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ELY-keskus on avannut Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven vesistöä koskevan laajan käyttäjäkyselyn. Kysely
sisältää runsaasti vesistön käyttöön ja arvoihin sekä esimerkiksi vedenkorkeuksiin liittyviä kysymyksiä.
Kysely on tarkoitettu niin vakituisille ranta-asukkaille kuin mökkiläisillekin.
Tässä linkki asukaskyselyyn: http://airanne.net/vesiston-asukaskysely-avattu/
Kysely on auki ja siihen voi vastata 21.6. asti.
Huolehdi eduistasi ja vastaa kyselyyn. Suojeluyhdistys suosittelee valitsemaan kyselyssä
säännöstelyvaihtoehdon Vaihtoehto2: ”Nykyinen säännöstely toteutetaan vuoden 1983 vesioikeuden sekä
2007 Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti tietyissä tilanteissa tiukoista määräyksistä poiketen,
esim. jos talvi on hyvin vähäluminen, kevätalennusta ei tarvitse suorittaa aivan alas asti.”
Tämä vaihtoehto turvaa parhaiten vesistön ja ympäristön säilymisen sekä virkistyskäytön. Vedenkorkeutta
on säädelty jo vuodesta 1993, ensin Rutajärvitoimikunnan ja vuodesta 2003 suojeluyhdistyksen toimesta
noudattaen em. periaatetta. Vaikka ohje on jäykkä ja ongelmallinen, se on ollut toistaiseksi paras
vaihtoehto.
Yleisötilaisuus säännöstelystä
Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven vesitaloudellinen kehittämistyö järvien säännöstelyjen tarkastelemiseksi
käynnistyy. Tule kuulemaan asiasta lisää torstaina 13.6. 2019 klo 17-19:30 Urjalan Yhtenäiskoululle, os.
Urjalantie 37, 31760 Urjala. Paikalla kahvitarjoilu. Tilaisuuden järjestää ELY-keskus.
Pirkanmaan ELY-keskus on perustanut vesistökysely-hankkeelle nettisivut, joissa tullaan julkaisemaan
valmistuneita selvityksiä ym. Osoite on www.ymparisto.fi/saannostely/urjala
**********************************************************************************Vedenkorkeus muuttui viime vuonna (2018) melkoista vuoristorataa ylös ja alas. Vuosi alkoi lievässä
tulvassa. Nokorin säännöstelyluukut jäätyivät yläasentoon. Vesi laski melko nopeasti koko vesistössä, kuten
yleensä talvisaikaan. Urjalan kunta tuli avuksi sulattamaan luukut ennen kevättulvaa, jolloin ne saatiin taas
käyttöön. Vielä ennen lumien sulamista Kokemäenjoen vesistöalueella oltiin huolissaan veden
riittävyydestä. Lumi suli huhtikuussa hyvin nopeasti. Kevättulva oli melko reipas, mutta pysyi kuitenkin
selvästi sallituissa puitteissa. Toukokuusta alkoi pitkä, poikkeuksellinen vedenpinnan lasku. Vedenpinta laski
yhtäjaksoisesti syyskuuhun asti. Loppukesästä ja alkusyksystä vesi oli 0,3 – 0,4 m keskimääräistä alempana.
Kesä oli poikkeuksellisen lämmin ja haihdunta ylitti jatkuvasti sademäärän.
Levätilanne vaihteli kovasti eri järvissä kesän aikana. Nuutajärven länsipäässä ja Nuutajoessa alkoi olla levää
jo kesäkuun lopussa ja tilanne oli tosi huono heinäkuun lopusta alkaen. Rutajärvi sen sijaan oli
poikkeuksellisen puhdas koko kesän korkeista lämpötiloista huolimatta. Toki ajoittain Rutajärvessäkin oli
levää. Tyypilliset loppukesän ja syksyn kukinnot jäivät tulematta. Kortejärvessäkin leväkesä oli rauhallinen.

Toimintakertomus 2018 julkistetaan vuosikokouksessa. Sen jälkeen se on luettavissa yhdistyksen
verkkosivuilla www.airanne.net. Siellä sekä yhdistyksen facebook-sivustolla
www.facebook.com/airanne.net on myös runsaasti muuta tietoa vesistöstämme.
Suojeluyhdistys on käynnistänyt tänä vuonna laajan Nuutajärven kokonaisvaltaisen kunnostushankkeen.
Kiitämme tuestanne ja toivomme teidän osallistumistanne edelleen tähän tärkeään työhön vesistömme
hyväksi. Henkilöjäsenmaksu on edelleen pieni mutta tarpeellinen 15 €. Vapaaehtoinen perhejäsenmaksu
on edelleen 30 €/ perhe. Suoritathan jäsenmaksusi oheisen tilisiirron mukaisesti 31.7.2019 mennessä.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina 20.7.2019 klo 12 Urjalankylän vanhassa koulussa
(Koulumaa) Kantalantie 19. Tervetuloa!
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