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1 JOHDANTO 

TM Voima Oy suunnittelee Haapaveden Rahkolan alueelle neljästä tuulivoimalasta 

muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Tämä työ on tuulivoimapuiston suunnittelutarverat-
kaisua palvelevan maisema ja kulttuuriympäristöselvityksen erillisraportti. 

Selvityksen tavoitteena on tuoda esille suunnitellun tuulivoimapuistoalueen maise-
man ja kulttuuriympäristön nykytila siltä kannalta että tuulivoimaa sijoitetaan lähi-

alueille ja arvioida Rahkolan hankkeen vaikutuksia sen lähiympäristön maisemaku-
vaan ja maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin.  

2 HANKEALUE JA HANKKEEN KUVAUS 

Rahkolan tuulivoimapuiston suunnittelualue sijaitsee noin 19 kilometriä Haapaveden 
kirkonkylän länsipuolella, noin 22 kilometriä Ylivieskan keskustan koillispuolella ja 
noin 17 kilometriä Oulaisten kirkonkylältä kaakkoon. Suunnittelualue sijoittuu Haa-
paveden ja Oulaisten kunnan rajalle. Sen halki kulkee Kantokyläntie. Maastoon on 
myös merkitty jokilaaksojen kelkkailijoiden moottorikelkkareitti. 

Hankealueen pinta-ala on noin 4,15 km2 ja se on lähinnä metsätalouskäytössä. Maa-
alueet ovat yksityisten maanomistajien omistuksessa. 

 

Kuva 1. Hankealueen sijainti sekä sen läheisyydessä sijaitsevat asuin- ja lomarakennukset. Ra-
kennusten käyttötarkoitukset on poimittu maanmittauslaitoksen maastotietokannasta.  
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LIITE 1.  

Tuulivoimapuistohanke kattaa tuulivoimalaitokset perustuksineen, niitä yhdistävät 
maakaapelit sekä tiestön.  Tuulivoimaloiden napakorkeus on 155 metriä, roottorin 
halkaisija 150 metriä ja kokonaiskorkeus noin 230 metriä maanpinnan yläpuolella. 
Rahkolan tuulipuiston sähköverkkoliityntä on suunniteltu maakaapelilla Fingrid Oyj 
Uusnivalan sähköasemalle, joka sijaitsee suunnittelualueen eteläpuolella. Uusia ilma-
johtoja ei rakenneta. 

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse vakituisia asuinrakennuk-
sia, eikä loma-asuntoja. Lähimmät vakituiset asunnot sijaitsevat Ollilanperässä, lä-
himmillään noin 3,5 km ja lähin loma-asunto noin 2,5 km etäisyydellä lähimmistä 
voimaloista.  

 

Kuva 2. Hankealueen rajaus ilmakuvassa. Kuvasta näkyy, että hankealue on enim-
mäkseen ojitettua, eri-ikäistä talousmetsää. Voimalapaikat osoitettu valkoisella pal-

lolla. 

3 MAISEMAN JA RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄ-
RISTÖN TARKASTELU 

3.1 Selvityksen aineisto ja menetelmät 

Maisemaselvityksen tavoitteena on esittää suunnitellun Haapaveden Rahkolan tuuli-
puistoalueen ja sen lähiympäristön maisemalliset yleispiirteet ja arvioida maiseman 
sietokykyä tuulivoimaloiden rakentamiselle. Maisemaselvitys on laadittu palvelemaan 

tuulivoimarakentamisen mahdollistavaa suunnittelutarveratkaisua.  

Tuulipuistojen aiheuttamat vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäris-
töön muodostuvat suurelta osin maisemakuvan muutoksena, eikä niinkään maise-
man fyysisenä muuttumisena. Mekaanisen rakentamisen aiheuttamat maisemalliset 

vaikutukset ovat pääosin havaittavissa aivan tuulivoimaloiden sekä niiden rakenta-
mista ja huoltoa varten rakennettavien teiden välittömässä lähiympäristössä. Kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin ei kohdistu suoria vaikutuksia rakentamisen 
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johdosta. Mahdolliset vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön muodostuvat 
siten kulttuuriympäristön luonteen ja maiseman muutoksista, mikäli tuulivoimalat 
ovat havaittavissa kohteista. Tästä johtuen vaikutuksia maisemaan ja rakennettuun 
kulttuuriympäristöön voidaan pitkälti tarkastella samojen periaatteiden mukaisesti. 

Maisemaselvityksen lähtöaineistona on käytetty karttoja, ilmakuvia sekä maasto-
käynneillä otettuja valokuvia kohdealueesta. Maisema-arkkitehdin maastokäynti sel-
vitysalueelle ja sen ympäristöön on tehty 13.-15.10.2014, sekä 22.6.2015. Lisäksi 
maiseman kestokykyä on pohdittu ympäristöministeriön julkaisun "Tuulivoimalat ja 
maisema" (Weckman 2006) lähtökohtia mukaillen. 

Rakennetun kulttuuriympäristön tarkastelussa lähtötietoina on käytetty valtakunnalli-
sia ja maakunnallisia listauksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennetuista ym-
päristöistä ja kohteista (mm. RKY 2009, Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava 

ja sen taustaselvitykset). 

Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan ja kestokyvyn arvioinnissa selvitysalue 
ulottuu 12 km etäisyydelle hankealueesta, mutta painopiste on lähialueen (0-5 km 
hankealueesta) maisemakuvan ja arvokohteiden kuvailussa. Arvioitaessa yhteisvai-
kutuksia muihin tuulivoimahankkeisiin painopiste on enintään 10 km etäisyydellä si-
jaitsevissa hankkeissa. Yhteisvaikutuksia sitä kauempana sijaitseviin tuulivoimapuis-
toihin on arvioitu yleispiirteisemmin. 

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksestä on vastannut maisema-arkkitehti Miina 
Ant-Wuorinen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Maisema- ja kulttuuriympäris-
töselvitystä on päivittänyt toukokuussa 2018 maisema-arkkitehti Riikka Ger FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 

3.2 Maisema-alueet ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 

3.2.1 Maisemamaakunta 

Haapavesi kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön I (1993) 
mukaan maisemamaakuntajaossa Suomenselän maisemamaakuntaan, joka on Järvi-
Suomen ja Pohjanmaan välistä vaihettumisvyöhykettä ja vedenjakajaseutua.  

Karu ja laakea vedenjakajaseutu jakaa vedet Pohjanmaan jokiin ja Järvi-Suomen ve-

sistöihin. Alueella Keski-Suomen järvimaisema vähitellen avautuu Pohjanmaan tasai-
seksi lakeudeksi. Maisemalle on ominaista suhteellisen tasainen maasto ja luode-
kaakkosuuntaiset murroslaaksot. Alueen halki kulkee luode- kaakkosuunnassa mata-
lia harjuja, jotka eivät juuri erotu maisemassa. Alue kuuluu keskiboreaaliseen kasvil-
lisuusvyöhykkeeseen ja kasvillisuus on yleensä karua ja niukkaa. Ympäristölle ovat 
ominaisia karut mäntykankaat ja suot, joita on huomattavan paljon. Suomenselän 

seudun asutus on ollut aina harvaa. Kylät ovat pieniä ja sijoittuvat vesistöjen tuntu-

maan. Peltoalaa alueella on niukalti. Harjut ovat toimineet vanhastaan kulkureitteinä. 

3.2.2 Maisema-alueet 

Suomessa arvokkaita maisema-alueita on arvotettu valtakunnallisesti ja maakunnal-
lisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Arvokkaista maisema-alueista on kuvailtu ne, 
jotka sijaitsevat enintään 12 kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta.  

Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita kuvailevat tekstit perustuvat Maisema-
aluetyöryhmän mietintöön II (Ympäristöministeriö 1993b). Nykyisin voimassa olevat 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on vahvistettu Valtioneuvoston periaa-
tepäätöksellä vuonna 1995.  

Maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita kuvailevat tekstit ovat Arvokkaiden 

maisema-alueiden päivitysinventoinnista (valmistunut Pohjois-Pohjanmaan osalta 
2014) ja niiden aluerajaukset ovat maakuntakaavasta.  

Hankealueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-
alueita tai arvotettuja maisemakohteita.  



4 (27) Haapavesi - Rahkola 
 tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 

 Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys  
 24.8.2015, päivitetty 23.5.2018 

 

 

LIITE 1.  

Hankealuetta lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue kaakkois-luoteis-
suuntainen Kalajokilaakso sijaitsee selvitysalueen ulkopuolella yli 14 km etäisyydellä 
hankealueesta, sen etelä- ja lounaispuolella. Kalajokilaakson rajausta on tarkennettu 
ja se on esitetty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi nimellä Kalajoki-
laakson viljelymaisemat. Rajauksen muutoksella ei ole vaikutusta etäisyyteen Rahko-
lan voimaloista. 

Maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävistä maisema-alueista lähimmäs 
tuulipuistoa, noin 6,9 km etäisyydelle lähimmästä voimalasta sijoittuu Mieluskylän 
kulttuurimaisema. (Arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2014)  

” …Maisema-alueeseen kuuluvat Mieluskylää ympäröivät viljelysmaisemat Pyhäjoki-

varressa. Rajauksessa on otettu huomioon viljelysmaisemaa rajaavat taustamaisemi-
na merkittävät selännealueet. Koillisessa ja lounaassa maisema-alueen rajat ovat 

helposti määriteltävissä, selännealueiden molemmin puolin reunustama jokilaakso on 
hyvin selkeärajainen….”  

”…Viljelysalueet ja asutus tukeutuvat selvästi jokeen. Viljelyskäytössäolevat peltoalu-
eet reunustavat jokea yhtenäisenä jatkuvana nauhana. Joen eteläpuolella asuinpaikat 
sijaitsevat yksittäisinä viljelysalueiden keskellä, joen pohjoispuolella paikoin lähes 
katkeamattomana nauhana joen rinnalla kulkevan maantien varrella…”  

”…Alueen rakennuskannalle on ominaista kerroksellisuus: Mieluskylässä on paitsi 
vanhaa, perinteistä rakennuskantaa, myös mm. jälleenrakennuskauden rakennus-
kantaa sekä uutta, 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun rakennuskantaa. Maatilojen 
pihapiireissä monin paikoin sijaitsevat kookkaat nykyaikaiset tuotantorakennukset 
kertovat osaltaan maatalouden elinvoimaisuudesta. Kylän keskustassa sillan tuntu-

massa sijaitseva jälleenrakennuskauden koulu erottuu maisemassa maamerkkira-
kennuksena.  

