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PIRKANMAAN
YMPARISTOKESKUS

Paivamaara Nro

.n. 3.5.2004 1900YO088-19~
Valvonta- ja ymparistolupaosasto

Maa- ja metsatalousministerion maaseutu- ja luonnonvaraosasto
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/l-jP"t:rViite Ministerion kiIje 2.4.2004, duro 1737/422/2004

Asia KORTE-, RUTA- JA NUUTAJAAVEN LASKUHANKKEEN VALVONTA
~

v
Ismo Kuisma on 22.3.2004 paivatylla, ymparistOministeriolle osoitetulla kiIjeellaan kannellut
Pirkanmaan ymparistOkeskuksen valvontatoimenpiteista Korte-, Ruta- ja Nuutajarven
laskemishankkeessa Urjalan kunnassa. YmpanstOministerio on 29.3.2004 siirtanyt asian maa-
j a metsatalousministeriolle.

Vastineenaan kanteluun Pirkanmaan ymparistokeskus viittaa Honkolan kartanolle 14.1. ja
Kuismalle 15.3.2004 osoitettuihin kirjeisiinsa, jotka ovat kantelun liitteina 2 ja 4 ja joista
ilmenee valvojan kanta asiaan. Ympanstokeskus pyytaa ministeriota perehtymaan kyseisiin
kirjeisiinja esittaa lisaksi seuraavan. .
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Laskemishanke on suunniteltu 1930- ja 1940-luvuilla. VesistOtoimikunta on vuonna 1947
antanut sille luvan, johon Lansi-Suomen vesioikeus antoi 1983 selventavia maarayksia
(paatOksistajaljennosotteet oheisena). Hankkeeseen sisaItyvat tyOt ovat valmistuneet vuonna ,

1953. YmpanstOkeskuksen tietojen mukaan vedenjuoksutus Nokorinkosken padolla on yli 30
vuotta, mahdollisesti alusta lahtien, hoidettu likimain nykyisen kaItaisella tavalla.

Valvontaviranomaisina ovat olleet ensiksi Hameen tie- ja vesirakeoouspiiri 30.6.1970 asti,
sitten Helsingin vesipiiri 31.12.1978 asti, Tampereen vesipiiri (vesi- ja ympanstopiiri)
28.2.1995 asti ja HameenymparistOkeskus 28.2.1998 asti. Nykyaan valvoja on Pirkanmaan
ympanstOkeskus, jonka toimintaa kantelu koskee. Vuosikymmenten ja valvontaviranomaisen
vaihtumisista huolimatta valvojan kanta on pysynyt suurin piirtein samanlaisena.
YmpanstOkeskuksen tiedossa ei ole kyseisten jarvien laskuyhtiOn eika suojeluyhdistyksen
esittamaa moitetta valvontatoimenpiteista, ja valvonta on ympanstokeskuksen kasityksen
mukaan hoidettu yhteis-ymmarryksessa em. yhteisojen kanssa.
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Kevattulvien alentamiseksi tarkoitettu maarays, jonka mukaan Kortejarven vedenkorkeus on
lumi- ym. saaoloista riippumatta alennettava 1. huhtikuuta mennessa korkeuteen +16,50 m, on
kaavamainen ja tulvasuojelun kannaIta monina kevaina, mm. tana kevaana, tarpeeton. Sita
paitsi se sisaltaa ajatuksen kevatsulannan alkamisesta aikaisintaan 1. huhtikuuta, mika
aiheuttaa maaraykseen tulkinnanvaraisuutta, jos sulaminen alkaa ennen huhtikuuta niin kuin
tana kevaanakin.
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Kortejarvi on matala, keskisyvyys noin 0,8 m. Siksi lupapaatOksen tarkoittama, ehdoton
kevaan pakkoalennus ja Kuisman vaatima vedenpinnan pitaminen kasvukaudella 0,2-0,4 m
padotuskorkeutta +16,98 m alempana Nokorin padolla, lisaavat Kortejarven umpeen-
kasvamisriskia ja haittaavat ainakin kalataloutta ja virkistyskayttoa.

Kuisman vaatimus kasvukauden vedenpinnasta perustuu ko. jarvien laskusuunnitelmassa
esitettyihin arvioihin tu1evista vedenkorkeuksista. YmpanstOkeskukse11eei kukaan muu ole
esittanyt vastaavanlaista vaatimusta. Kesavedenkorkeuden pitamisesta Kuisman vaatimalla
korkeudella Korte-, Ruta- ja Nuutajarvessa, siis 0,2-0,4 m vuosikymmenia jatkunutta
kaytantoa a1empana, olisi odotettavissa ko. jarvilta va1itusten tu1va. YmpanstOkeskus pitaa
1aillisina kesavedenkorkeuksina Nokorin padotusrajan +16,98 m ja' Kortejarven a1arajan
+16,60 m va1illaolevia korkeuksia, ellei vahimmaisjuoksutus 0,2 m3/s aiheuta alitusta. Ilman
vesi1akiin perustuvaa 1ainvoimaista paatosta ymparistokeskus ei ryhdy va1vontatoimiin
Kuisman tarkoittamien kesavedenkorkeuksien toteuttamiseksi.
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Vie1a ympanstOkeskus toteaa, etta mainittujen jarvien 1askuhanketta koskevissa vesi-
oikeudellisissa maarayksissa on tulkinnanvaraisuutta, mihin saadaan osapuo1iasitova ratkaisu
Lansi-Suomen ymparistO1upaviraston1ainvoimaisellapaatoksella. Kuka tahansa asianosainen,
myos Ismo Kuisma, voi vieda oman tulkintansa ympanstO1upavirastonpaatettavaksi.

Kuisma on kante1ussaan ja aiemmin ymparistOkeskukselle osoittamissaan kirjeissa. esittanyt
runsaasti eri1aisia kasityksia ja kysymyksia. Jos ministerio joltakin osin tarvitsee enemman
tietoja ja selvitysta kuin tasta vastineesta ja ymparistOkeskuksen kirjeista 14.1. ja 15.3.2004
i1menee,ymparistokeskus 1uonnollisestitoimittaa tallaista 1isase1vitysta.
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LIITTEENA. VesistOtoimikunnanpaatOs 19.2.1947 (ote)
Lansi-Suomen vesioikeuden paatOs29.8.1983 (ote)
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