
YHTEINEN AUREJÄRVEMME-HANKE 

 

Aurejärvi sijaitsee Pirkanmaalla. Järvi on osa Ikaalisten reittiä ja kuuluu Kokemäenjoen päävesistöön, Parkanon ja 
Ylöjärven kaupungeissa (entisessä Kurun kunnassa). Aurejärven valuma-alue on laaja (Liite 1). Suurimmat päästöt 
vesistöön tulee etupäässä metsätaloudesta ja turvetuotantoalueilta. Alueen suurimman järven Aurejärven 
ekologinen tila on vielä erinomainen. Se on erämainen, lähes luonnontilainen suurehko järviallas (21 
neliökilometriä, keskisyvyys 7,4 m, suurin syvyys 39,0 m). 

Valuma-alueella on useita pieniä järviä, joiden tilaa Kokemäenjoen vesistön vesistönsuojeluyhdistys (Kvvy) on 
tutkinut. Niiden virkistyskäyttö vaihtelee välttävän ja tyydyttävän välillä; yhden virkistyskäyttö arvioitiin hyväksi. 
Esimerkiksi Vähä Mustajärvi on tällainen tyypillinen järvi, johon on kohdistunut voimakasta kuormitusta. Järven 
virkistyskäytön laatuluokitus on välttävä. Vähä Mustajärven vedenlaatu on reitille tyypillisesti peruslaadultaan 
tummaa ja erittäin runsashumuksista. Tässä suhteessa veden laatu määräytyy jo ylempänä valuma-alueella. 
Humusleima on kemiallisen hapenkulutuksen perusteella erittäin voimakas. Vesi on ruskeasta värisävystään 
huolimatta varsin kirkasta. Vähä Mustajärvi voidaan luokitella happamoituneeksi, sillä veden pH laski talvella alle 
5,0. Puskurikykyä happamia valumavesiä vastaan ei ole vedessä lainkaan. Sähkönjohtavuus on valuma-
aluetekijöiden vuoksi pieni. 

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. 

Nyt vireillä oleva, kuntarajat ylittävä hanke saattaisi alueen 300 vakinaista ja 800 loma-asukasta toimimaan 
yhdessä entistä tiiviimmin. Tavoitteena on aktivoida eri kohderyhmiä ympäristönhoitoon. Aurejärven valuma-
alueelle olisi tarpeen perustaa yhteinen vesiensuojeluyhdistys. Muita yhdistyksiä, järjestöjä ja osakaskuntia on 
tarkoitus innostaa mukaan vesiensuojelutalkoisiin uudella vesienhoidon ohjelmakaudella 2016 – 2021. 

Tavoitteena on luonnon ja kulttuuriympäristön monimuotoisuus sekä luonnonvarojen kestävä käyttö: 
terveellinen, viihtyisä ja ekologisesti kestävä asuinympäristö; ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta; luonnon 
virkistyskäyttö sekä ympäristötietoisuus ja tutkimus. Erityisen tärkeä tavoite on parantaa maaseudun viihtyvyyttä 
ja säilyttää siten maaseutuperintöä, edistää kylien ja maaseudun yhteisöjen ja yritysten toimintaa sekä 
elinvoimaisuutta. 

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 ekologiset ja taloudelliset vaikutukset.  

Itä-Aureessa toimiva Taistelijan talo-yhdistys on jättänyt lokakuussa 2015 Pirkanmaan ely-keskukselle 
hakemuksen vesiensuojeluavustuksesta. Kustannusarvio on 20 000 euroa. Ely-keskuksen vesiensuojeluvaroista 
olisi saatavissa 40 prosentin avustus edellyttäen, että loput 12 000 euroa saataisiin muulla tavoin kokoon. 

Aurejärven suunnittelu on tarpeellista alueen virkistys- ja moninaiskäytön johdosta. Järvellä kulkee Aurejoen 
melontareitti ja rannalla Pyhäniemi - Seitsemisen retkeilyreitti. Aurejärvi täydentäisi hyvin kokonaisuutta, johon 
kuuluvat Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistot sekä Riuttaskorven virkistysmetsä. 