Mieluskylän kulttuurimaisema on kerroksellinen ja elinvoimainen kokonaisuus. Vaikka 
maisema on monin paikoin ominaispiirteiltään melko tavanomaista maaseudun vilje-
lysmaisemaa, se on tyypillinen, edustava ja hyvä esimerkki jokivarsien viljelysmai-

semista. Maisemassa erottuu monin paikoin hienoja miljöökokonaisuuksia. Sellainen 
on esimerkiksi joen yli johtava silta ja sen ympäristö.” 

3.2.3 Kulttuurihistorialliset kohteet 

Kulttuurihistoriallisista kohteista on kuvailtu ne, jotka sijaitsevat enintään 12 kilomet-
rin etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta. 

Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY 
2009) ei sijoitu hankealueelle, eikä 12 km etäisyydelle lähimmistä tuulivoi-
maloista. Lähin RKY 2009 kohde, Vähäkankaan kyläraitti sijaitsee yli 15 kilometrin 

etäisyydellä hankealueesta.  

Maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristö-
kohteet ja -alueet 

Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan mukaisia maakunnallisesti tai seudulli-

sesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita on 12 kilometrin säteellä lähimmästä 
voimalasta parikymmentä ja vastaavia alueita 2 kpl. Valtaosa kohteista on perintei-
seen maaseutuelämään liittyviä rakennuksia tai rakennusryhmiä ja enemmistö sijait-
see Pyhäjokilaaksossa. Lähialueella (0-5 km hankealueesta) ei sijaitse yhtään 
kohdetta. 

Kohteita ja alueita kuvailevat tekstit on lainattu Pohjois-Pohjanmaan liiton inventoin-
nista: Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015. 

Merkkikivet, Matkaniva (n. 6,3 km pohjoiseen) 

”Viisi kiveä, joihin on hakattu kruunun kuvia sekä M-kirjaimia. Kivet ovat mahdolli-
sesti Pähkinäsaaren rauhan rajamerkkejä.” 
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Mäyrän koulu (n. 6,8 km pohjois-koilliseen) 

”1926 valmistunut kaksikerroksinen koulu, jossa on on tiilipäällysteinen satulakatto. 
Vuoteen 1997 asti opetuskäytössä ollut Mäyrän koulu sijaitsee Mäyränperällä. Ulko-
seinät on vaakalaudoitettu ja perusta on porakiveä. 

Rakennus on T-kirjaimen muotoinen. Pitkän itälänsi suuntaisen rungon keskellä on 
suuri pohjoissuuntainen, kaksikerroksinen siipi, jonka molemmilla laidoilla on sisään-
käynnit. Ikkunat ovat kuusi- ja yhdeksänruutuisia.” 

Kantokylä (n. 8,2 km lounaaseen)  

”Pylväsojavarteen syntynyt kylä, jossa rakentaminen sijoittuu laajan viljelyaukean 
keskellä oleviin pieniin saarekkeisiin tai metsänrajaan. Pihapiirit ovat pääosin pieni-

piirteisiä ja rakennuskanta yhtenäisen satulakattoista. Kylämaiseman kohokohtia 

ovat kuusiaidan ympäröimä siunauskappeli, Ylikankaan pohjalaistalo, entiset Kanto-
kylän ja Saaren kansakoulut ja Haapakosken kauppa. 

Perinteisiä maalaistaloja on Ritamäen lisäksi Länsiniemen, Syrjälän, Siirtolan, Pirtti-
kankaan, Haikolan, Hannulan, Tanhutsuun, Pinolan ja Kivikankaan pihapiireissä. 

1920- ja 30-luvun rakentamista edustavat Mäntyniemen, Mäntylän, Aholan, Lintu-
niemen ja Suvelan talot…” 

Mieluskylän koulu (n. 9,4 km koilliseen) 

”Jälleenrakennusajan komea punatiilinen kolmikerroksinen koulu ja opettajien asun-
tola vuodelta 1953.” 

Mieluskylän nuorisoseurantalo (n. 9,9 km koilliseen) 

”Seurakäytössä oleva hirsirunkoinen nuorisoseurantalo on rakennettu 1922 ja sitä on 
laajennettu välirauhan aikana 1940. Sisäänkäynnin katoksessa on laudoitettuja pila-
rit. Koivut rajaavat seurantalon pihamaata kolmelta sivulta.” 

Takalo (n. 10 km pohjoiseen) 

”Talonpoikaisklassismia edustava maatilan päärakennus Matkanivan maantien var-
ressa keskellä peltoaukeaa. Kohteessa on kolme rakennusta: päärakennus, puoji ja 
navetta. Päärakennus ja puoji on rakennettu 1880-luvun puolivälissä ja navetta 

1950-luvulla. 

Hirsinen päärakennus on porakivipohjoinen ja se on pystylaudoitettu. Kuusiruutuiset 
ikkunat ovat alkuperäiset. Talossa on huopapäällysteinen satulakatto. 

Kohteen erikoisuuksia ovat päärakennuksen yläkerran puolikuun muotoiset ikkunat, 

kaareviksi laudoitetut räystäiden alapinnat sekä puojin rihlattu ovi.  

Tila on ollut saman suvun hallussa 1700-luvun alusta lähtien. Perimätieto kertoo, et-
tä kirvesmiesryhmä on liikkunut Pyhäjokivartta ylöspäin ja rakentanut useita samoi-

hin piirustuksiin perustuvia taloja. Toinen vastaava kohde Oulaissa on Käkelä muu-
tama kilometri joen alajuoksulla.” 

Rantapekkala (n. 10,3 km lounaaseen) 

”Komea pihapiiri Pyhäjoen rantamaisemassa. 1903 rakennettu ja 1930-luvun alussa 
siirretty päärakennus on kaksikerroksinen. Pihapiirissä on myös 1930-luvulla raken-
nettu puoji ja navetta vuodelta 1936.”  

Niva (n. 10,4 km lounaaseen) 

”Rantapeltojen keskellä näkyvällä paikalla sijaitsevan Nivan pihapiiriin kuuluu 1900-

luvun alusta periytyvän päärakennuksen lisäksi hirsiaitta ja -sauna, lautarakenteinen 
varastorakennus ja maakellari. Kylätien varressa on lautarakenteinen kuivaamo.”   
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Tirilä (n. 10,7 km pohjoiseen) 

”Pyhäjokivarren talouskeskus, jonka pihapiirissä on kaksi asuinrakennusta, puoji ja 
ulkorakennuksia sekä suuria pihapuita. Kohde on yksi Matkanivan kylän vanhimmis-
ta. Päärakennus on siirretty nykyiselle paikalleen vuosien 1790-1820 välisenä aikana. 

Entisellä paikalla on näkyvissä 14 rakennuksen pohjaa. Päärakennusta on jatkettu 
vuonna 1935 lautarakenteisella kamarilla. Se on porakivipohjainen hirsitalo, jonka 
satulakatto on huopapäälysteinen. Ikkunat ovat seitsemänruutuisia ja niissä on hie-
man klassistisia pyrkimyksiä.” 

Matkanivan koulu (n. 10,9 km pohjoiseen) 

”Agronomi Emil Micklinin suunnittelema, vuonna 1900 valmistunut kyläkoulu sijaitsee 
Matkanivan kyläkeskustassa koivukujan päässä. Koulutoiminta on loppunut vuonna 

1972, ja nykyisin talo on asuinkäytössä. Päärakennus on L-muotoinen yksinkertaisen 
eleetön hirsirakennus, jota on laajennettu vuonna 1929. 2010-luvulla sisäpihalle on 

valmistunut uusi katettu kuisti. Talossa on porakiviperusta ja ulkovuoraus on vaaka-
laudoitettu. Sisätiloissa runkohirret ovat osassa rakennusta näkyvissä. Peltistä satu-
lakattoa koristavat puolikaarenmuotoiset ikkunat. Pihapiiriin kuuluu myös kunnostet-
tu maakellari ja sauna sekä varastorakennus.” 

Tuomiperä (n. 10,5 km länteen) 

”Harjanteelle sijoittuva pienipiirteinen kyläraitti 1900-luvun alkupuolen pihapiireineen 
ja perinteisine talonpoikaispihoineen. Pienimittakaavaiset rakennukset rajaavat hel-
minauhan tavoin kyläraittia. Komean peltoalueen keskellä virtaa Mertuanoja.” 
 

Matkanivan rukoushuone (n. 11,1 km pohjoiseen) 

”Yksinkertaisuudessaan kaunis rukoushuone 1940-luvulta. Matkanivan Rukoushuo-

neyhdistys perustettiin ennen toista maailmansotaa. (…) Matkanivan Rukoushuone 
toimi myös Kuusamon evakoiden kokoontumispaikkana ennen taloihin asettumista. 
Vuosina 1953-58 rukoushuoneella pidettiin kansakoulua ja siellä kokoontui naisten 
kudontapiiri.(…)”  

Matkanivan nuorisoseurantalo (n. 11,1 km pohjoiseen) 

”Edustava seurantalo vuodelta 1913. Matkanivan nuorisoseura on perustettu 1911. 

Toiminta alkoi näytelmien ja iltamien järjestämisellä. Toiminta on kokenut välillä aal-
toliikettä. Nykyisin toiminta on vireää ja se sai alkunsa Mäyrän koulukiistasta 1990-
luvun puolivälin jälkeen, jonka seurauksena aktiivinen kylän väki nostatti yhteishen-
keään nuorisoseuratoiminnan myötä. Nuorisoseuran 90-vuotista taivalta juhlittiin ke-
sällä 2001.” 

Rautiola (n. 11,5 km pohjoiseen) 

”Rautiolan vanha pihapiiri sijaitsee lähellä Matkanivan kyläkeskusta Pyhäjoen varrel-
la. Paikalla on ollut asutusta 1600-luvulta asti ja tila on yksi Matkanivan vanhimmis-
ta. Päärakennukseen on lisätty 2000-luvulla lämpöeristeet ja se on ympärivuotisessa 

käytössä. Nykyinen talonpoikaistyylinen hirsinen päärakennus on rakennettu poraki-
viperustalle vuonna 1921. Päärakennuksessa on huovalla päällystetty harjakatto. 

Pihapiiriin kuuluu lisäksi vanhoja, 1890-luvulla rakennettuja talousrakennuksia. Näyt-
tävin niistä on vaakahirsinen aitta, jonka sisähirressä on vesileima 19.5.1891. Paikal-
la on ollut asutusta 1600-luvulta lähtien. Tila on ollut saman suvun hallussa vuodesta 

1733 ja nykyinen omistaja on talon 10. isäntä. 

Vanhan pihapiirin viereen on rakennettu 1960-luvulla uusi päärakennus talousraken-
nuksineen ja tilalla harjoitetaan maataloutta edelleen. Vanha pihapiiri muodostaa kui-
tenkin erillisen kokonaisuuden.” 

