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Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry
Hallitus

14.6.2014

VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMA
1. Toimintavuoden yleislinjat
Yhdistyksen neljäntenätoista toimintavuonna veden laatu ja määrä ovat toiminnan keskeisiä tavoitteita.
Vedenmäärän osalta ratkaisevaa on Nokoorinkosken padon juoksutuksen hoito ja luonnonolot. TS kohta 2
Yhdistys jatkaa Pirkanmaan ELY-keskuksen tukemaa Nuutajärven valuma-alueen ojavesien fosforin
saostamishanketta yhdessä Nuutajärven ranta-asukkaiden kanssa.
Yhdistyksen verkkosivut uudistetaan ja samalla tiedotusta tehostetaan.
Jäsenhankintaan panostetaan edelleen, koska yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksutuloihin. TS 6.
2. Nokoorin kosken juoksutuksenhoito ja padon kunnostus
Vesistömme vedenkorkeutta säännöstellään Nokoorin kosken padolla. Yhdistys jatkaa padonhoitoa
ympäristökeskuksen ja laskuyhtiön suostumuksella entiseen tapaan. Nykyiset lupaehdot sallivat, että alin
vedenkorkeus Kortejärvessä voisi kesällä olla 40 cm nykyistä alempi. Yhdistys on "pitänyt" kesäveden
korkeutta sallitun ylärajan tuntumassa jo lähes 20 vuotta. Valvova viranomainen, Pirkanmaan ELY-keskus,
on hyväksynyt menettelyn.
Padon rakenteet ovat osittain hyvin huonossa kunnossa, jopa niin huonossa kunnossa, että padonhoitajan
työturvallisuus kärsii. Yhdistys toimii aktiivisesti padon kunnostamiseksi.
3. Vesistöjen kunnostushankkeet
3.1 Nuutajärven valuma-alueen kunnostussuunnitelman jatkohanke
Vuonna 2011 käynnistyi yhteistyöhanke Nuutajärven kunnostamiseksi Pirkanmaan ELY-keskuksen, Maa- ja
elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) ja suojeluyhdistyksen kesken. Pirkanmaalla kokeiltiin
ensimmäistä kertaa järven kunnostuskeinona fosforinsieppausta eli ojavesien kemikalointia. Nuutajärven
fosforipitoisuus tulisi saada laskemaan ja ravinnekuormitusta vähenemään pysyvästi. Koska ravinnekuormituksen syntypaikkakohtainen vähentäminen on hidasta, voidaan fosforinsieppauksella saada ensiapua
järvelle. Erittäin myönteisten tulosten johdosta suojeluyhdistys päätti jatkaa toimintaa.
Kunnostustoimenpiteitä tarvitaan pitemmällä aikavälillä valuma-alueen lisäksi myös itse järvessä.
Järven valuma-alueella käsitellään kevään 2014 aikana valumavedet. Kemikaloinnissa saostetaan
ojavedestä liukoisessa muodossa olevaa fosforia, jolloin vesistöjen rehevöitymistä aiheuttava fosfori poistuu
ravinnekierrosta. Ferix-kemikaalin rahoittavat Pirkanmaan ELY-keskus, suojeluyhdistys ja vapaaehtoiset
Nuutajärven ranta-asukkaat. Saostusasemien toiminnasta vastaa yhdistys. Pirkanmaan ELY-keskus seuraa
tuloksia näytteenotolla. Annostelupisteitä on rakennettu yhteensä 10 kpl.
3.2 Rutajärven eteläosan ravinnekuormituksen kartoitus
Rutajärven eteläosan asukkaat ovat olleet huolestuneita järven ja siihen laskevien vesien tilasta. Yhdistys
ottaa alueelta vesinäytteitä. Paikallisten runsaiden leväesiintymien alkuperä yritetään selvittää.
3.3 Honkolanjoen virtauksen säätely pohjapatoratkaisulla
Urjalankylän osakaskunta ja Tarpianjoen kalastusalue sekä Honkolan kartano esittivät, että suunniteltaessa
Nokoorinkosken patoalueen kunnostusta selvitettäisiin ensisijaisena vaihtoehtona entisöidä koski
luonnonkoskeksi. Koskialue muodostuisi myös osaksi Tarpianjoen melontareittiä.
Järvien veden korkeuksien ja virtausten säätely voisi tapahtua riittävän leveällä pohjapatoratkaisulla heti joen
alkuosassa. Nokoorin pato on Honkolanjoki – Tarpianjoki -reitillä ainoa koskialue, missä on vielä kulkueste
kaloille keskeisten Urjalan vesistöjen ja Vanajaveden välillä.
Yhdistys toimii aloitteellisesti nykyisen padon korvaamiseksi pohjapadolla.

