
Nuutajärven historiaa ja kunnostushankkeita

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry



Järviketju: Nuutajärvi-Rutajärvi-Kortejärvi 

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry



Vesistön tila alkaen 1940 luvulta

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven muodostaman vesistöön on tehty vuosikymmenien
aikana jo vuodesta 1947 alkaen lukuisia toimenpiteitä.
Merkittävämmin vesistön tämänhetkiseen tilaan ovat vaikuttaneet:

➢ Vesistötoimikunnan vuonna 1947 antama päätös myöntää perustetulle
perkausyhtiölle lupa laskea ko. järvien vedenpintaa 35-50 cm.

➢ Honkolan kartanon Nokoorin voimalaitos, joka oli toiminnassa 1920-1970
luvuilla. Järvien vedenkorkeuden säännöstely tapahtuu edelleen Nokoorin
padolla. Veden korkeuden säätely ei ole ollut ongelmatonta, josta osaksi
runsaat veden korkeuden vaihtelut järvissä ovat johtuneet.

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry



Järvien suojeluyhdistyksen syntyhistoriaa

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Urjalan Sanomat 2.5.1991

Kauneimpien järviemme tila huolestuttaa

”Urjalassa kolmen tärkeän järven Korte- Ruta- ja Nuutajärven virkistysarvo riippuu 

vedenkorkeudesta ja veden puhtaudesta. Pahimmassa tapauksessa näistä kaksi voi 

kuivua kokonaan ja yksi mataloitua pahasti. Asia koskettaa paitsi ranta-asukkaita, koko 

kuntaa ja meitä kaikkia. Myös alavia järvenrantamaita viljelevät haluavat olla mukana, 

kun heidän elinkeinonsa harjoittamista kartoitetaan, todettiin keskustelutilaisuudessa 

Nuutajärven lasitehtaalla.” 



Järvien suojeluyhdistyksen syntyhistoriaa

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Urjalan Sanomat 23.8.1992

Rutajärvessä on ilkeä uida

Urjalankylässä hätäkokous

Perustetaan Rutajärvitoimikunta
➢ Nokoorin kosken juoksutusten hoitosopimus Honkolan kartanon 

kanssa 1.6.1993
➢ Toimikunta alkaa hoitamaan Nokoorin kosken juoksutusta

Urjalan Sanomat 15.9.1994

Rutajärvitoimikunta: ”Järvet kuntoon viimetipassa”



Järvien suojeluyhdistyksen syntyhistoriaa

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Urjalan Sanomat 3.7.2000

Urjala saa järvien suojeluyhdistyksen

Rutajärvitoimikunta päätettiin muuttaa  rekisteröidyksi yhdistykseksi 
1.7.2000

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi Nuuta,- ja Ruta- ja Kortejärven 
suojeluyhdistys ry:n säännöt 16.11.2001.



Nuutajärven kunnostushankkeet
Taustaa

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

➢ Vesistökuormituskartoitus Etelä-Pirkanmaan alueella v. 2001-2003 
MTT/Jokioinen 

➢ Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma v.2003 Pirkanmaan ympäristökeskus
➢ Vesistöjen kunnostushanke Etelä-Pirkanmaalla v.2004-2006 Agropolis Oy 
➢ Valtakunnallinen vesienhoitosuunnitelma  = pintavesien ekologinen ja 

kemiallinen tila vuoteen 2015 mennessä vähintään hyvä 



Nuutajärven kunnostushankkeet
TULOKSIA TUTKIMUKSISTA

Vesistökuormituskartoitus Etelä-Pirkanmaalla

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry



Nuutajärven kunnostushankkeet
TULOKSIA TUTKIMUKSISTA

Vesistökuormituskartoitus Elelä-Pirkanmaalla

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Nuutajärven veden sameus on osin savihiukkasten aiheut-tamaa, 
mutta pääsyy sameuteen on runsas levämäärä