Koivurinta (n. 11,8 km itään) 

”Vuodelta 1933 periytyvän hirsisen päärakennuksen, Mattilan talosta vuonna 1930 

siirretyn ja kylän ensimmäisenä kouluna 1940-luvulle asti toimineen hirsirakennuk-
sen sekä vuonna 1937 muualta siirretyn aitan, 1800-luvulta periytyvän verkkovajan 
ja uudempien talousrakennusten muodostama pihapiiri.” 
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Kuva 3. Hankealuetta lähimmät arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt nimettynä 
noin 12 kilometrin etäisyydelle sekä tunnetut muinaisjäännökset.  
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Taulukko 1. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-
alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteet noin 12 kilometrin etäi-
syydelle voimaloista.  

 
Kohde lähialueella (0-5 km) Status Etäisyys lähimmästä 

voimalasta 

ei kohteita   

Kohde välialueella(5-12 km) Status Etäisyys lähimmästä 
voimalasta 

Merkkikivet, Kalliokangas, Matkaniva Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

n. 6,3 km 

 

Mäyrän koulu Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

n. 6,8 km 

Mieluskylän kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue n. 6,9 km 

Kantokylä Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäris-
töalue 

n. 8,2 km 

Mieluskylän koulu Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

n.9,4 km 

Mieluskylän nuorisoseurantalo Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

n.9,9 km  

Takalo Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

n.10,0 km 

Rantapekkala Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

n.10,3 km  

Niva Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

n.10,4 km 

Tirilä Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

n.10,7 km 

Matkanivan koulu Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

n.10,9 km 

Tuomiperä Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäris-
töalue 

n. 10,5 km 

Merkkikivet, Kalliokangas, Matkaniva Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

n.11,1 km 

 

Matkanivan rukoushuone Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

n.11,1 km 

Matkanivan nuorisoseurantalo Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

n.11,1 km 

Rautiola Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

n. 11,5 km 

Koivurinta Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

n.11,8 km 

Paalukurun rajakivi Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristökohde 

n.12,0 km 

 

Muinaisjäännökset 

Rahkolan hankealueella ei sijaitse tunnettuja, Museoviraston muinaisjäännösrekiste-

riin merkittyjä muinaisjäännöksiä. Lähin tunnettu muinaisjäännös on Puukkokan-
gas (1000027559) hankealueen eteläpuolella.   
 

Hankealueelle ja sen välittömään läheisyyteen on toteutettu arkeologinen inventointi 
kesällä 2015 (Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu). Siinä löydettiin hankealueen 
reunalta yksi uusi tervahauta (Rahkolanhauta) ja paikannettiin Puukkokangas hanke-

alueen eteläpuolelta. Arkeologisesta inventoinnista on tehty erillinen raportti. Terva-
hautojen ja miilujen paikat on esitetty kuvassa 3.  
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Kuva 4. Muinaisjäännöskohteet ja tervahaudat hankealueen ympäristössä. 

Hankkeen toteuttamisella ei ole vaikutuksia muinaisjäännöksiin, kun rakennusvai-

heessa huomioidaan tervahaudan sijainti, eikä rakentamistoimenpiteitä tehdä sen vä-

littömässä läheisyydessä. 

3.3 Hankealueen ja lähiympäristön maisemakuva 

Haapaveden Rahkolan alue on tasaista ja alueen korkeuserot ovat pieniä. Hankealue 
sijaitsee noin 100-110 metriä merenpinnan yläpuolella, loivasti itään päin nousevassa 
maastossa.  

Suunnittelualue muodostuu pääosin eri-ikäisistä voimakkaasti käsitellyistä kasvatus-

metsistä (kangasmetsiä). 

Hankealue ja sen välitön ympäristö on maisematilaltaan umpeutunutta tai umpeutu-
vaa metsämaastoa. Lähimmät viljelyalueet ovat 3-4 km etäisyydellä Ollilanperässä ja 
Pinolassa. Pellot ovat pienialaisia erityisesti Pinolassa. Lähimmät avotilat ovatkin pie-

nehköjä soita ja turvetuotantoalueita. Hankealueen eteläpuolelle on perustettu BR 
Gold Mining Oy:n malminetsintäalue. (Tukes 2015) Mahdollinen kaivostoiminnan 
aloittaminen aiheuttaa muutoksia alueen maisemakuvaan paikallisesti, muuttamalla 
sitä aiempaa avoimemmaksi. Kaivosteollisuuden näkyminen maisemassa kuitenkin 
vähentää alueen maisemallisia arvoja entisestään. 
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Kuva 5. Kuva hankealueelta. Hankealueen halki kulkee Kantokyläntie, jonka varres-

sa on mm. eri-ikäisiä talousmetsän kuvioita.  

 

Kuva 6. Tyypillinen näkymä Pinolantien varrelta, jossa sijaitsee muutamia pihapiirejä 

ja pieniä peltotilkkuja. Kovin pitkiä näkymälinjoja ei avotilojen suhteellisen pienestä 
koosta johtuen muodostu. 

 
Tarkasteltaessa laajempaa maisemaa hankealue sijoittuu Kalajoen ja Pyhäjoen joki-
laaksojen väliselle selännealueelle. Alueella Kalajokilaakson hyvin tasainen ja suuri-
piirteinen maasto vaihettuu Pyhäjokilaakson hieman pienipiirteisemmäksi ja kumpui-
levammaksi maisemaksi. Varsinkin hankealueen pohjoispuolella Salonsaaren ympä-
ristössä kiemurtelevan Pyhäjoen ympäristöön on muodostunut viehättäviä maisema-

tiloja.     

Selvitysalueella on vain vähän asutusta. Lähin vakituinen asutus sijaitsee n.3,5 km 
etäisyydellä Ollilanperässä, Pöhlölässä n. 4,2 km ja Pinolassa n.4,8 km etäisyydellä 
lähimmästä voimalasta. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat noin 2,5-3 km etäisyy-

dellä hankealueesta puuston ympäröiminä. Muutoin ympäristön asutus sijaitsee hieman 
etäämmällä Oulaisten, Haapaveden, Ylivieskan ja Nivalan kirkonkylissä, sekä jokilaak-

soissa nauhamaisina kylinä kirkonkylien välimaastossa. Lisäksi hieman pienempien vilje-
lyalueiden yhteyteen on sijoittunut asutusta mm. Kantokylässä ja Rytkynkylässä. 

Useimmat selvitysalueen vanhoista pihapiireistä ovat puuston ja rakennusten ympä-

röimiä, mutta muutamien uudempien rakennusten pihapiirissä ei ole juurikaan suo-
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jaavaa kasvillisuutta eikä talousrakennuksia. Selvitysalueella on useita tyhjilleen jää-
neitä huonokuntoisia rakennuksia ja pihapiirejä. 

 

Kuva 7. Asutusta Ollilanperäntien varrella hankealueen koillispuolella. Rakennus-
ryhmä on sijoittunut alueelle melko tyypillisesti pellon reunan tuntumaan ja pihapiiri 
rajautuu rakennusten keskelle. 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei nykyhetkellä ole muita tuulivoimaloita. 
Lähimmät toiminnassa olevat voimalat sijaitsevat Ylivieskan Pajukoski I tuulivoima-

puistossa noin 20 km etäisyydellä Rahkolan hankealueelta. Lähin suunnitteilla oleva 
tuulipuisto sijaitsee Ylivieskan Tuomiperässä, noin 7 km hankealueelta lounaaseen. 
Lisäksi noin 10-15 km etäisyydellä Rahkolan eteläpuolella on muutamia muita suun-
nitteilla tai selvitysvaiheessa olevia hankkeita.  

Lähimmät linkkimastot sijaitsevat noin 8-9 km etäisyydellä Mieluskylässä, Ala-
Sydänmaalla ja Kantokylässä. 

Lähin voimajohtokäytävä sijaitsee noin 1,3 km hankealueen itäpuolella. Se kulkee Ol-
lilanperän peltoaukeiden halki halliten suurelta osin alueen maisemakuvaa.  

Hankealueen kaakkoispuolella noin 2 km etäisyydellä Puutionnevalla on turvetuotan-
toalue. 

 

 

Kuva 8. Ollilanperällä on viehättäviä rakennusryhmiä ja yksittäisiä näkymäsektorei-
ta, mutta kookkaat voimalinjat ovat kuitenkin alueen huomiota herättävin elementti. 
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4 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUU-
RIYMPÄRISTÖÖN 

4.1 Tuulivoimaloiden vaikutus maisemaan 

Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja ym-
päröivien alueiden peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Voimaloiden 
korkeudesta huolimatta niiden havaittavuus lähialueella saattaa olla varsin heikko, 

ellei voimaloiden ja tarkastelupisteen välille jää riittävän laajaa avointa aluetta. Täl-
laisia avoimia maisematiloja muodostavat muun muassa peltoaukiot, avosuot ja laa-
jat vesistöt. Toisaalta melko vähäinenkin pihapuusto ja sopivasti sijoittuneet raken-
nukset voivat vähentää merkittävästi voimaloiden havaittavuutta ja hallitsevuutta 

maisemassa. 

Vaikutusten arviointi painottuu lähialueille, sillä maisemavaikutukset ovat useimmi-
ten voimakkaimmat lähialueilla, jos voimalat ovat sieltä havaittavissa. 10-12 kilomet-
rin etäisyydellä ja sitä kauempaa tuulivoimalat näyttävät pieniltä horisontissa ja voi-
malan hahmottaminen on vaikeaa maiseman muista elementeistä johtuen. Kauko-
maisemassa voimalat tai niiden osat ovat havaittavissa maisemassa horisontin ja 
puuston latvuston yläpuolella, mutta voimalat eivät alista maiseman etualalla olevia 

elementtejä. Hyvissä sääolosuhteissa tuulivoimaloiden tornit voitaneen erottaa jopa 
20–30 km etäisyydeltä, mutta tällöin ne sulautuvat osaksi suurmaisemaa. 

Voimaloiden havaittavuuden lisäksi maiseman luonne vaikuttaa siihen, kuinka hallit-
sevia ne ovat maisemakuvassa ja kuinka merkittävinä voimaloiden aiheuttamia mai-

semakuvan muutoksia voidaan pitää. Mittakaavaltaan laaja-alaiseen maisemaan tuu-
livoimalat istuvat usein luontevammin, kuin pienipiirteiseen ympäristöön.  Myös se, 

että maisemassa on rauhallisia kohtia, joissa ”silmää voi lepuuttaa”, vähentää voima-
loiden mahdollista häiritsevyyttä. 

Voimaloiden maisemavaikutusten kokeminen on kuitenkin hyvin henkilökohtaista ja 

sen vuoksi vaikutusten merkittävyyden yksiselitteinen arvioiminen on haasteellista. 
Jotta maisemavaikutukset voidaan huomioida tuulipuistojen suunnittelussa mahdolli-
simman hyvin, on kuitenkin järkevää pyrkiä perusteltuun yleistykseen vaikutusten 
voimakkuudesta. 

