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Pirkanmaan liitto 

 

LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVAAN 2040 

 

Vanhat turvetuotantoalueet Aurejärven valuma-alueella 

Lausunnossa käsitellään lähinnä Aurejärven reittiä. Perusteluissa on käytetty mm. Pirkanmaan 1. 
vaihemaakuntakaavan ja Maakuntakaavan 2040 selvityksiä. 

Aurejärven valuma-alueelle on keskittynyt runsaasti turvetuotantoa. Soiden pirstoutuminen 
turpeenkaivun seurauksena on ollut suurta. Suurin osa alkuperäisestä suoluonnosta on tuhoutunut tai 
muuttunut voimakkaasti ja ojittamattomien suolaikkujen koko on pienentynyt ihmistoiminnan takia. 
Laajoja yhtenäisiä suoalueita ei suojelualueiden ulkopuolella juurikaan esiinny. Pienetkin ojittamattomat 
suot ovat suoluonnon turvaamisen kannalta tärkeitä. 

35.57 Aurejärven valuma-alue Vapon Oy:n vuoden 2014 päästötarkkailusta  
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Kartasta puuttuu Sammalnevan turvetuotantoalue, joka siirtyi vuonna 2012 Kekkilä Oy:lle. Sammalneva 
sijaitsee Parkanon kaupungin alueella Aureskosken kylässä Aurejärven länsipuolella ( 

35.57 Aurejärven valuma-alue: 

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 

Talasnevalle ja Lylynevalle on haettu uutta ympäristölupaa. 

Turvetuotantoon on aiemmin otettu myös luonnontilaisia soita esim. Sammalneva, jonka kuntoonpano 
aloitettiin vuonna 1981. Alueesta 64,9 ha oli luonnontilassa ja 10 ha metsäojitettuna. Alue oli hyvä 
suomuurainsuo ja siellä oli useita riekkoreviireitä. Luonnontilaiset suot ovat käyneet vähiin. Siksi myös 
ojitetut suot ovat virkistyskäytön ja luontoarvojen kannalta tärkeitä. Turpeenkaivu pilaa myös alueen 
maisema-arvoja. Ei siis ole kyse yksistään kuormituksen lisääntymisestä vaan elinympäristön 
turmelemisesta. 

Ojittamattomien soiden osuus alkuperäisestä suopinta-alasta arvioidaan olevan alle 20 %. Käytettyjen 
aineistojen perusteella 4 % (10 000 ha) Pirkanmaan alkuperäisestä suopinta-alasta on nykyisin 
luonnontilassa. Maankäyttö on pirstonut suoalueita, ja suolaikkujen pinta-ala on pienentynyt 
merkittävästi (Kaisa Raatikainen ja Tuomas Haapalehto Pirkanmaan suoluonnon tila). 

Pitkäaikaisella turvetuotannolla on merkittäviä vaikutuksia Aurejärven reitin vesiin ravinne-, kiintoaine- 
ja humuskuormituksen kautta Turpeenkaivu on aloitettu jo 70-luvun alkupuolella; Lylynevan 
tuotantoalue (Lylyneva, Saarineva, Mustikkaneva) on vanhaa tuotantoaluetta, ojitukset on aloitettu 
1972 ja tuotanto vuonna 1975. 

 

Uudet turvetuotantoalueet Aurejärven valuma-alueella 

 

 



Aurejärven valuma-alueella on useita turvetuotannon kannalta tärkeitä alueita: EO/t 7, 13, 14, 17 ja 22. 
Uusiksi turvetuotantoalueiksi on merkitty 14/36 Ruusinrämäkkä, 14/19 Kotkansalo ja 17/23 
Parvilahdenneva (Maakuntakaava 2040 Turvetuotantoalueet). 

Kaavan turvetuotantovyöhykkeet eivät jakaudu tasaisesti maakunnan eri osiin. Vyöhykkeet sijaitsevat 
alueilla, joilla on runsaasti olemassa olevaa turvetuotantoa. Alueellinen tasavertaisuus luonnon 
monimuotoisuuteen ei näin ollen toteudu. Tuotantotoiminnasta aiheutuvat haitat ovat ennen kaikkea 
paikallisia: vesistövaikutukset, luonnon pirstoutuminen, virkistyskäyttö, marjastus, maiseman ja alueiden 
luonteen muuttuminen. 

