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1 ALUEEN YLEISKUVAUS 

1.1 Vesistöt 

Aurejärvi sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa Parkanon kaupungin Aurejärven kylässä sekä Ylö-

järven kaupungin Kurun kylässä. Järvi on Kokemäenjoen vesistöalueen pohjoisosan, Ikaalisten 

reitin iso erämäinen järvi. Tämän reitistön vedet laskevat Luhalahteen, Kyrösjärven itäosaan. 

Aurejärven valuma-alueen pinta-ala on 207  km2, josta järvisyys 13,8 % valuma-alueen rajaustyö-

kalun (2019) mukaan. Pinta-alaltaan se on 21 km2, maksimisyvyys 39 m ja keskisyvyys 7 m. Järvi 

on alueelle tyypillinen runsashumuksinen järvi. Pintavesien laatuluokituksen mukaan Aurejärven 

ekologinen tila on erinomainen. Järven vesi on humuspitoista ja karua. Aurejärvi on yksi Etelä-

Suomen puhtaimpia vesistöjä (Vesikartta,Lähde SYKE ja Ely-keskukset). 

Tämä luontoselvitys liittyy Parkanoon Aurejärven lounaisosan, Lemmenniemeen ja Riihisaareen 

tehtävään rantakaavaan. 

1.2 Maankäyttö kaava-alueella ja valuma-alueella 

Aurejärven valuma-alue koostuu suurelta osin metsätalousalueesta (69,9 %). Kosteikkoja tai soita 

(3,6 %) alueella on vähäinen määrä. Viljelysmaata on 1,2 % valuma-alueen pinta-alasta. Rakennetut 

kiinteistöt (0,3 %) – maatilojen talouskeskukset ja vapaa-ajan asunnot -  jakaantuvat ympäri järven. 

Kaava-alue on kokonaisuudessaan metsätalousaluetta, sisältäen metsäpeitteistä kalliota ja kivik-

koa. Rakennettuja kiinteistöjä ranta-kaavan alueella on yksi Riihisaaressa. Pirkanmaan maakunta-

kaavassa 2040 kaava-alue on merkitty maaseutualueeksi. 

2 RANTAKAAVA-ALUEEN LUONNONARVOT 

2.1 Menetelmät 

Tämän selvityksen maastokäynti tehtiin elokuun alussa. Tarkka aika oli 1.8.2019 klo 20-23 välillä. 

Sää oli tuuleton, ilta oli aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila laski 23 asteesta auringon laskiessa. 

Luontoselvitykseen liittyneet kuvat on otettu maastokäynnin aikana. Liitteenä on rantakaava-

alueesta piirretty kartta, jota seuraavassa kirjallisesti esitellään. Luontoselvityksen kartan mitta-

kaavat ja tiedot esim vesiuomista on verrattavissa peruskarttaan. Kartan tietoa voi verrata myös 
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Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkunan tietoihin. Maa- ja vesialueen rajat ovat maastokäynnin 

aikaista tietoa sisältävää. 

Luontoselvityksen laadinnassa on noudatettu mm. Suomen ympäristökeskuksen ohjetta (2003) 

Luontoselvitykset ja luontovaikutuksen arviointi – kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-

arvioinnissa. 

2.2 Rantatyyppi 

Käsiteltävänä olevan kaava-alueen ranta on moreeni- ja hiekkapohjais-

ta. Rantaviiva on selkeärajainen. Lemmenniemeä ja Riihisaarta ympä-

röivä Kuirinlahti ja Aureselkä syvenevät tasaisesti rannalta alkaen. Kui-

rinlahti on syvimmillään 13 metriä.  

2.3 Vesi- ja rantakasvillisuus 

Vesi- ja rantakasvillisuus on kaava-alueella varsin pienialaisia. Metsä- 

ja vesialueen raja on selkeä, vain kapea kaistale rantakasvillisuutta.  

Se kasvoi kuitenkin monipuolista lehtipuustoa ja pensaistoa: korpi-

paatsamaa (Rhamnus frangula), harmaaleppää (Alnus incana), pihlajaa 

(Sorbus aucuparia) ja rauduskoivua (Betula pendula). Kenttäkerroksessa 

kasvoi varpukasveja mm. juolukkaa (Vaccinium uliginosum) sekä saro-

jen lisäksi siniheinää (Molinia caeruela) ja jouhivihvilää (Juncus filifor-

mis). 

Vesialueella ei rantakaava-alueen läheisyydessä ollut tiheitä vesikas-

villisuusalueita. Järven puhdasvetisyydestä ja veden kirkkaudesta 

kertoi nuottaruohokasvustot (Lobelia dortamnna). 

2.4 Metsäkasvillisuus 

Kaava-alue kuuluu kasvimaantieteellisen jaotuksen mukaan Järvi-

Suomeen. Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunan (2019) mukaan 

maaperä Lemmenniemellä ja Riihisaaren itäpuolella on kalliomaata. 

Riihisaaren länsireuna on hiekkamoreenia. 

Riihisaaren metsä-alueet ovat pääosin keski-ikäistä tuoretta mustikka-

tyypin kangasmetsää (MT). Pääpuulaji on kuusi (Picea abies), joskin 

Kuva 1 Riihisaaren ranta-aluetta. 
Kaava-alueen rannat olivat moree-
ni- ja hiekkapohjaisia. 

Kuva 2 Nuottaruoho ilmentää 
puhdasvetisyyttä. Pohjassa kas-
vavat ruusukkeet tarvitsevat 
valoa. 