4.1.1 Tuulivoimapuiston näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat 

Havainnekuvista ja näkymäalueanalyysistä on myös koottu erillinen liite, jossa on 

mukana kaikki hanketta varten laaditut havainnekuvat, valokuvasovitteet ja näky-
mäalueanalyysi. Havainnekuvia on liitetty myös osaksi vaikutusten arviointia. 

Näkymäalueanalyysi 
 
Näkymäalueanalyysi on laskennallinen malli voimaloiden näkyvyydestä. Voimaloiden 
korkeutena on käytetty 155 metriä, joka on niiden napakorkeus. Voimaloiden rootto-

rien lavat ulottuvat napakorkeutta korkeammalle, joten todellinen näkyvyysalue on 
mahdollisesti hieman näkymäalueanalyysissä esitettyä laajempi. Toisaalta käytettä-
vissä olevan pohja-aineiston ominaisuuksista johtuen analyysikartassa ei ole huomi-
oitu pienialaista (alle 25 ha) tai kapeaa (leveys alle 100 m) puustoaluetta, mikä puo-
lestaan lisää niiden alueiden määrää, joihin voimalat eivät todellisuudessa näy, vaik-
ka analyysikartan mukaan siltä vaikuttaisi. Myös hiljalleen umpeutumassa olevat 
avotilat, kuten metsittymässä olevat pellot, kaventavat voimaloiden todellista näky-

vyysaluetta. Avohakkuilla sen sijaan on päinvastainen vaikutus, mutta ne sijaitsevat 
usein syrjäisemmillä alueilla, kuin umpeutuvat viljelyalueet, jolloin vaikutus maise-
makuvaan jää vähäisemmäksi. 
 

Merkittävimmät ja selkeimmät vaikutukset kohdistuvat kuitenkin todennäköisesti niil-
le alueille, joista näkymäalueanalyysin mukaan voimalat ovat selvästi havaittavissa 
ja ilmakuva- ja maastotarkasteluun yhdistettynä saadaan varsin kokonaisvaltainen 

käsitys voimaloiden näkyvyydestä ympäristöönsä. 
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Näkymäalueanalyysi on laadittu WindPRO-ohjelmalla. Maaston peitteisyyden huomi-
oimiseksi mallinnuksessa on käytetty Corine-dataa (2006). 
Näkymäalueanalyysin pohjalta voidaan karkeasti arvioida myös lentoestevalojen nä-
kyvyyttä. Lentoestevalot sijoitetaan voimalatornien päälle niiden napakorkeudelle, jo-
ten valojen näkyvyys myötäilee tornin näkyvyysaluetta. 
 

 
 

Kuva 9. Näkymäalueanalyysi. Mitä punaisempi kartan väri, sitä useampi voimala 
alueelle näkyy.  
 

Havainnekuvat 

Maisemavaikutuksia on havainnollistettu eri suunnista laadittujen havainnekuvien 

avulla. Havainnekuvat ovat arvioita tulevasta tilanteesta. Ne on pääsääntöisesti laa-
dittu merkittävimmistä näkymäsuunnista, joista tuulivoimalat todennäköisimmin ha-
vaitaan ja alueilta, joilla liikkuu ihmisiä. Näkymäsektoreita muodostuu peltojen ohella 

muun muassa kulkuväyliltä. 

Havainnekuvat on tehty WindPRO-ohjelmalla alueesta laadittua maastomallinnusta 
hyödyntäen. Maastomallinnustarkastelun pohjalta tuulivoimapuiston lähiympäristöstä 
otettuihin valokuviin on mallinnettu tuulivoimalat. 

Havainnekuvat on laadittu kuvaamaan tilannetta, jossa käytetään Rahkolan hank-
keessa käytettäväksi valittua voimalatyyppiä. Sen napakorkeus on 155 metriä ja 
roottorin halkaisija on 150 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus on noin 230 metriä 
maanpinnan yläpuolella. 

Havainnekuvissa voimalat on esitetty taustametsän edessä ja voimaloiden roottori on 

korostettu punaisella ympyrällä havainnollisuuden lisäämiseksi. Horisonttilinja on ko-
rostettu keltaisella viivalla. Kohteista, jonne voimalat ovat selvästä nähtävissä, on 
tehty myös varsinainen valokuvasovite, joissa voimalat on mallinnettu mahdollisim-
man todenmukaisesti osaksi maisemaa. 
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Vaikka havainnekuvat ovat hyvä työkalu maisemakuvaan kohdistuvien vaikutusten 
havainnollistamisessa, on syytä muistaa, että havainnekuvat kertovat vain yksittäis-
ten katselupisteiden tilanteen. Tällöin on vaarana että yksittäiset kuvauspisteet saa-
vat turhan suuren painoarvon vaikutuksia arvioitaessa. 

4.1.2 Tuulivoimapuiston vaikutukset välittömällä vaikutusalueella (0-200m) 

”Välittömänä vaikutusalueena” tarkastellaan varsinaista tuulivoimaloiden aluetta, jol-
loin etäisyys tuulivoimaloilta on noin 0-200 metriä. 

Tuulipuiston rakentaminen muuttaa olemassa olevaa maisemakuvaa. Rahkolan han-
kealue muuttuu voimaloiden rakentamisen myötä energiantuotantoalueeksi. Maisema 
muuttuu myös nykyistä avoimemmaksi, kun nykyisiä tuulivoimapuiston alueella ole-

via metsäautoteitä parannetaan ja uusia tieosuuksia rakennetaan. Kunkin tuulivoima-
lan keskipisteen ympäristöstä puusto raivataan kokonaan ja pinta tasoitetaan noin 60 
x 70 metrin alueelta. Voimalalle rakennetaan kookas betoniperustus, joka jää maan-
pinnan alle. Roottorin kokoonpanotekniikka voi edellyttää puuston raivaamista lähes 
koko roottoripinta-alan alueelta. Nosturipuomin kokoamista varten on puustoa rai-
vattava lisäksi noin 6 x 170 metrin suuruiselta alueelta.  

Tuulivoimaloiden sähköenergia siirretään maakaapelein kantaverkkoon. Maakaapelit 
sijoitetaan huoltoteiden linjauksille. 

Rakentamisvaiheen jälkeen voimalan ympärillä ollut työmaa-alue maisemoidaan. 

Tuulivoimapuiston välittömällä vaikutusalueella visuaalisten tekijöiden lisäksi maise-
man kokemiseen vaikuttaa tuulivoimaloiden aiheuttama varjostus sekä roottorin pyö-
rimisestä syntyvä ”humina”.  

Voimaloiden välittömässä läheisyydessä voimalat hallitsevat maisemaa. Maisemaku-
vassa tapahtuva muutos on suuri. Maisemakuvaan kohdistuvia haittavaikutuksia ei 
kuitenkaan voida pitää merkittävinä maisemakuvan tavanomaisuuden vuoksi. 

Hankealue ei ole osa valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti arvokasta maisema-
aluetta. Hankealueelle ei myöskään sijoitu valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti 
merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä tai tunnettuja muinaisjäännöksiä, eikä 
tervahautoja tai miiluja. 

4.1.3 Tuulivoimapuiston vaikutukset ”lähialueelta” tarkasteltuna (n.0-5km) 

Lähialueena tarkastellaan aluetta, jolta on noin 0-5 kilometrin etäisyys lähimpiin 

tuulivoimaloihin. 
 
Tarkasteltaessa tuulivoimaloiden aiheuttamia vaikutuksia maisemaan etäämpänä ra-

kennusalueilta, muutokset heijastuvat laajempaan maisemakuvaan, jolloin vaikutus-
ten voimakkuuteen vaikuttaa suuresti tarkastelupiste ja etäisyys voimaloista. Maise-
man luonne vaikuttaa siihen, kuinka hallitsevia voimalat ovat maisemakuvassa ja 
kuinka merkittävinä voimaloiden aiheuttamia maisemakuvan muutoksia voidaan pi-

tää. Maiseman muutokset havaitaan maiseman luonteen muutoksina, eikä enää niin-
kään ympäristön mekaanisena muutoksena.  

Etäisyyden kasvaessa voimaloiden havaittavuus heikkenee ja niiden maisemaa hallit-
seva ominaisuus pienenee. Myös kasvillisuuden ja rakennusten estevaikutus voimis-

tuu etäisyyden kasvaessa. 

Lähialueeseen kuuluu voimaloiden dominanssivyöhyke, jolla tarkoitetaan noin 10 ker-
taa voimalan maston korkeutta eli noin 0-1,6 km etäisyyttä voimaloista. (Weckman 
2006) Voimaloiden dominanssivyöhykkeellä tuulivoimalan näkyessä pihapiiriin se hal-
litsee maisemaa ja maisemavaikutuksia voidaan pitää merkittävinä. Rahkolan tuuli-

voimaloiden dominanssivyöhykkeellä ei sijaitse maiseman ja kulttuuriympäristön ar-
vokohteita, vakituista tai loma-asutusta eikä maiseman kannalta merkittäviä avotilo-
ja.   

Noin 1,6-5 kilometrin etäisyydellä voimala saattaa edelleen olla alueen luonteesta 

riippuen varsin hallitseva elementti näkyessään. Pienipiirteisessä maisemassa voima-
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loiden vaikutus maisemakuvaan on suurpiirteistä maisemaa voimakkaampi. Kasvilli-
suuden ja rakennusten estevaikutus on dominanssivyöhykettä voimakkaampi. Mitä 
kauemmas voimaloista mennään, sitä laajempi avoin tila tarvitaan katselupisteen ja 
voimaloiden väliin voimaloiden näkymiseksi. Kauemmas mentäessä muiden maise-
man elementtien vaikutus maisemakuvaan voimistuu suhteessa voimaloihin.  

Näkymäalueanalyysin mukaan eniten tuulivoimaloita näkyy lähialueella muutamille 
pienehköille suoalueille, Puutionnevan turvetuotantoalueelle, sekä joillekin Ollilanpe-
ränkylän pelloista. Voimaloita näkyy analyysikartan mukaan myös osuuksille peltoja 
halkovia teitä ja muutamiin pihapiireihin, jotka ovat sijoittuneet viljelyalueiden yhtey-
teen. Keskeisiltä kulkuväylistä voimaloita näkyy lyhyille osuuksille Haapavesitietä ja 
Pinolantietä/Kantokyläntietä.  

Asutusta on lähialueella vähän. Vakituisesta asutuksesta valtaosa sijaitsee Ollilanpe-

rällä 3,5-5km etäisyydellä lähimmistä voimaloista, missä kookkaat sähkölinjat ovat 
muokanneet maisemakuvaa. Lisäksi 5 km tuntumassa sijaitsee yksi pihapiiri hanke-
alueen eteläpuolella, sekä yksi hankealueen lounaispuolella.  Loma-asutus sijaitsee 

lähinnä hankealueen pohjoispuolella Isojärven rannalla. Myös Ollilanperällä ja hanke-
alueen eteläpuolella on muutama yksittäinen loma-asunto.   

