepakkoselvityksiä viime vuosina mm. 

useisiin tuulivoimahankkeisiin liittyen. 

Rahkolan tuulivoimapuiston hankealueella sekä sen ympäristössä toteutettiin ke-
sän 2015 aikana yleispiirteinen lepakoiden ruokailualueiden kartoitus. Kartoitus 
tehtiin ns. aktiivikartoitusmenetelmää hyödyntäen, missä hankealueen lepakoille 

potentiaaliset kohteet kierrettiin kattavasti läpi detektorilla (Echometer EM3+ ja 
Pettersson D200) kuunnellen. Lepakkoselvitykset kohdennettiin erityisesti sellaisil-
le alueille, joiden maankäyttö tulee muuttumaan hankkeen toteutuessa sekä kart-
ta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella lepakoiden esiintymisen kannalta potenti-
aalisiksi arvioiduille alueille (mahdolliset ruokailualueet sekä lisääntymis- ja le-

vähdysalueet). Lepakkoselvitykset suoritettiin suurimmaksi osaksi kävellen han-
kealueella sekä joiltain osin autokartoitusmenetelmää hyödyntäen alueen ulko-

puolella. 

Lepakkoselvitykset toteutettiin 15.–16.6. ja 13.–14.7.2015, jolloin lepakoita ha-
vainnoitiin yöllä noin klo. 22:00–04:30 välisenä aikana. Kartoitusöinä säätila ja 
olosuhteet olivat suotuisia ja lepakoiden kartoitukseen otollisia. Lepakoille sopivi-

en lisääntymis- ja levähdyspaikkojen (mm. kolopuut ja vanhat rakennukset) sekä 
ruokailualueiden esiintymiseen on kiinnitetty huomiota myös muiden hankealueel-
la suoritettujen luonto- ja linnustoselvitysten ohessa. 

Lepakkoselvitysten yhteydessä mahdollisesti todetut lepakoiden käyttämät alueet 
arvotettiin seuraavien, nykyään yleisesti käytössä olevien, periaatteiden mukai-

sesti. Luokitusperusteena on käytetty alueella esiintyvää lajistoa ja lepakoiden 
määrä (Siivonen 2004). Luokitusperusteet ovat: 

 

Lepakot käyttävät eri aikoina vuodesta eri alueita ruokailuun, mistä johtuen le-
pakkoselvitykset tulisi toistaa useamman kerran kesän aikana. Nyt toteutettu le-

pakkoselvitys koostuu kahdesta kesälle ajoittuvasta kartoituskäynnistä, joiden ar-
vioitiin antavan riittävän yleiskuvan lepakoiden esiintymisestä sekä lepakoille 
mahdollisesti arvokkaista kohteista. Syksymmällä lepakot jakaantuvat tasaisem-
min ja laajemmalle alueelle lisääntymis- ja levähdyspaikkojen ympäristöön. To-
teutettujen selvitysten perusteella alueen lepakkotiheys on niin alhainen, että kar-

toituskertojen lisääminen ei todennäköisesti olisi muuttanut tuloksia merkittävästi. 

Lepakkoselvityksen maastotöistä sekä raportoinnista on vastannut FM biologi Ville 
Suorsa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 

 

 

 

 

 

 

Luokka I:  Lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikka. Alueen hävittäminen tai hei-
kentäminen on Suomen luonnonsuojelulaissa kielletty (LSL 49 §). 

Luokka II:  Lepakoiden tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä on huomi-
oitava alueen arvo lepakoille (EUROBATS 1999). 

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä on mahdollisuuksien mu-
kaan huomioitava alueen arvo lepakoille. 
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 YMPÄRISTÖN YLEISKUVAUS 4

 Kallio- ja maaperä sekä topografia 4.1

Haapaveden alueen kallioperä lukeutuu suurelta osin Keski-Suomen granitoidi-

kompleksiin. Rahkolan hankealueen pääkivilajit ovat grauvakkaa ja lisäksi alueella 
esiintyy pienempinä juonteina kvartsi-maasälpäliusketta ja plagioklaasiporfyriittiä. 
Hankealueella pintamaakerrokset ovat paikoin ohuita ja alueella esiintyy myös 
pintakalliota. 

 

Kuva 4. Hankealueen kallioperä (GTK kallioperäkartta 1:200 000, 2015a). 

 

Kuva 5. Hankealueen maaperä (GTK maaperäkartta 1:200 000, 2015a). 
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Rahkolan hankealueen maaperä on pääosin sekalajitteista ja turvemaavaltaista 
ojitettua metsätalousmaata. Alustavat voimalapaikat sijoittuvat karkeammille mo-
reeni- tai kallioalueille. Alueella esiinny kalliopaljastumia useissa kohdissa. Ylei-
sesti Kala- ja Pyhäjokilaaksojen alue on hyvin tasaista ja alavaa. Rahkolan alueel-
la korkeimmat kohdat sijoittuvat noin 105–110 m mpy.  

Hankealueelle tai sen läheisyyteen (10 km etäisyys) ei sijoitu luonnon- ja maise-
mansuojelun kannalta arvokkaita kallioalueita, tuuli- ja rantakerrostumia tai mo-
reenimuodostumia.  

Happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys alueella on GTK:n tietojen 
mukaan hyvin pieni (GTK, 2015b).  

 Pinta- ja pohjavedet 4.2

 Pintavedet 4.2.1

Rahkolan hankealue sijoittuu Pyhäjoen vesistöalueen (54) Pyhäjoen alaosan 

(54.01) ja Pyhäjoen keskiosan (54.02) alueiden sekä Vaikonojan valuma-alueen 
(54.09) 2.jakovaiheenvaluma-alueille. Hankealue sijoittuu kolmelle 3. jakovaiheen 
valuma-alueelle; Vaikonojan yläosan valuma-alue (54.093), Oulaistenojan valu-
ma-alue (54.015) ja Mäyränojan alaosan valuma-alue (54.027). Pyhäjoki virtaa 
alueen pohjois-koillispuolella lähimmillään noin kuuden kilometrin päässä hanke-
alueesta.  

Hankealuetta lähimmät pienvesistöt ovat Ängeslammit noin 1,6 kilometriä hanke-
alueen lounaispuolella ja Mäyränoja, joka virtaa noin kolmen kilometrin päässä 
alueen itäpuolella. 

 Pohjavesialueet 4.2.2

Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, joten suoria vaikutuksia pohja-
vedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutumisolosuhteisiin ei ole. 

Lähimmät pohjavesialueet ovat Pokela (luokka I) hankealueen pohjoispuolella se-
kä Kivikorpi (luokka I) alueen itäpuolella. Molemmat ovat vedenhankintaa varten 
tärkeitä pohjavesialueita (luokka I). Etäisyys lähimpiin pohjavesialueisiin on 8-9 
kilometriä.  

Taulukko 1. Hankealuetta lähimmät pohjavesialueet (SYKE, Avoin tieto, 2018). 

Pv-alue tunnus luokka Antoisuus m
3

/d Etäisyys 

hankealueelta km 

Sijainti 
ilmansuunta 

Kivikorpi 11071005 I 150 n. 8 km itä 

Pokela 11563002 I 450 n. 9 km pohjoinen 

Luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue 
Luokka II: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue 
Luokka III: muu pohjavesialue 
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Kuva 6.  Hankealuetta lähimmät pohjavesialueet (SYKE, Avoin tieto, 2018). 

 Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmi-4.3

en kohteet 

Hankealueella ei sijaitse Natura-alueita, luonnonsuojelualueita tai suojeluohjelmi-
en alueita. Lähin Natura-verkoston alue on Iso Honkaneva - Pieni Honkanevan 
Natura-alue (FI1100006), joka sijoittuu noin 3,3 km etäisyydelle lähimmistä voi-
malapaikoista luoteeseen. Iso Honkaneva - Pieni Honkanevan Natura-alue on si-
sällytetty Suomen Natura 2000-verkostoon luontodirektiivin mukaisena SCI-
alueena (SCI = Sites of Community Interest). Iso Honkaneva - Pieni Honkanevan 
on pinta-alaltaan noin 180 ha. Alue on luonnontilainen aapasuo, jossa on paikoin 

reheviä suotyyppejä, metsäsaarekkeita ja suon halki virtaava puro. Iso Honkane-
va on myös muu luonnonsuojelualue ja Iso Honkaneva - Pieni Honkanevan suo-
alue kuuluu myös soidensuojelun perusohjelman kohde.  

Muita läheisiä Natura-alueita ovat Mustakorven Natura-alue (FI1000006), joka si-
joittuu noin 5,8 km etäisyydelle lähimmistä voimaloista kaakkoon. Mustakorven 

Natura-alue on sisällytetty Suomen Natura 2000-verkostoon luontodirektiivin mu-
kaisena SCI-alueena. Mustakorpi on vanhojen metsien suojelukohde. Pinta-

alaltaan alue on 14 ha, mutta pienestä alasta huolimatta alueella esiintyy useita 
metsäisiä luontotyyppejä, kuten lehtomaista, tuoretta ja kuivaa kangasta sekä 
kangaskorpea. Lisäksi pienialaisesti esiintyy ruoho- ja heinäkorpea. Puusto on jä-
reää ja monipuolista. Mustakorpi on pienialaisuudestaan huolimatta tärkeä vanho-
jen metsien suojelukohde alueella, jolla vanhojen metsien määrä muutoin on vä-
häinen. Hankealueesta pohjoiseen sijaitsee Ohinevan metsä Natura-alue 

(FI1000009), joka kuuluu myös Ohinevan metsin luonnonsuojelualueeseen. Poh-
joisosa Natura-alueesta, Ohinevan metsä (AMO 110537), kuuluu vanhojen metsi-
en suojeluohjelmaan. 

Noin 10 kilometrin säteellä hankealueesta sijaitsevia luonnonsuojelualueita ovat 
Puution luonnonsuojelualue (YSA203033), useammasta alueesta koostuva Ohine-
van metsien luonnonsuojelualue (ESA302769), samoin useammasta alueesta 
koostuva Mustakorven luonnonsuojelualue (ESA302764) ja Korpihaka 

(YSA230434).   
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Taulukko 2. Hankealuetta lähimmät Natura-alueet.  

Natura-alue Tunnus Suojelu-
peruste 

Etäisyys 

hankealueelta 
km 

Sijainti 
ilmansuunta 

Iso Honkaneva – Pieni Honkaneva FI1100006 SCI/SAC n. 2,5 km länsi-luode 

Mustakorpi FI1000006 SCI/SAC n. 5,3 km kaakko 

Ohinevan metsä FI1000009 SCI/SAC n. 8,0 km pohjoinen 

Taulukko 3. Hankealuetta lähimmät suojelualueet.  