Nuutajärven kunnostushankkeet
TULOKSIA TUTKIMUKSISTA

Vesistökuormituskartoitus Etelä-Pirkanmaalla

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Vesinäytteiden perusteella todettu järveen tuleva liuenneen
fosforin kuormitus järven pinta-alaa kohti



Nuutajärven kunnostushankkeet
TULOKSIA TUTKIMUKSISTA

Vesistökuormituskartoitus Etelä-Pirkanmaalla

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry



Nuutajärven kunnostushankkeet
YHTEENVETO TUTKIMUKSISTA
Vesistökuormituskartoitus Etelä-Pirkanmaalla

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

➢ Nuutajärven merkittäviä fosforikuormittajia ovat maitotilat, asutus ja 
peltoviljely.

➢ Järven pohjasedimenttien kerroksissa on näkyvissä vielä selvä 
rehevöitymiskehitys. 

➢ Järven länsipään umpeenkasvu ja kesäiset sinileväkukinnat ovat silmin 
havaittavia muutoksia. Vaikka maatalouden osalta ollaan jo menossa 
jonkin verran parempaan suuntaan, tarvitaan vielä paljon kuormitusta 
vähentäviä toimenpiteitä, jos järven tilaa halutaan olennaisesti parantaa. 



Nuutajärven kunnostushankkeet
TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Vesistökuormituskartoitus Elelä-Pirkanmaalla

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

➢ Maitohuonejätevesien puhdistus

➢ Asumajätevesien puhdistus (Jätevesiasetus)

➢ Valumavesien käsittely

❖ Laskeutusaltaat ja kosteikot (hidas vaikutus)

❖ Ojavesien osittainen saostaminen rauta- tai alumiinisuoloilla olisi 
nopea tapa parantaa tilannetta   



Nuutajärven kunnostushankkeet
NÄKYMIÄ LUONNOSTA

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Suuri ravinnekuormitus näkyy selvästi Nuutajärven 
länsipäässä heinittymisenä ja umpeenkasvuna 



Nuutajärven kunnostushankkeet
NÄKYMIÄ LUONNOSTA

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Sinilevää Nuutajärven Etelä-rannalla 22.8.2002    Kuva Aaro Närvänen



Nuutajärven kunnostushankkeet
NÄKYMIÄ LUONNOSTA

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Sinilevää Nuutajoessa 25.8.2002         Kuva Aaro Närvänen



Nuutajärven kunnostushankkeet

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Pirkanmaan ympäristökeskus v. 2003

Heidi Heino ja Mira Heiskanen

Nuutajärven, Jalannin, Lontilanjoen ja Vallonjärven
valuma-alueille laadittiin

suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma



Nuutajärven kunnostushankkeet
Vesistöjen kunnostus Etelä-Pirkanmaalla

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Toteutusaika: 1.8.2004-28.2.2006 

➢ Nuuta- ja Rutajärvien kalastoselvitykset 

➢ Nuutajärven pohjoisrannan pajukon poisto (200 m2) ja hyödyntäminen 
energiapuuna 

➢ Rahoitus: TE-keskus, kunnat, yksityiset, yhdistykset, talkootyöt

➢ Hankkeen hallinto: Agropolis OY/Jokioinen

➢ Kokonaisbudjetti: 209 340 €; toteutu: 86 611 €

➢ Hankkeelle ei tehty etukäteen esiselvityksiä eikä yksityisrahoitusta 
varmistettu ennakkoon.

➢ Projektin vetäjä vaihtui. 

➢ Hanke jäi kesken.



