
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
KEMPELEEN PAITURINTIEN 

ASEMAKAAVAMUUTOS-
ALUEEN LUONTOSELVITYS 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.3.2022 
Juha Siekkinen 

KOSTEIKKO M AA I L M A  
 

 



2 
 

 

Sisällys 

TIIVISTELMÄ JA MAANKÄYTÖN SUOSITUKSET ................................................................................ 3 

1 JOHDANTO .................................................................................................................................... 4 

2 SELVITYSALUE JA ARVIOINTIMENETELMÄT ................................................................................. 4 

3 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS ................................................................................................... 5 

3.1 Topografia ............................................................................................................................. 5 

3.2 Maankäytön historia ............................................................................................................. 6 

4 SELVITYSALUEEN SUOJELUKOHTEET, LUONTOTYYPIT, KASVILLISUUS JA KASVISTO ................. 12 

4.1 Suojelualueet ja -kohteet, luonnonsuojelulain ja metsälain suojellut luontotyypit ........... 12 

4.2 Uhanalaiset luontotyypit ..................................................................................................... 13 

4.3 Luontotyypit ja niiden kasvillisuus ...................................................................................... 13 

5 ELÄIMISTÖ .................................................................................................................................. 14 

5.1 Sammakkoeläimet ............................................................................................................... 14 

5.2 Linnusto ............................................................................................................................... 14 

6 LÄHTEET ...................................................................................................................................... 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taustakartat, ilmakuvat, väärävärikuvat, laserkeilausaineistot, pohjavesi: © Geologian tutkimuskeskus, 
Maanmittauslaitos, Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus SYKE. 
 
Kaavarajaukset: Kempeleen kunta. 
 
Valokuvat: © Google street view ja Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma (pienoiskopterikuvat). 
  



3 

 

TIIVISTELMÄ JA MAANKÄYTÖN SUOSITUKSET 

 

Tiivistelmä 
Tämä luontoselvitys on tehty maaliskuun alussa 2022 Kempeleen Paiturin asemakaavamuutos-
hanketta varten. Selvityksessä on kartoitettu kasvillisuutta ja kasvistoa sekä linnustoa ja 
viitasammakon esiintymistä lähdeaineistojen ja paikallistuntemuksen perusteella. Lisäksi 
viitasammakolle sopivien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen esiintymisen arviointi on tehty 
laserkeilausaineiston avulla.  
 
Selvitysalueella on rakennettua pientaloasutusta, vuosittain hoidettavia niittyjä, pieni 
pensaikkoalue ja pieni alue käytöstä poistuneelle pellolle kasvanutta nuorta lehtimetsää.  
 
Selvitysalueella ei ole lähdeaineistojen perusteella suojelualueita, metsälain 10§:n tarkoittamia 
erityisen tärkeitä elinympäristöjä, uhanalaisia eikä suojeltuja luontotyyppejä. Lähdeaineistojen 
perusteella alueella ei ole viitasammakolle sopivia lisääntymis- tai levähdysalueita eikä siellä ole 
tavattu pesivänä uhanalaisia tai muuten harvinaisia tai huomionarvoisia lintuja. 
 
 
 

Maankäytön suositukset 
Luontoarvojen perusteella tarkasteltuna selvitysalueelta ei ole todettu sellaisia tekijöitä, jotka 
vaikuttaisivat maankäytön suunnitteluun. 
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1 JOHDANTO 

Kempeleen kunta on aloittanut asemakaavamuutos-hankkeen yksityisen kiinteistön omistajan 
aloitteesta Kempeleen Paiturissa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tiivistää maltillisesti 
pientaloaluetta Paiturintien ja Piriläntien risteyksen molemmin puolin. Kaavahankkeen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 5.1.-
4.2.2022 (Kempeleen kunnan ilmoitus 5.1.2022).  
 
Tämä luontoselvitys toimii lisäaineistona hankkeelle. Selvityksessä keskitytään alueen 
kasvillisuuteen ja kasvistoon sekä lintuihin ja viitasammakkoon. Lähdeaineiston tarkastelun ja 
raportoinnin on tehnyt biologi FM Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma. 