Suojelualue aluetunnus Luokka Etäisyys han-
kealueelta km 

Sijainti 
ilmansuunta 

Ison Honkanevan 
luonnonsuojelualue 

ESA302763 Muu luonnonsuojelualue n. 2,5 km luode 

Puution luonnonsuoje-
lualue 

YSA203033 Yksityiset suojelualueet n. 5,5 km kaakko 

Ohinevan metsien 
luonnonsuojelualue 

ESA302769 Muu luonnonsuojelualue n. 5,7 km 
luode-
pohjoinen 

Mustakorven luonnon-
suojelualue 

ESA302764 Muu luonnonsuojelualue n. 7,1 km itä-kaakko 

Korpihaka YSA230434 Yksityiset suojelualueet n. 8 km lounas 

Kuva 7. Rahkolan tuulivoimapuistoa lähimmät Natura-alueet ja luonnonsuojelualueet (SYKE, Avoin tieto, 2018). 
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Taulukko 4. Hankealuetta lähimmät suojeluohjelmien alueet.  

Nimi aluetunnus ohjelma etäisyys 

km 

sijainti 
ilmansuunta 

Iso Honkaneva – Pieni 
Honkaneva 

SSO110352 Soidensuojeluohjelma n. 2,5 km länsi 

Ohinevan metsä AMO110537 
Vanhojen metsien suoje-
luohjelma 

n. 8,5 km pohjoinen 

 

 

Kuva 8. Rahkolan tuulivoimapuiston hankealueen ympäristöön sijoittuvat suojeluohjelmien alueet (SYKE, Avoin tieto, 
2018). 
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 KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT 5

 Kasvillisuus ja luontotyypit 5.1

 Kasvillisuusalue 5.1.1

Haapavesi sijoittuu metsäkasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa keskiboreaalisen 
Pohjanmaan–Kainuun alueen länsiosaan, missä kohtaavat pohjoisen ja eteläisen 
Suomen kasvillisuustyypit ja lajisto. Soiden osalta alue kuuluu vaihettumis-
vyöhykkeeseen, missä suot kuuluvat Pohjanmaan aapasoiden alaryhmään Suo-
menselän aapasuot sekä osaksi Pohjanmaan vietto- ja rahkakeitaisiin (Vasander 

1998).  

 Hankealueen kasvillisuus ja luontotyypit 5.2

Metsät 

Hankealueen metsien kasvupaikkatyypit vaihtelevat lehtomaisesta ja tuoreesta 
kuivaan kangasmetsään. Puuston ikä vaihtelee nuoresta kasvatusmetsästä hak-
kuukypsään. Lisäksi selvitysalueella on useita päätehakkuualoja. Suuri osa selvi-

tysalueen metsistä on metsätalousalueena ojitettua turvekangasta.   
 
Selvitysalueen pohjoisosan kallioiset alueet ovat variksenmarja-kanervatyypin 
(ECT) kuivaa kangasta, muutoin variksenmarja-puolukkatyypin (EVT) kuivahkoa 
kangasta. 
 
Alueen keski- ja eteläosassa vallitsee puolukka-mustikkatyypin (VMT) tuore kan-

gas, jonka seassa esiintyy pienialaisia lehtomaisen kankaan (GOMaT) kuvioita, 
jotka kosteammilla alueilla vaihettuvat korpisiksi tyypeiksi. Keskiosan pienialaiset 
lehtomaisen kankaan kuviot rajautuvat päätehakkuisiin. Lehtomainen kangas on 

osin mäntyvaltaista ja sen alueella on tuoreita tuulenkaatoja.  
 
 

Kuva 9. Hankealueen tyypillistä sekapuustoista tuoretta kangasmetsää 
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Kuva 10. Puustoltaan käsiteltyä metsäkortekorpea Kiimalan itäpuolella.  

Suot, kosteikot ja pienvedet 

Hankealueen ja sen lähialueen suot ovat rämeitä ja korpia sekä niiden muuttumia. 
Rämeiset suot vaihtelevat tyypiltään isovarpuisesta tupasvillaiseen. Korpiset suot 

ovat tyypiltään mustikkakorpia ja pienialaisesti ruohokangaskorpia sekä suurelta 
osin näiden muuttumia, joiden puustoa on harvennettu. Hankealueen entinen laa-
jempi rämeitä käsittävä suoallas on tiuhaan ojitettu ja rämeet ovat suurelta osin 
nykyisellään turvekangasta. Hankealueen ja sen lähialueen rämeet ja korvet ovat 
enimmäkseen ojitettuja. Useita aiemmin laajoja nevoja on laiteiltaan ojitettu si-
ten, että keskellä on enää voimakkaasti muuttuneita rahkarämeitä.  
 

Hankealueen pohjoisosassa esiintyy Rahkolan suoallas, jonka turvemaat on ojitet-
tu ja suon luonnontila muuttunut siten, että rämeisiä luontotyyppejä alueelta ei 
rajattu. Ympäröivien ojitusten myötä pohjoisosan rämeet ovat rahkoittuneet voi-
makkaasti ja puuston kasvu niissä elpynyt. Rämemuuttumalle sijoittuu alueen 
halki kulkeva moottorikelkkareitti, jonka ympärillä esiintyy ja isovarpu- ja tupas-
villarämemuuttumia. Rämemuuttumien joukossa esiintyy pienialainen ja luonnon-

tilaisen kaltainen ruohokangaskorpi (RhKgK), jonka alue rajattiin luontokohteeksi.  
 
Hankealueen kaakkoispuolelle sijoittuvan Puukkonevan ojitetuilla reuna-alueilla 
tavataan varsinaista isovarpurämemuuttumaa (VIRmu) ja ojittamattomalla kes-
kusalueella rahkaista tupasvillarämettä (TR). Kiimalan itäpuolella esiintyy myös 
puustoltaan käsiteltyä ruohokangaskorpea ja metsäkortekorpea, joista ei rajattu 
luontokohteita. Voimalan nro 1 eteläpuolelle sijoittuu metsäkorte ja ruohokorpia, 

joiden edustavimmat osat rajattiin hankesuunnittelussa huomioitavaksi luonto-
kohteeksi. Hankealueen eteläpuolella on myös kangaskorpia, joiden alueella voi-
makas ojitus on muuttanut kasvillisuustyyppiä kuivemmaksi. 
 
Hankealueelle sijoittuu runsaasti ihmisen luomaa ojaverkostoa, mutta luonnonti-
laisia tai luonnontilaisen kaltaisia pienvesiä alueella ei ole.  
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 Rakentamisalueiden luontoarvot 5.3

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja huoltotiestö 

Tuulivoimaloiden suunnitellut rakennuspaikat sijoittuvat hankealueella pääosin ta-
vanomaisten talousmetsien alueelle. Voimala nro 1 sijoittuu alueelle, jossa esiin-
tyy sekapuustoista talousmetsää. Voimala 2 sijoittuu nuoren mäntyvaltaisen tai-
mikon alueelle ja voimala 3 sijoittuvat mäntyvaltaiseen kasvatusmetsään. Voimala 

nro 4 sijainti on soistuneella kuivahkolla kankaalla, jonka läheisyydessä on ruoho-
kangaskorpea.  

Sähkönsiirtoreitin luontoarvot 

Ilmajohtoja ei rakenneta, vaan sähkönsiirto rakentuu maakaapeleilla. Hankeen 
sähkönsiirto liitetään olemassa olevien teiden ja olemassa olevien voimajohtojen 
rinnalla maakaapelointina Uusnivalan sähköasemalle. Maakaapelireitin pituus on 
noin 19 kilometriä, josta 3,3 kilometriä sijoittuu olevien teiden laiteeseen ja lop-

puosa noin 16 kilometriä Fingrid Oyj:n Pikkarala–Uusnivala 2 x 400 kV voimajoh-

don kanssa samaan maastokäytävään. Puustoltaan nuorehkon talousmetsäalueen 
metsäautoteiden yhteyteen sijoittuvan maakaapelireitin tai puustosta jo raivatun 
voimajohtoalueen luontoarvoja ei ole erikseen inventoitu.  

 Arvokkaat luontokohteet ja lajisto 5.4

Arvokkaiksi luontokohteiksi luetaan kohteet joiden olemassaolo merkittävästi lisää 
tarkasteltavan alueen luontoarvoja. Merkittävimmät tällaiset ympäristötyypit on 
lueteltu luonnonsuojelulaissa (LSL 29 §), ja niiden olemassaolo on lailla turvattu 
sen jälkeen kun alueellinen ELY-keskus on tehnyt niistä rajauspäätöksen ja saat-

tanut sen maanomistajan tiedoksi. Metsälaki (MetsäL 10 §) määrittelee metsäta-
loustoimissa huomioitavia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, jotka ilmentävät 
luonnon monimuotoisuutta ja ne on hyvä huomioida myös muussa maankäytön 
suunnittelussa. Uudistetussa vesilaissa on luonnontilaisten pienvesien muuttamis-

kielto (2 luku 11 § ja 3 luku 2 §).  

Hankealueen luontoselvityksissä on pyritty huomioimaan edellisten lisäksi myös 
em. lakien mainitsemattomat muut metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt (Meri-

luoto & Soininen 1998), joita ovat esimerkiksi vanhat havu- ja sekapuumetsiköt, 
vanhat lehtimetsiköt, paisterinteet, supat, ruohoiset suot, metsäniityt ja haka-
maat.  

Suomen ensimmäinen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi valmistui vuonna 
2008 (Raunio ym. 2008). Arvioinnissa luontotyyppien uhanalaisuutta on tarkastel-
tu yleisesti koko maassa sekä erikseen Pohjois-Suomessa ja Etelä-Suomessa. Yli-

vieska sijoittuu keskiboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle, joka luetaan luonto-
tyyppien uhanalaisuuden aluejaossa Etelä-Suomeen. Uhanalaisia luontotyyppejä 
ei ole lakisääteisesti turvattu, mutta ne ovat yleensä hyvä indikaattori arvokkaista 
luontokohteista. Usein uhanalaiseksi luokiteltu luontotyyppi on huomioitu arvok-
kaaksi myös muutoin, esimerkiksi luonnonsuojelulaissa tai metsälaissa. 

