
AUREJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUTUTKIMUS, VESIENHOITOSUUNNITELMA JA 

MAHDOLLINEN KUNNOSTUSTARPEEN SELVITYS 

Tausta ja tarpeellisuus 

Vesienhoidon toimenpiteiden tavoitteena on vesimuodostumien hyvän tai erinomaisen ekologisen tilan 

säilyttäminen tai hyvää huonomman tilan parantaminen hyväksi. Vesistövaikutusten vähentäminen on 

tarpeen valuma-aluekohtaisella suunnittelulla turvetuotanto- ja metsätalousvaltaisilla alueilla erityisesti 

vesistön herkillä latvaosilla. 

Aurejärvi (Rh) on luokiteltu ekologisen tilan luokkaan erinomainen. Aurejärven kemiallinen hapenkulutus on 

ollut keskimäärin 16 mg/l (n=22) ja kiintoainepitoisuus 1,1 mg/l (n=10) 2000-luvulla. Aurejärven pohjoisosa 

kuuluu Natura2000-alueisiin. Aurejärvi (FI0321008) on edustava näyte eteläisen Suomenselän vedenjakaja-

alueen järviluonnosta ja alueen lähes ainoita luonnontilaisia järvialueita. Aurejärven hydrologia on säilynyt 

harvinaisen luonnontilaisena. Vesi on humuspitoista ja karua, lähes luonnontilaista (Valtion 

ympäristöhallinto 2011). Järven suojelu olisi ensiarvoisen tärkeää. 

Vesiensuojelun tehostamisen tarpeet pitäisi arvioida erityisen tarkoin sellaisilla valuma-alueilla, joilla vesien 

tilatavoitteet edellyttävät tilan parantamista. Samoin tehostaminen on tarpeen sellaisissa hyvässä tai 

erinomaisessa tilassa olevissa vesissä, joiden tila on vaarassa heiketä. Kemiallista luokittelua täydennetään 

vuoden 2014 aikana näytteenoton perusteella, jolloin hyvässä tilassa olevien (kartalla sinisellä tai 

vaaleansinisellä) muodostumien osalta on mahdollista, että kemiallinen tila putoaa hyvää huonommaksi. 

Kemiallisessa luokittelussa arvioidaan haitallisten aineiden pitoisuuksia pintavesissä tai eliöstössä. Osassa 

kemialliselta tilaltaan hyväksi luokitelluilla vesimuodostumilla on kalojen elohopean laatunormin ylittymisen 

riski (vaalean siniset alueet kartalla 8.2.2 Kokemäenjoen – Saaristomeren – Selkämeren TPO: sivut 98-

99).Aurejärvikin on tällä alueella (merkitty vaaleansinisellä). 

Elohopean ympäristölaatunormi ylittyy Suomessa erityisesti turvevaltaisten valuma-alueiden 
ruskeavetisissä järvissä. Pienet metsäjärvet, joiden valuma-alue on suo- ja turvemaavaltainen, ovat herkkiä 
elohopean kertymiselle. Elohopea sitoutuu tehokkaasti humukseen. Aurejärvellä on otettu 
ympäristöhallinnon KERTY-rekisterin mukaan ahvenista elohopeanäytteitä vuonna 2013. Näytteissä 
elohopea vaihteli 0,12 – 0,76 mg/kg. Vesieliöstön suojaamiseksi asetettu laatunormi 0,2–0,25 mg/kg on 
tiukempi kuin kalan ravintokäytölle asetettu raja-arvo 0,5 mg.. 

Vähä Mustajärvi on Aurejärveen koillisesta laskevan järviketjun alin allas. Vähä Mustajärven vedenlaatu on 

vain välttävällä tasolla, sillä vesi on tummaa, veden humusleima on erittäin voimakas ja happamuustaso on 

alhainen. Vähä Mustajärven vedenlaatu on reitille tyypillisesti peruslaadultaan tummaa ja erittäin 

runsashumuksista. Vähä Mustajärvi voidaan luokitella happamoituneeksi, sillä veden pH laski talvella 2013 

alle 5,0. Puskurikykyä happamia valumavesiä vastaan ei ole vedessä lainkaan. Valuma-alueen muittenkin 

pienten järvien tila on pääsääntöisesti joko välttävä tai tyydyttävä ( KVVY ). 