2 SELVITYSALUE JA ARVIOINTIMENETELMÄT 

Selvitysalue sijaitsee Kempeleen keskustasta kaksi kilometriä pohjoiseen Piriläntien ja 
Paiturintien risteyksessä ja sijoittuu Paiturintien lounais- ja koillispuolelle. Korttelissa 12003 
suunnittelualue rajautuu Patotiehen ja Patokujaan. Alue rajautuu etelässä ja idässä Piriläntiehen, 
jonka takana on toimitila- ja teollisuusrakennuksia sekä muutamia pientaloja. Pohjoisessa alue 
rajautuu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeseen sekä AO-
tontteihin. S. Suunnittelualueen laajuus on noin 1,9 ha (kuva 1).  
 

 
 

  
Kuva 1. Paiturintien selvitysalueen sijainti. 

Selvitysalue 
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Tämä toimeksianto saatiin helmikuun lopussa 2022 ja työ oli tarkoitus saada valmiiksi maaliskuun 
alussa 2022, joten luontoarvot selvitettiin lähdeaineiston avulla. Lisäksi J. Siekkinen on asunut 
Paiturissa, 500 m päässä selvitysalueesta v. 1999 lähtien, joten arvioinnissa käytetään hyväksi 
myös ajan mittaan kertynyttä paikallistuntemusta. 
 
Luontoselvityksessä kartoitettavat tiedot olivat: 

• luonnonsuojelulain 29 §:n suojellut luontotyypit 

• metsälain 10 §:n mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt 

• luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit, uhanalaiset lajit, vastuulajit ja muut merkittävät lajit 

• viitasammakolle sopivat lisääntymis- ja levähdysalueet 

• linnusto 
 

3 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS 

3.1 Topografia 

Selvitysalueen ja sen ulkopuolella välittömän lähialueen topografia on kuvassa 2. Selvitysalue on 
hyvin tasaista ja maanpinnan korkeus vaihtelee maanpinnan osalta välillä +5,50–+6,5 (N2000). 
Lounaisosan rakennetut piha-alueet ovat korkeampaa aluetta. Keskiosan niittyalue sekä 
koillisosan niittyalue, rakennettu alue ja puustovyöhyke ovat samalla tasolla ja 0,5 m alemmalla 
tasolla kuin lounaisosa. Pohjoisreunalla sijaitsevat ojat (tumman siniset alueet) ovat kapeita, alle 
40–60 cm syviä ojia. Alueella ei ole muita kosteikkopainanteita. 
 

 

Kuva 2. Selvitysalueen topografia laserkeilausaineiston perusteella. 
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3.2 Maankäytön historia 

Koko selvitysalue ollut ihmisen maankäytön kohteena jo pitkään (kuva 3). Vuoden 1946 
ortokuvassa näkyy, että koko alue on ollut viljeltyä peltoa ja maatilojen rakennuksia. Piriläntie on 
rakennettu myös jo silloin. Metsiä ei ole ollut lainkaan eikä muitakaan luonnontilaisen kaltaisia 
ympäristöjä. Vähitellen pientalorakentaminen on yleistynyt ja viljeltyä peltoja on muutettu 
pientalotonteiksi ja asuinrakennuksia sekä pihapiirien muita rakennuksia on alkanut tulla 
alueelle. 
 
Luontaisia virtavesiä, kuten puroja tai noroja ei ole eikä myöskään seisovia vesiä, kuten lampia 
tai muita kosteikkopainanteita. Ainoat kosteammat paikat ovat ihmisen kaivamia ojia ja nekin 
ovat kausikuivia, jolloin keväällä tai kesällä runsaiden sateiden aikana niihin kertyy jonkin verran 
vettä, mutta kuivuvat sitten pian. 
 
 

   
 

   

Kuva 3. Selvitysalueen ortokuva v. 1946, 1961, 2000 ja 2017.  