Nuutajärven kunnostushankkeet
ELY: Pirkanmaan pintavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

➢ Tarkasteltavien järvien ekologinen kokonais-luokka-arvio Nuutajärven 
osalta on HUONO

➢ Nuutajärvi on mainittu vesienhoidon riskikohteeksi

➢ Rehevyyteen liittyvät tavoitteet: -
fosfori > 55 ug/l; nyt 140 ug/l -
typpi > 930 ug/l, nyt 2300 ug/l

➢ Hyvän tilan saavuttamisajankohta v. 2027



Nuuta-,Ruta- ja Kortejärven kunnostussuunnitelma 2006
Suunnittelutoimisto VESMANN

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

➢Kevätalennuksen kiinteä kalenterisidonnaisuus muutetaan lumenvesiarvosta 
riippuvaksi

➢Ruopataan jokien ahtaita kohtia
➢Kunnostetaan pato ja syvennetään padon kynnystä tulvavirtaamien lisäämiseksi
➢Nostetaan hieman kesäaikaista vedenkorkeutta

Suunnitelman rahoitti Ympäristökeskus ja Urjalan kunta
Suunnitelma ei toteutunut valitusten takia



Nuutajärven vesikasvien niitto 2010 -2012

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Nuutajärven länsipää oli lähes umpeen kasvanut. Tarkoituksena oli pitää entinen 
avovesialue edelleenkin avoimena. Niittoala oli 2 ha ja niitto suoritettiin kolmena 
vuotena peräkkäin. Vesikasvit olivat pääasiassa leveää osmankäämiä, jotka tyrehtyivät 
täysin. Niittoalue on edelleen lähes avointa.



Nuutajärven vesikasvien niitto 2010 -2012

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Nuutajärven länsipää on kasvanut umpeen kuuden vuoden aikana



Nuutajärven vesikasvien niitto 2010 -2012

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Niitto suoritettiin yhdellä Truxor- Kasvimassa nostettiin maalle metsä-
niittolaitteella. Niittoala 2 ha. peräkärryn tukkikouralla



Nuutajärven vesikasvien niitto 2010 -2012

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Niittojen maisemallinen vaikutus oli merkittävä; kuvat ennen ja jälkeen niittoja.



Kortejärven vesikasvien niitto 2010 -2012

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Myös Kortejärvellä niitettiin vesikasveja 10 ha: n alueelta.
Vesikasvien niittohankkeen loppuraportti: www.airanne.net 



Ojavesien kemikalointi Nuutajärvellä 2012-2013
MTT:n Pilot-hanke

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Vesistöihin tulevan liukoisen fosforin määrä on lisääntynyt huomattavasti 1950-
luvulta lähtien:
➢ peltojen viljavuusfosforipitoisuuksien nousu
➢ haja-asutuksen jätevesikuormituksen kasvu
➢ karjatalouden keskittyminen 
➢ hevostalouden kasvu 
ovat lisänneet etenkin pienten valuma-alueiden ja latvavesien liukoisen fosforin 
kuormitusta.
MTT on testannut liukoisen fosforin saostamista mm. rautasulfaatilla Ferix-3.
Hankeen vastuunjako oli seuraava: 
ELY maksaa materiaalit.
MTT laboratorionäytteet sekä koordinoi hanketta. 
Suojeluyhdistys teki käytännön toteutuksen talkootyönä.



Ojavesien kemikalointi Nuutajärvellä 2012 -2013
MTT:n Pilot-hanke

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Pelto-ojan päälle sijoitettavan Ferix-annostelijan rakenneosat ovat varastosäiliö,
annostelusuppilo ja V-aukkopato. Rakeinen ferrisulfaatti liukenee annostelijan
verkkosuppilosta virtaavaan veteen. Varastosäiliöstä valuu suppiloon lisää kemikaalia.
Kemikaalin annostelusuhdetta säädetään annostelijan yhteyteen ojaan rakennetun 
V-padon avulla.



Ojavesien kemikalointi Nuutajärvellä 2012-2013
MTT:n Pilot-hanke

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Pienin annostelija ja V-pato



Ojavesien kemikalointi Nuutajärvellä 2012 -2013
MTT:n Pilot-hanke

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Kahdella annostelusuppilolla varustettu suurin annostelija



Ojavesien kemikalointi Nuutajärvellä 2012 -2013
MTT:n Pilot-hanke

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry
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Ojavesien kemikalointi Nuutajärvellä 2012 -2013
MTT:n Pilot-hanke

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry
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Liukoisen fosforin saostumista mitataan annostelijaan tulevan ja lähtevän veden 
fosforipitoisuuksien erona.