Aurejärven valuma-alueelle ei ole koskaan tehty seikkaperäistä vesiensuojelututkimusta, 

vesienhoitosuunnitelmaa eikä mahdollista kunnostustarpeen selvitystä. Yhdistysten ja osakaskuntien ja 

muiden mahdollisten tahojen toimintaa vesistökunnostajina ja ympäristönhoitajina hankaloittaa osaamisen 

puutteen lisäksi usein myös resurssien puute. Suunnittelu vaatii asiantuntemusta ja tietoja kunnostettavan 

kohteen tilasta. Selvitys olisi tarkoituksenmukaista suunnitella osana valuma-alueen vesiensuojelu- ja 

hoitotoimenpiteitä ottaen huomioon kunnostuksen kokonaisekologiset ja -taloudelliset vaikutukset.  

Tavoitteena on aktivoida eri kohderyhmiä ympäristönhoitoon, sillä ilman uusia toimijoita vesienhoidon 

tavoitteita ei saavuteta. Aurejärven valuma-alueelle olisi tarpeen perustaa yhteinen vesiensuojeluyhdistys. 



Muita yhdistyksiä, järjestöjä ja osakaskuntia on tarkoitus innostaa mukaan vesiensuojelutalkoisiin uudella 

ohjelmakaudella 2016 – 2021. 

Aiemmassa Pirkanmaan ympäristöohjelmassa 2006-2010 esitettiin tavoitteita sekä toimenpiteitä niiden 

saavuttamiseksi: Ympäristöohjelman aihepiirejä ovat luonnon ja kulttuuriympäristön monimuotoisuus sekä 

luonnonvarojen kestävä käyttö; terveellinen, viihtyisä ja ekologisesti kestävä asuinympäristö; 

ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta; luonnon virkistyskäyttö sekä ympäristötietoisuus ja tutkimus. 

Lisäksi on tärkeää parantaa maaseudun viihtyvyyttä ja säilyttää siten maaseutuperintöä, edistää kylien ja 

maaseudun yhteisöjen ja yritysten toimintaa sekä elinvoimaisuutta. 

 

Pistekuormituksessa turvetuotannolla on keskeinen merkitys, sillä valtaosa Pirkanmaan alueen 

turvetuotannosta on keskittynyt Jämijärven ja Ikaalisten reitin länsi- ja pohjoisosiin. Pirkanmaan 

toimenpideohjelmassa sivulla 60 kuvassa 8.5. näkyy tutkimusta ja mahdollista kunnostusta tarvitsevat 

kohteet (Matti-rekisteri, 2014), esim. Aurejärven pohjoispäässä Riitijoen ja Tervaojan kohdalla. 



Kuormitus 

Aurejärven valuma-alue on laaja. Metsätalouden sekä tänne keskittyneen turvetuotannon osuus vesistöjen 

kuormittajana nousee hyvin merkittäväksi, mikä osaltaan on heikentänyt järvien puskurikykyä. Valuma-

alueelta laskee Aurejärveen vesiä kuuden isomman puron kautta sekä lisäksi useiden ojitusalueiden 

laskuojien kautta. Järveen purkautuu vesiä mm. Iso-Tervajärven ja Vähä-Mustajärven valuma-alueen 

turvetuotantoalueilta.

 

Kuva 10.2. Metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelun tehostamisalue (Pirkanmaan TPO s. 91) 



Aurejärven alue kuuluu metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelun tehostamisalueeseen, missä 

metsänhoitotoimenpiteet tulisi suunnitella erityistä huolellisuutta noudattaen ja käyttää tehostettuja 

menetelmiä. Metsätalous yhdessä turvetuotannon kanssa ovat suurimmat kuormittajat Aurejärven valuma-

alueelle. Herkimpiä ovat juuri latvajärvet, joihin pidättyy suuri osa kuormasta. Humus ja kiintoaine, johon 

ravinteet ovat sitoutuneena, pidättyy vesistöjen pohjaan, mikä aikaa myöten voi laukaista järven sisäisen 

kuormituksen, eli järvi kuormittaa itse itseään. Tästä aiheutuu huomattavaa haittaa mm. virkistyskäytölle, 

kalastolle, luonnon monimuotoisuudelle ja maisemalle.  