 

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. Muita 
tärkeitä luontokohteita ovat edellisten välimaastoon sijoittuva Riuttaskorven virkistysmetsä sekä Aurejärven 
rantojensuojelualue. Koko alueen yhteenlaskettu pinta-ala on 118,51neliökilometriä. 



Luontomatkailu on monilla luonnonsuojelualueilla myös tärkeä taloudellisen hyödyntämisen muoto ja alueellisesti 
merkittävä elinkeino maassamme. Matkailuelinkeinon paikallinen merkitys korostuu erityisesti syrjäisillä alueilla 
sijaitsevien matkailukeskusten yhteydessä, sillä pääosa Suomen matkailukeskuksista sijaitsee taajamien ja 
kasvukeskusten ulkopuolella.  

Luontomatkailu on yks voimakkaimmin kasvavista matkailun osa-alueista. Luonnon vetovoiman ja luontoon 
liittyvien vapaa-ajan toimintojen merkityksen uskotaan kasvavan huomattavasti tulevaisuudessa. 

 

 

 

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. 



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. 
Seitsemisen ja Helvetinjärven tavoitteita ovat virkistys- ja matkailukäyttöarvojen säilyttäminen ja parantaminen 
luontoarvoja vaarantamatta. Aurejärvi säilytetään lähivirkistysalueena. Aurejärven markkinointi on jatkossakin 
vähäistä, koska alueelle ei haluta houkutella lisää matkailijoita, vaan alueen luonnonrauhaa ja koskemattomuutta 
pyritään vaalimaan. (Annika Rouvala jaTuula Peltonen: Seitsemisen ja Helvetinjärven alueen 
luontomatkailusuunnitelma) 

Aurejärven pohjoispään Natura-alue (Seitsemisen suojelualuekokonaisuudenhoito- ja käyttösuunnitelma, 
Metsähallitus, 2009) 

 

Metsähallitus on julkaissut Seitsemisen suojelualuekokonaisuudenhoito- ja käyttösuunnitelman (2009). 
Suunnittelukokonaisuuteen kuuluvat Seitsemisen kansallispuiston lisäksi mm. Riuttaskorven virkistysmetsä sekä 
Aurejärven kaksi Natura 2000 –aluetta: Raattaniemi–Vekaraniemen vanhojen metsien alue sekä järven asumaton 
pohjoispää, joka otettiin rantojensuojeluohjelman kohteeksi vuonna 1990 (Pirkanmaan seutukaavassa SL1-



merkintä). Järven länsirannalla on Pirkanmaan maakuntakaavassa osoitettu seudullisesti merkittävä Pirkan 
Taipaleen polkureitti. 

Aurejärven järviluonnon erämaisuus on harvinaista eteläisessä Suomessa. Kaikki suunnittelualueen kohteet ovat 
myös arvokkaita lähivirkistysalueita. Aurejärven Natura 2000 -alue (FI 0321008) on kooltaan 717 ha ja 
suurimmaksi osaksi (noin 683 ha) Metsähallituksen hallinnassa. Aurejärvi on valtakunnallisen 
rantojensuojeluohjelman kohde.. 

Raattaniemi–Vekaraniemi on vanhojen metsien suojeluohjelman kohde, ja alue on perustettu vuonna 1993 
lakisääteisesti vanhojen metsien suojelualueeksi. Raattaniemi–Vekaraniemi koostuu nimensä mukaisesti 
Aurejärven rannalla sijaitsevista niemistä sekä saarista. Ranta- ja saarimetsien sekä suuren järven yhdistelmä 
Aurejärven rauhallisella kolkalla tekee maisemasta harmonisen. Rannat ovat asumattomia ja lähes 
luonnontilaisia. Saaria alueeseen kuuluu 11 kpl. Alueen metsät ovat kuusivaltaisia ja vanhoja. Koivumetsiä ei ole 
lainkaan. Yhdeltä saarelta löytyy myös metsälehmusta. (Seitsemisen suojelualuekokonaisuudenhoito- ja 
käyttösuunnitelma, Metsähallitus, 2009) 

Aurejärven pohjoispää on kaiken kaikkiaan tärkeä alue luonnon monimuotoisuuden, retkeilyn ja virkistyksen 
kannalta (Liite 2). Kaavaluonnoksessa järven pohjoispäässä on merkitty myös kaksi hiljaisuuden aluetta (Liite 3: 
Pirkanmaan maakuntakaava 2040; Kaavaselostuksen liiteosa; Kaavaluonnos MKH 16.2.2015). 

