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Vesiensuojelu on otettu kaavassa huomioon asianmukaisin kaavamääräyksin. 
Loma-asunnon etäisyyden keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee olla RA-1- ja 
RA-3 -alueilla 30 metriä ja RA-2 -alueella 25 metriä. Kaavamääräysten mukaisesti 
rakennusluvan myöntämisen yhteydessä on otettava huomioon jätevesien ja 
jätteiden käsittelyä koskevat kulloisetkin määräykset. Jätevedet käsitellään 
kaupungin ympäristöviranomaisen edellyttämällä tavalla. Tämä tarkoittaa Parkanon 
ympäristönsuojelumääräysten nojalla, että vessavedet tulee johtaa umpisäiliöön, ja 
että vesikäymälän rakentaminen on kielletty, jos saostus-, umpio- ja vastaavien 
talousjätevesisäiliöiden tyhjentäminen tieyhteyden tai muun syyn vuoksi ei ole 
mahdollista.  

Kaavamääräukset täyttävät täten Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa 
2016-2021 (ELY, 2016) loma-asutuksesta aiheutuvat kuormituksen vähentämiseksi 
esitetyt tavoitteelliset toimenpiteet. 

Vesiensuojelun huomioonotto sisältyy myös rakennusoikeuden mitoitukseen. 
Mitoitusperiaatteiden taustalla keskeistä on Aurejärven hyvä loma-asumisen 
sietokyky, joka perustuu muun muassa järven suureen pinta-alaan ja vesitilavuuteen. 
Sietokyvystä osoituksena on Aurejärven ekologisen tilan luokittelu niin fysikaalis-
kemiallisten kuin biologisten laatutekijöiden, ja siten myös kokonaisluokituksen osalta 
erinomaiseksi (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys, 2021), joka on 
poikkeuksellisesti esiintyvä luokka koko Kokemäenjoen vesistön alueella. 

Lisärakentamismahdollisuuksia ajatellen erityisen huomioitavaa on, että luokitus on 
pysynyt muuttumatta (Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021, 
ELY) erinomaisena nykyisellä kuormituksella, jossa järven rannoilla on nykyisellään 
noin 80 vakituista ja yli 800 loma-asukasta (Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, 
kaavan vaikutukset, Pirkanmaan liitto 2011). Tähän nähden nyt kyseessä olevassa 
kaavahankkeessa esitetyn kuuden lomarakennuspaikan lisäyksen vaikutus on 
katsottava vähäiseksi etenkin, kun huomioidaan olemassa olevaan rakennuskantaan 
nähden selvästi tiukemmat kaavamääräykset. Samoin huomioitavaa on se, että koko 
muulla järvellä muita kaavoittamattomia ranta-alueita ja rakentamattomia  
rakennusoikeuksia (joiden rakentaminen voisi tulevaisuudessa mahdollisesti lisätä 
kuormitusta) on hyvin vähän, sillä esimerkiksi Kurun rantaosayleiskaavassa 
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Aurejärvelle osoitetusta yli 150:stä rantarakennuspaikasta rakentamattomana on 
tällä hetkellä enää noin 15. 

Vesienhoidon toimenpiteiden yleisenä tavoitteena on vesimuodostumien hyvän tai 
erinomaisen laatuluokan säilyttäminen tai hyvää huonomman tilan palauttaminen 
hyväksi (Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021, ELY). Suojelun 
tehostamisen tarpeet pitäisi arvioida erityisen tarkoin sellaisilla alueilla, joilla vesien 
tilatavoitteet edellyttävät tilan parantamista. Sitä ajatellen Aurejärven osalta 
huomioitavaa on mainittu erinomainen laatuluokitus ja täsmennettynä myös se, että 
klorofyllin ja kokonaisfosforin pitoisuudet ovat säilyneet rantojen hitaasta 
lisärakentamisesta huolimatta samalla tasolla tai hieman madaltuneet, ks. kuva 1 
(Järviwiki). Fosforipitoisuus on ainoastaan noin 10 mikrogrammaa/litra, kun 
erinomaiseen luokitukseen yhä oikeuttavana rajana on 30 mikrogrammaa/litra. 
Samoin rehevyystason on todettu 1980-luvulta jopa laskeneen (Parkanon vesistöt, 
Parkano, 2021).  