Metsien ojitus- ja avohakkuualueilla vesiensuojelu perustuu nykyään pääsääntöisesti laskeutusaltaisiin. 

Veteen liuenneet ravinteet, humus eikä kiintoainekaan pidäty laskeutusaltaisiin. Tuore esimerkki löytyy 

Aurejärven Koisevanluoman alueelta, missä tehtiin tämän vuoden alussa ja viime vuoden lopulla 

kunnostusojitusta. 

 

Näin pilaantumiselle herkät latvavesistömme joutuvat ennen kokemattoman ravinne-, kiintoaine- ja 

humuskuorman sekä happamoitumisen kohteeksi. Vielä Kylmälahdella, Koisevanniemen toisella puolella, 

oli kesällä pohjassa epätavallisen paljon karkeaa kiintoainetta. 

Erityisen herkkiä happamalle huuhtoumalle ovat alapuolisessa vesistössä esiintyvät eri eliöryhmien ja 

kalojen varhaiset kehitysvaiheet. Ojitus aiheuttaa voimakkaan yhtäkkisen kuormituspulssin, joka on 

erityisen haitallinen vesieliöstölle. On arvioitu, että metsätaloustoimenpiteiden hydrologiset vaikutukset 

voivat kestää jopa 10 - 30 vuotta. Vesistöä mustaavan ja rehevöittävän hienojakoisen humuksen ja 

ravinteiden kuormitus lisääntyy pahimmillaan moninkertaiseksi ojituksia edeltävään aikaan verrattuna. 



Lähes aina orgaanisen aineen mukana huuhtoutuu myös rautaa, mikä voimistaa entisestään veden väriä. 

Vetiset kesät ja erityisesti leudot talvet asettavat entistä suuremmat vaatimukset vesiensuojelulle. 

Kuormitus on huomattavaa suurten virtaamien, tulvien ja rankkasateiden aikana. Ilmaston muuttuessa 

perinteinen talviaikainen valunta tulee kasvamaan merkittävästi. 

Metsätalouden ja turvetuotannon pitkäaikaisen kuormituksen vaikutukset näkyvät paikoitellen selkeästi 

rehevöitymisenä; mm. Koisevanlahti on kasvamassa umpeen. Konkreettisia vaikutuksia ovat mm. 

kiintoaineen kertyminen rannoille ja suvantoihin, liettyminen rannoilla ja jokiuomassa ja eliöstön elinolojen 

muutos. Järvien hiekkarannat uhkaavat liettyä, mikä vaikeuttaa happamuuden lisäksi kalojen kutua. 

Aurejärvessä on aiemmin ollut runsaasti muikkua, mutta aikojen saatossa kanta on taantunut. Syynä 

saattaa olla juuri järven happamoituminen ja rantojen liettyminen. Muikkukantaa on yritetty elvyttää 

istutuksin. Viime vuonna KVVY toteutti kalataloudelliset tarkkailut muutamalla vesialueella Parkanossa, 

Kihniössä ja Kurussa; tutkittiin turvetuotannon vaiktuksia kalastoon. Aurejärvellä haittoja tutkittiin 

lomakekyselyillä, jotka lähetettiin kalastusluvan lunastaneille ja maanomistajille. Vastausten perusteella 

järven pohjoispäässä haitat, esim. verkkojen limoittuminen, koettiin suurempina kuin eteläpäässä. 