Luontotyyppejä suojellaan tai huomioidaan muutoin maankäytössä luonnon mo-
nimuotoisuuden turvaamiseksi ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi. Arvok-

kaalla luontotyypillä esiintyy usein myös arvokasta eliölajistoa. Arvokkaiden luon-
totyyppien lisäksi maankäytön suunnittelussa huomioitavia kohteita ovat uhan-
alaisten, ja varsinkin erityisesti suojeltavien eliölajien (LSL 46 § ja 47 §) esiinty-
mät, sekä EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) tarkoittaminen eläinlajien lisään-
tymis- ja levähdysalueet (LSL 49 §). 

Kansallisten lakien mukaiset kohteet hankealueella 

Rahkolan hankealueella ei ole luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia arvokkaita 
luontotyyppejä eikä vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia luonnontilaisia pienvesiä.  

Metsälain mukaisina erityisen tärkeinä elinympäristöinä tarkastellulla alueella ovat 
aitokorpiin luettavat luonnontilaisen kaltaiset metsäkortekorvet.   



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Haapaveden Rahkolan tuulivoimapuisto 17 (34) 
 Luonto- ja ympäristöselvitys  

 19.6.2018  

 

 

Muut arvokkaat ympäristöt hankealueella 

Muita alueen arvokkaita ympäristöjä ovat ruohokangaskorvet, joita alueella esiin-
tyy luonnontilaisena ja luonnontilaisen kaltaisena.  

Luontokohteiden kuvaukset 

Ruohokangaskorpi (luontokohde 1) 

Pienialainen ruohokangaskorpi tuoreen kankaan ja isovarpurämemuuttuman vai-
hettumisvyöhykkeessä. Kohde on luonnontilaisen kaltainen. Puusto on koivuval-
taista ja iältään nuorta. Puustossa myös muutamia haapoja, harmaaleppää ja pih-
lajantaimia. Lahopuuta ei juuri ole. Kohteen rehevyyttä osoittavaa putkilokasvila-
jistoa edustavat metsäkurjenpolvi, metsätähti, karhunputki, oravanmarja ja met-
säimarre. Kohde rajautuu pohjoisessa ojitettuun talousmetsään, etelässä, idässä 
ja lännessä tupasvilla- ja isovarpurämemuuttumiin.  

Luontokohde ei kuulu metsälain mukaisiin luontotyyppeihin, mutta kohde arvote-

taan muuten arvokkaaksi kohteeksi, joka lisää talousmetsäalueella luonnon mo-
nimuotoisuutta. Luontotyyppinä luonnontilainen ruohokangaskorpi on luokiteltu 
erittäin uhanalaiseksi (EN). 

Ruohokangas- ja metsäkortekorpi (luontokohde 2) 

Alueella vaihtelee vuoroin ruohokangas- ja metsäkortekorpi, paikoin myös mus-
tikkakorpi. Kosteammilla alueilla vallitsee yhtenäinen metsäkortekasvusto, kui-
vemmilla ruohokangaskorven rehevämpi lajisto, kuten metsäalvejuuri, käenkaali, 
metsäimarre, metsäkurjenpolvi ja jopa kevätlinnunherne, joka esiintyy levinnei-
syytensä pohjoisrajoilla Pyhäjokilaaksossa.  

Luontokohde voidaan lukea Metsälain 10 §:n mukaisiin erityisen arvokkaisiin elinym-
päristöihin aitokorvet. Luontotyyppeinä metsäkortekorvet ja ruohokangaskorvet on 
luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) ja mustikkakorvet vaarantuneiksi (VU). 

 

Kuva 11. Rahkolan hankealueen luontokohteet sekä voimaloiden ja huoltotiestön sijoittuminen suh-
teessa niihin. 
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Kuva 12. Puustoltaan nuorta ruohokangaskorpea (luontokohde 1).  

 Uhanalainen ja alueellisesti merkittävä kasvilajisto 5.4.1

Hankealueelta tai sen välittömästä lähiympäristössä ei ollut aikaisempaa tietoa 

uhanalaisista tai silmälläpidettävistä lajeista ympäristöhallinnon Hertta Eliölajit -
tietokannan mukaan (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Näpänkangas 3/2015). 
Alueen kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinneissa ei havaittu uhanalaista (CR, 

EN, VU) silmälläpidettävää (NT) tai Keskiboreaalisella Pohjanmaan alueella alueel-
lisesti uhanalaista (RT) kasvilajistoa. Rauhoitettua, erityisesti suojeltavaa (LsL. 47 
§) tai luontodirektiivin (liite II ja liite IV b) mukaista kasvilajistoa ei myöskään ha-
vaittu selvitysten yhteydessä.  
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 LINNUSTO 6

Valtakunnallisessa Lintuatlashankkeessa selvitettiin koko Suomen pesimälinnuston 
levinneisyyttä 10 x 10 km suuruisilla atlasruuduilla vuosina 2006–2010 (Valkama 
ym. 2011). Rahkolan hankealue sijoittuu Haapaveden Ollilanperän (711:340, sel-
vitysaste tyydyttävä) atlasruudun alueelle. Ollilanperän atlasruudun alueella ha-
vaittiin atlaksen aikana yhteensä 84 lintulajia, joista 65 lajia tulkittiin alueella 
varmasti tai todennäköisesti pesiväksi. Yleisemmin seudulla pesivän maalinnuston 
keskitiheydeksi arvioidaan noin 150–175 paria/km2

 (Väisänen ym. 1998). 

Kesän 2015 pesimälinnustoselvitysten yhteydessä Rahkolan hankealueella sekä 
sen ympäristössä havaittiin yhteensä 57 lintulajia (taulukko 6), joista 40 lajia ar-
vioitiin alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi. Pistelaskennoissa tuulivoi-
maloiden rakennuspaikoilla havaittiin yhteensä 10 lintulajia, ja maalinnuston tihe-

ys alueella on noin 150 paria/km2 (taulukko 5). Pistelaskentojen perusteella alu-

een selkeästi yleisin ja runsaslukuisin pesimälaji on peippo. Seuraavaksi runsaslu-
kuisin pesimälaji on pajulintu. Pajulintu ja peippo ovat myös Suomen runsaslukui-
simmat pesimälajit. Muut alueella runsaslukuisena tavattavat lajit ovat tavan-
omaisia metsien yleislajeiksi sekä havumetsälajeiksi luokiteltavia lintulajeja. 

Taulukko 5. Pistelaskentojen perusteella hankealueen kymmenen runsainta pesimälajia. Hav_n = pistelaskennoissa 
havaittu parimäärä, Tiheys = lajikohtaisella kuuluvuuskertoimella korjattu pesimätiheys, Dominanssi = lajin yksilöi-
den osuus koko hankealueella pesivästä lintuyhteisöstä, Parimäärä = lajin vähimmäisparimäärä hankealueella.  

Laji Hav_n Tiheys  
(paria / km

2
) 

Dominanssi Parimäärä 
minimi 

Peippo (Fringilla coelebs) 18 59,06 39 % 207 

Pajulintu (Phylloscopus trochilus) 14 28,86 19 % 101 

Talitiainen (Parus major) 3 22,08 15 % 77 

Vihervarpunen (Carduelis spinus) 5 9,75 7 % 34 

Punarinta (Erithacus rubecula) 2 9,44 6 % 33 

Kuusitiainen (Parus ater) 1 7,62 5 % 27 

Metsäkirvinen (Anthus trivialis) 4 7,09 5 % 25 

Laulurastas (Turdus philomelos) 3 4,45 3 % 16 

Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) 1 1,46 1 % 5 

Käki (Cuculus canorus) 3 0,19 0 % 1 

Yhteensä  54 150,01 100 % 525 

 

Hankealueen sekä sen ympäristön pesimälinnusto on voimakkaasti käsitellyille ta-
lousmetsäalueille tyypillisen niukkaa, käsittäen enimmäkseen alueellisesti tavan-

omaisia havupuuvaltaisten metsätalousalueiden peruslajeja (taulukko 6). Huo-
mattava osa hankealueen pinta-alasta on nuoren ikäluokan mäntyvaltaisia metsiä 

sekä ojitettua turvemaata, eikä alueelle sijoitu lainkaan luonnontilaisia lintujen 
elinympäristöjä. Hankealueen ympäristön metsiä on käsitelty viime aikoina hyvin 
voimakkaasti, ja alueella on laajoja avohakkuita. Hankealueen etelä- ja lounais-
puolelle sijoittuu Puukkonevan ja Ängesnevan laidoilta voimakkaasti ojitetut suo-
alueet, joiden keskiosassa on vielä vähänlaisesti avoimempaa nevaa. Hankealu-

eelle sekä sen lähiympäristöön ei sijoitu lainkaan metsä- tai suolinnuston kannalta 
arvokkaita elinympäristöjä. 

Luonnontieteellisen keskusmuseon alaisen Rengastustoimiston ja Sääksirekisterin 
tiedonannon (Heidi Björklund, kirjall. ilm.) mukaan hankealueella tai sen läheisyy-

dessä ei sijaitse tiedossa olevia suojelullisesti arvokkaiden petolintujen pesäpaik-
koja. Metsähallituksen petolinturekisterin mukaan (Tuomo Ollila, kirjall. ilm.) han-
kealueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia erityisesti suojeltavien peto-
lintujen pesäpaikkoja. Edellä mainittujen tietolähteiden osalta on kuitenkin huo-
mattava, että erityisesti Sääksirekisterin ja Rengastustoimiston tiedot petolintujen 
pesäpaikoista ovat todennäköisesti vajavaisia ja niiden kattavuus riippuu voimak-

kaasti paikallisten petolinturengastajien aktiivisuudesta. Pesimälinnustoselvitysten 

yhteydessä hankealueella ei havaittu lainkaan pesiväksi tulkittavia petolintuja, 
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mutta alueen ympäristöön sijoittuu mehiläishaukan, sinisuohaukan sekä tuuli-
haukan reviiri. Mehiläishaukan havaittiin kerran lentävän Puukkokankaan etelä-
puolelta Puukkonevalle ja edelleen Mäyrännevan koillispuolelle, sekä määrittämä-
tön mehiläishaukka/hiirihaukka havaittiin kerran pikaisesti kaartelevan Veihtine-
van lounaisosan hakkuulla. Tuulihaukkapariskunta havaittiin hankealueen etelä-

puolella Hautapirtin alueella sekä hankealueen koillispuolella Soukan alueella. 
Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvityksen yhteydessä havaittiin koiras si-
nisuohaukka pesivän oloisena Hautapirtin alueella, mutta lajista ei saatu enää 
myöhemmin havaintoja. Sinisuohaukan reviiri sijoittui myös Ollilanperän alueelle 
hankealueen itäpuolella. Kesäkuun lepakkoselvityksen yhteydessä Mäyrännevan 
luoteisosan kaivettujen lampien alueella havaittiin viirupöllö, mutta sen pesäpai-
kasta alueella ei ole tietoa. 