Näkymäalueanalyysin mukaan voimaloita näkyisi lähialueella kahdeksaan pihapiiriin. 
Ilmakuva- ja maastotarkastelun perusteella näiden pihapiirien määrä on kuitenkin 
huomattavasti vähäisempi pihapiirien ja niiden lähiympäristön pienialaisen puuston ja 

rakennusten katvevaikutuksen vuoksi. Lisäksi voimaloiden vaikutusta alueen ja sen 
pihapiirien maisemakuvaan vähentää maiseman tavanomaisuus ja maisemakuvaa 
nykyisin hallitsevat voimajohdot ja niiden rakenteet. Loma-asuntojen pihapiireihin 
voimalat eivät näkymäalueanalyysin mukaan ole havaittavissa. Talousmetsän metsä-
kuvioiden hoidon vaihe vaikuttaa voimaloiden havaittavuuteen tulevaisuudessa. Ny-
kytilassa vaikutus lähialueen loma-asuntojen maisemaan jää alueen peitteisyyden ja 

loma-asuntojen sijainnin takia vähäiseksi tai vaikutuksia ei ole.  
 
Vaikutus lähialueen asutukseen ja alueen maisemakuvaan yleensä jäänee vähäiseksi 
lähinnä asutuksen ja voimaloiden vähäisen määrän ja heikon näkyvyyden, sekä ole-
vien maisemavaurioiden ja maiseman tavanomaisuuden vuoksi.  
 

 

Kuva 10. Havainnekuva Ollilanperältä Kantokyläntieltä Mäyränojan ylittävän sillan 
kohdalta (pienennös erillisen liitteen kuvasta).  Etäisyyttä lähimpään voimalaan noin 
4,3 km. Kolmen voimalan roottorit hahmottuvat lähes kokonaan ja neljännen roottori 

osittain puuston yläpuolella. Voimaloiden etualalla sijaitsevat kookkaat sähkönsiirron 
rakenteet ovat kuitenkin jo muokanneet maisemaa aiempaa teknisemmäksi, eivätkä 
voimalat täten merkittävästi muuta maisemakuvaa eivätkä myöskään muodosta sitä 
hallitsevaa elementtiä. Kuva edustaa melko tyypillistä tilannetta Ollilanperän itäosissa 

niiltä osin, kun voimalat näkyvät sinne. 
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Kuva 11. Havainnekuva Ollilanperältä Mäyränperäntie 13 kohdalta (pienennös erilli-
sen liitteen kuvasta).  Etäisyyttä lähimpään voimalaan noin 3,7 km. Kolmen voimala-
tornin navat ulottuvat hieman puuston yläpuolelle. Kolmesta voimalasta näkyvät 
roottorit ja yhdestä roottorin lapaa. Näkyessään näin vähän voimalat sulautuvat mel-
ko hyvin taustamaisemaan. Metsähakkuiden aiheuttama taustamaiseman siluetin 
muuttuminen pääasiallisessa katselusuunnassa herättää mahdollisesti jopa enemmän 
huomiota kuin harvalukuiset voimalat, jotka sijaitsevat hieman sivussa pääasiallises-

ta katselusuunnasta. Kuva edustaa melko tyypillistä tilannetta Ollilanperän länsiosis-
sa niiltä osin, kun voimalat näkyvät sinne.  

 
Vaikutukset maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin lähialueella 

Lähialueelle (0-5 km) ei sijoitu yhtään maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvo-
kasta maiseman tai kulttuuriympäristön kohdetta.   

4.1.4 Tuulivoimapuiston vaikutukset ”välialueelta” tarkasteltuna (n. 5-12 km) 

Etäisyyden kasvaessa voimaloiden havaittavuus heikkenee. Myös maisemaa hallitse-
va ominaisuus pienenee. Välivyöhykkeellä, etäisyys noin 5-12 kilometriä tuulivoima-
loista, voimalat eivät etäisyydestä johtuen enää hallitse maisemaa. Viimeistään noin 

kymmenen kilometrin etäisyydellä tuulivoimala ”sulautuu” ympäristöönsä. 10-12 ki-
lometrin etäisyydellä ja sitä kauempaa tuulivoimalat näyttävät pieniltä horisontissa ja 
voimalan hahmottaminen on vaikeaa maiseman muista elementeistä johtuen. Kau-
komaisemassa voimalat tai niiden osat ovat havaittavissa maisemassa horisontin ja 
puuston latvuston yläpuolella, mutta voimalat eivät alista maiseman etualalla olevia 
elementtejä. Hyvissä sääolosuhteissa tuulivoimaloiden tornit voitaneen kuitenkin 

erottaa jopa 20–30 km etäisyydeltä. 

Välialueella eniten voimaloita on näkymäalueanalyysin mukaan havaittavissa Pyhäjo-

kilaakson peltoaukeiden koillislaidoilta, sekä Pylväsjokea ympäröiviltä pelloilta Kanto-
kylästä. Lisäksi useita voimaloita on havaittavissa Isojärven rannoilta, jotka avautu-
vat kaakkoon, sekä muutamilta pienialaisilta viljelyalueilta. Kaikkiaan alueita joilta 

voimalat ovat havaittavissa, on vähän ja ne ovat suhteellisen pienialaisia. Alueet ovat 
enimmäkseen peltoja, joilla ei kuljeta muutoin kun maanviljelijät viljelykaudella. Li-
säksi voimaloita voi todennäköisesti nähdä lyhyehköiltä osuuksilta peltoja halkovilta 
teiltä, sekä yksittäisten pihapiirien osista.   

Edellä mainituilla alueilla on myös asutusta ja loma-asutusta. Ne eivät kuitenkaan 
suuressa määrin sijoitu samoihin alueiden osiin mihin Rahkolan voimalat olisivat ha-
vaittavissa. Isojärven rannan loma-asuntoihin tai niiden pihapiireihin Rahkolan voi-
malat eivät näkymäalueanalyysin mukaan näy.  

Oulaisissa voimaloita voi näkyä Pyhäjoen ranta-alueille sekä Salonsaaressa ja Mat-

kanivassa sijaitseviin yksittäisiin pihapiireihin noin 7-10 km etäisyydelle lähimmistä 

voimaloista. Enimmäkseen voimalat kuitenkin jäävät näidenkin alueiden pihapiireistä 
tarkasteltuna pienialaisen puuston katveeseen, sillä etäisyyden kasvaessa melko vä-
häinenkin puusto peittää voimalat näkyvistä. Lisäksi voimaloiden maisemaa hallitse-
va ominaisuus on näillä etäisyyksillä melko vähäinen. Alueella on kuitenkin yksittäisiä 
pihapiirejä, joiden maisemakuvaan kohdistuva vaikutus voi lähennellä kohtalaista. 
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Kantokylässä voimalat näkyvät todennäköisesti lähinnä lyhyille osuuksille Haapa-
vesitietä ja mahdollisesti osaan yksittäisistä pihapiireistä noin 8,5-11 km etäisyydelle 
lähimmistä voimaloista. Vaikutuksia Kantokylän maisemakuvaan on arvioitu tarkem-
min muiden tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia käsittelevässä kappaleessa, sillä 
yksittäin Rahkolan hankkeen voimaloiden vaikutus Kantokylän alueen maisemaku-
vaan on voimaloiden vähäisestä näkyvyydestä, pienestä määrästä ja suuresta etäi-

syydestä johtuen vähäinen. 

Näkymäalueanalyysin mukaan voimaloita näkyisi Pinolassa lyhyille osuuksille Pinolan-
tietä sekä 3-4 pihapiiriin. Pihapiirien osalta näkyvyys on todennäköisesti tätä hei-
kompi, sillä pihapuustoa ja sen aiheuttamaa katvevaikutusta ei ole otettu huomioon 
mallinnuksessa. 

Vaikutukset arvoalueilla sijaitsevan asutuksen, viljelyalueiden ja tieympäristön mai-

semakuvaan on käsitelty kappaleessa vaikutukset maiseman ja kulttuuriympäristön 
arvokohteisiin. 

 

 

Kuvapari 12. Havainnekuva ja valokuvasovite Ministerintieltä Salonsaaresta (pie-
nennös erillisen liitteen kuvasta).  Etäisyyttä lähimpään voimalaan noin 7,8 km. 

Ylemmässä kuvassa roottorit on korostettu punaisella ympyrällä. Kuvassa sää on pil-
vinen ja voimalat sulautuvat hyvin taustamaisemaan. Selkeämmällä säällä kolmesta 
voimalasta näkyy voimalatornin huippu ja roottorin napa sekä valtaosa roottorista 
puuston yläpuolella. Yksi voimala jää lähes kokonaan puuston taakse katveeseen. 
Siitä näkyy vain vähän lavan kärkeä. Voimalat muuttavat katselupisteen maisemaku-
vaa lisäten suhteellisen harmoniseen maisemaan uuden teknisen elementin. Etäisyy-
destä ja voimaloiden vähäisestä määrästä johtuen voimaloiden vaikutus kuvauspis-

teen maisemakuvaan jää kuitenkin melko vähäiseksi, enintään kohtalaiseksi.  

 
Kaikkiaan vaikutukset välialueen asutuksen ja tieympäristön maisemakuvaan jäävät 
vähäisiksi, muutaman yksittäisen pihapiirin tai katselupisteen osalta enintään kohta-
laiseksi. Edellä mainittu johtuu erityisesti siitä, että alueen asutus sijoittuu enimmäk-
seen metsänreunan ja pihapuuston katveeseen, eivätkä voimalat ole havaittavissa 

niistä tai edes niiden läheisyydestä moninkaan paikoin. Lisäksi alueita joilta voimalat 
ovat luontevasti havaittavissa on vähän ja ne ovat pienialaisia. Niiltä on myös suh-
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teellisen suuri etäisyys voimaloihin, jolloin niiden maisemakuvaa hallitseva ominai-
suus on vähäinen. Myös voimaloiden vähäinen lukumäärä vähentää kokonaisuuden 
vaikutusta ympäröivien alueiden maisemakuvaan. 

Vaikutukset maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin välialueella 

Välialueella (5-12 km) sijaitsevat kaikki selvitysalueen maiseman ja kulttuuriympäris-
tön maakunnalliset arvokohteet. Valtakunnallisia arvokohteita ei ole. 

Maakunnallisesti arvokkaista maiseman ja kulttuuriympäristön kohteista/alueista 
voimalat näkyisivät näkymäalueanalyysin mukaan Tuomiperän kulttuuriympäristö-
alueen eteläosiin, monin paikoin Kantokylän kulttuuriympäristöalueelle, Mäyrän kou-
lulle, Rautiolaan, Mieluskylän nuorisoseuran talolle sekä Mieluskylän kulttuurimaise-
maan.  