 

Kuva 1. Klorofylli a:n ja kokonaisfosforin pitoisuudet pintavedessä (0-2 m) kasvukauden 
aikana Aurejärvellä (Järviwiki). 

Mainittua havaintoa fosforipitoisuustason säilymisestä tai lievästä vähentymisestä 
hitaasta lisärakentamisesta huolimatta tukee Yhteinen Aurejärvemme -yhdistyksen 
teettämä valuma-alue- ja kuormitusselvitys (Ymp.tekn. ins.tsto. Jami Aho, 2017), 
jonka mukaan Aurejärven kuormituslähteistä yhdyskunnista on peräisin 9 % 
fosforikuormituksesta ja 3 % typpikuormituksesta. Täten kaavahankkeen mukaisen 
kuuden lisärakennuspaikan, eli olemassa oleviin noin 350:een loma-asuntoon 
nähden järven noin 1,7 prosentin loma-asuntojen lisäyksen, laskennallinen vaikutus 
fosforikuormitukseen olisi karkeasti ottaen (1,7% x 9% =) 0,15 % ja 
typpikuormitukseen (1,7% x 3% =) 0,05 %. Tämä laskelma ei huomioi olemassa 
olevaan rakennuskantaan nähden lisärakennuspaikkojen erittäin huomattavasti 
tiukempia kaavamääräyksiä, eikä sitä, että osa yhdyskunnista peräisin olevasta 
kuormituksesta on peräisin vakituisista asunnoista, jotka molemmat tekijät 
merkittävästi yhä pienentävät em. tulosta kyseessä olevan kaavahankkeen 
lisärakennusoikeuksien aiheuttamasta kuormituslisäyksestä. Karkeasta laskelmasta 
huolimatta on selvää, että kaavan mukainen tai sitä vastaavien mitoitusperusteiden 
ja kaavamääräysten puitteissa tapahtuva muidenkaan Aurejärvellä käyttämättöminä 
olevien vähälukuisten rakennusoikeuksien lisärakentaminen ei aiheuta vesistön 
ylikuormittumista, ja että vesistön suojelu on kaavassa otettu huomioon. 

Em. valuma-alue- ja kuormitusselvityksestä on Kuirinlahden erillistarkastelussa 
huomattavaa siihen kohdistuvan Mikonojan osavaluma-alueen tulos, joka osoittaa, 
että Kuirinlahden kokonaiskuormitus ei poikkea koko Aurejärven keskimääräisestä 
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tilanteesta. Kuirinlahden pinta-ala on noin 50 hehtaaria, kun alue rajataan 
Mikonniemi-Riihisaari -linjalle (ja runsaat 100 hehtaaria, kun alue rajataan 
Lannettanniemi-Riihisaari -linjalle). Ensin mainitulla pienemmällä aluerajauksella 
vedensyvyys on yli 6 metriä noin 25 ha alueella ja siitä runsaan 5 ha alueella syvyys 
on yli 10 metriä ollen syvimmillään 14,0 m. Koko alueen keskisyvyys on 6-7 metriä, 
mikä vastaa hyvin Aurejärven 7,4 metrin keskisyvyyttä. Saman aluerajauksen 
mukaisesti määritetyn Kuirinlahden vesitilavuus on täten 3-3,5 miljoonaa 
kuutiometriä. Tulos on laskettavissa maanmittauslaitoksen syvyyskartta-aineistosta, 
ja tarkemmin kuvassa 2 esitetystä, kaava-alueen maanomistajan toimesta tehdystä 
tarkkuuskaikuluotauksen tuloksesta. Koko Aurejärven vesitilavuus on noin 156 
miljoonaa kuutiometriä ja pinta-ala 2170 hehtaaria. Täten ensin mainitun mukaisesti 
rajatun Kuirinlahden vesitilavuus on noin 1,9-2,2 % ja pinta-ala noin 2,3 % koko 
Aurejärvestä. Mikonojan valuma-alueen koon ja pinta-alayksikkökuormituksen 
perusteella laskettu kokonaiskuormitus on fosforin osalta 2,3 % ja typen osalta 1,7 % 
koko Aurejärven kokonaiskuormituksesta. Näin ollen Kuirinlahden 
kokonaiskuormitus ei sen koko huomioiden poikkea Aurejärven keskimääräisestä 
kokonaiskuormituksesta edes tässä laskelmassa käytetyllä Kuirinlahden 
pienemmällä (Mikonniemi-Riihisaari -linja) aluerajauksella. 