Hankealueella sekä sen ympäristössä havaittiin jonkin verran metsäkanalintuja, 
mutta niiden tiheydet vaikuttavat seudulle tyypillisiltä tai jopa keskimääräistä vä-
häisemmiltä. Hankealueelta tai sen lähiympäristöstä ei tunnistettu merkittäviä 

metson soidinpaikkoja, eikä lajia havaittu lainkaan alueella koko kesän aikana. 
Hankealueen itäosassa, Liippakallion lounaispuoleisella kalliokkoisella kangasmaal-

la havaittiin kuitenkin vähänlaisesti metson ulosteita, joka viittaa lajin liikkumi-
seen alueella. Hankealueen eteläpuolelle sijoittuvalla Puukkonevalla sekä alueen 
lounaispuolelle sijoittuvalla Ängesnevalla havaittiin pieni teeren soidin. Myöhem-
min pesimäkaudella teeriä havaittiin myös hankealueen eteläpuolella Puukkokan-
kaalla sekä Rahkolan alueella, jossa havaittiin poikue. Kaksi pyyreviiriä havaittiin 
hankealueen lounaispuolella Ypykänkorven kuusivaltaisemmalla alueella. 

Hankealueelle ei sijoitu lainkaan vesilintujen elinympäristöjä. Hankealueen itäpuo-
lelle sijoittuvilla kaivetuilla lammilla havaittiin metsäkanalintujen soidinpaikkasel-
vityksen yhteydessä tavipari, mutta lajia ei havaittu alueella enää myöhemmin. 
Kantokyläntien sekä hankealueen eteläpuolitse kaakkoon kulkevan metsäautotien 
risteyksessä havaittiin pesivä telkkä hakkuulle sijoittuvan keloutuneen männyn 

kolossa. Elinympäristöjen puutteesta johtuen myös alueen kahlaajalajisto on hy-
vin niukka, ja alueella tavattiin vain ojitetuilla metsä- ja suoalueilla pesiviä kah-

laajia. Lajeista huomionarvoisin on liro, joista havaittiin hankealueen ulkopuolella 
Puukkonevalla sekä Mäyrännevalla. 

Tikkalinnuista havaittiin palokärkiä, jonka reviirit sijoittuvat hankealueen ulkopuo-
lella Hautapirtin alueelle sekä Ypykänkorven luoteispuolelle. Käenpiian reviirit si-
joittuivat niin ikään hankealueen ulkopuolella Liippakallion alueelle sekä Ypykän-
korven alueelle. Maininnan arvoisista varpuslinnuista keltavästäräkin reviiri ha-
vaittiin Puukkonevalla hankealueen kaakkoispuolella. Vanhoissa kuusikoissa sekä 
toisaalta hakkuuryteiköissä viihtyvä peukaloinen oli alueella huomattavan runsas, 
koska hankealueelta sekä sen ympäristöstä löydettiin yhteensä seitsemän peuka-

loisen reviiriä. Laji lauloi etenkin edellisenä talvena avohakatuilla ja harvennetuilla 
alueilla sekä kanto- ja puukasoissa. Peukaloinen oli kesällä 2015 tavanomaista 
runsaampi laajemmalla alueelle Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla. Rahkolan alueen 
ojikoista hankealueen keskiosista löydettiin sirittäjän ja järripeipon reviirit. Järri-
peippo havaittiin myös hankealueen eteläpuolella Hautapirtin alueella. Arvok-
kaammasta soiden sekä rämeiden ja korpien varpuslintulajistosta mainittakoon 

myös pohjansirkun reviiri aivan hankealueen pohjoisosassa. 
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Taulukko 5. Hankealueella sekä sen ympäristössä luonto- ja linnustoselvitysten aikana havaitut lintulajit. Lihavoidut 
lajit tulkittiin alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi. PVi = pesimävarmuusindeksi (V = varma, T = todennä-
köinen, M = mahdollinen, h = havaittu). 

Laji PVi Laji PVi 

Tavi (Anas crecca) h Laulurastas (Turdus philomelos) V 

Telkkä (Bucephala clangula) V Punakylkirastas (Turdus iliacus) V 

Pyy (Tetrastes bonasia) T Kulorastas (Turdus viscivorus) M 

Teeri (Tetrao tetrix) T Hernekerttu (Sylvia curruca) T 

Metso (Tetrao urogallus) M Lehtokerttu (Sylvia borin) M 

Mehiläishaukka (Pernis apivorus) M Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) M 

Sinisuohaukka (Circus cyaneus) M Tiltaltti (Phylloscopus collybita) T 

Tuulihaukka (Falco tinnunculus) T Pajulintu (Phylloscopus trochilus) V 

Kurki (Grus grus) T Hippiäinen (Regulus regulus) T 

Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) T Harmaasieppo (Muscicapa striata) V 

Lehtokurppa (Scolopax rusticola) T Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) M 

Metsäviklo (Tringa ochropus) V Hömötiainen (Parus montanus) V 

Liro (Tringa glareola) T Töyhtötiainen (Parus cristatus) T 

Sepelkyyhky (Columba palumbus) T Kuusitiainen (Parus ater) M 

Käki (Cuculus canorus) T Sinitiainen (Parus caeruleus) M 

Viirupöllö (Strix uralensis) M Talitiainen (Parus major) V 

Tervapääsky (Apus apus) T Puukiipijä (Certhia familiaris) T 

Käenpiika (Jynx torquilla) T Närhi (Garrulus glandarius) T 

Palokärki (Dryocopus martius) T Varis (Corvus corone) M 

Käpytikka (Dendrocopos major) T Korppi (Corvus corax) M 

Haarapääsky (Hirundo rustica) h Peippo (Fringilla coelebs) V 

Metsäkirvinen (Anthus trivialis) V Järripeippo (Fringilla montifringilla) T 

Keltavästäräkki (Motacilla flava) M Vihervarpunen (Carduelis spinus) V 

Peukaloinen (Troglodytes troglodytes) T Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) M 

Rautiainen (Prunella modularis) T Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus) M 

Punarinta (Erithacus rubecula) V Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) T 

Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) V Keltasirkku (Emberiza citrinella) T 

Pensastasku (Saxicola rubetra) T Pohjansirkku (Emberiza rustica) T 

Mustarastas (Turdus merula) V   

 

 Muuttolinnusto 6.1

Selvät maanpinnanmuodot, kuten meren sekä suurten järvien rannikko ja suuret 
jokilaaksot muodostavat muuttolinnuille tärkeitä muuton suuntaajia eli ns. johto-
linjoja. Rahkolan hankealue sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan eteläosan sisämaa-
alueelle, jossa ei sijaitse tiedossa olevia muuton johtolinjoja tai lintujen merkittä-
viä muuttoreittejä (pl. syksyn kurkimuutto). Perämeren rannikkoalueelle sijoittuva 
kansainvälisesti tärkeä lintujen muuttoreitti sijoittuu huomattavan kauas alueen 
länsipuolelle (kuva 13). Kurkien muuttoreitti kulkee keväällä leveällä rintamalla 

alueen länsipuolella, ja syksyllä hankealue sijoittuu kurkien valtakunnallisesti tär-
keän muuttoreitin länsiosaan (kuva 13). Syksyn kurkimuutto saa alkunsa Muhok-
sen ja Tyrnävän alueelta, josta se suuntautuu suoraviivaisesti etelälounaaseen, 
Keski-Suomen länsiosien kautta kohti Hankoniemeä. Muuttoreitin kautta kulkee 
joka syksy noin 20000 kurkea. Muuttoreitti sijoittuu pääosiltaan hankealueen itä-

puolelle, mutta kurkimuuton tarkempaan sijoittumiseen vaikuttaa huomattavasti 
muuttopäivinä vallitseva tuulen suunta ja voimakkuus. Joissakin sääoloissa (esim. 
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voimakas itätuuli) hankealueen kautta sekä sen läheisyydessä saattaa muuttaa 
merkittäviä määriä kurkia (kuva 13). Kurkien muutolle on kuitenkin tyypillistä, et-
tä linnut muuttavat yleensä selkeällä ja myötätuulisella säällä, jolloin ne lentävät 
selvästi törmäyskorkeuden yläpuolella. 

Hankealueella tai sen ympäristössä ei sijaitse tiedossa olevia muuttolinnuille tär-
keitä levähdys- tai ruokailualueita. Lähimmät merkittävät lepäily- ja ruokailualu-
eet sijoittuvat Kalajokilaaksossa Nivalan peltoaukeilla noin 20 km etäisyydelle 
hankealueen eteläpuolella sekä Haapaveden lintujärvien alueella noin 20 km etäi-
syydelle hankealueen koillispuolella. 

 

Kuva 13. Rahkolan hankealueen sijoittuminen suhteessa valtakunnallisesti tärkeisiin lintujen 

päämuuttoreitteihin (punainen = laulujoutsenen ja metsähanhen kevätmuuttoreitti, laulu-
joutsenen syysmuuttoreitti; sininen = kurjen syysmuuttoreitti). Muuttoreittien aluerajaukset 
© BirdLife Suomi 2014. 

 Suojelullisesti arvokas linnusto 6.2

Kesän 2015 luonto- ja linnustoselvityksen aikana Rahkolan tuulivoimapuiston 
hankealueella sekä sen lähiympäristössä havaittiin yhteensä 18 suojelullisesti ar-

vokasta lintulajia (taulukko 6). Havaituista suojelullisesti arvokkaista lajeista suu-
rin osa on kuitenkin vielä alueellisesti melko yleisiä ja tavanomaisia pesimälajeja. 
Yhteensä kymmenen suojelullisesti arvokasta lintulajia tulkittiin varmasti tai to-
dennäköisesti pesiväksi hankealueella tai sen lähiympäristössä, ja vain viisi lajia 
havaittiin suunniteltujen tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen läheisyydessä. 