Kaikissa näissä yksittäisissä kulttuurimaiseman/ympäristön kohteissa on kuitenkin 
huomattavasti pienialaista puustoa pihapiirissä tai sen välittömässä läheisyydessä, 
jolloin voimaloiden havaittavuus kohteista on enintäänkin melko vähäistä. Mäyrän 
koululle voimalat tuskin näkyvät lainkaan. Etäisyyden ollessa lähimmilläänkin yli 9 
km vähäisenkin puuston katvevaikutus yhdessä pihapiirin rakennusten kanssa on 
merkittävä. Näin ollen vaikutukset kohteiden maisemakuvaan jäävät enintään kohta-

laisiksi, todennäköisesti vähäisiksi. 

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteista ja -alueista Rahkolan voimalat vai-
kuttavat todennäköisesti eniten Mieluskylän kulttuurimaiseman maisemakuvaan. 
Etäisyyttä maisema-alueelle on lähimmillään noin 6,9 km, mutta alueet, joilla liiku-
taan maanviljelykauden ulkopuolella ja joilta voimalat olisivat todennäköisesti havait-

tavissa ovat lähimmillään n. 8 km etäisyydellä. Näkymäalueanalyysin mukaan voima-
lat olisivat havaittavissa ainoastaan osaan maisema-aluetta, lähinnä Pyhäjoen koilli-

sen puoleisten peltoaukeiden reuna-alueille. Maisema-alueen asutusta sijoittuu osit-
tain tälle alueelle. Voimaloiden näkyvyys on kuitenkin pihapiireistä todennäköisesti 
huonompi kuin näkymäalueanalyysi antaa ymmärtää. Yksittäisistä peltoaukeiden 
koillisreunalla sijaitsevista pihapiireistä ja lyhyiltä osuuksilta Mieluskyläntietä voima-

lat saattavat kuitenkin näkyä. Vaikutus maisemakuvaan saattaa yksittäisten katselu-
pisteiden osalta lähennellä kohtalaista paikoitellen melko pienipiirteisessä maisemas-
sa, mutta lähinnä voimaloiden melko kaukaisen sijainnin ja suppean näkyvyyden 
vuoksi vaikutukset jäänevät enimmäkseen vähäisiksi. Vaikutukset kohdistuvat sel-
västi alle puoleen laajahkosta maisema-alueesta. 

 

Kuva 13. Havainnekuva Mieluskylän kulttuurimaiseman alueelta Mieluskyläntieltä 

(pienennös erillisen liitteen kuvasta).  Etäisyyttä lähimpään voimalaan noin 8,5 km. 
Voimaloiden roottorit on korostettu punaisella ympyrällä ja horisonttiviiva merkitty 
keltaisella viivalla. Kaikkien neljän voimalatornin huiput jäävät puuston taakse kat-
veeseen, kuten myös valtaosa roottoreista. Ainoastaan roottorien lapoja tai lavan 
kärkiä erottaa puuston yläpuolella roottorin pyörähtäessä. Voimaloilla ei ole juurikaan 
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vaikutusta kuvauspisteen maisemakuvaan. Pyörähdysliikkeen ansiosta katsoja ha-
vainnoi lavan kärjet kuitenkin paremmin mutta vaikutus jää silti vähäiseksi.  

 
Myös Tuomiperän eteläosissa ja Kantokylällä voimaloita saattaa näkyä paikoin vähän 
paremmin. Etäisyyttä on kuitenkin melko paljon: Kantokylän tapauksessa lähimmil-

lään noin 8,5 km ja Tuomiperän tapauksessa melkein 12 km niille alueille, jonne 
voimaloita saattaisi näkyä. Tuomiperän eteläosissa ei ole juurikaan asutusta. Kanto-
kylällä voimaloita näkyisi todennäköisesti lähinnä pelloille, joillekin lyhyille tieosuuk-
sille ja joihinkin pihapiireihin, joissa ei ole niin paljoa suojaavaa pihakasvillisuutta. 
Maisemakuvaan kohdistuva vaikutus saattaa näillä arvoalueilla yksittäisissä katselu-
pisteissä lähennellä kohtalaista mutta kokonaisuudessaan maisemavaikutukset jää-
nevät näillä alueilla vähäisiksi. 

Muihin maakunnallisesti arvokkaisiin rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin tai 

niiden välittömään läheisyyteen Rahkolan voimalat eivät todennäköisesti ole havait-
tavissa, jolloin vaikutuksia kohteiden maisemakuvaan ei ole tai ne jäävät hyvin mar-
ginaalisiksi. 

Sähkö siirretään hankealueelta maakaapeleita pitkin n. 19 km:n matka hankealueen 
eteläpuolelle Uusnivalan sähköasemalle. Maakaapelit sijoitetaan pääosin olemassa 
olevan voimajohtokäytävän yhteyteen, jolloin vaikutukset maisemakuvaan jäävät 
hyvin vähäisiksi. Uusienkin maakaapelilinjausten vaikutukset maisemakuvaan jäävät 
hyvin paikallisiksi, sillä avoimessa maisemassa muutosta ei tapahdu ja sulkeu-

tuneemmassa maisemassa, kuten metsäalueella, uuden pitkänomaisen avoimen tilan 
havaitsee vain hyvin suppealta alueelta. Kaikkiaan sähkönsiirron vaikutukset ympä-
ristön maisemakuvaan jäävät maakaapeleita käytettäessä vähäisiksi. 

4.1.5 Yhteisvaikutukset 

Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset maisemaan voivat olla sellaisia, että voima-
loita näkyy kerralla enemmän tai sellaisia, että alue, jolta niitä näkyy, on laajempi. 

Tällöin alueita, joihin ei näy yhtään tuulivoimalaa on vähemmän. Lisäksi yhdestä tar-
kastelupisteestä voi näkyä voimaloita eri suuntiin katsottaessa. Kaukana horisontissa 
häämöttävien voimaloiden hallitsevuus maisemakuvassa on kuitenkin hyvin vähäi-
nen, joten ei voida sanoa, että vaikutusten voimakkuus olisi suoraan verrannollinen 
siihen, näkyykö voimaloita vai ei tai kuinka monta voimalaa näkyy, sillä usein juuri 
alueet, jonne näkyy useita voimaloita, sijaitsevat keskellä avointa aluetta ja suhteel-

lisen kaukana lähimmistäkin tuulivoimaloista. 

Edellä mainitusta johtuen yhteisvaikutuksia muihin voimalahankkeisiin on tarkasteltu 
painottaen lähialue-vyöhykettä, eli noin 0-5 km etäisyyttä Rahkolan voimaloihin ja 
muihin ympäristön tuulipuistoihin, eli enimmäkseen noin 10 km vyöhykettä Rahkolan 
voimaloiden ympärillä. Välialueella (5-12 km lähimmistä voimaloista) voimalat eivät 

useimmiten enää hallitse maisemakuvaa maiseman luonteesta riippumatta. Yhteis-

vaikutuksia voisi kuitenkin syntyä tätäkin kauempana sijaitsevien tuulivoimapuistojen 
kanssa, jos Rahkolan voimaloiden lähialueilla (0-5 km) kulkisi merkittävä tieyhteys ja 
voimalat muuttaisivat merkittävästi lähialueidensa tiemaisemaa. Koska Rahkolan 
voimaloiden näkyvyys tiemaisemassa on kuitenkin vähäinen, yhteisvaikutukset tätä 
kauempana sijaitsevien tuulivoimapuistojen kanssa ovat enintään vähäisiä.   

Pohjois-Pohjanmaalle on suunnitteilla tai rakennettu useita eri tahojen valmistelemia 
tuulivoimahankkeita. Rahkolan hankealueen yhteisvaikutuksia on tutkittu pääasiassa 
niiden tuulivoimahankkeiden osalta, jotka sijoittuvat lähimmillään enintään 20 km 
etäisyydelle Rahkolan voimaloista.  

Alle 20 kilometrin etäisyydelle ei tällä hetkellä sijoitu toiminnassa olevia tuulivoima-
loita. Lähimpänä sijaitsevat rakennetut tuulivoimalat ovat Pajukoski I voimalat, jonne 
etäisyyttä on lähimmilläänkin yli 25 kilometriä. Näin etäälle sijoittuvien tuulivoimaloi-
den välillä ei arvioida syntyvän hyvin vähäistä merkittävämpiä yhteisvaikutuksia, 

vaikka voimalat näkyisivätkin samaan katselupisteeseen.  

Lähimmät kaavoitetut tuulivoimapuistot ovat Tuomiperän tuulivoimapuisto (8 voima-
laa) noin 7 km lounaaseen-länteen ja Kukonahon tuulivoimapuisto (9 voimalaa) noin 
16 kilometriä kaakkoon. Suunnitteluvaiheessa olevista hankkeista lähimmäksi sijoit-
tuu Puutionsaaren hanke, joka sijoittuu välittömästi Rahkolan tuulivoimapuiston ete-
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läpuolella. Puutionsaaren hankkeessa on tehty kaavoitusaloite, mutta hankkeen YVA-
menettely ei ole vielä käynnistynyt, eikä hankkeen voimalasijoittelu tai voimalamäärä 
ole tiedossa. Yhteisvaikutuksia tämän hankkeen kanssa tullaan arvioimaan Puution-
saaren YVA-menettelyssä.  

Muista hankkeista Hirvinevan tuulivoimapuisto (4 voimalaa) sijoittuu noin 10 km ja 
Urakkanevan tuulivoimapuisto (9 voimalaa) noin 13,5 km Rahkolan lounaispuolelle 
Ylivieskassa. Yhteisvaikutusten arvioinnissa on käytetty muun selvitysmateriaalin 
ohella kustakin hankkeesta mallinnettuja näkymäalueanalyysikarttoja (FCG 2013, 
2015 ja 2018). Hirvinevan, Urakkanevan ja Rahkolan voimaloiden näkyvyys on 
maaston peitteisyyden vuoksi kuitenkin näiden välialueella hyvin vähäistä, mistä yh-
dessä suuren etäisyyden kanssa johtuen yhteisvaikutukset jäävät enintään vähäisik-

si.  

 

Kuva 14. Tuulivoimalat ja tuulivoimahankkeet Rahkolan ympäristössä.  
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Yhteisvaikutukset vähintään kahden tuulipuiston yhteisellä lähialueella, eli vyöhyk-
keellä, joka ulottuu 5 km etäisyydelle Rahkolan ja muiden alle 10 km etäisyydelle sii-
tä sijoittuvien tuulivoimapuistojen voimaloista. Rahkolan, Tuomiperän ja Hirvinevan 
välimaasto on enimmäkseen peitteistä metsämaastoa. Alueella, joka sijaitsee vähin-
tään kahden tuulivoimapuiston lähialueella, eli enintään 5 km etäisyydellä useamman 
puiston voimaloista, vähintään kahden tuulivoimapuiston voimaloita on havaittavissa 

ainoastaan pieneen osaan Ängesnevan suoaluetta. Tällä vyöhykkeellä yhteisvaiku-
tukset olisivat potentiaalisesti huomattavimmat, mutta laajojen avoalueiden vähäi-
syydestä johtuen yhteisvaikutuksia alueen maisemakuvaan ei juurikaan synny. 