Pirkanmaan liiton julkaisussa Pirkanmaan ekosysteemipalvelut (2015) on selvitelty luonnonperintöarvoja: luonnon 
olemassaolon tuottamia nautintoarvoja sekä luonnonperintöä, jonka jätämme tulevien sukupolvien käyttöön. 
Monimuotoinen luonto ja sen tuottamat ekosysteemipalvelut ovat ihmisen elämän ja henkisen sekä fyysisen 
hyvinvoinnin perusta. Erilaisin mallinnuksin on arvotettu luonnon perintöarvoja (Liite 4). 

 

Aurejärven veden tila 

Aurejärvi 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. Suojeltavat luontotyypit ovat humuspitoiset 
lammet (80 %) ja järvet ja vaihettumissuot ja rantasuot (10  %). Rantakasvillisuus on karua, ja siinä on pohjoista 
leimaa. Vesikasvillisuutta on vähän. Aurejärven hydrologia on säilynyt harvinaisen luonnontilaisena. Vesi on 
humuspitoista ja karua, lähes luonnontilaista (Valtion ympäristöhallinto 2011). 

Aurejärven veden puskurikyky on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen mukaan kuitenkin heikentynyt, 
ja pH on selvästi alle 6,0. Happamoituminen on ollut ongelmana Aurejärven alueella. Veden pH-arvot ovat olleet 
viime vuosina alhaisia, ja muikun lisääntyminen on ilmeisesti vaarantunut tämän takia. Happamoitumisella voi 
olla vaikutusta myös muihin kalakantoihin sekä mahdollisesti myös hyönteis- ja kasvilajeihin. (Seitsemisen 
suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsähallitus, 2009) 

Kokemäenjoen vesistön vesistönsuojeluyhdistys teki vuonna 2012 Aurekosken jalostetehtaan vesistötarkkailun. 
Tosin siinä oli vain yksi havaintopiste Aurejärven puolella. Järven vesi oli kirkasta, vähäelektrolyyttistä ja 
vähäravinteista. Vedessä todettiin kuitenkin selvä ruskea sävy ja kemiallisen hapenkulutuksen perusteella 
humusleima oli vahva. Veden pH oli humuksen runsauden takia selvästi happaman puolella ( pH 6,1 ). 
Päällysveden ( 1 m ) ravinnepitoisuudet ( 500 mikrogrammaa N/l ja 11 mikrogrammaa P/l ) olivat karulle 
humusvedelle ominaisia, mutta edellisvuotta suurempia. 

Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan 
heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien 
tilaa ei saa heikentää (Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021). Vesienhoidon suunnitelmissa 
korostetaan kustannustehokkuutta ja toimenpiteiden vaikuttavuutta. Kaikkein tehokkainta vesienhoidossa on 
ennalta ehkäisy. 



 

Kuva 2.3. Vesimuodostumien ekologinen tila ( Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma) 

 

Aurejärvi lähivirkistysalueena 

Tammikuussa 2013 hyväksytyn Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan mukaan Aurejärven virkistyskäyttö on 
merkitykseltään suuri. Järven rannoilla on yli 800 loma-asukasta (Kaavan vaikutukset 2 Pirkanmaanliitto 2011). 
Luonnon moninaisuus, kauneus ja rauha sekä puhtaat vedet ovat olleet tärkeitä kriteereitä, kun on hankittu koti 
tai loma-asunto Aureesta. Täällä on mahdollista liikkua luonnossa, marjastaa, sienestää, kalastaa, lenkkeillä 
rauhallisilla poluilla ja teillä sekä talvella hiihtää metsissä. 