Havaituista lajeista mehiläishaukka, sinisuohaukka, keltavästäräkki ja pohjansirk-
ku on luokiteltu vaarantuneiksi (VU) viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa 
(Rassi ym. 2010). Kaikki neljä lajia on säädetty uhanalaiseksi myös Suomen luon-
nonsuojelulain (20.12.1996/1096) ja -asetuksen (14.2.1997/160) nojalla. Näistä 
lajeista kuitenkin vain pohjansirkku arvioitiin alueella varmasti tai todennäköisesti 
pesiväksi, ja sen reviiri sijoittuu lähelle suunniteltujen tuulivoimaloiden rakennus-
paikkoja. Hankealueella havaituista lajeista teeri, metso, käenpiika ja sirittäjä on 

luokiteltu valtakunnallisesti silmälläpidettäviksi (NT). Metso, liro ja järripeippo on 
luokiteltu alueellisesti uhanalaisiksi (RT) lajeiksi (Rajasärkkä ym. 2013). 
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Pesimälinnustoselvityksen aikana havaituista lajeista yhdeksän lajia on luettu 
EU:n lintudirektiivin liitteen I lajistoon (79/409/ETY), ja seitsemän lajia on listattu 
Suomen kansainväliseksi vastuulajiksi (Leivo 1996). 

Rahkolan hankealueella tai sen lähiympäristössä saattaa ajoittain esiintyä myös 
muita suojelullisesti arvokkaita lintulajeja, joista todennäköisimpiä ovat etenkin 
alueen lintuatlasruudussa tavatut metsä- ja suoelinympäristöissä esiintyvät lajit. 
Tuulivoimapuiston vaikutusalueen kautta todennäköisesti myös muuttaa joitain 
suojelullisesti arvokkaita lajeja. 

Taulukko 6. Hankealueen luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä havaitut suojelullisesti arvokkaat lintulajit. Uhex 
= Suomen lajien uhanalaisuusluokittelu (VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä (Rassi ym. 2010), RT = alueellisesti 
uhanalainen (Rajasärkkä ym. 2013)), Lsl. = Suomen luonnonsuojelulailla (20.12.1996/1096) ja -asetuksella 
(14.2.1997/160) uhanalaiseksi säädetty laji, EVA = Suomen kansainvälinen vastuulaji (Leivo 1996),  EU = EU:n lintudi-
rektiivin liitteen I laji (79/409/ETY), Elinympäristö = lajin ensisijainen elinympäristö Väisänen ym. (1998) luokituksen 
mukaisesti. Lihavoidut lajit tulkittiin hankealueella tai sekä ympäristössä varmasti tai todennäköisesti pesiväksi. 

Laji Uhex Lsl. EVA EU Elinympäristö 

Tavi (Anas crecca)   x  Karut sisävedet 

Telkkä (Bucephala clangula)   x  Karut sisävedet 

Pyy (Tetrastes bonasia)    x Havumetsät 

Teeri (Tetrao tetrix) NT  x x Metsän yleislajit 

Metso (Tetrao urogallus) NT, RT  x x Vanhat metsät 

Mehiläishaukka (Pernis apivorus) VU U  x Lehtimetsät 

Sinisuohaukka (Circus cyaneus) VU U  x Suot 

Kurki (Grus grus)    x Suot 

Liro (Tringa glareola) RT  x x Suot 

Viirupöllö (Strix uralensis)    x Havumetsät 

Käenpiika (Jynx torquilla) NT    Metsän yleislajit 

Palokärki (Dryocopus martius)    x Vanhat metsät 

Keltavästäräkki (Motacilla flava) VU U   Suot 

Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)   x  Havumetsät 

Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) NT    Lehtimetsät 

Järripeippo (Fringilla montifringilla) RT    Metsän yleislajit 

Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)   x  Havumetsät 

Pohjansirkku (Emberiza rustica) VU U   Havumetsät 
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Kuva 14. Hankealueen luonto- ja linnustoselvitysten aikana havaittujen suojelullisesti arvok-

kaiden lintulajien havaintopaikat.  
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 MUU ELÄIMISTÖ 7

 Alueen tavanomainen eläinlajisto 7.1

Rahkolan hankealue sijoittuu eliömaantieteellisessä aluejaossa Keski-Pohjanmaan 

eliömaakuntaan. Hankealueella sekä sen ympäristössä tavattava nisäkäslajisto on 
tyypillistä metsätalousvaltaisen havumetsävyöhykkeen lajistoa, joka koostuu etu-
päässä alueellisesti yleisistä ja runsaslukuisista lajeista. Alueen yleisimpiä nisäk-
käitä ovat mm. hirvi, metsäjänis, orava ja kettu sekä useat eri pikkunisäkäslajit. 
Hirvieläimistä alueella tavataan myös metsäkaurista. Alueella tavataan satunnai-
sesti kaikkia suurpetojamme, joista ilves ja karhu ovat todennäköisimmät. 

 EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit 7.2

EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetellaan yhteisön tärkeänä pitämät ja 

tiukkaa suojelua edellyttävät eläinlajit, joiden luonnossa selvästi havaittavan li-
sääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luon-
nonsuojelulain 49 § nojalla kiellettyä. 

Liito-orava luetaan kuuluvaksi EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajistoon, ja 

se on arvioitu valtakunnallisesti vaarantuneeksi (VU) (Rassi ym. 2010). Liito-
oravan levinneisyysraja kulkee noin Oulu–Kuusamo -linjalla, joten sen esiintymi-
nen hankealueella on lajin levinneisyyden puolesta mahdollista. Liito-oravan esiin-
tyminen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosissa on kuitenkin melko satun-
naista ja laikuittaista, eikä hankealueen lähiympäristöön sijoitu tiedossa olevia lii-
to-oravahavaintoja Ympäristöhallinnon Hertta eliölajit -tietokannassa (Jouni Nä-
pänkangas, kirjall. ilm.). Tuulivoimahankkeen yhteydessä toteutetun yleispiirtei-

sen liito-oravainventoinnin aikana hankealueella tai sen lähiympäristössä ei ha-
vaittu merkkejä lajin esiintymisestä. Alueen metsät ovat pääosin melko karuja ja 
yksipuolisia mäntyvaltaisia havumetsiä sekä nuoren ikäluokan kasvatusmetsiä. 

Hankealueelle ei sijoitu lainkaan liito-oravan elinympäristönä tyypillistä metsää, 
mutta alueen ulkopuolelle sijoittuu vähänlaisesti kuusivaltaista sekametsää. Koh-
teet ovat kuitenkin melko nuoria, eikä niissä havaittu merkkejä liito-oravan esiin-

tymisestä alueella. Liito-oravan levinneisyyden perusteella lajin esiintyminen han-
kealueella on mahdollista, mutta lajille tyypillisen elinympäristön määrän sekä 
alueellisen esiintymiskuvan myötä epätodennäköistä. 

Viitasammakko luetaan kuuluvaksi EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajis-
toon, mutta sitä ei ole luokiteltu Suomessa uhanalaisten lajien joukkoon. Vii-

tasammakko on Keski-Suomessa ja entisen Oulun läänin alueella paikoin yleisem-
pi kuin tavallinen sammakko. Viitasammakko asustaa yleensä rehevillä kosteikoil-
la ja suoalueilla, mutta se kelpuuttaa elinpiirikseen paikoin myös tavanomaiset 
metsäojat. Rahkolan hankealueella ja sen lähiympäristössä on erittäin niukasti vii-
tasammakolle potentiaalisia elinympäristöjä, eikä lajia todennäköisesti esiinny 
hankealueella. Hankealueen ympäristöön sijoittuu muutamia pieniä kaivettuja 
lampareita, jotka ovat viitasammakon potentiaalisia elinympäristöjä, mutta merk-

kejä lajin esiintymisestä alueella ei havaittu luonto- ja linnustoselvitysten yhtey-
dessä. 

Saukko on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) laji, minkä lisäksi se on luokiteltu 
silmälläpidettäväksi viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa (NT) (Rassi ym. 

2010). Saukko elää koko Suomessa ja sen elinympäristöiksi soveltuvat monenlai-
set vesialueet, mutta erityisesti se suosii puhdasvetisiä pieniä järviä ja jokireitte-
jä. Vesistöstä toiseen siirtyessään se voi kulkea kaukanakin rannasta, ja sen elin-
piirin on arvioitu käsittävän noin 20–40 kilometriä vesistöreittejä. Saukon päära-
vintoa ovat kalat ja sammakkoeläimet. Hankealueelle ja sen lähiympäristöön ei si-
joitu saukolle tyypillisiä elinympäristöjä, eikä alueen luontoselvitysten yhteydessä 
havaittu merkkejä saukon liikkumisesta alueella. Saukko saattaa kuitenkin satun-

naisesti kulkea alueen kautta liikkuessaan eri vesistöjen välillä.  

Kaikki suurpedot luetaan kuuluvaksi EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajis-
toon. Hankealue sijoittuu suurpetojen levinneisyyden kannalta merkittävän Suo-
menselän erämaisemman metsä- ja suovaltaisen alueen pohjoispuolelle, jossa 

kaikkien suurpetojen esiintyminen on mahdollista. Alueella esiintyvistä suurpe-
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doista hankealueella esiintyvät todennäköisimmin karhu ja ilves. Kaikkien suurpe-
tojen elinpiiri on hyvin laaja, jolloin hankealue saattaa olla osa niiden elinpiiriä. 

 Lepakot 7.2.1

Suomessa on tavattu kaikkiaan 13 lepakkolajia, jotka kaikki ovat luonnonsuojelu-
lain (Lsl. 38 §) nojalla rauhoitettuja. Kaikki maamme lepakot luetaan kuuluvaksi 

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaik-
kojen hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain nojalla kiel-
letty. Suomi liittyi vuonna 1999 Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EURO-
BATS), joka velvoittaa osapuolimaita huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsää-
dännön kautta sekä tutkimusta että kartoituksia lisäämällä. EUROBATS-
sopimuksen mukaan osapuolimaiden tulee myös pyrkiä säästämään lepakoille tär-

keitä ruokailualueita sekä siirtymä- ja muuttoreittejä. 