Kiinteistörajat ovat nykytilanteen mukaiset. Lähde: paikkatietoikkuna.fi 
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Vuoden 2020 väriortokuvassa näkyy nykytilanne hyvin. Paiturintien länsipuolella olevan 
peltoalueen länsireunaan rakennettu vielä yksi pientalo lisää. Paiturintien itäpuolella oleva 
rakennus (alla olevassa kuvassa punakattoinen rakennus) on kuvaushetkellä tyhjä ja pihapuut on 
kaadettu pois kahden kiinteistön alueelta (valkoiset lehtipuukasat näkyvät alla olevassa kuvassa). 
Punakattoinen rakennus purettiin pois v. 2021 eikä sen jälkeen näillä kahdella kiinteistöllä ole 
ollut mitään erityistä maankäyttöä. 

 

Kuva 4. Selvitysalueen väriortokuva v. 2020. 
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Kuva 5. Selvitysalueen länsiosa 7/2009, 9/2020 ja 3.3.2022. 

Kaksi ylintä kuvaa ovat ruudunkaappauksia Google street view -palvelusta ja ne on kuvattu 
selvitysalueen länsiosasta, Piriläntieltä pohjoiseen. Etualalla peltoalue, joka on samankaltainen 
edelleen. Paiturintie näkyy oikealla.  
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Kuva 6. Selvitysalueen länsiosa 9/2020. 

Kuva on ruudunkaappaus Google street view -palvelusta ja se on kuvattu Paiturintieltä etelään. 
Kuvassa näkyy sama peltoalue kuin kuvassa 5. Patotie on oikealla.  
 

 
 

 

Kuva 7. Selvitysalueen itäosa 9/2020. 

Kuvat ovat ruudunkaappauksia Google street view -palvelusta. Yläkuva on kuvattu selvitysalueen 
itäosasta, Piriläntieltä pohjoiseen, alakuva Paiturintieltä koilliseen. Kuvissa näkyvän keltatiilisen, 
punakattoisen rakennuksen kiinteistön puusto on jo raivattu pois. Rakennus purettiin v. 2021. 
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Kuva 8. Selvitysalueen itäosa 3.3.2022. 

Pienoiskopterikuvat on kuvattu selvitysalueen itäosasta, Piriläntieltä luoteeseen-koilliseen. 
Keltatiilistä, punakattoista rakennusta ei ole enää. Alimmassa kuvassa näkyy selvitysalueen 
koillisreunan kapea kiinteistö, jolla on lehtipuuvaltainen puusto edelleen. 
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Kuva 9. Selvitysalueen koillisreuna 9/2020 ja 3.3.2020. 

Yläkuva on ruudunkaappaus Google street view -palvelusta ja se on kuvattu selvitysalueen 
koillisreunasta, Piriläntieltä luoteeseen. Alakuva on pienoiskopterikuva samalta alueelta 
3.3.2022. Kuvassa näkyy luoteeseen talolle menevä pihatie sekä lehtimetsikkö.  
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4 SELVITYSALUEEN SUOJELUKOHTEET, LUONTOTYYPIT, KASVILLISUUS 
JA KASVISTO 

4.1 Suojelualueet ja -kohteet, luonnonsuojelulain ja metsälain suojellut luontotyypit 

Selvitysalueella ei ole suojelualueita tai metsälain 10 § tarkoittamia erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä (kuva 10). 
 

 
 

 

Kuva 10. Selvitysaluetta lähimpänä sijaitsevat suojelualueet ja metsälain 10§ tarkoittamat 
erityisen tärkeät elinympäristökuviot. 

 
Lähde: paikkatietoikkuna.fi ja Suomen metsäkeskus 3/2022. 

Selvitysalue 

Selvitysalue 
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4.2 Uhanalaiset luontotyypit 

Selvitysalueella ei ole uhanalaisia eikä suojeltuja luontotyyppejä. 
 
Luonnontilaisimpaan suuntaan on muuttumassa koillisreunan kapea nuorehko koivuvaltainen 
metsikkö, jos sen puustoa ei hoideta. Alueen niityillä ja entisellä rakennuspaikalla saattaa olla 
viljelyjäänteitä ja -karkulaisia, rakennuspaikalla myös vieraslajeja.  
 

4.3 Luontotyypit ja niiden kasvillisuus 

Kuvassa 11 ovat selvitysalueen luontotyypit. 
 

