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Viite: Vaasa hallinto-oikeuden vastinepyyntö 4.1.2019, diaarinumero 00892/18/5211  

Ismo Kuisman valitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 20.6.2018 nro 50/2018/2 

diaarinumero 00892/18/5211 

Vastine: 

Kuisman valitus ei tuo olennaisesti uutta tietoa jo esitettyihin Kuisman hallintopakkohakemukseen ja AVIn 

päätöksen perusteluihin. Kuisma tuntuu pitävän näkemyksiään automaattisesti myös laskuyhtiön kantana. 

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys on jatkanut Nokorin padon hoitamista vastineessaan AVI:lle 

(LSSAVI/5979/2016) 19.3.2017 esitetyin perustein. Ympäristölupavirasto katsoi päätöksessään (Dnro LSY-

2004-Y-232) 13.12.2006, etteivät laskusuunnitelmassa mainitut tulevat vedenkorkeudet ole sitovia, vaan 

ennusteita ja luonteeltaan tavoitteellisia.  Vaasan HO yhtyi näkemykseen päätöksessään 12.10.2007 Dnro 

00548/07/5211. Patoa on hoidettu samojen periaatteiden mukaisesti jo 25 vuotta. Käytäntö on ollut lähellä 

Vesmannin suunnitelmaa vuodelta 2006. Ihmisillä, jotka ovat tänä aikana hankkineet rantatontin, on ollut 

syytä olettaa, että tämä korkeus on ”oikea” ja pysyvä. Rantarakenteet, kuten laiturit on myös rakennettu 

nykyiselle vedenkorkeudelle. 

Mikäli Nokorin padolla annetaan veden virrata vapaasti, kuten Kuisma edellyttää, se aiheuttaa yläpuoliselle 

vesistölle vakavan ja pysyvän haitan. Nokorin padon kynnyskorkeus on vain 16,18, eli vesi Kortejärvessä 

voisi vähävetisenä aikana laskea niin alas, että järvi melkein kuivuisi. Vuoden aikana tapahtuva suuri 

vedenpinnan ja virtauksen vaihtelu aiheuttaisi myös Nokorin padon alapuolella vakavan eroosioriskin 

jokipenkoissa. Vesistön luontoarvot ja monimuotoinen käyttö heikentyisivät. Se olisi vastoin yleistä etua.  

Naturaan kuuluva Kortejärvi on tunnettu lintujärvi. Rutajärvi tunnetaan hyvänä kuhavetenä ja sen rannalla 

on mm. Urjalan leirintäalue. Nuutajärvi on erämaaluonteinen kulttuuriympäristö. Vesistöalueen noin 450 

ranta-asukkaan virkistysmahdollisuudet heikentyisivät.  Kortejärvi lintujärvenä kasvaisi umpeen samoin 

kuin Nuutajärven molemmat päät ja Rutajärven matalat lahdet. Kortejärvi kuuluu Natura 2000-ohjelmaan 

lintuvesidirektiivin mukaisena alueena. Alueen linnustoarvoihin heikentävästi vaikuttavat toimet on 

kielletty. Kortejärvi voi jäätyä pohjaa myöten ja vesialue supistuu. 

Nykyinen Nokorinkosken pato on huonossa kunnossa ja sen hoitaminen on työlästä. Se pitäisi joko korjata 

tai korvata uudella rakenteella. Suojeluyhdistys on kannattanut pohjapadon, patojen, rakentamista. 

Vesistön juoksutuksen lupaehdot eivät enää vastaa nykypäivää luonnon olosuhteiden eivätkä vesistön 

muuttuneen, monimuotoisen käytön osalta. Lupaehdot tulisi uusia. 

Pirkanmaan ELY-keskus on käynnistämässä monimuotoista hanketta, missä tehdään vaihtoehtotarkastelu 

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven järviketjulle. Myös Urjalan kunta on päättänyt osallistua hankkeen 

kustannuksiin (liite 1.). 

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry vaatii, että Kuisman valitus on hylättävä. 
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liitteet: Liite 1. Esitys Urjalan kunnan osallistumisesta Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven järviketjun säännöstelyn 

vaihtoehtotarkastelun kustannuksiin 
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