Annika Rouvala on tehnyt Aurejärven Natura 2000 -alueen kävijätutkimuksen ( 2008 ). Kyselylomakkeet 
lähetettiin enimmäkseen paikallisten kiinteistöjen omistajille. 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. 

 

Kalasto 

Aurejärvellä tehdyn kalastustiedustelun mukaan järvellä kalasti v. 2014 noin 150 taloutta pääasiassa harvoilla 
verkoilla, katiskoilla ja vetouistimilla (Kivinen 2015). Suosittu kalastusmuoto oli myös mato- ja pilkkionginta.. 
Kokonaissaalis Aurejärvellä oli vajaa 7 t, josta kuhaa ja haukea oli molempia reilu kolmannes ja ahventa reilu 
viidennes. Niiden lisäksi saatiin merkittävästi siikaa, madetta ja särkeä sekä satunnaisesti muikkua, lahnaa ja 
kuoretta. Talouskohtainen saalis oli kotitarvekalastuksen luonne huomioon ottaen kohtalainen eli 46 kg. 
Kalastusta eniten haittaavina tekijöinä kalastajat pitivät Aurejärvellä pyydysten likaantumista, pohjien liettymistä 
ja vedenpinnan säännöstelyä sekä järven pohjoisosassa myös turvetuotantoa (Vapon ympäristölupa hakemus). 

Vapaa-ajan kalastuksen strategiassa keskeisiä toimenpiteitä on muun muassa virtavesien kalataloudellinen 
kunnostustoiminta ja kalojen luontaisen lisääntymisen hyväksikäyttö kalakantojen hoitotoiminnassa. Kyrösjärven 
reitin alaosassa sijaitsevan Siuronkosken voimalaitospadon yhteyteen on rakennettu kalatie. 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 vesienhoidon 
toimenpideohjelma vuosille 2016-2021) 

Kyrösjärven – Aurejärven välinen vesistöalue lukuisine koskialueineen muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden. 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on sähkökalastanut Aurejärven - Kyrösjärven välisellä puro-
/jokiosuuksilla, mm. reitin yläosassa sijaitsevassa Onkilammenkoskessa. Reitillä esiintyy luontaisesti lisääntyvää 
taimenkantaa, joka on varmistettu DNA-näytteiden avulla 

Kokemäenjoen vesistöalueella luontaisesti lisääntyvien taimenkantojen tila ei ole hyvä. Ihmisen moninaisten 
toimintojen seurauksena sisävesien vaeltavat taimenkannat ovat hävinneet tai ne ovat ilmeisen häviämisuhan 
alla. Luontaisesti lisääntyviä taimenkantoja on nykyisin vähän ja ne sijaitsevat lähes tyystin pienissä virtavesissä. 

Vielä jäljellä olevien alkuperäisten taimenkantojen säilyttäminen ja niiden tilan vahvistaminen elinkiertoa tukevilla 
toimenpiteillä tulisi olla taimenkantojen ensisijainen hoitomuoto (Holsti-Väisänen-Westermark: Kokemäenjoen 
vesistöalueen alkuperäisten taimenkantojen kartoitushanke). 

 

Kaavamääräys tu-1 

Aurejärven reitti on Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa saanut kaavamääräyksen tu-1. Tämä vesiensuojelua 
koskeva kaavamääräys tarkoittaa sitä, että koko reitillä on kiinnitettävä erityistä huomiota vesistö-, virkistys- ja 
kalatalousvaikutuksiin turvetuotantoalueiden sijoittelussa. 

Merkinnällä (tu-1) osoitetut valuma-alueet ovat sellaisia, joilla on katsottu olevan erityistä tarvetta 
turvetuotannon kokonaisvaltaiselle suunnittelulle kielteisten vesistövaikutusten ehkäisemiksi. Aurejoki on 
luokiteltu taimen- ja siikapitoiseksi vesistöksi (Liite 1). Kiintoaineen ja happamuuden lisääntyminen haittaa 
etenkin virtakutuisten kalojen sekä rapujen lisääntymistä. 