Lepakoista käytännössä vain pohjanlepakkoa sekä viiksisiippaa/isoviiksisiippaa ja 

vesisiippaa arvioidaan esiintyvän säännöllisesti Haapaveden korkeudella. Pohjan-
lepakko esiintyy usein asutuksen läheisyydessä, sopivan suojaisilla ja pienipiirtei-
sillä metsäalueilla, mutta myös pihapiireissä ja puistoissa, missä on riittävästi 

puustoa ympärillä. Lajin on todettu viihtyvän erilaisten elinympäristöjen raja-
alueella, kuten peltojen ja hakkuiden reuna-alueella sekä teiden yllä, ja välttele-
vän suurempien metsien sisäosia sekä laajoja avoimia alueita. Pohjanlepakko saa-
listaa lentäviä hyönteisiä pääasiassa erilaisten aukioiden kuten tien, pellon tai 
hakkuun laiteilla, kosteikoiden reuna-alueilla ja pihoilla. Pohjanlepakot voivat len-
tää pitkiäkin matkoja ruokailemaan. Sen päiväpiilopaikat sijaitsevat esim. raken-

nuksissa, puiden koloissa ja muissa onkaloissa. Viiksisiipat (isoviiksisiippa ja viik-
sisiippa) ovat Suomessa yleisiä, ja niitä tavataan ainakin Oulu-Kajaani -linjalle as-
ti. Viiksisiipat saalistavat pienillä metsäaukeilla, purojen ja järvien rantametsissä 
ja kulttuuriympäristöissä. Lajiparia viiksisiippa/isoviiksisiippa ei voida äänten pe-
rusteella erottaa toisistaan, joten useimmiten niihin viitataan vain viiksisiippalaji-
na. Vesisiippa on pohjanlepakon jälkeen Suomen toiseksi yleisin lepakkolaji, mut-
ta levinneisyydeltään selvästi eteläisempi. Vesisiippa on riippuvainen vesistöistä, 

ja sen mieluisinta elinympäristöä ovat metsät ja puistot, joissa on jokia, järviä ja 
lampia. Se saalistaa lähes yksinomaan matalalla vesistöjen yllä. 

Rahkolan hankealueella ja sen ympäristössä ei havaittu lainkaan lepakoita kesällä 
2015 suoritettujen selvitysten aikana. Alueen puustossa vallitsevat nuoret metsä-
kuviot ovat lepakoille liian tiheitä saalistusympäristöjä, eikä niissä useinkaan ole 

lepakoille soveltuvia päiväpiilopaikkoja kuten esimerkiksi kolopuita. Alhaisia le-
pakkotiheyksiä selittää alueen voimakkaasti käsitellyt elinympäristöt sekä sopivien 
päiväpiilopaikkojen puute. Lepakoiden vähäistä määrää selittänee myös alueen 
pohjoinen sijainti sekä pääosin varsin karut elinympäristöt ja vesistöjen vähäinen 
määrä. Hankealueelle sekä sen ympäristöön sijoittuu muutamia pienialaisia kai-
vettuja lampia, jotka ovat potentiaalisia lepakoiden ruokailualueita, mutta niiden-

kään ympäristössä ei havaittu lepakoita.  

Rahkolan tuulivoimahankkeen yhteydessä toteutetun lepakkoselvityksen perus-
teella hankealueella ei sijaitse lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tai tär-

keitä ruokailualueita. Hankealueella ja sen lähiympäristössä havaittujen lepakoi-
den määrän sekä elinympäristöjen ominaispiirteiden (mm. metsätyyppi, puuston 

ikä, kolopuuston esiintyminen, vanhat rakennukset) perusteella hankealueelta tai 
sen lähiympäristöstä ei tunnistettu lepakoille tärkeitä alueita. Hankealueen lepa-
koiden esiintymiskuva on alueellisesti hyvin samansuuntainen kuin muissa Ylivies-
kan, Nivalan, Haapaveden ja Oulaisten taajamien välisellä metsäalueella suorite-
tuissa tuulivoimahankkeisiin liittyvissä lepakkoselvityksissä todettu esiintymisku-
va. 

 
 

  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Haapaveden Rahkolan tuulivoimapuisto 27 (34) 
 Luonto- ja ympäristöselvitys  

 19.6.2018  

 

 

 HANKKEEN YMPÄRISTÖ- JA LUONTO-8
VAIKUTUKSET 

 Vaikutukset maa- ja kallioperälle 8.1

Rakentamisalueiden toteuttaminen vaatii maa-ainesten poistoa, läjitystä ja mas-
sanvaihtoa uuden tiestön, maakaapelointien sekä voimalapaikkojen kohdalla. 

Hankealueen maaperä on voimaloiden ja infran rakennettavuuden kannalta keskin-
kertaista turvemaavaltaista aluetta, mutta voimalat sijoittuvat ympäristöään korke-
ammille moreenipitoisemmille maille, joilla rakentaminen vaatii turvemaita pienem-
piä massanvaihtoja. Maarakennustöiden ja kaivujen haitalliset vaikutukset eivät 
kohdistu niinkään maaperään vaan lähinnä pintavesiin, mahdollisesti lisääntyvän 
kiintoaineskuormituksen seurauksena. 

Tuulivoimapuiston alueelle ei sijoitu arvokkaiksi luokiteltuja moreenimuodostumia 
tai kallioalueita (Oiva – ympäristö- ja paikkatietopalvelu, 2015) eikä alueella ole 
todettu muita erityisiä geologisia arvoja, joten hankkeella ei ole niihin vaikutuksia. 

Tuulipuiston toiminnan ja lopettamisen aikaiset vaikutukset maa- ja kallioperälle ar-
vioidaan kokonaisuutena hyvin vähäiseksi. 

 Happamien sulfaattimaiden esiintyminen 8.1.1

Happamien sulfaattimaiden osalta GTK:n määrittelemä esiintymistodennäköisyys 
mainitaan hyvin pieneksi, joten hankkeen rakentamistoimien mahdollisesti aiheut-
tama pintavesien happamoituminen on melko epätodennäköistä.  

 Vaikutukset pinta- ja pohjavesille 8.2

Hankkeesta ei aiheudu pitkäaikaisia pysyviä vesistövaikutuksia.  
 
Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat tilapäisiä ja kestävät arviolta joitakin viik-
koja. Voimaloiden ja tiestön rakentaminen saattaa hieman lisätä valuntaa ja pin-
tavesien kiintoainekuormitusta. Kiintoainekuormitusta voidaan vähentää työtavoil-
la. Rakentamisen aikaisten vaikutusten arvioidaan kohdistuvan hankealueen lä-
hiympäristön metsäojiin. 

Tuulivoimapuiston hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, joten suoria 
vaikutuksia pohjavedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutumisolo-
suhteisiin ei ole. Teoreettisesti myös pohjavesialueen lähellä sijaitsevat voimalat ai-
heuttavat riskin pohjavesialueiden vedenlaadulle, jos esimerkiksi öljypäästötilan-
teessa öljy kulkeutuu ojia pitkin pohjavesialueelle. Rahkolan tuulivoimapuiston osal-
ta etäisyys hankealueelta lähimpään Ohukaisen pohjavesialueeseen on noin seitse-

män kilometriä. Pitkästä etäisyydestä ja hankealueen heikosti vettä johtavasta se-
kalajitteista maaperästä johtuen alueelta ei ole myöskään hydraulista yhteyttä lä-

himpiin pohjavesialueisiin. Maaperässä kulkeutuva öljy ei täten aiheuta riskiä poh-
javesialueiden vedenlaadulle.  

 Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin 8.3

 Yleiset kasvillisuusvaikutukset 8.3.1

Tuulivoimaloiden rakennuspaikoilta raivataan rakennus- ja asennustöitä varten 
puusto noin hehtaarin laajuiselta alueelta. Uusia huoltoteitä varten puusto pois-

tetaan teiden rakentamisalueilta tien molemmin puolin, ja myös parannettavien 
teiden alueella puustoa joudutaan poistamaan. 

Rakentamisaikana rakentamisalueiden raivaamisen seurauksena voimaloiden ja 
huoltotiestön lähialueiden kasvillisuus muuttuu avoimemman kasvupaikan la-

jistoksi. Reunavaikutuksen lisääntyminen suosii avoimiin ympäristöihin sopeutu-

nutta lajistoa. Tältä osin vaikutukset tavanomaiselle metsälajistolle arvioidaan vä-
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häiseksi, sillä alueille sijoittuvien metsäkuvioiden nykytila on yleisesti hyvin reu-
navaikutteista alueiden runsaiden kasvatus- ja päätehakkuiden vuoksi.  

Vaikutukset rakennuspaikoilla ovat pysyviä tuulipuistojen toiminta-ajan. Ne 

arvioidaan kuitenkin kokonaisuudessaan vähäisiksi, koska rakentamisen alle jää-
vän metsämaan pinta-ala on kohtalaisen vähäinen suhteessa koko selvitysaluee-
seen. Lisäksi vaikutukset kohdistuvat pääasiassa karuihin ja alueellisesti sekä val-
takunnallisesti hyvin yleisiin metsäluontotyyppeihin, joiden edustavuuteen metsä-
talous on vaikuttanut jo hyvin pitkään.  

Kasvillisuusvaikutukset ovat ominaisuuksiltaan jossain määrin pysyviä, sillä toi-
minnan loputtua, maisemoinnin jälkeen alueelle tyypillinen lajisto ei täysin pa-
laudu, johtuen muutoksista maaperän ominaisuuksissa (podsoli- ja turvemaan 
poisto, soramassojen tuonti) ja vesitaloudessa (tiepenkereet). Tuulivoimaloiden ja 
sähkönsiirtoreittien purkamisen jälkeen alueen kasvillisuus voi kuitenkin kehittyä 
kohti lähialueiden kasvupaikkatyyppiä edustavaan suuntaan. Alueet palautuvat 

ennen pitkää tavanomaisiksi metsätalousalueiksi tai niille suunnitellaan muuta 
maankäyttöä. 

 Vaikutukset luontokohteille 8.3.2

Hankkeessa suunnitelluille voimalapaikoille tai huoltotielinjoille ei sijoitu kasvilli-
suuden tai luontotyyppien kannalta merkittäviä kohteita (kuva 11.). Hankeen ra-
kentamistoimet (voimala nro 4) sijoittuvat lähimmän tunnistetun luontokohteen 

(luontokohde 1, ruohokangaskorpi) osalta noin 250 metrin etäisyydelle luontokoh-
teesta. Kohteelle aiheutuvat mahdolliset vaikutukset ovat hydrologisia. Huomioi-
den alueen nykyinen ojitustilanne, myös voimalan rakennuspaikan ja luotokoh-
teen välissä, ei kuivattava vaikutus kohteelle ole merkittävästi sen olosuhteita 
muuttava. Luontokohde on luonnontilaisen kaltainen ja lähialueen rämeiden oji-
tukset ovat vaikuttaneet sen edustavuuteen ja kohde edustaa paikoin myös muut-
tumatyyppiä. Lisäksi kohteen puuston on kohtalaisen nuorta ja yksipuolista, mikä 

heikentää sen edustavuutta.  