 

Vaellusesteet 

Vesiä muuttavien toimintojen seurauksena monet vaelluskalakannat ovat hävinneet tai muuttuneet 

uhanalaisiksi. Ikaalisten reitin Kyrösjärven yläpuolinen vesistöalue lukuisine koskialueineen muodostaa 

ainutlaatuisen kokonaisuuden. Taimen lisääntyy monin paikoin luontaisesti, alueen merkittävimmät 

koskialueet on kunnostettu. Vapaa-ajan kalastuksen strategiassa keskeisiä toimenpiteitä on muun muassa 

virtavesien kalataloudellinen kunnostustoiminta ja kalojen luontaisen lisääntymisen hyväksikäyttö 

kalakantojen hoitotoiminnassa. 

Kalataloudellisesti kunnostetulla Aurejoella sijaitseva Leppäskosken voimalaitospato on täydellinen 

vaelluseste, joka estää alueella luontaisesti lisääntyvän taimenen vaelluksen suurten pääaltaiden 

Aurejärven ja Kyrösjärven välillä. Muut vaellusesteet jokialueelta on poistettu tai niiden yhteyteen on 

rakennettu kalatie. Mahdollisuus Leppäskosken vaellusesteen poistoon sopivan tyyppisellä kalatiellä tulisi 

tulevaisuudessa selvittää.( Pirkanmaan TPOs. 67) 

 

Virkistyskäyttö 

Tammikuussa 2013 hyväksytyn Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan mukaan Aurejärven virkistyskäyttö on 

merkitykseltään suuri. Järven rannoilla – 500 metrin etäisyydellä – on noin 80 vakinaista asukasta ja yli 800 

loma-asukasta (Kaavan vaikutukset 2 Pirkanmaanliitto 2011). 

Annika Rouvala on tehnyt Aurejärven Natura 2000 -alueen kävijätutkimuksen ( 2008 ). Kyselylomakkeet 

lähetettiin enimmäkseen paikallisten kiinteistöjen omistajille. Aurejärven alue halutaan säilyttää 

lähivirkistyskohteena. Alueella pyritään säilyttämään sen erämaisuus, hiljaisuus ja aitous. 

Aurejärvi on suosittu lähivirkistyskohde. Kesämökkiläiset ym. asukkaat käyttävät varsinkin vesialuetta 

melko runsaasti. Suosittuja ovat vesistön lisäksi saaret. Suosituimmat aktiviteetit alueella liittyvät vesistöön. 

Myös marjastus, sienestys kalastus ja metsästys olivat suosittuja harrastuksia. 



Aurejärven käyttö on lähinnä alueen mökkiläisten ja paikallisten asukkaiden virkistyskäyttöä, johon ei 

toivota suurta muutosta. Alueen erämaista luonnetta arvostetaan, sillä muun muassa melu haittasi 

oleskelijoita herkästi. Alueen aitous, tunnelmat ja erämaisuus ovat alueen valtteja. Alueella voi kuulla aitoja 

luonnonääniä muutoin täydessä hiljaisuudessa kaukana kaupungin melusta. Luonnontilaisuus on tärkeää 

myös äänimaiseman kannalta. Hiljaisuuden kokemus ja luontoäänet ovat vahvuuksia moniin kilpailijoihin 

nähden. 

Luontomatkailu 

Annika Rouvala ja Tuula Peltonen ovat laatineet luontomatkailun kehittämissuunnitelman Seitsemisen ja 

Helvetinjärven aluetta varten (Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 47). Seitsemisen ja 

Helvetinjärven kansallispuistot ovat matkailun näkökulmasta alueen vetovoimaisimmat luontokohteet. 

Suunnittelukokonaisuuteen kuuluvat Aurejärven ja Raattaniemi–Vekaraniemen Natura 2000 – alueet sekä 

Riuttaskorven virkistysmetsä. Kaikki suunnittelualueen kohteet ovat myös arvokkaita lähivirkistysalueita. 

 

 

Seitseminen-Helvetinjärvi VISIO 2020: 

Seitsemisen ja Helvetinjärven alueen luontomatkailu pohjautuu alueen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin sekä 

vetovoimatekijöihin. Tavoitteena on, että alue on Pirkanmaan luonto- ja kulttuurimatkailun kärkikohde. 

Paikalliskulttuuria korostetaan. Tavoitteena on myös, että alue on valtakunnallisesti tunnettu ja 

kansainvälisesti kiinnostava kestävän matkailun kärkikohde. 



