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Vuosi 2019 alkoi melko normaalisti vedenpinnan laskiessa vesistössä. Lunta oli kuitenkin kohtuullisesti ja 
se suli maaliskuun lopulla. Kevättulva oli maltillinen. Pohjavesi oli edelleen matalalla. Toukokuusta alkoi 
pitkä jakso, joka kesti syyskuuhun asti, jolloin vedenpinta laski tasaisesti. Alkukesästä veden lämpötila 
vaihteli melkoisesti. Heinäkuusta melkein syyskuuhun vesi oli hyvin lämmintä. Runsaat sateet syyskuusta 
eteenpäin kastelivat maaperän ja nostivat vedenpinnat tulvakorkeuteen vuodenloppuun. Pysyttiin silti 
tulvarajoissa. 
Leväkesä oli Rutajärvessä maltillinen, vaikka vesi oli ajoittain jopa 25 astetta. Tuuli yleensä hajotti heikot 
esiintymät. Sen sijaan syksyn leväkukinnot olivat taas melko voimakkaat. Nuutajärven länsipäässä ja 
Nuutajoessa levää oli runsaasti ja ajoittain erittäin runsaasti kesäkuun lopusta lähtien. 
 
Pirkanmaan ELY-keskuksen tilaama luontoraportti valmistui. Raportissa todetaan mm seuraavaa: 
Erityisesti Kortejärven luontoarvojen säilyttämiseksi tulisikin tarkastella mahdollisuutta muuttaa 

säännöstelylupaa nostamalla kasvukauden aikaista alavedenkorkeutta. Mikäli Kortejärven luusua kasvaa 

umpeen, Nokoorinkosken padon ja Kortejärven välisen jokiuoman vetokyky heikkenee ja padon 

merkitys säännöstelyssä häviää (koko raportti). 

Pirkanmaan ELY-keskus teki asukaskyselyn vesistön tilasta. Suojeluyhdistys avusti kyselyn postituksessa. 

Yli 90 % vastaajista kokee vesistön tilan huolestuttavana. Lähes puolet kokee vedenlaadun olleen 

kuluneena vuonna jonkin verran tai paljon huonompi viime vuosiin verrattuna. Järviin toivotaan lisää 

vettä ja veden korkeudenvaihtelun tasaamista (koko raportti). 

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 31.7.2020 mennessä. 

     Käännä  >> 

 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Saannostely/Saannostellyt_jarvet_ja_joet/Urjalan_saannostelyt(49952)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Saannostely/Saannostellyt_jarvet_ja_joet/Urjalan_saannostelyt(49952)


Toimintakertomus 2019 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.  

Nuutajärven kokonaisvaltaisen kunnostushanke jatkuu tänä vuonna. Keskustelut vesistön säännöstelystä ja 

vedenkorkeudesta jatkuvat. Nokoorin pato kaipaa kipeästi korjausta. 

 

 
Nuutajärven kartanon kosteikon laskeutusallas                                                                  Kuva: Eeva-Liisa Rantala 

Suojeluyhdistys käynnisti kaksivuotisen Nuutajärven kokonaisvaltaisen kunnostushankkeen. Vuoden 
aikana toteutettiin jo Nuutajärven kartanon kosteikko. Mustaojan alueella tehtiin maastokartoituksia ja 
itäpuolella Ihanajoen alueella otettiin ja analysoitiin vesinäytteitä. Hanke jatkuu koko vuoden 2020. 
Hanketta rahoittavat Pirkanmaan ELY-keskus ja Urjalan kunta. Nuutajärven veden kunnolla on ratkaiseva 
merkitys koko järviketjulle. 
 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 2.8.2020 klo 12 Urjalankylän vanhassa koulussa (Koulumaa) Kantalantie 19. 

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

ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivustolla ja Urjalan Sanomissa..  

Urjalassa 28.5.2020 

   
                                                                     Jouko Kokko  

  

Osoitelähde: Yhdistyksen jäsenrekisteri, puh. 050 543 6928    

http://www.airanne.net 

 

Jos Sinulla on s-posti käytettävissä, niin ole ystävällinen ja lähetä lyhyt viesti yhdistyksen s-postiosoitteeseen 

airanne@airanne.net , niin saamme s-postiosoitteesi yhteydenpitoamme varten. – KIITOS! Voit myös lähettää 

tietoa jäsenyydestäsi ja mahdollisista osoitteen muutoksista. 
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