 
Selvityksissä rajattiin myös luonnontilaisen kaltaisia luontokohteita, sillä laajem-
min tarkasteltuna alueen metsät ja suot ovat vahvasti käsiteltyjä. Hankesuunnit-
telu siten huomioi potentiaalisia ja tulevaisuudessa edustavampia luontokohteita, 
joiden sijaintitietoja voidaan hyödyntää alueen metsäsuunnitteluissa.  
 

Hankealueen inventoinneissa ei havaittu uhanalaisen tai erityisesti huomioitavan 
kasvilajiston esiintymiä.  

 Vaikutukset linnustoon ja muuhun eläimistöön 8.4

 Vaikutukset linnustoon 8.4.1

Elinympäristöjen muutos 

Maatuulivoimapuistojen rakentamisen aikaisista linnustovaikutuksista merkittä-

vimpiä ovat elinympäristöjen muutokset ja niiden laadun heikkeneminen. Elinym-
päristön muutokset ovat luonteeltaan pitkäaikaisia, ja joiltain osin pysyviä. 

Rahkolan tuulivoimapuiston hankealueen sekä sen lähiympäristön pesimälinnusto 
koostuu enimmäkseen alueellisesti yleisistä ja metsätalousvaltaisilla alueilla run-

saslukuisena pesivistä lintulajeista, minkä vuoksi tuulivoimapuiston rakennustoi-
mien vaikutukset kohdistuvat pääasiassa alueellisesti tavanomaiseen lajistoon. 
Alueen metsät ovat jo ennestään hyvin voimakkaasti käsiteltyjä ja elinympäristöil-
tään pirstoutuneita, eikä alueella ole lainkaan luonnontilaisen kaltaisia metsä-
elinympäristöjä. Hankealueen etelä- ja lounaispuolelle sijoittuu kaksi laiteiltaan 
ojitettua, mutta keskiosiltaan avonaisempaa suoaluetta, joiden pesimälinnusto on 
kuitenkin varsin vaatimatonta ja niiden arvo suolintulajien elinympäristöinä alu-

eellisesti vähäinen. 

Alueen metsäkanalintukannat vaikuttavat melko niukoilta eikä hankealueelta pai-

kallistettu metsäkanalintujen tärkeitä soidinpaikkoja. Tuulivoimarakentaminen 
pirstoo alueen elinympäristöjä, mutta sen ei arvioida muuttavan alueen elinympä-
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ristörakennetta niin merkittävästi, että alueella havaittujen suojelullisesti arvok-
kaiden lintulajien elinolosuhteet muuttuisivat merkittävästi. 

Rahkolan tuulivoimahankkeen vaikutukset alueen elinympäristöihin ja sitä kautta 

lintujen elinolosuhteisiin arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi. Tuulivoimaraken-
tamisen merkitys lintujen elinympäristöjä muuttavana toimintana arvioidaan alu-
eella harjoitettavaa metsätaloutta vähäisemmäksi. 

Melu ja muu häiriö 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin lukeutuvat lisääntyvän ih-
mistoiminnan aiheuttamat häiriöt, joita ovat mm. lisääntynyt liikenne ja rakenta-

misen aiheuttama melu. Rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat yleensä 
pienelle ja rajatulle alueelle rakennuspaikkojen läheisyyteen. Voimalayksiköiden 
perustamisesta sekä teiden rakentamisesta aiheutuva melu voi kuulua huomatta-
vasti laajemmallekin alueelle. Rakentamisen aikaiset linnustovaikutukset jäävät 
pääosin lyhytaikaisiksi, rajoittuen hankkeen rakentamisaikataulusta riippuen enin-

tään yhden tai kahden vuoden aikajaksolle. 

Tuulivoimaloiden toiminnasta ja lapojen pyörimisliikkeestä aiheutuvan melun ja 
häiriön (lapojen välke ja liike) haittavaikutukset ulottuvat usein elinympäristön 
muutoksia laajemmalle alueelle ja niiden vaikutus ulottuu tuulivoimapuiston koko 
toiminnan ajalle. Yleisesti ottaen tavanomaisten pesimälintujen tiheyden ei ole 
kuitenkaan todettu merkittävästi alentuneen tuulivoimaloiden läheisyydessä me-

lun tai häiriön vuoksi. 

Rahkolan tuulivoimapuiston hankealueen kaltaisen melko erämaisen metsäalueen 
muuttuminen teknisemmäksi energiantuotantoalueeksi saattaa heikentää joiden-
kin herkimpien lintulajien elinolosuhteita mm. melun ja välkkeen sekä ihmisen li-
sääntyvän liikkumisen kautta. Alueen herkimmillä lintulajeilla on mahdollista aina-

kin jossain määrin siirtyä tuulivoimapuiston ulkopuolelle, jos niiden lajikohtainen 
häiriönsietokynnys ylittyy ja alueen ulkopuolelta löytyy lajille sopivaa elinympäris-
töä. Rahkolan suunniteltujen tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuvan melun 

ja muun häiriön vaikutukset lintujen elinolosuhteisiin arvioidaan kokonaisuutena 
vähäisiksi. 

Estevaikutukset ja tuulivoimaloiden sijoittelu 

Tuulivoimalat ovat maisemassa näkyviä elementtejä ja siten havaittavissa jo kau-
kaa myös muuttavien lintujen näkökulmasta, mikäli näkyvyys on vähintään kohta-
lainen. Useiden ulkomaalaisten tutkimusten ja kotimaisten kokemusten perusteel-
la linnut lähtevät kiertämään tuulivoimaloita jo hyvissä ajoin havaittuaan ne, jol-
loin ne eivät yleensä edes päädy tuulivoimaloiden läheisyyteen. Tuoreimpien ul-
komaalaisten tietojen mukaan selvästi suurin osa linnuista väistää tuulivoimaloita 

ja kiertää tuulivoimapuistoja, ja vain 1–2 % linnuista ei muuta käyttäytymistään 
tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen. 

Rahkolan neljästä tuulivoimalasta koostuva kokonaisuus on tuulivoimapuistoksi 
pieni ja kompakti, ja se sijoittuu merkittävimpien tiedossa olevien muuttoreittien 
ulkopuolelle (pl. syksyn kurkimuutto). Alueen ympäristöön ei myöskään sijoitu lin-

tujen merkittäviä lepäily- ja ruokailualueita. Yleisesti ottaen lintujen muutto alu-
eella on todennäköisesti yksilömääräisesti melko vähäistä ja luonteeltaan haja-
naista, joitakin harvinaisia poikkeustilanteita lukuun ottamatta. Osa syksyn kur-
kimuutosta saattaa kulkea hankealueen ympäristössä, mutta kurkimuutto ajoittuu 
yleensä selkeille ja myötätuulisille päiville ja sijoittuu selvästi törmäyskorkeuden 
yläpuolelle. Rahkolan alueelle suunniteltujen tuulivoimaloiden aiheuttamat este-

vaikutukset lintujen muuttoreiteillä arvioidaan melko vähäisiksi. 

Muuttolintuja merkittävämpää esteen muodostuminen voi olla alueen paikalliselle 
linnustolle, niiden vakiintuneille lentoreiteille sekä saalistus- ja yöpymislennoille. 
Rahkolan hankealueella tai sen lähiympäristössä ei kuitenkaan sijaitse sellaisia 
merkittäviä elinympäristöjä, jotka keräisivät suurempaa määrää lintuja lepäile-

mään tai ruokailemaan alueelle eikä Rahkolan tuulivoimapuiston linnustoselvitys-
ten aikana havaittu selvitysalueen kautta kulkevaa lintujen ruokailulentoliikennet-
tä. Alueelle rakennettavat tuulivoimalat saattavat jossain määrin muuttaa hanke-
alueella tai sen lähiympäristössä mahdollisesti pesivien petolintujen käyttäytymis-

tä. Rahkolan alue ei elinympäristörakenteensa puolesta eroa merkittävästi alueen 
muusta ympäristöstä, jolloin alueella mahdollisesti esiintyvien petolintujen on 
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mahdollista suunnata reviirinsä käyttöä tuulivoimapuiston ulkopuolelle. Petolintu-
jen käyttäytymistä säätelee voimakkaasti saatavissa olevan ravinnon määrä ja ne 
hankkivat ravintonsa yleisesti sieltä, missä saalista on helpoimmin saatavana.  

Törmäysvaikutukset 

Linnun lentäminen tuulivoimalan pyörivän roottorialan ei suoraan tarkoita kuolet-

tavaa osumaa, vaan suurin osa roottorialan läpi lentävistä linnuista säilyy vahin-
goittumattomana. Keskimäärin vain 5–15 % roottorialan läpi lentävistä linnuista 
osuu tuulivoimalan lapoihin.  

Suurin osa selvitysalueella tai sen lähiympäristössä pesivistä linnuista liikkuu pe-

simäaikana vain harvoin niin korkealla, että niillä olisi todellinen riski törmätä tuu-
livoimalan lapoihin. Alueen pesimälajistosta valtaosan muodostavat eri varpuslin-
tulajit, joilla on hyvin pieni riski törmätä tuulivoimaloihin. Varpuslintujen herkkyyt-
tä törmäysten populaatiovaikutuksille vähentää myös mm. niiden hyvä poikas-
tuotto ja korkea lisääntymisnopeus sekä yleisyys ja usein suuri kannan koko. Sel-

vitysalueen suojelullisesti arvokkaista lintulajeista tuulivoimapuiston törmäysvai-
kutuksille herkimmiksi arvioidaan mm. alueella tai sen lähiympäristössä mahdolli-

sesti pesivät suuret ja keskikokoiset petolinnut, metsäkanalinnut ja kurki.  

Norjassa on raportoitu paikoin runsaasti riekkojen törmäyksiä tuulivoimaloiden 
torniin. Vaalea tornin tyvi näyttäytyy metsäkanalinnuille ilmeisesti ”aukkona met-
sässä”, jota kohti linnut lentävät kohtalokkain seurauksin. Suomessa on löydetty 

kaksi tuulivoimalan torniin törmännyttä metsoa, joten myös suomalaisten metsä-
kanalintujen törmääminen torniin on mahdollista. Törmäykset torniin arvioidaan 
kuitenkin melko harvinaisiksi ja todennäköisesti yksittäisiksi tapauksiksi, joilla ei 
ole merkittävää vaikutusta alueen metsäkanalintukantoihin. 