Maakuntakaava edellyttää, että on kiinnitettävä erityistä huomiota vesistö- ja kalatalousvaikutuksiin. 
Kaavamerkintä, tu-1, perustuu kalatalousviranomaisten asiantuntemukseen, ja merkinnällä korostetaan reitin 
olemassa olevan vesieliöstön merkitystä ja tarvetta ehkäistä niihin kohdistuvia vaikutuksia. Vaikutusalueen 
sietokykyä ja herkkyyttä osoittava määräys koskee koko Aurejärven reittiä. 



Kuormitus 

Metsätalous ja turvetuotanto ovat suurimmat kuormittajat. Aurejärven ympäristössä on hyvin vähän maanviljelyä 
eikä lainkaan karjankasvatusta. Lomakiinteistöjä on melko runsaasti. Loma-asuntojen vaikutus veden tilaan ei 
tulevina vuosina todennäköisesti lisäänny, koska rakentamattomia tontteja on enää vain vähän jäljellä. 

 

Aurejärven valuma-alueella sijaitsevat turvetuotantoalueet 

     Vuonna 2014 

35.572 Vahojärven-Aurejoen va Sammalneva Parkano, vuonna 2013 74,9 ha Kekkilä jatkaa edelleen 
35.574 Sammatinjoen va Lylyneva, Saarineva, Mustikkaneva Parkano 84,0 ha levossa 
35.574 Sammatinjoen va Iso Hakoneva, Vähä Hakoneva Kihniö 47,5 ha 
35.577 Iso-Tervajärven va Talasneva Ylöjärvi  14,6 ha 
35.578 Vähä Mustajärven va Nimetönneva-Sammakkolamminneva 79,0 ha 

 

Kartta Vapon Oy:n vuoden 2014 päästötarkkailusta 

 

Huomioitavaa: 
- Sammalneva puuttuu kartasta. Sammalnevan turvetuotantoalue sijaitsee Parkanon kaupungin 
alueella Aureskosken kylässä Aurejärven länsipuolella. Aureskosken kylätaajama sijaitsee noin 2 
km:n etäisyydellä Sammalnevasta. Sammalnevan kuntoonpano on aloitettu vuonna 1981. Alueesta 
64,9 ha on ollut ennen turvetuotantoa luonnontilassa ja 10 ha metsäojitettuna. Alue oli hyvä 
suomuurainsuo ja siellä oli useita riekkoreviireitä. Parkanon seudulla on Suomen eteläisimmät 
riekkopopulaatiot. Riekko on paikallisesti erittäin uhanalainen. 

- Tällä hetkellä Lylynevalla ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa, mutta Vapo on hakenut uutta 
ympäristölupaa n. 150 ha:n alueelle. Lylynevan tuotantoalue koostuu kolmesta alueesta: Lylyneva, 
Saarineva ja Mustikkaneva. Hakonevojen eteläosan lisäksi Lylynevan vedet laskevat Lylyjärveen, 
josta vedet johdetaan Lylyjokea ja Sammatinjokea pitkin Ruojärveen ja edelleen kalataloudellisesti 
merkittävään Aurejokeen.  

Aurejärven valuma-alueella metsätalouden vesistökuormituksella, erityisesti siitä aiheutuvalla 
kiintoainekuormituksella, on hyvin merkittäviä vesistövaikutuksia. Turvetuotannon konkreettisia vaikutuksia 
alapuolisissa vesissä ovat mm. kiintoaineen kertyminen rannoille ja suvantoihin, liettyminen rannoilla ja 



jokiuomassa, eliöstön elinolojen muutos, kalojen kutupaikkojen liettyminen, ravinnekuormitus sekä siitä johtuva 
rehevöityminen. Rehevöitymisen seurauksia ovat kasvi-planktonin ja vesikasvien lisääntyminen, kalaston 
rakenteen muutos, sinileväkukinnot ja verkkojen limoittuminen. 