Ojavesien kemikalointi Nuutajärvellä 2012 -2013
MTT:n Pilot-hanke 

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Testausjaksoiksi sovittiin keväät 2012 ja 2013. Kevätvalunnan käsittelyyn on päädytty 
sen vuoksi, että annostelijoiden seurantaan tarvittava aika jää lyhyeksi, mutta 
kuitenkin suuri osa järven vuotuisesta fosfaatti-kuormituksesta saadaan saostettua. 
Kevätvalunnalla on olennainen vaikutus Nuutajärven kesäaikaisen veden laatuun, 
koska veden viipymä järvessä on lyhyt (n. 7 kk).
Nuutajärvessä on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana useina kesinä runsaita 
sinileväkukintoja.
Kemikaloinnilla ei ollut merkittävää vaikutusta järven kuntoon!

MTT:n loppuraportti: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti155.pdf

http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti155.pdf


Ojavesien kemikalointi Nuutajärvellä 2014 -2016
Jatkohanke

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Suojeluyhdistys halusi jatkaa hanketta vielä vuodet 2014 -2016.
Kaksi vuotta oli aivan liian lyhyt aika pysyvien tulosten aikaansaamiseksi. Pirkanmaan 
pintavesien toimenpideohjelman vuoteen 2015 mukaan Nuutajärven ekologinen 
kokonaisluokka on huono.

Toimenpideohjelmassa Nuutajärven tilatavoitteeksi (hyvä tila) on määritelty fosforin 
osalta 55 mikrogrammaa/l, kun se nyt on 140μg/l ja typen osalta 930 μ/l, nyt 2200 μg/l. 

Suurimman kuormitukse Nuutajärveen aiheuttaa maatalous.



Ojavesien kemikalointi Nuutajärvellä 2014 -2016
Jatkohanke

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Haimme Pirkanmaan ELY-keskukselta rahoitusavustusta 50 % kemikaalikustannuksista 
kolmeksi vuodeksi 2014 - 2016. Kemikaalikustannukset arvioitiin 2300 €/vuosi (alv. 0%) 
käytön ollessa 6 ton/vuosi.

Suojeluyhdistys järjesti 16.11.2013 info- ja keskustelutilaisuuden Nuutajärvellä ranta-
asukkaille, valuma-alueen maanviljelijöille ja vesialueenomistajille koskien vuoden 
2013 kemikaloinnin tuloksia ja jatkosuunnitelmia vuodelle 2014. 
Tavoitteena oli, että valuma-alueen asukkaat ja mökkiläiset osallistuisivat 
kustannuksiin.
Syntyi Nuutajärvi-kummiajatus.



Ojavesien kemikalointi Nuutajärvellä 2014 -2016
Jatkohanke

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Toteutuneet saostamisajankohdat 2012 -2016 ja kemikaalimäärät

Helmikuu        Maaliskuu          Huhtikuu             Ferix-määrä/kg
2012                                               22>>>>>>>>>26                          4850
2013                                                              15>>26                           6340
2014                   26>>>>>>>>>>31                                                    1560
2015                    27>>>>>13                     9>>>>28                          3360
2016                                            26>>>>>>>14                                  2640

Saostamisajankohdat vaihtelivat erivuosina merkittävästi johtuen sääolosuhteista. 
Esimerkiksi 2014 ja 2015 lumen sulaminen alkoi jo helmikuussa. Tällöin saostamista 
haittasivat merkittävästi yöpakkaset, jolloin saostaminen keskeytyi saostussukkien
”holvaannuttua” niin, että sukan pintaan muodostui vettä läpäisemätön ”kittikerros”.



Ojavesien kemikalointi Nuutajärvellä 2014 -2016
Jatkohanke

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

2016 2012 -2013

Vuodet olivat hyvin erilaisia, 2014 virtaamaa ei ollut ollenkaan!