 

 

Kuva 2. Kuirinlahden syvyys ja vesialtaan jatkuvuus etelään Aureselälle. 

Myös veden vaihtuvuus Kuirinlahdella on hyvää. Vedenpinnan vuotuinen, noin 0,8 
metrin korkeusvaihtelu on oma osoituksensa veden vaihtuvuudesta. Samoin sitä on 
Riihisaaren ja Lemmenniemen välisen kuitenkin leveähkön salmen sulana 
pysyminen talvikaudellakin. Kuirinlahden länsireunaan laskeva Mikonoja 4,4 km2 
valuma-alueineen samoin kuin Kuirinlahden pohjoisimpaan pohjukkaan laskeva oja 
ja muu lahden lähialuevaluma edistää veden vaihtuvuutta, sillä tulevan veden myötä 
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Kuirinlahdelta on myös vettä muualle poistuttava. Mikonniemen ja Riihisaaren 
keskellä olevan karikon sekä itä- että länsipuolella vesikäytävän syvyys ei 
kaikuluotauksen perusteella madallu noin 6,7 metriä alemmaksi (ks. kuva 2), ja 
kyseisen ”salmen” leveys on kapeimmillaan noin 300 metriä. Siten Kuirinlahden 
vesiallas jatkuu varsin laajana ja syvänä vesikäytävänä etelään Aureselälle. Järven 
kokonaistulo- ja lähtövirtaamien määräämänä tapahtuvien virtausten ohella tuulet 
sekoittavat silmin havaittavan voimakkaasti vettä Kurinlahdelle ja sieltä pois. 
Kuirinlahti ei kokonaisuutena poikkea myöskään rehevöityneisyydeltään millään 
tavoin muun Aurejärven rehevöityneisyydestä.  

Veden vaihtuvuus on ilmeistä myös Aurejärven rehevyyshistoriaa ja nykytilaa 
käsittelevässä näytteenottoon ja piilevätutkimuksiin perustuvan tutkimusten tulosten 
(KVVY Tutkimus Oy, Tutkimusraportti 163/2021) valossa. Kuirinlahden näytteiden 
tutkimustulokset olivat jopa järven keskimääräistä tasoa parempia. 
Syvännepohjaeläimistön ekologinen luokitus oli PICM-indeksinä Kuirinlahdella 
järven selkävesien tavoin erinomainen - toisin kuin esimerkiksi joissakin 
suljetummissa järven lahdissa. Sama tuli syvännenäytteiden lisäksi esiin ranta- eli 
litoraalinäytteissä, joiden PMA-luokittelussa Kuirinlahden näytteet sijoittuvat järven 
eri alueiden näytteiden parhaaseen, eli hyvään, luokkaan. 

Täten vesiensuojelu on otettu MRL 73 §:n tarkoittamalla tavalla huomioon muun 
muassa kaavan mitoitusperiaatteiden taustalla, kaavamääräyksissä ja 
rakennuspaikkojen sijoittelussa. Jälkimmäistä koskien Kuirinlahti ja siten 
Lemmenniemi -tila ei ole rakennuspaikkojen kohdentamisen kannalta millään tavoin 
Iso-Riihisaari -tilaa vesiensuojelullisesti huonompi ratkaisu. Huolimatta siitä, että em. 
tiukat kaavamääräykset edellyttävät hyvin tiukkoja jätevesiratkaisuja saaressa (esim. 
vesikäymälän rakentaminen säiliöntyhjennyshaasteiden vuoksi kielletty), on 
huomattava, että käytännön tasolla edellytykset etenkin valvonnalle ovat mantereella 
paremmat. 