Ruotsalaisen kirjallisuusyhteenvedon mukaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 

todettu törmäävien lintujen lukumäärä on ollut keskimäärin 2,3 lintua / voimala 
vuodessa. Suomessa on arvioitu, että keskimääräisellä maa-alueella tuulivoima-
loihin tapahtuisi yksi törmäys vuodessa voimalaa kohden. Edellä mainitulla tavalla 

arvioituna Rahkolan tuulivoimaloihin voisi törmätä vuosittain noin 4–9 lintua. On 
todennäköistä, että suurin osa tuulivoimaloihin mahdollisesti törmäävistä linnuista 
on yleisiä alueen pesimälajeja tai runsaana esiintyviä muuttolintuja, joille tör-

mäyskuolleisuuden kasvulla ei ole merkittäviä populaatiovaikutuksia. Myös joitain 
suojelullisesti arvokkaiden lajien yksilöitä saattaa törmätä tuulivoimaloihin, mutta 
törmäykset arvioidaan kuitenkin melko harvinaisiksi eikä niillä ole todennäköisesti 
vaikutusta lajien pesimäkantaan tai populaatioiden elinvoimaisuuteen alueellisesti. 

 Vaikutukset muuhun eläimistöön 8.4.2

Vaikutukset nisäkäslajistoon 

Maaeläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät lähinnä elinympäristön muu-
toksena ja rakentamistoimien sekä lisääntyvän ihmistoiminnan aiheuttamana häi-
riönä. Rakentamistoimien aiheuttamat elinympäristön muutokset ja elinympäris-
tön suorat pinta-alan menetykset ovat melko vähäisiä verrattuna koko selvitys-

alueen laajuuteen. Lisäksi elinympäristön muutos ja elinalueiden pirstoutuminen 
rajoittuvat lähinnä rakennuspaikkojen välittömään läheisyyteen. Sekä selvitysalu-

eella että sen ympäristössä säilyy vielä runsaasti tavanomaiselle nisäkäslajistolle 
kelpaavaa elinympäristöä. Voimakkaan metsätalouden alueilla elävät eläimet ovat 
myös todennäköisesti jollain tapaa jo tottuneet niiden elinympäristössä tapahtu-
viin muutoksiin ja elinympäristön pirstoutumiseen. Kokonaisuudessaan tuulivoi-
mapuiston rakentamisen elinympäristöjä muuttava vaikutus arvioidaan vähäisek-
si. Toisaalta tuulivoimarakentamisen ja metsätalouden yhteisvaikutukset voimis-
tavat eläinten elinympäristöjen pirstoutumista.  

Tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen ja huoltoteiden laiteille kasvava lehtipuu-
vesaikko luo elinympäristöjä ja tarjoaa ruokailumahdollisuuksia mm. hirvi- ja jä-
niseläimille sekä pikkujyrsijöille. Avoimien alueiden lisääntymisen myötä mahdolli-
sesti runsastuvat pikkujyrsijäkannat saattavat aiheuttaa muutoksia myös niitä ra-

vintona käyttävien pienpetojen kantoihin. 

Tuulivoimaloiden ja teiden rakentamisesta aiheutuu melua, joka leviää ympäris-
töön, mutta vaimenee nopeasti rakennuspaikkojen ulkopuolella. Rakentamistoimi-
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en vaikutukset ajoittuvat pääasiassa rakentamisen ajalle, jonka jälkeen melua ja 
häiriötä aiheuttavat työvaiheet vähenevät merkittävästi. Rakennustoimien vaiku-
tukset alueen tavanomaiselle lajistolle arvioidaan vähäiseksi, ja herkemmän lajis-
ton on ainakin jossain määrin mahdollista siirtyä rakentamisalueiden ulkopuolelle, 
jos melun ja häiriön määrä ylittää niiden sietokynnyksen. On todennäköistä, että 

rakentamistoimien jälkeen eläimet tottuvat niiden elinympäristöön rakennettuihin 
tuulivoimaloihin, ja palaavat selvitysalueella sijaitseville elinalueilleen. 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset vaikutukset alueen nisäkäslajistoon arvioi-
daan kokonaisuutena vähäisiksi. Tuulivoimaloiden lapojen pyörimisliikkeen aiheut-
taman melun ja välkkeen ei arvioida kantautuvan kovin kauas, eikä niiden arvioi-

da merkittävästi vaikuttavan metsäisillä alueilla elävien eläinten elinolosuhteisiin. 
Useimpien eläinten (mm. kettu, metsäjänis, hirvieläimet, pikkunisäkkäät) arvioi-
daan ennen pitkään tottuvan tuulivoimaloiden olemassa oloon, kuten ne tottuvat 
myös mm. tie- ja raideliikenteeseen sekä metsätyökoneisiin. Tutkimusten mukaan 
pienempien nisäkkäiden kuten mm. ketun ja metsäjäniksen esiintymisessä ja 

käyttäytymisessä ei ole havaittu eroja tuulivoimapuistojen ja referenssialueiden 
välillä. 

Vaikutukset EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajistoon 

Liito-oravan levinneisyyden perusteella lajin esiintyminen selvitysalueella on 
mahdollista, mutta lajille tyypillisen elinympäristön määrän sekä alueellisen esiin-
tymiskuvan myötä epätodennäköistä. Tuulivoimahankkeella ei arvioida olevan 
vaikutusta liito-oravan mahdolliseen esiintymiseen tai elinolosuhteisiin alueella. 

Viitasammakon esiintyminen hankealueella on epätodennäköistä, mutta mah-
dollista sen ulkopuolelle sijoittuvilla pienillä kaivetuilla lammilla, joissa lajia ei kui-
tenkaan havaittu. Tuulivoimahankkeella ei arvioida olevan vaikutusta lajin mah-
dolliseen esiintymiseen tai elinolosuhteisiin alueella, koska tuulivoimaloiden raken-
tamisella ei ole vaikutuksia lajin mahdollisiin elinympäristöihin. 

Saukon esiintyminen selvitysalueella arvioitiin mahdolliseksi, mutta koska alueel-

ta puuttuvat saukon elinympäristönä suosimat virtaavat vesistöt, esiintyminen 
koskee todennäköisesti vain satunnaista läpikulkua alueen kautta. Tuulivoima-
hankkeella ei ole vaikutusta saukon satunnaiseen esiintymiseen tai elinolosuhtei-

siin alueella. 

Kaikkien Suomessa tavattavien suurpetojen esiintyminen alueella arvioitiin 
mahdolliseksi. Suurpetojen elinalueet ovat laajoja, ja suunniteltu tuulivoimapuisto 
kattaa siten vain hyvin pienen osan niiden elinpiirien kokonaislaajuudesta. Tuuli-
voimapuiston rakentaminen muuttaa jossain määrin alueen elinympäristöjä ja 

luonnetta ihmistoiminnan alaiseksi alueeksi, joka aiheuttaa häiriötä ja saattaa 
karkottaa arimpia suurpetoja kauemmas alueelta. Voimakkaimmat häiriövaikutuk-
set rajoittuvat kuitenkin hankkeen rakentamisen ajalle, jonka jälkeen häiriö vähe-
nee merkittävästi. Suurpetojen elinpiiri on yleensä hyvin laaja, ja siihen kuuluu 
monenlaisia erämaisia alueita sekä ihmistoimintojen alaisia alueita, vaikka eläimet 
pyrkivät yleensä välttämään liikkumista ihmisen läheisyydessä. Alueella esiintyvät 

suurpedot saattavat jossain määrin muuttaa elinpiirinsä käyttöä tuulivoimaloiden 

rakentamisen jälkeen siten, että ne välttelevät liikkumista tuulivoimapuiston alu-
eella. Suurpetoja tulee todennäköisesti esiintymään alueella myös tulevaisuudes-
sa, kun niiden ravinnoksi sopivaa eläimistöä, kuten pikkunisäkkäitä, jäniksiä ja 
hirvieläimiä esiintyy alueella jatkossakin. On mahdollista, että suurpedot ainakin 
jossain määrin tottuvat niiden elinalueille rakennettuihin tuulivoimaloihin, mutta 
tästä ei ole vielä saatavana kunnollista tutkimustietoa. Rahkolan tuulivoimahank-

keella saattaa olla vähäisiä paikallisia vaikutuksia suurpetojen esiintymiseen ja 
liikkumiseen, mutta hankkeella ei kuitenkaan arvioida olevan sellaisia haitallisia 
vaikutuksia, että suurpetojen esiintyminen tai elinolot vaarantuisivat seudulla laa-
jemmin. 

Selvitysalueen lepakkotiheys on tehtyjen selvitysten perusteella hyvin alhainen, 

ja vastaa alueellisesti samankaltaisten karujen metsätalousalueiden keskimääräi-
siä lepakkotiheyksiä. Alueen lepakkoselvityksissä ei havaittu lainkaan lepakoita, 
eikä alueelta löydetty lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tai niiden tär-
keitä ruokailualueita. Kokonaisuudessaan Rahkolan tuulivoimapuistolla ei arvioida 

olevan haitallisia vaikutuksia lepakoiden elinoloihin selvitysalueella tai sen lähiym-
päristössä. 
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 Vaikutukset Natura-alueisiin ja muihin suojelualueisiin 8.5

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura- tai muita suojelualuei-
ta. Lähimmät Natura-alueet ovat 3 – 4 kilometrin etäisyydellä ja niiden suojelupe-
rusteena ovat soiden luontotyypit. Kohtalaisen suuren etäisyyden vuoksi hank-
keella ei katsota olevan lainkaan vesitaloudellisia tai muita heikentäviä vaikutuk-

sia läheisten Natura-alueiden luontotyyppien edustavuuteen. Myöskään Natura-
alueiden luontotyypeille ominaiseen lajistoon ei arvioida kohdistuvan potentiaali-
sia, elinympäristöjä heikentäviä tai törmäysriskiä aiheuttavia vaikutuksia. Natura-
alueisiin kohdistuvat vaikutukset ovat merkittävyydeltään hyvin vähäisiä ja/tai 
epätodennäköisiä, joten luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi 
hankkeen suunnittelussa ei ole tarpeen.  

Lähimmät luonnonsuojelualueet ovat Ison Honkanevan luonnonsuojelualue 
(ESA302762) hankealueen länsi-luoteispuolella noin 2,5 km etäisyydellä ja Puuti-
on yksityinen luonnonsuojelualue (YSA203033) itäpuolella, noin 5,5 km etäisyy-

dellä hankealueesta itään. Hanke ei vaikuta heikentävästi luonnonsuojelualueiden 
luontoarvoihin. Muut luonnonsuojelualueet sijoittuvat vielä etäämmälle hankealu-

eesta, eikä vaikutuksia niihin arvioida aiheutuvan. 
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