Matkailualalla luontomatkailu kasvaa kaikkein eniten. Nykyään on paljon tutkittu luonnon 

terveysvaikutuksia. Kaupungistumisen myötä puhtaan luonnon merkitys ihmisten hyvinvoinnille korostuu. 

Aurejärven suunnittelu on tarpeellista alueen virkistys- ja moninaiskäytön johdosta. Alueella mm. 

kalastetaan ja hiihdetään sekä ajetaan moottoriveneillä ja – kelkoilla. Järvellä kulkee Aurejoen melontareitti 

ja rannalla Pyhäniemi - Seitsemisen retkeilyreitti. Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksessa alue on osa 

luontomatkailun kehittämisaluetta, ja länsirannalla kulkeva retkeilyreitti on seudullisesti merkittävä (Marja-

Liisa Pitkänen: Pirkanmaan Natura 2000-verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelma). Reitin polut ja 

merkit ovat vuosien kuluessa hävinneet. Reitin uudistaminen olisi erittäin suositeltavaa. 

 

Vesiensuojelutoimien taloudellisuus ja vaikuttavuus 

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelussa tavoitteena on löytää mahdollisimman kustannustehokas 

toimenpidekokonaisuus, jolla ympäristötavoitteet saavutetaan. Jotta järven erinomainen tila ei vaarantuisi, 

vesienhoidossa kannattaa panostaa ennalta ehkäiseviin ja kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin. 

Haitallisesti muuttuneiden vesien tilan parantuminen lisää vesien virkistyskäyttömahdollisuuksia ja 

parantaa asuinympäristön viihtyisyyttä. Mm. levien aiheuttamat terveysriskit sekä rantojen ja pyydysten 

limoittuminen ja esteettiset haitat vähenisivät. Tällä on välillisiä vaikutuksia kunnille ja yrittäjille matkailun 

ja vapaa-ajanasukkaiden tuomina tuloina. Maaseutuympäristö ja asutuskeskukset hyötyvät puhtaista 

vesistä ja puhtaat vedet ovat toisaalta olennainen osa ja vetovoimatekijä monien kuntien imagossa. Vesien 

tilan parantuminen vaikuttaa myönteisesti myös rantakiinteistöjen arvoon. 

Vesiluonnon suojelusta voi aiheutua lyhyellä aikavälillä kustannuksia, joita vesiluonnonsuojelulla 

saavutettavat paikalliset hyödyt kuitenkin osaltaan kompensoivat. Hyötyä koituu kalastukselle, 

luontomatkailulle ja muulle vesien virkistyskäytölle. Hoitotoimenpiteiden kustannukset saadaan usein 

takaisin moninkertaisina taloudellisina hyötyinä. Esimerkkejä Suomesta löytyy useita: mm. Vesijärvisäätiön 

toiminta tai pienempi kunnostustoimenpide Merikarviajoella, josta on tullut suosittu matkailukohde vapaa-

ajan kalastajien keskuudessa. 

Poimintoja valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden 

avustamisesta (714/2015): 

- Hankkeen avustamisen yleisenä edellytyksenä on, että hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset 

sillä saavutettaviin hyötyihin verrattuna (3 § ). 

- Avustuksen osuutta hankkeen kustannuksista määriteltäessä on otettava huomioon hankkeesta 

saatavien taloudellisten ja muiden hyötyjen kohdentuminen ja hankkeen merkitys yleiseltä 

kannalta. 

- Avustuksen osuus saa olla enintään 50 prosenttia 5 §:ssä tarkoitetuista hankkeen hyväksyttävistä 

kokonaiskustannuksista. Avustuksen osuus voi kuitenkin olla tätä suurempi mm. silloin, kun hanke 

vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuutta tai edistää 

vesiluonnon monimuotoisuutta luonnonsuojelulain (1096/1996) 7 tai 77 §:ssä tarkoitettuun 

suojeluohjelmaan tai Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella ( 6 § ); Aurejärven pohjoispää on 

asumatonta rantojensuojeluun kuuluvaa Natura 2000 – aluetta. 

 