4. Veden laatuseuranta
Nuutajärven valuma-alueen ojavesien kemikaloinnin vaikutusten seuraamiseksi ELY-keskus ottaa
vesinäytteitä Nuutajärvestä kesän aikana.
Rutajärvi/Kauniston ranta liitettiin osaksi Pirkanmaan leväseurantaa alkaen v. 2012 (kesä - elokuu) yhdistys
toimii edelleen havainnoitsijana.
Tulokset ovat nähtävillä www.jarviwiki.fi -sivustolla.
5. Verkkosivujen uudistaminen ja tiedottaminen
Yhdistyksen verkkosivut ovat vanhentuneet eivätkä toimi nykyaikaisella tavalla, missä tiedotus olisi
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kaksisuuntaista. Sivut uudistetaan kuluvan vuoden aikana. Uudistuksen jälkeen sivujen ajantasaisuuteen
kiinnitetään erityistä huomiota. Internet-kotisivut ovat www.airanne.net.
Osana tiedotuksen tehostamista etsitään sopivaa sovellusta koko yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpidolle ja
jäsenhuollolle.
Paikallisissa lehdissä tiedotetaan eri tavoin vesistön tilasta. Tiedotusta lehdistössä lisätään.
Keväällä lähetetään jäsentiedote, jolla informoidaan jäsenistöä ja muita ranta-asukkaita vesistön tilasta ja
yhdistyksen toiminnasta.
Palautepostia yhdistys ottaa vastaan sähköpostiosoitteessa airanne@airanne.net.
6. Jäsenhankinta
Yhdistyksen jäsenrekisterissä on 217 jäsentä. Yhdistyksellä on vielä tiedossa 160 rantakiinteistön omistajan
yhteystiedot, joille lähetetään kevään aikana jäseneksi liittymiskirje.
Kannatusjäseniä oli v. 2013 yhteensä 14 yritystä/yhteisöä, joita pyritään nyt saamaan muutama lisää.
7. Yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa
-

Yhdistys pitää yllä ja pyrkii luomaan luontevia suhteita toimialueensa osakaskuntiin,
kyläyhdistyksiin sekä laskuyhtiöön ja paikalliseen MTK:hon.
Yhdistys jatkaa yhteistyötään Urjalan kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä Etelä-Suomen
ProAgrian kanssa.
Yhdistys hakee uusia yhteistyömuotoja Kokonjärven suojeluyhdistyksen kanssa.

8. Talousarvio
Tulot:
Kannatusjäsenmaksut
Henkilöjäsenmaksut
Korot
Nuutajärvituki

EUR
1250
2700
70
600

Yhteensä

4620 €

Menot:
Tiedotuskulut
Kokouskulut
Toimintakulut, kulukorvaukset
Internet-kotisivujen kulut
Muut kulut
Ferix-hanke, varaus
Yhteensä

EUR
2000
220
500
3000
900
1000
7620 €

9. Hallitus
Vuosikokouksen yhdistykselle valitsema hallitus kokoontuu 4 - 6 kertaa vuodessa.
Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.
10. Vuosikokous
Vuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti (kerran vuodessa) heinäkuussa (v.2014 19.7), jolloin
mahdollisimman monella Urjalan ulkopuolella asuvallakin on mahdollisuus osallistua kokoukseen.
Kokouksesta ilmoitetaan Urjalan Sanomissa, jäsenkirjeessä sekä yhdistyksen www.airanne.net -kotisivuilla.