Ojavesien kemikalointi Nuutajärvellä 2014 -2016
Jatkohanke

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Tulosten tarkastelua

Pirkanmaan ELY-keskus otti Nuutajärvestä vesinäytteitä 4…5 kertaa /vuosi vuosina 
2012 – 2014. ELY lopetti vesinäytteiden oton v. 2015. KVVY otti vesinäyttietä 
vuosina 2 krt 2015 – 2016.
Kemikaloinnin vaikutusta ei ole havaittavissa järvivesinäytteiden pohjalta.
Leväesiintymiä on ollut vuosittain paitsi kesällä 2013. Vuoden 2010 kaltaista 
leväkesää ei ole kuitenkaan ollut.

Loppuraportti: www.airanne.net

http://www.airanne.net/


Ojavesien kemikalointi Nuutajärvellä 2014 -2016
Jatkohankkeen päätös

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Ferix-asemien purku maastosta

Ferix-asemien purku maastosta toteutettiin kahdessa 
vaiheessa. 28.7.2016 vietiin annostelusäiliöt jäte-
asemalle kahden miehen talkoilla. 
Ferix-asemien siltarakenteet purettiin 2.8.2016. Purku-
ja kuljetus-töissä oli 4 miestä ja 3 peräkärryä. 
Puutavara vietiin pääosiltaan Nokoorin koskelle padon 
siltarakenteiden kunnossapitoa ajatellen.



Nuutajärven vedenlaadun parantaminen hapettamalla
Coolox-hanke 2015 -2018

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

COOLOX menetelmän ideana on virrankehittimen avulla viilentää ja sekoittaa 

vesimassaa, jolloin hapekasta pintavettä kulkeutuu vähitellen alusveteen saakka 

vieden happea mukanaan. Vesimassan voimakas viileneminen hidastaa samalla 

biologista hajotustoimintaa ja hapen kuluminen vähenee. Sekoitus saa aikaan myös 

laajan sula-alueen, jonka kautta happea sitoutuu pintaveteen diffuusion kautta. 

Hapen siirtyminen veteen diffuusion kautta on todettu kuitenkin vähäiseksi.



Nuutajärven vedenlaadun parantaminen hapettamalla
Coolox-hanke 2015 -2018

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

KVVY:n limnologi kävi Nuutajärvellä 26.8.2015. Tapaamisessa saatiin kuulla KVVY:n
kokemuksia vastaavista hankkeista Kokemäen Pitkä-järvellä ja Tampereen Ahvenus-
järvellä. Molemmat järvet ovat syviä verrattuna Nuutajärveen. KVVY on kiinnostunut 
seuraamaan hapetuksen toimimista matalassa järvessä.
Saatiin ohjeistusta virrankehittimen asentamisesta rantalaituriin. 
Virrankehittimen veteen asentamiseen käytetään yksinkertaisimmillaan alumiini-
tikkaita rantalaituriin tuettuna.
Limnologi asensi virrankehittimet, kun järveen tuli jääpeite.



Nuutajärven vedenlaadun parantaminen hapettamalla
Coolox-hanke 2015 -2018

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Virrankehitin on kauppa-nimeltään 
Kasco-Jäänestäjä
(220 V, 0,75 hv) Hinta 1086 €/kpl



Nuutajärven vedenlaadun parantaminen hapettamalla
Coolox-hanke 2015 -2018

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Linnavuoren edustan sula-alue muodostui 2-haaraiseksi,   tilanne 31.3.2016



Nuutajärven vedenlaadun parantaminen hapettamalla
Coolox-hanke 2015 -2018

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Virrankehittimien asennuspaikat, keskimmäinen paikka otettiin käyttöön 2016.
Syvännepaikat olisivat tarkoituksen mukaisimmat.



