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nsia: Nokoorinkosken patojen turvallisuus ja luokittelu sekä vastuullisen omistajatahon
selvittely, Urjala

Suojeluyhdistys pyytää Hämeen ELY-keskusta tekemään Nokoorinkosken padolle
turvallisuustarkastuksen ja mahdollisen luokittelun sekä selvittämään padon omistajatahon.
Teemme tämän pyynnön Nokoorinkosken juoksutusta väliaikaisesti hoitavana tahona.

Korte-, Ruta- ja Nuutajärvi kuuluvat Kokemäenjoen vesistöön kuuluvan Vanajaveden-Pyhäjärven
alueen Tarpianjoen reittiin. Järviketjua säännöstellään Nokoorinkosken padolla. Pato koostuu
maapadosta, kolmesta juoksutusaukosta sekä energiaväylästä.

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry on erittäin huolissaan Nokoorinkosken patojen,
erityisesti ns. energiaväylän padon huonosta kunnosta. Merkkinä siitä ovat useat ja runsaat
vuotokohdat, myös maapadossa. Padon romahtaminen on selvästi riskitekijä patojen
yläpuoliselle Kortejärvelle, joka on Natura- ja luonnonsuojelualuetta. Honkolanjoki, jossa
Nokoorinkoski on, jatkuu Tarpianjokeen. Nämä joet muodostavat Tarpianjoen kanoottireitin, joka
on käytössä koko kesän ajan. Kesäaikaan padon yllättäen sortuessa henkilövahingotkin
kanoottiretkeilijöille ovat mahdollisia. Padon sortuminen merkitsisi myös merkittävää haittaa
erityisesti matalien Kortejärven ja Nuutajärven virkistyskäytölle sekä kalakannalle ja Rutajärven
loma-asutukselle veden pinnan romahtaessa.

Padolla ei ole virallista omistajatahoa. Pirkanmaan ElY-keskus teki 1.4.2009 Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen, jossa aluehallintovirastoa pyydettiin vahvistamaan
Nokoorinkosken padon käytön ja hoidon vastuutaho. Koska kyseessä ei ollut vesilain mukainen
riita-asia, aluehallintovirasto ei tehnyt päätöstä vastuutahosta. Aluehallintovirasto viittaa
päätösasiakirjassaan patoturvallisuuslakiin, jonka mukaan padon omistaja on velvollinen
pitämään padon sellaisessa kunnossa, että se toimii suunnitellulla tavalla ja on turvallinen.
Aluehallintoviraston päätösasiakirjan (Liite 3) kohdassa HAKEMUS JA SEN PERUSTELUT
selviää, miten suojeluyhdistys liittyy patojen hoitoon ja miten patoalueen maanomistaja suhtautuu
nykyiseen tilanteeseen.

Edellä mainitun ns. energiaväylän padon lisäksi varsinaisen juoksutuspadon ja sen luukkujen
kunnot ovat huonot ja niiden käyttö on padonhoitajalle vaarallista eikä yksi mies pysty sitä joka
tilanteessa turvallisesti hoitamaan. Nokoorinkosken pato kokonaisuudessaan tarvitsee
kunnostusta ensitilassa. Suunnitelmakin on valmiina jo vuodelta 2006 (osana laajempaa vesistön
kunnostussuunnitelmaa), mutta vastuutahoa padon kunnostamiselle eikä hoidolle ole löytynyt.
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