Hieman etäämmällä, alueella joka ulottuu 5-12 km Rahkolan voimaloista ja enintään 
5 km etäisyydelle muiden tuulipuistojen voimaloista, yhteisvaikutuksia syntyy Tuo-

miperän ja Hirvinevan tuulipuistojen kanssa. Pitemmistä etäisyyksistä johtuen ne ei-
vät ole kuitenkaan yhtä voimakkaita kuin yhteisvaikutukset olisivat kahden tai use-

amman tuulivoimapuiston lähialueella.  

Myöskään alueella, joka muodostuu Rahkolan välialueesta ja Tuomiperän, sekä Hirvi-

nevan lähialueista, ei ole juurikaan kohtia, mistä Rahkolan ja vähintään yhden toisen 
hankeen voimalat olisivat havaittavissa samanaikaisesti. Ainoastaan Tuomiperän ja 
Hirvinevan välimaastoon sijoittuvat Kantokylän peltoaukeat ovat riittävän laajoja, 
jotta useamman hankkeen voimaloita voidaan mahdollisesti havaita yhdestä katselu-
pisteestä samanaikaisesti. Rahkolan voimalat ovat todennäköisesti havaittavissa 
Kantokylältä lähinnä muutamilta lyhyiltä tieosuuksilta, vaikka esimerkiksi oheisessa 
havainnekuvassa niitä ei näykään (vain yhdestä vähän lavan kärkeä), sekä mahdolli-

sesti yksittäisten pihapiirien osista noin 8,5-11 km etäisyydellä lähimmistä Rahkolan 
voimaloista. Suurehkosta etäisyydestä ja vähäisestä havaittavuudesta johtuen Rah-
kolan voimalat eivät millään muotoa hallitse maisemakuvaa Kantokylällä. Ne eivät 
myöskään juuri laajenna aluetta, mistä voimaloita voi nähdä, vaan näkymäsektori, 
missä voimaloita on, levenee ja näkyvissä olevien voimaloiden lukumäärä kasvaa 

hieman. Voimalat näkyvät lähinnä samanaikaisesti Tuomiperän voimaloiden kanssa 

Haapavesitieltä tai sen läheisyydestä katsottuna. Näiltä alueilta tarkasteltuna Tuomi-
perän voimalat sijaitsevat selvästi lähempänä ja ovat hallitsevampi elementti alueen 
maisemakuvassa kuin Rahkolan voimalat, jotka sulautuvat tältä etäisyydeltä hyvin 
osaksi taustamaisemaa sikäli kuin näkyvät. Lisäksi yksittäisistä katselupisteistä sekä 
suhteellisen pienellä alueella liikuttaessa Hirvinevan ja Rahkolan voimaloita voi nähdä 
eri suunnissa toisiinsa nähden. Urakkanevan voimalat sijoittuvat välialueella yleensä 
samaan näkymäsektoriin kuin Hirvinevan voimalat, mutta sijoittuvat etäämmälle ja 

näin näkyvät Hirvinevan voimaloita pienempinä maisemassa. Pinolantiellä kuljettaes-
sa Rahkolan ja Tuomiperän voimaloita näkyy melko lyhyellä matkalla, mutta eri kat-
selusuunnissa. Rahkolan voimalat näkyvät kuitenkin niin lyhyillä tieosuuksilla, että 
yhteisvaikutukset jäävät siltäkin osin vähäisiksi.  

Suurehkosta etäisyydestä ja Rahkolan voimaloiden harvalukuisuudesta ja vähäisestä 

näkyvyydestä keskeisillä alueilla ja pihapiireissä johtuen yhteisvaikutukset muiden 

tuulivoimahankkeiden kanssa jäävät todennäköisesti vähäisiksi, yksittäisten katselu-
pisteiden osalta mahdollisesti enintään kohtalaisiksi.   

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin kohdistuu vain vähän yhteisvaikutuk-

sia. Ainoastaan maakunnallisesti arvokkaaseen Kantokylään saattaa kohdistua vähäi-
siä yhteisvaikutuksia Tuomiperän voimaloiden kanssa, mikäli Rahkolan voimalat nä-
kyvät samaan katselupisteeseen. Tuomiperän voimaloista itsessään aiheutuu kyllä 
tätä suurempia vaikutuksia Kantokylän arvokohteeseen, sillä paikoin osa niistä näkyy 
varsin hyvin, jopa dominoivasti maisemassa. Muihin maiseman ja kulttuuriympäris-
tön arvokohteisiin Rahkolan voimalat eivät näy tai ne sijaitsevat niin kaukana muista 
tuulivoimapuistoista, ettei yhteisvaikutuksia synny.  



22 (27) Haapavesi - Rahkola 
 tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 

 Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys  
 24.8.2015, päivitetty 23.5.2018 

 

 

LIITE 1.  

 

Kuva 15. Havainnekuva Kantokylästä Haapavesitieltä (pienennös erillisen liitteen 
kuvasta). Etäisyyttä lähimpään Rahkolan voimalaan noin 9,3 km. Rahkolan voimaloi-
den roottorit on korostettu punaisella ympyrällä ja horisonttiviiva merkitty keltaisella 
viivalla. Katselupisteeseen näkyy myös Tuomiperän voimaloita. Niiden roottorit on 

korostettu ruskealla ympyrällä. Rahkolan voimalatornit jäävät täysin katveeseen 
taustametsän taakse. Yhden voimalan roottorin lavan kärki vähän vilkkaa puuston 
muodostaman silhuetin takaa. Vaikutukset kuvauspisteen maisemakuvaan jäävät 
Rahkolan voimaloiden osalta lähes olemattomiksi. Tuomiperän kahdeksasta voima-
lasta neljästä näkyy voimalatornin huippu ja roottorit kokonaan tai lähes kokonaan. 
Pari voimaloista jää lähes täysin katveeseen. Kahdesta voimalasta näkyy roottorin 
lapoja. Tuomiperän voimaloista aiheutuva haittavaikutus katselupisteen maisemaku-

valle on korkeintaan kohtalaista luokkaa.  

 

Yhteisvaikutukset muiden hanketyyppien kanssa 
 
Kaivosrekisterin mukaan hankealue sijoittuu Magnus Minerals Oy:n varausilmoitus-

alueelle. Varaus on voimassa 27.4.2019 saakka. Alue on laaja ulottuen Haapaveden 
ja Oulaisten väliseltä kuntarajalta kaakkoon yli 20 kilometriä pitkällä ja 2-3 km leve-
ällä kaistalla. Varausilmoitus ei oikeuta vielä malminetsintään, mutta tuottaa etuoi-
keuden malminetsintähakemuksen jättämiselle. Hankeen etenemisestä ei ole tietoa. 
Mikäli hanke toteutuu, tarkastellaan kaivostoiminnan ja tuulivoiman yhteisvaikutuksia 
kaivoshankkeen yhteydessä. 

4.2 Lentoestevalojen vaikutukset maisemaan 

Tuulivoimaloihin tulee asentaa lentoestevalot lentoturvallisuuden takaamiseksi. Suo-

men nykyisen lainsäädännön mukaan jokaiseen tuulivoimalaan tulee asentaa len-
toestevalo (ilmailulaki 1194/09 § 165). Esimerkiksi Saksassa lentoestevaloja ei vaa-
dita kuin tuulivoimapuiston uloimmaisiin voimaloihin. Lentoestevalot asennetaan tuu-
livoimalan konehuoneen päälle, eli valot sijaitsevat voimaloiden napakorkeudella. Es-
tekorkeudeksi katsotaan tuulivoimalan kokonaiskorkeus, kun lapa on yläasennossa. 
Asennettavan lentoestevalon valaistusteho ja valon tyyppi määräytyvät lentoesteen 

korkeuden ja lentoesteen sijainnin mukaan. Lentoestevalon väri voi olla punainen tai 
valkoinen, jatkuvasti palava tai vilkkuva. Vilkkuvan valon vilkkumisvaikutusta lisää 
tuulivoimaloiden kohdalla syntyvä optinen harha, kun lapa ohittaa palavan valon, yh-
tenäisestikin palava valo vaikuttaa vilkkuvalta kauempaa katsottaessa. Vilkkuminen 
ja valojen välähtäminen hämärässä voidaan kokea häiritsevänä. 
 
Lentoestevalot voidaan havaita niillä alueilla, jonne näkyy tuulivoimalatornin korkein 

kohta (napakorkeus). Näkyvyysalue on siten lähes yhtä laaja, kuin tuulivoimaloiden 
näkyvyysalue. Puuston katvevaikutuksesta johtuen lentoestevalojen havaittavuus 
myötäilee voimaloiden näkyvyysalueita, sillä mikäli voimalaa ei voida nähdä, ei 

yleensä nähdä myöskään lentoestevaloja. 

Lentoestevalot muuttavat maiseman luonnetta etenkin pimeällä selkeässä säässä, 
kun valot erottuvat selkeästi korkealla ilmassa, puuston latvuston yläpuolella, missä 
ei ole muita valonlähteitä. Etenkin tuulivoimapuistojen elinkaaren alkuaikana, mai-
sema, joka on totuttu näkemään ilman minkäänlaisia valolähteitä, voidaan kokea le-
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vottomana. Sumuisessa, utuisessa ja sateisessa säässä lentoestevalojen vaikutus voi 
laajentua laajemmalle alueelle pilvien korkeudesta ja valon heijastumisesta johtuen. 
Uusimmassa lentoestevaloteknologiassa valokeila on kuitenkin hyvin kapea, mikä 
merkittävästi vähentää valon heijastumista pilvistä. 

Jos hankealue ei sijaitse lentopaikkojen esterajoituspintojen sisäpuolella, tuulivoima-
loiden lentoestevalot voivat liikenteen turvallisuusvirasto Trafin uusien ohjeiden mu-
kaan olla yöaikaan jatkuvasti palavat keskitehoiset kiinteät punaiset valot, kuten 
muissakin korkeissa rakennelmissa (esim. teleliikennemastot).  

