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Talvi 2020 oli Urjalassa todella vetinen. Maaperä oli täysin vettynyt eivätkä sateet enää imeytyneet
maahan, vaan valuivat pintavetenä vesistöön. Sateet tulivat vetenä tai märkänä lumena. Lumipeite oli

olemattoman paksuinen. Rutajärvi eijäätynyt kunnolla koko talvena. Jäänrippeet lähtivät maaliskuussa.

Kesä oli melko epävakainen, vaikka lämmin. Järvien pinta alkoi laskea huhtikuussa ja laskikin yhteen

menoon lokakuulle asti. Loppukesästä vesi painuivuorostaan historiallisen alas. Vesistön

käyttäytymisessä alkaa näkyä yhä selvemmin ilmaston muutos. Talvisateet yleistyvät, lumen vesiarvo

laskee, kevätsulaminen ajoittuu yhä aiemmaksi, kesät voivat olla hyvin lämpimiä ja kuivia. Lisäksi

erilaiset ääri-ilmiöt lisääntyvät ja vuosittainen vaihtelu voi olla rajuakin.

Leviä oli yllättävän vähän. Varsinkin, kun alla oli sateista johtuva runsas huuhtoutuminen.

Nuutajärven kokonaisvaltaisessa kunnostushankkeessa on suoritettu mm. seuraavat toimenpiteet:
1. Järven länsipuolen valuma-alueella on aktivoitu Mustaojan ojitusyhteisö ja laadittu Mustaojan
peruskunnostussuunnitelma. Peruskunnostus etenee nyt kosteikkoa lukuun ottamatta ojitusyhteisön
vetämänä.

Nuutajärven länsipäähiin suunniteltu Mustaoj an kosteikko

2. Nuutajärven kartanon kosteikko on rakennettu.
3. Nuutajärven valuma-alueselvitys ja kunnostuskohteiden kartoitus itäisellä valuma-alueella.

Nuutajärven valuma-alueelle on määritelty mm. sopivat peltolohkot eroosiolta suojaaviin
viljelymenetelmiin, peltolohkot, jotka soveltuvat rakennekalkin levitykseen, peltolohkot, joille ei

suositella lannan levitystä, taijoilla tulee noudattaa erityistä huolellisuutta sekä mahdolliset
vedenpu hdistus- tai veden pidätysrakenteiden sijoituskohteet.

Suojeluyhdistys anoija sai rahoituksen Nuutajärven valuma-alueen kunnostuksen jatkohankkeelle vuodeksi 202L.

Käynnistyvässä hankkeessa tarkennetaan kohteet lhanajoetla maastokäynneillä ja -mittauksilla, valitaan sopivat

menetelmät ja käynnistetään keskustelut maanomistajien kanssa toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Toteuttamiskelpoisista kohteista laaditaan toiminta- tai toteutussuunnitelmat.



Pirkanmaan ELY-keskus on jatkanut selvitystä järviketjumme säännöstelystä. Nyt tarkastelussa on

mukana useampia vaihtoehtoja. Lisäksi mukana on pohjapato vaihtoehto, jolloin säännöstely lakkaisi.

Pöydällä ovat myös nykyisten säännöstelymääräysten päivittäminen. Selvityksessä tarkastellaan veden
pinnan säännöstelyn ja mahdollisen säännöstelystä luopumisen vaikutuksia muun muassa alueen eri

maankäyttömuotoihin ja vesiluontoon. Suojeluyhdistys on tukenut selvitystä mm. toimittamalla sille

tietoja vedenkorkeuksista vuosien varrella.

Kortejärvion päässyt mukaan valtakunnalliseen Helmi-ohjelmaan. Kortejärvi kuuluu lintuvesiosioon,

missä kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikoita ranta-alueineen. Toiminta tulee tapahtumaan yhteistyössä

paikallisten toimijoiden kuten suojeluyhdistyksen, osakaskuntien ja riistayhdistysten kanssa.

Kiitämme tuestanne ja toivomme teidän osallistumistanne edelleen tähän tärkeään työhön vesistömme hWäksi.

Henkilöjäsenmaksu on edelleen pieni mutta tarpeellinen 15 €. Vapaaehtoinen perhejäsenmaksu on edelleen 30 €/
perhe. Suoritathan jäsenmaksusi oheisen tilisiirron mukaisesti 37.8.207L mennessä.

Toimintakertomus 2020 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 vesistöstäm me.

Yådrstyksen vuosikokous pidetään 22.8.2021klo 12 Urjalan§län vanhassa koulussa (Koulumaa) Kantalantie 19.

Mikäli korona-tilanteessa tapahtuu muutoksia, voimme joutua perumaan tai siirtämään vuosikokousta. Asiasta

ilmoitetaa n yhdistyksen verkkosivustolla ja U rja lan Sanom issa..
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Mesti maksun saajalle:
Jäsenmaksu2O21

Jåsenmaksu 2021 15,00 €
Perhejäsenmaksu 2021 30,00 €

TILISIIRTO
Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen

mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella

Urjalan OP Fl30 5488 7440 A230 21

Someron SP F128 4327 2220 0140 82
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