Kartta ( Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava ) on Kihniön kunnan, Parkanon ja Yöjärven kaupunkien 
rajamailta läheltä Aurejärven pohjoisosan Natura 2000-aluetta. Kartassa ( EO/tu 13 ) on nähtävissä 
miten, suoluonnon monimuotoisuuden ja turvetuotannon kannalta arvokkaat alueet menevät ristikkäin. 
Vihreät isot ja pienet pisteet ovat arvokkaita suoalueita ja yhtenäinen vihreä on Natura-aluetta. 
Kanahuhdanneva on merkitty maakuntakaavaan potentiaaliseksi turpeenottoalueeksi. Vyöhyke on 
lähimmillään n. 470 metrin etäisyydellä Isonkivennevan-Marjakankaan suojelualuetta. Mustat pisteet 
ovat tuotannossa olevia turpeenottoalueita: pohjoisosassa Vähä- ja Iso-Hakoneva, Hirvineva ja 
Kirjasneva, eteläosassa Lylyneva. 

 

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa mainittu potentiaalinen uusi turvetuotantoalue 
Kanahuhdanneva (EO/13) on poistettava kaavasta. Vedet päätyisivät Aurejärveen, jonka puskurikyky on 
muutenkin heikentynyt. Pohjoispää on jo pahoin liettynyt ja on kasvamassa umpeen. 

Samoin Ruusinrämäkkä, Kotkansalo ja Parvilahdenneva olisi poistettava turvekaavasta. Ruusinrämäkkä 
rajoittuu kahteen ojittamattomaan suohon, Heinänevaan ja Isonevaan, jotka ovat lähes ainoita 



Aurejärven länsipuolisia ojittamattomia soita Natura-alueen ulkopuolella. EO/tu14 - vyöhykkeen 
länsikolkan pohjoispuolella sen välittömässä läheisyydessä on Heinäneva, jolla on useammassa laikussa 
yhteensä viitisentoista hehtaaria ojittamatonta nevaa ja rämettä. Sammalnevan turpeennostoalueen 
koillispuolella alueeseen rajautuu Isoneva, jonka keskustassa on n. 10 ha ojittamatonta nevaa 
(Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, Kartta- ja ilmakuvatarkastelu turvetuotannon kannalta tärkeillä 
vyöhykkeillä (EO/tu) sijaitsevista soista, Hanna Kondelin). 

 

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen 

Suomi on sitoutunut biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen päätavoitteisiin. 
Valtioneuvosto on asettanut oman kansallisen tavoitteen: ”Vuoteen 2020 mennessä Suomen luonnon 
monimuotoisuuden köyhtyminen on pysäytetty. Luonnon monimuotoisuuden suotuisa tila ja 
ekosysteemipalvelut on varmistettu vuoteen 2050 mennessä. Suomi suojelee ja käyttää kestävästi 
luonnon monimuotoisuutta sen itseisarvon takia sekä ihmisten hyvinvoinnin lähteenä sekä kantaa 
vastuunsa luonnon monimuotoisuudesta kansainvälisenä toimijana. 

Suolajien taantumisen ja uhanalaistumisen taustalla ovat soiden käyttömuodot, jotka joko tuhoavat 
koko elinympäristön tai muuttavat suoekosysteemin ekologisia perustoimintoja niin paljon, että 
luonnontilaiseen suoympäristöön sopeutuneet lajit taantuvat tai häviävät kokonaan (Aapala 2001a). 
Nykyinen ojittamattomien soiden verkosto ei kykene pitkällä aikavälillä ylläpitämään kaikkien suolajien 
elinvoimaisia populaatioita (Kallio & Aapala 2001). 