 

Kuva 11. Luontotyyppien rajaukset v. 2020 väri-infrakuvassa. 
 

Niityt. Paiturintien länsipuolella olevaa peltoa hoidetaan niittämällä kerran vuodessa. Niityllä 
lienee tavanomaisia heinä- ja ruohokasveja. Paiturintien itäpuolella puretun talon 
lounaispuolella olevaa niittyä on myös hoidettu leikkaamalla kesän mittaan. Sen ja Paiturintien 
välissä olevan kiilamaisen kiinteistön kasvillisuutta hoidetaan kesän mittaan kunnan toimesta. 
Niityllä kasvaa n. 10 kpl läpimitaltaan 15-20 cm koivua ja 2 n. 25 cm isoa leppää. 

Tuore niitty 

Tuore niitty 

Ruderaattipensaikko 

Pihapiiri 

Pihapiiri 

Nuori lehtomainen metsä 



14 

 

Pensaikot. Paiturintien itäpuolella, puretun talon pohjoispuolella oleva kiilamainen alue on 
matalakasvuista ruderaattipensaikkoa. Sitä lienee niitetty harvakseltaan, koska se on säilynyt 
muuten avoimena. Siitä on kaadettu jonkin verran nuorta koivua v. 2020. 
 
Metsät. Ainoa metsäalue on nuorta koivuvaltaista metsää selvitysalueen koillisreunassa kapealla 
kiinteistöllä. Se on kehittynyt kymmeniä vuosia sitten käytöstä poistuneelle pellolle luontaisen 
sukkession ja jossain vaiheessa tehtyjen harvennusten myötä. Puusto on pääosin läpimitaltaan 
15-20(25) cm koivua. Jos se saa kehittyä luonnontilassa, sinne voi muodostua lehtilahopuuta. 
Alue on eristynyt metsäkaistale rakennetun alueen keskellä eikä sillä ole erityisiä luontoarvoja 
ainakaan vielä. 
 

5 ELÄIMISTÖ 

5.1 Sammakkoeläimet 

Viitasammakolle ei ole sopivia lisääntymis- ja levähdysalueita, koska kosteikot puuttuvat (esim. 
kuva 2). Ainoat kosteat ympäristöt ovat tavanomaisia ojia, nekin kapeita ja kausikuivia eli 
kuivuvat kevättulvavaiheen ja runsaiden sateiden jälkeen.  
 

5.2 Linnusto 

Laji.fi:n mukaan lähialueelle on tallennettu 3 havaintoa, jotka ovat alla olevassa kuvassa. Lähin 
merkittävä tallennettu havainto on kuvassa lounaassa oleva kuovin havainto, mutta se on 
selvitysalueen ulkopuolella. J. Siekkinen on joinakin kesinä havainnut kuovin pesimäaikaan 
selvitysalueella Paiturintien länsipuolen pellolla. Se on kuitenkin melko varmasta liian pieni ja 
eristynyt pelto kuovin pesimäalueeksi. Laji.fi:n kartassa oleva Ketotien havainto koskee 
tavanomaista pajulintua ja koillisosan havainto suppupaarmaa. 
 

 

Kuva 12. Laji.fi:ssä selvitysalueen ja sen lähialueelle tallennetut havainnot. 

Laji.fi:n kartan havaintojen hakualue on vihreä neliörajaus. Havainnot on haettu 4.3.3022. 
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6 LÄHTEET 

Kempeleen kunta 2022: Paiturintien asemakaavamuutos. Haettu 4.3.2022 
https://www.kempele.fi/asuminen-ja-
ymparisto/suunnitelmapankki/asemakaavahankkeet/paiturintien-asemakaavamuutos.html 

Paikkatietokkuna.fi. Maanmittauslaitoksen karttapalvelu. 

Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018: Luontotyyppien punainen kirja. Osa 2: 
Luontotyyppien kuvaukset, osa Suot 5 ja Metsät 6. 

Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö ja Suomen 
ympäristökeskus. Haettu Internetistä https://www.ymparisto.fi/punainenlista, 18.9.2021. 

 