Taulukko 3 Tyypillisesti tuulivoimaloihin vaadittavista lentoestevaloista Suomessa. 
(Lähde: Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi, 2013) 

Tuulivoimalan 
kokonaiskorkeus 

Tyypillisesti vaaditut lentoestevalot 

Alle 70 metriä Lentoestevaloa ei tarvita, 
poikkeuksena lentokenttäalueet 

70 – 100 metriä B-tyypin pienitehoiset estevalot ( 32 cd) 
jatkuva punainen valo 

100 – 150 metriä B-tyypin keskitehoiset estevalot (2 000 cd) 
vilkkuva punainen valo (välähdysfrekvenssi 20–60/min) 

Yli 150 metriä Päivällä: B-tyypin suurtehoiset estevalot 100 000 cd (2 x 50 000 cd) vilkkuva valkoi-
nen valo (välähdysfrekvenssi 40–60/min) 

Hämärällä: B-tyypin suuritehoinen (20000 cd) vilkkuva valkoinen valo, konehuo-
neen päällä, voidaan käyttää vastaavasti (2 x 10 000 cd valaisimien katsotaan täyt-
tävän vaatimuksen) 

Yöllä: 2 000 cd vilkkuva valkoinen valo (välähdysfrekvenssi 40–60/min) tai keskite-
hoinen (2000 cd) B-tyypin vilkkuva punainen tai keskitehoinen (2000 cd) C-tyypin 
kiinteä punainen valo. 

Mikäli maston korkeus on 105 m tai enemmän, tulee maston välikorkeuksiin sijoit-
taa A-tyypin pienitehoiset lentoestevalot tasaisin, enintään 52 m välein. Alimman 
valotason tulee jäädä ympäröivän puuston yläpuolelle. 

   cd = kandela, tehollinen valovoima 

 

Päivällä lentoestevalojen tulee olla suuritehoiset vilkkuvat valkoiset valot, mutta va-
loisalla ja kirkkaalla säällä lentoestevalot eivät ole selvästi havaittavissa. Pilvisellä 
säällä valot voivat myös heijastua pilvistä ja ne voidaan havaita selkeämmin.  
 
Trafin ohjeiden mukaan lentoestevalojen nimellistä valovoimaa voidaan pudottaa 30 
%:iin näkyvyyden ollessa yli 5000 metriä ja 10 %:iin näkyvyyden ollessa yli 10 000 

metriä. Trafin ohjeiden mukaan ympäristöön välittyvän valomäärän vähentämiseksi 
voidaan yhtenäisten tuulivoimapuistojen lentoestevaloja ryhmitellä siten, että puiston 
reunaa kiertää voimaloiden korkeuden mukaan määritettävien tehokkaampien va-
laisinten kehä. Tämän kehän sisäpuolelle jäävien voimaloiden lentoestevalot voivat 

olla päiväaikaankin pienitehoisia jatkuvaa punaista valoa näyttäviä valoja. 
 

Lentoestevalojen aiheuttamat maisemalliset vaikutukset ovat voimakkaimpia pime-
ään aikaan tuulivoimapuiston lähialueelle mahdollisesti sijoittuvien asuin- ja lomara-
kennusten pihapiireissä, jos voimaloiden lentoestevalot näkyvät niihin (=voimaloiden 
tornin korkein kohta näkyy). Lentoestevalojen maisemaa muokkaava vaikutus on 
voimakkaampi maaseutualueella kuin tiheämmin asutuilla alueilla. Maaseudulla ei 
tyypillisesti ole ylimääräisiä valonlähteitä, kun taas tiheämmin asutuilla alueilla, jois-
sa erilaisiin valoihin on totuttu, lentoestevalojen maisemaa muovaava vaikutus on 

vähäisempi. 

4.3 Maisemallisten vaikutusten lieventäminen 

Tuulivoimaloista aiheutuvia visuaalisia vaikutuksia voidaan jossain määrin lieventää 

valitsemalla voimaloiden väriksi harmahtavan valkoinen. Näin ollen voimalat eivät 
erotu kovin selvästi taivasta vasten. 

Tuulivoimaloissa on nykyään sallittua käyttää valoisuusantureita, jotka mittaavat il-

man kirkkautta ja valojen tehoa säädetään ilman kirkkauden mukaan. Näin valtaosan 
ajasta voidaan voimaloiden lentoestevalojen tehoa laskea merkittävästi. 
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LIITE 1.  

Lentoestevalojen aiheuttamaa häiriötä voitaisiin mahdollisesti lieventää sammutetta-
villa lentoestevaloilla. Tuulivoimaloihin sijoitettaisiin tällöin tutka, joka sytyttää varoi-
tusvalot ainoastaan havaitessaan lentokoneen tai helikopterin. Muutoin lentoesteva-
lot eivät ole päällä. Lentoestevalojen ratkaisuista päättää Trafi. 

5 YHTEENVETO 

Haapaveden Rahkolan alue on tasaista ja alueen korkeuserot ovat pieniä, kuten seu-
dulla yleensäkin. Hankealue sijaitsee noin 100-110 metriä merenpinnan yläpuolella, 
loivasti itään päin nousevassa metsämaastossa. Hankealueen halki kulkee Kantoky-
läntie, jonka molemmilla puolilla metsät ovat lähinnä eri-ikäistä voimakkaasti käsitel-

tyä talousmetsää. 

Voimaloiden näkyvyys ympäristöönsä on suhteellisen vähäistä koska voimalat sijait-
sevat riittävän etäällä maiseman laajoista avotiloista. Lähimmät viljelyalueet ovat 
melko pienialaisia ja ne sijaitsevat lähimmillään noin 3 km etäisyydellä Ollilanperässä 

ja Pinolassa. Lähimmät avotilat ovatkin pienehköjä soita ja turvetuotantoalueita.  

Voimaloiden dominanssivyöhykkeellä ei sijaitse vakituista asutusta tai maiseman 
kannalta merkittäviä avotiloja. Hankealueen lähialueella on vain vähän asutusta ja 
voimaloiden havaittavuus pihapiireistä on suhteellisen vähäistä. Lähin vakituinen 

asutus sijaitsee Ollilanperässä noin 3,5 km etäisyydellä ja lähin loma-asunto noin 2,5 
km lähimmistä voimaloista.  

Selvitysalueella (0-12 km voimaloista) ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita mai-
seman tai kulttuuriympäristön kohteita tai alueita. 

Hankealueella tai voimaloiden lähialueella (0-5 km) ei sijaitse maakunnallisesti ar-
vokkaita maiseman tai kulttuuriympäristön kohteita tai alueita. Lähimmät kohteet si-
jaitsevat yli 6 km etäisyydellä lähimmistä voimaloista. Näkymäalueanalyysin mukaan 

voimalat näkyisivät kohteisiin Mäyrän koulu, Rautiola ja Mieluskylän nuoriso-

seuran talo, mutta todennäköisesti pienialainen puusto ja rakennukset jättävät 

voimalat kokonaan tai lähes kokonaan katveeseensa kaikissa näistä kohteista tarkas-
teltaessa ja vaikutukset kohteisiin jäävät enintään vähäisiksi voimaloiden vähäisen 
näkyvyyden ja lukumäärän, sekä suuren etäisyyden vuoksi. 

Arvokohteista eniten vaikutuksia kohdistunee Mieluskylän kulttuurimaiseman alueen 
maisemakuvaan. Alueelle saattaa näkyä muutamin paikoin Rahkolan voimaloita. 
Enimmäkseen voimalat ovat kuitenkin havaittavissa peltojen keskeltä, joissa ei juuri-
kaan kuljeta. Lisäksi voimalat saattavat näkyä lyhyiltä tieosuuksilta Mieluskyläntieltä 
ja muutamista yksittäisistä pihapiireistä. Tälläkin alueella näkymiä voimaloiden suun-
taan katkaisevat monin paikoin mm. pihapiirien puusto ja metsäsaarekkeet. Etäisyys 

voimaloihin on näiltä alueilta noin 8-12 km. Vaikutukset Mieluskylän kulttuurimaise-

maan jäänevät kuitenkin kokonaisuudessaan vähäiseksi suppeiden näkyvyysalueiden 
ja melko kaukaisen sijainnin vuoksi. Voimaloita näkyy myös näkymäalueanalyysin 
mukaan Kantokylälle ja Tuomiperän eteläosiin mutta etäisyyttä alkaa jo olla melko 
paljon ja eniten näkyvyyttä on peltojen keskeltä, jossa ei juurikaan oleskella, joten 
vaikutukset jäänevät kokonaisuudessaan vähäisiksi. 

Selvitysalueella ei sijaitse toteutettuja tuulivoimaloita, mutta suunnitteilla niitä on 
selvitysalueen länsi- ja eteläosiin. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoimapuistojen 
kanssa jäävät todennäköisesti kokonaisuudessaan vähäisiksi mm. pitkien etäisyyksi-
en, vähäisen asutuksen ja avotilojen määrän, sekä ympäristön peitteisyyden vuoksi. 
Lisäksi Rahkolan osuus näihin vähäisiin yhteisvaikutuksiin on sen sijainnin ja voima-
loiden vähälukuisuuden vuoksi vähäisempi, kuin muilla arvioiduilla hankkeilla. Eniten 

yhteisvaikutuksia syntyy Tuomiperän tuulivoimapuiston voimaloiden kanssa Kantoky-
län ja sen halki kulkevan Haapavesitien maisemakuvaan. Samoihin pihapiireihin eri 
hankkeiden voimaloita ei todennäköisesti moninkaan paikoin näy mm. pihapiirien si-

joittumisen ja Kantokylän viljelyaukeiden kapeuden vuoksi. Näin ollen yhteisvaiku-
tukset Tuomiperän hankkeenkin kanssa muodostuvat maisemakuvan osalta enintään 
vähäisiksi, mahdollisesti yksittäisten katselupisteiden osalta enintään kohtalaisiksi. 
Tuomiperän voimaloista aiheutuu itsessään enemmän vaikutuksia. 
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Alueella on linkkimastoja ja voimalinjoja, joista lähiympäristön maisemakuvaan vai-
kuttaa eniten voimajohtokäytävä joka halkoo mm. Ollilanperän peltoja. Voimajohto-
jen rakenteet vähentävät osaltaan muutoksen suuruutta, minkä Rahkolan voimalat 
aiheuttaisivat Ollilanperän maisemakuvaan.  

Rahkolan hankealueella tai sen lähistöllä ei sijaitse tunnettuja, Museoviraston mui-
naisjäännösrekisteriin merkittyjä muinaisjäännöksiä, eikä alueelle tehdyssä arkeolo-
gisessa inventoinnissa löytynyt uusia kohteita hankealueelta. Lähin tunnettu muinais-
jäännös, Pyöriä sijaitsee noin 3,3 km voimaloista koilliseen, eikä hankkeella ole vai-
kutusta siihen. 
 
Kaikkiaan Rahkolan tuulivoimahankkeen vaikutukset selvitysalueen maisemakuvaan 

jäänevät vähäisiksi, yksittäisten osatekijöiden osalta enintään kohtalaisiksi. 
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