Monien suolintujen kantojen on todettu viime aikoina taantuneen ja yhtenä syynä kehitykseen voidaan 
pitää suoluonnossa tapahtuneita muutoksia. Esimerkiksi Etelä-Suomen riekkokannat ovat taantuneet 
selvästi, samoin liron. Pirkanmaan pohjoisosien suot ovat tärkeitä riekon eteläisimpinä esiintymisalueina. 
Suolintujen elinvoimaisten populaatioiden säilyttämisessä Suomella on keskeinen asema, sillä 
huomattava osa EU:n suolintujen kannoista pesii maassamme (Virkkala & Rajasärkkä 2001). 

Turvetuotannon alkaessa alueen kasvillisuus ja luontotyypit sekä eläinten pesimä-, soidin- ja 
ruokailualueet tuotanto-alueelta häviävät. Turpeennoston vaikutukset alueen luontotyyppeihin ovat 
pysyviä. Turvetuotanto pirstoo elinympäristöjä pienempiin kokonaisuuksiin ja vaikuttaa siten kasvi- ja 
eläinlajien leviämis- ja liikkumismahdollisuuksiin. Vaarana on, että tiettyjen lajien elinvoimaisuus 
heikkenee. 

Kaavan toteutumisen myötä menetetään useita metson ja teeren poikue-, ruokailu- ja pesimäalueita. 
Viime vuosien seurantojen mukaan teeri- ja metsokannat ovat taantuneet merkittävästi Pirkanmaalla. 
Silmälläpidettävä riekko elää yleensä soiden tuntumassa rämepainanteissa, rämeillä ja avosoiden 
rämelaiteilla. Koska riekko ei siirry pitkiä matkoja, on tärkeää saadaan aikaan käytäviä, joiden kautta 
Kihniön ja Seitsemisen riekkokannat voivat olla yhteydessä toisiinsa. Samoin alue toimii askelkivinä 
Häädetkeitaan suuntaan. Pirkanmaan pohjoisosien suot ovat tärkeitä riekon eteläisimpinä 
esiintymisalueina. Suolintujen elinvoimaisten populaatioiden säilyttämisessä Suomella on keskeinen 
asema, sillä huomattava osa EU:n suolintujen kannoista pesii maassamme (Virkkala & Rajasärkkä). 

Uhanalainen pohjansirkku pesii Ruusinrämäkällä ja Parvilahdennevalla. Laji on taantunut ja se on Etelä-
Suomessa melko harvinainen rämeiden ja korpien laji. EO/tu 14 –alueella on riekkokanta (Liesineva, 
Ruusinrämäkkä ja Kotkansalo) ja uhanalaista sinisuohaukkaa on tavattu myös EO/tu 14 -alueella. 



Kartta Pirkanmaan maakuntakaava 2040, ekologinen verkosto 

 

Aurejärvi 

Järven nykytila 

Alla oleva kartta on julkaisusta ”Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma”. 
Aurejärvi on osa Ikaalisten reittiä ja kuuluu Kokemäenjoen päävesistöön, Parkanon ja Ylöjärven 
kaupungeissa (21neliökilometriä, keskisyvyys 7,4 m, suurin syvyys 39,0 m). Järvi on luokiteltu ekologisen 
tilan luokkaan erinomainen. 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). Tosin ihmistoiminta on vaikuttanut ja vaikuttaa 
edelleenkin Aurejärven tilaan heikentäen veden laatua. Aurejärven veden puskurikyky on Kokemäenjoen 
vesistön vesiensuojeluyhdistyksen mukaan kuitenkin heikentynyt, ja pH on selvästi alle 6,0 (Seitsemisen 
suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, 
Sarja C 51). 

Kartta Kokemäenjoen vesistöalue (Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma) 

 



Järven 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). 

Veden hyvä tila hyödyttää vesistöjen rannalla sijaitsevien vakituisessa asutuksessa ja loma-asutuksessa 
olevien rantakiinteistöjen virkistyskäyttöä, kuten uintia, kalastusta, veneilyä, vesimaiseman ihailua ja 
rannalla oleilua sekä pesu- ja saunaveden ottoa. Aurejärven vesi on vielä niin puhdasta, että sitä voi 
käyttää pesuvetenä, mikä on harvinaista tällä seudulla. 