Turvetuotantoalueen vesistövaikutus on lähinnä kuormitus, mikä sisältää usein ravinteita (fosfori, typpi), rautaa, 
liuennutta orgaanista ainesta (humus) ja kiintoainetta. Kuormitus voi olla huomattavaa suurten virtaamien, 
tulvien ja rankkasateiden aikana. Myös talvella huuhtoutuu sekä ravinteita että kiintoainetta. Varmaa syytä pH:n 
laskuun on vaikea osoittaa, mutta raudan lisääntyminen ja happamoituminen kulkevat käsi kädessä turvesoiden 
vesienkäsittelyn kanssa. 

Erityisen herkkiä happamalle huuhtoumalle ovat alapuolisessa vesistössä esiintyvät eri eliöryhmien ja kalojen 
varhaiset kehitysvaiheet. Myös lyhytaikaiset happamuuspiikit voivat olla kaloille haitallisia. Happamuus ja 
rautapitoisuus vaikuttavat kalastoon, mutta taimen on niille erityisen herkkä. Aurejärvellä muikun lisääntyminen 
on ilmeisesti vaarantunut tämän takia, vaikka kantaa on yritetty viime vuosina elvyttää istutuksin. Syyskutuisena 
kalana muikku kärsii mm. rankkasateiden aiheuttamista happamuuspulsseista. 

 

Yhteenveto 

Vesienhoidossa hyötyjen on arvioitu kohdistuvan väestön terveyteen ja elinoloihin kohdistuvien ongelmien 
vähenemiseen sekä viihtyvyyteen ja virkistykseen. Vesien virkistyskäyttömahdollisuudet, kuten kalastus sekä 
uintimahdollisuudet paranevat ja hyödyttävät vesien käyttäjiä sekä virkistyskäyttömahdollisuuksista riippuvaisia 
elinkeinoja. Maaseutuympäristö ja asutuskeskukset hyötyvät puhtaista vesistä ja puhtaat vedet ovat toisaalta 
olennainen osa ja vetovoimatekijä monien kuntien imagossa. Kotitarvekalastusmahdollisuudet paranevat 
liettymisestä ja rehevöitymisestä aiheutuneiden haittojen vähentyessä. 

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan on kiinnitettävä erityisesti huomiota mm. alueiden käytön ekologiseen 
kestävyyteen, vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön 
vaalimiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen. 

Seitsemisen-Helvetinjärvi-alueen luontomatkailu pohjautuu alueen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin. 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. . 
Samalla edistettäisiin syrjäisten maaseutu-alueiden säilymistä elinvoimaisena. Luontomatkailu toisi piristystä 
alueen talouteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet Liite 1: Aurejärven valuma-alue 
Liite 2: Luonnon monimuotoisuuden alueet, matkailu, retkeily, virkistys ja urheilu 
Liite3: Hiljaiset alueet 
Liite 4: Pirkanmaan ekosysteemipalvelut, Luonnon perintöarvo 



Liite 1 

Valuma-aluekartta on Talasnevan uuden ympäristölupahakemuksen kannalta harhaanjohtava ja vanhentunut. 
Kartta on peräisin Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan taustaselvityksistä (Turvetuotanto Kaavan vaikutukset). 
Kaava hyväksyttiin tammikuussa 2013. 

 

Kartassa on muutakin epätarkkuutta. Esim. Ruusinrämäkkä jäi kaavaan turvetuotantoalueeksi. Liesineva ja 
Kotkansalo jäivät pois. Punaisilla kolmioilla on merkitty lohi- ja siikapitoiset koski- ja virtapaikat. 



Liite 2: Luonnon monimuotoisuuden alueet, matkailu, retkeily, virkistys ja urheilu 
 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 
Kaavaselostuksen liiteosa 
Kaavaluonnos MKH 16.2.2015 

 

 



Liite 3: Hiljaiset alueet 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 
Kaavaselostuksen liiteosa 
Kaavaluonnos MKH 16.2.2015 

 

 



Liite 4: Pirkanmaan ekosysteemipalvelut 

Kuva 24: Luonnon perintöarvo 

 

 