Kuva 3 Riihisaaren mustikka-
tyypin metsää. 
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sekapuustona kasvaa myös mäntyä (Pinus sylvestris), rauduskoivua sekä haapaa (Populus tremula). 

Pohjakerros on tyypillisesti sammalvaltainen: metsäkerrossammal (Hylocomnium splendens) ja sul-

kasammal (Ptilium crista-castrensis). Pensaskerros on hyvin niukka kuusien varjostuksen vuoksi. 

Ominaista alueelle on hoidettu luonnontilaisuus. Maassa on runsaasti kaatu-

neita kuusia – osa lahopuina, mutta suurin osa vielä tuoreita. 

Riihisaaren eteläosa kallioalueen painanne on mäntyvaltaista isovarpurämet-

tä. Kenttäkerroksessa on laajalti suopursua (Rhodendron tomentosum) ja kos-

teimmilla kohdin muurainta (Rubus chamaemorus). Pohjakerroksessa kasvaa 

puna- (Sphagnum magellanicum) ja rämerahkasammalta (Sph. angustifolium). 

Saaren kaakkoiskulmassa on pienialainen luonnontuhoalue, johon salama on 

iskenyt katkoen kuusipuita ja polttaen kantoa. 

Lemmenniemen länsireunan karu metsäalue on har-

vennus hakattua mäntyvaltaista puolukkatyypin se-

kametsää. Hakkuiden myötä valoisuus kenttäkerrok-

sessa on lisääntynyt ja maitohorsmakasvustot (Epilo-

bium angustifolium) peittävät laajasti. Pohjakerros on 

tyypillistä metsäsammalta: metsäkerros- ja sei-

näsammal. 

2.5 Linnusto ja muu eläimistö 

Suomen lintuatlaksen tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet 

sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Kolmannen valtakunnallisen lintuatlaksen mukaan 

Parkanon Aurejärven ruudulla (10x10 km2) pesii varmasti 45, 

todennäköisesti 38 ja mahdollisesti 8 lajia (yhteensä 91). Ruudun 

selvitysaste on tyydyttävä ja pesimisvarmuussumma 219 (Val-

kama 2011).  

Maastokäynti oli vuodenaikaan nähden myöhäinen lintujen ha-

vaitsemiseen. Riihisaaressa oli ääni- ja näköhavaintojen perus-

teella runsas varispopulaatio. Äänihavaintona alueella oli myös 

rantasipi (Actitis hypoleucos) sekä sinisorsia (Anas platyrhynchos), 

lisäksi kuului tiaisten varoitusääniä. Ruokailujälkien perusteella Riihisaaressa esiintyy palokärki 

(Dryocopus martius), jota on havaittu myös läheisellä Raattaniemi-Vekaraniemen suojelualueella. 

Kuva 4 Riihisaaren 
isovarpurämettä. 

Kuva 5 Lemmenniemen hakattua kuivaa kangasmetsää. 

Kuva 6 Riihisaaren kuusessa palokärjen 
ruokailujälkiä. 

http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/rantasipi
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Näköhavaintona lahden yllä liiteli kalalokki (Larus canus). Järviwikin tietojen mukaan Aurejärvellä 

esiintyy lintudirektiivin mukaisista lajeista kuikka ja kalatiira. 

Riihisaaren maastokäynnin yhteydessä alueella tehtiin näköhavainto rusakosta (Lepus europaeus). 

Järvessä on Järviwikin tietojen mukaan vahva kuhakanta. 

2.6 Maisema 

Rantakaava-alueesta itään Aurejärven vastakkaisella rannalla 

ja vesialueella sijaitsee vanhojen metsien suojeluohjelman 

kohde Raattaniemi –Vekaraniemi. Suojelualueen kuvauksen 

mukaan se on ”vanhaa mustikkatyypin kuusikkoa, mutta kor-

keammilla harjanteilla on myös kuivaa mäntykangasta. Van-

han metsän jäkäliä sieltä löytyy 13 lajia. Aurejärven rannoilla 

ja saarissa on komeita kallioita. Muodostettu kokonaan valtion 

luonnonsuojelualueeksi. Pirkanmaan seutukaavassa SL1-

merkintä. Suojelu toteutettu luonnonsuojelulain nojalla.” 

Aurejärvi kuuluu Suomenselän maisemamaakuntaan, jota 

luonnehtii karuus ja kumpuileva maisema. Maa on pääosin karun moreenin peitossa, paikoin pal-

jastuu kalliokkoalueita. Aurejärvi on iso erämainen järviallas.  

3 YHTEENVETO PALSTAN LUONNONARVOISTA 

Suunnitellulla kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei havaittu luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia 

suojeltuja luontotyyppejä, metsälain 10 §:n mukaisista erityisen tärkeätä elinympäristöä, vesilain 2 

luvun 11 §:n mukaisia suojeltuja vesiluontotyyppejä tai uhanalaiseksi luokiteltuja luontotyyppejä. 

Alueella ei havaittu maastokäynnin aikana eikä tiedossa ole luonto- ja lintudirektiivilajeja tai 

uhanalaisia ja harvinaisia lajeja.  

Suunnitellulle lisärakentamiselle ei ollut estettä luontoarvojen perusteella. Maisema-arvot tulee 

huomioida rakentamisessa. 

 

LUONTOSELVITYKSEN LAATIJA biologi Johanna Kytölä 
Kauppakatu 22 85800 HAAPAJÄRVI  
mp 040-5233881 

Kuva 7 Natura 2000 Raattaniemi-
Vekaraniemi suojelualue. Kaava-alue sijait-
see Aurejärven länsireunalla, rajattu kart-
taan punaisella. 

http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/kalalokki
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