Pirkanmaan ekosysteemipalvelut-julkaisussa on laskettu rantakiinteistöjen rahamääräinen vesistöstä 
riippuva virkistysarvo. Mallin oletuksissa rantakiinteistöjen tontin hinnasta 80 % johtuu vesistöstä ja 
rakennuksesta 30 %.Vesistön laatu kuitenkin vaikuttaa VIRVA-mallissa mökin virkistysarvoon, sillä arvo 
laskee vedenlaadun ollessa tyydyttävä -10 %, välttävä -20 % ja huono -40. 

Aurejärvellä on kaksi Natura 2000 – aluetta: Raattaniemi–Vekaraniemen vanhojen metsien alue sekä 
järven koko pohjoispää, joka on asumaton ja lähes luonnontilainen. Pohjoisosa on otettu 
rantojensuojeluohjelman kohteeksi vuonna 1990 (Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä). 

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. 

 

Melonta- ja vaellusreittejä 

Aurejärven länsirannalla on kaavassa osoitettu seudullisesti merkittävä Pirkan taipaleen polkureitti. 
Aurejoen melontareitti on 40 km pitkä joki- ja järvireitti. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 
Kaavaselostuksen liiteosan karttaan 26 on merkitty sekä melonta- että vaellusreitit. Siinä näkyy myös 
Ruusinrämäkän vierellä kulkeva ns. Paroonin taival ( liite 1). 

 

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. 

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. Kiintoaineen ja happamuuden lisääntyminen haittaa 
etenkin virtakutuisten kalojen sekä rapujen lisääntymistä. Joen nykytila saattaa entisestään vaarantua 
ilmaston muutoksen aiheuttaman lisääntyvän pintavalunnan ja sitä kautta kasvavan ravinteiden 
huuhtouman vuoksi. Melajoen, Vesakosken, Aurejoen ja Onkilamminkosken (35.572_001) ekologinen 
tila on pudonnut hyvästä tyydyttävään. 



Kalasto 

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). 

Aurejärven alkuperäinen muikkukanta on huolestuttavasti taantunut eikä sitä ole kyetty elvyttämään. 
Muikku on ollut kadoksissa n. 15 vuotta. Samoin rapu on hävinnyt melkein kokonaan. Syyskutuisena 
lajina muikku joutuu alttiiksi syyssateiden aiheuttamille happamuuspulsseille. Kalastusta eniten 
haittaavina tekijöinä kalastajat pitävät pyydysten likaantumista, pohjien liettymistä sekä turvetuotantoa. 

Aurejärven osakaskunnat ovat yrittäneet elvyttää muikkukantaa istutuksin ja kalkitsemalla järveen 
laskevien purojen/ojien suita, jotta järven Ph saataisiin nousemaan. 

 

Ehdotus 

Edellä esitetyin perusteluin maakuntakaavasta olisi poistettava Kanahuhdanneva, Ruusinrämäkkä, 
Kotkansalo ja Parvilahdenneva. 

•Näin voitaisiin estää suoeliöstön köyhtyminen. 

•Aurejoen ekologisen tilan parantaminen tyydyttävästä hyvään pelastaisi Aurejoen uhanalaisen 
alkuperäisen taimenen. 

•Aurejärven erinomainen ekologinen tila säilyisi. Järvi voisi parantaa itse itseään ja saataisiin palautettua 
myös Aurejärven hyvästä mausta tunnettu alkuperäinen muikkukanta. 

•Merkittävin vaikutus kohdistuu väestön viihtyisyyden ja luonnon virkistysmahdollisuuksien 
paranemiseen kuten luonnossa liikkumiseen, luontomatkailuun, kalastukseen ja uimiseen. 

•Kaikkein kustannustehokkainta on ennalta ehkäistä järven pilaantuminen. Rehevöityneen vesistön tilan 
paraneminen on kokonaisuutena kallis ja hidas prosessi. 
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Kaavaselostuksen kartta 26 

 