Nuutajärven vedenlaadun parantaminen hapettamalla
Coolox-hanke 2015 -2018

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

VARO SULAA-taulut asennettiin mantereelle paikkoihin, joista on ollut kulkua jäälle sekä 
jäälle sula-alueiden lähelle molemmista kulusuunnista. Lippusiimat asennettiin avantojen 
ympärille. Lisäksi rannanomistajille lähettiin sähköpostilla tiedote sula-alueista. 



Nuutajärven vedenlaadun parantaminen hapettamalla
Coolox-hanke 2015 -2018

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Marraskuun 2016 myrskytuulet veivät jäät sekä Linnavuoren laiturin virran-
kehittimineen. Laituri rantautui  n.60 m päähän asennuspaikastaan. Myrskyn 
jälkeiset pakkaset jäädyttivät järven niin,  että laiturin alta voitiin pelastaa virrankehitin 
vahingoittumattomana



Nuutajärven vedenlaadun parantaminen hapettamalla
Coolox-hanke 2015 -2018

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

COOLOX HAPETUKSEN VAIKUTUS?
Kokeilu aloitettiin Nuutajärvessä talvella 2016. Alustavien tulosten mukaan viilentävä 
vaikutus ei ollut merkittävä järven suuren koon takia. Laitteistojen kohdalla ei toisaalta 
todettu normaalia lämpötilan nousua kevättä kohti. Happitilanne oli vertailuvuosiin 
nähden hieman parempi. Olennaista oli pohjanläheisen veden hapellisuus, joka estää 
raudan pelkistymisen ja sisäisen kuormituksen käynnistymisen. Ainakin fosforipitoisuus 
laski selvästi kevättä kohti. Valitettavaa on, että fosforipitoisuus palautui kesän aikana 
edellisvuosien tasolle, joten virkistyskäytön kannalta tärkeään kesätilanteeseen tällä 
ei ollut vaikutuksia.



Nuutajärveen laskevien ojien tarkkailu
syksyllä 2017 / KVVY

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Nuutajärven länsipäähän laskeva Mustanoja

Nuutajärven itäiseen päähän laskeva Ihanajoki

Tarkkailu tehtiin marraskuussa, jolloin ojien virtaamat olivat runsaiden syyssateiden
takia kevättulvan luokkaa.



Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry



Nuuta,- Rutajärven ja Kortejärven maatalousympäristöjen
Pilot-suunnitelma 2014 / ProAgria Etelä-Suomi

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

https://www.etela-
suomensalaojakeskus.fi/salaojakeskus/attachments/salaojakeskus/text_editor/1340.pdf



Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke
2019 - 2023

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

1.Valuma-alueen ulkoisten kuormitusten vähentämiseen tähtäävien 
kunnostustoimenpiteiden suunnittelu ja valmistelu sekä ensimmäisten 
kunnostustoimenpiteiden toteuttaminen. Aikataulu: 2019 – 2020.

2.Valuma-alueen ulkoisen kuormituksen vähentämiseen tähtäävien 
kunnostustoimenpiteiden laajamittainen toteutus sekä järven sisäisen 
kuormituksen vähentämiseen tähtäävien kunnostustoimenpiteiden suunnittelu ja 
valmistelu. Aikataulu: 2020 – 2022

3.Järven sisäisen kuormituksen vähentämiseen tähtäävien 
kunnostustoimenpiteiden toteuttaminen. Aikataulu: 2021 – 2023



Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke, vaihe 1: 
2019 - 2020

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

➢Kartanon alueen laskeutusallas ja kosteikko suunnitellaan loppuun ja
toteutetaan 2019

➢Mustanojan kosteikon suunnittelu 2019 -2020 (Tot 2021)
➢Mustaojan uoman kokonaisvaltaisen peruskunnostus suunnittelu 2019-2020 (2021)

➢Muut ulkoiseen kuormitukseen vaikuttavien kunnostus toimenpiteiden suunnittelu 

(Ihanajoen valuma-alue) 2020

➢Viitasammakkoselvitys 2019

➢Kokonaiskustannukset 35.000 €

➢Rahoitus: ELY 50 %. Kunta 38 %, Yhdistys 6 %, Osakaskunnat 1,5 % ja Nuutajärvi-

kummit 4,5 %.



Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke, vaihe 1:
2019 - 2020

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Nuutajärven kartanon laskeutusallas ja kosteikko



Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke, vaihe 1:
2019 - 2020

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Kartanon laskeutusallas



Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke, vaihe 1:
2019 - 2020

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Kartanon kosteikko; taustalla säätöpato



Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke, vaihe 1:
2019 - 2020

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Etelä-Suomen salaojakeskuksen tarjous Mustaojan uomakunnostus ja 
kosteikkosuunnittelusta:
➢ Kun tehdään uomakunnostus ja kosteikko samanaikaisesti, niin kosteikon 

rakentamisavustus = 100 %
➢ Yhdistys maksaa koko suunnitelman
➢ Maanviljelijät suostuvat ojituksen

kunnostamiseen
➢ Avustusrahaa ei sitten riittänytkään

kosteikon rakentamiseen
➢ Yhdistys saisikin vain 50% avustuksen
➢ Yhdistys luopui hankkeesta toistaiseksi



Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke, vaihe 1:
2019 - 2020

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Nuutajärven kosteikkosuunnitelma



Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke, vaihe 1:
2019 - 2020

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Ilmakuva suunnitellusta kosteikkoalueesta



Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke, vaihe 1: 2019 – 2020
Valuma-alueselvitys/KVVY

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Nuutajärven valuma-alueen  pinta-ala n. 90 km2



Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke, vaihe 1: 2019 – 2020
Valuma-alueselvitys/KVVY

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

➢ Kuormituslaskennassa käytetään SYKEn kehittämiä laskentamalleja, joiden 
perusdataa täydennetään paikallisilla tiedoilla.

➢ Valuma-alue on suuremmaksi osaksi metsäinen 
➢ Peltoviljelyn alue 20 % valuma-alueen pinta-alasta
➢ Suoaluetta on yli 10 %
➢ Valuma-alueella on useita järviä, n. 7 %
➢ Nuutajärven fosforikuormitus on 1760 kg/vuosi ja typpikuormitus 43000 kg/vuosi
➢ Sisäinen kuormitus ei ole kovin merkittävä, Runsas särkikalasto aiheuttaa jonkin 

verran sisäistä kuormitusta
➢ Fosforikuormitusta n. 60 % muodostuu Ihanajoen valuma-alueelta ja 35 %

Mustanojan valuma-alueelta.



Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke, vaihe 1: 2019 – 2020
Valuma-alueselvitys/KVVY

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Nuutajärveen kohdistuva fosfori- ja typpikuormitus lähteittäin



Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke, vaihe 1: 2019 – 2020
Valuma-alueselvitys/KVVY

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Kuormituksen vähentämismahdollisuudet:
➢ Laskennallisesti fosforikuormitusta voidaan vähentää 680 kg eli 39 % nykytasosta
➢ Maataloussektorin kuormitusvähennys tapahtuu viljelyteknisillä menetelmillä
➢ Lisätään peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä ja nurmiviljelyä
➢ Tehostaa peltojen kuivatusta ja parantaa peltomaan rakennetta maanparannusaineilla
➢ Koska valtaosa peltoalueiden kuormituksesta muodostuu kasvukauden ulkopuolella, 

on eroosioriski Nuutajärven savipitoisilla pelloilla varsin suuri
➢ Nuutajärven valuma-alueen pelloista on jopa 80 %  savimailla, joten rakennekalkin 

käyttö sopisi juuri näille alueille
➢ Maatalouden kosteikot sekä vesistöjen ja valtaojien reunoille jätettävät 

suojavyöhykkeet tuovat pienen lisän kokonaisuuteen kuormituksen vähentämisessä



KIITOS

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Toivo Miettinen, Nuuta,- Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry, ex-hall. jäsen
toivo.miettinen@surffi.net ww.airanne.net

mailto:toivo.miettinen@surffi.net
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