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HAKEMUS LISÄMÄÄRÄYKSEN SAAMISEKSI NOKORINKOSKEN PADON KUN-
NOSSAPITOON LIITTYEN, URJALA

Viitekohdassa mainitun lainkohdan perusteella Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus (lyhyemmin ELY-keskus) esittää seuraavan hakemuksen.

Vesistötoimikunnan päätökseen 19.2. 1947 on lisättävä määräys, jossa velvoitetaan tietty taho
pitämään Nokorinkoskessa oleva pato kunnossa. Päätöksestä ilmenee, että voimalaitoksen auk
koa tarvitaan järjestelyhankkeen juoksutusten hoidossa. Päätös on liitteenä 1.

Patoturvallisuusviranomainen on katsonut lausunnossaan 12.6.2012, että padon peruskorjaus on
välttämätöntä viivytyksettä (liite 2). Asian muut vaiheet ilmenevät oheisesta muistiosta
20. 1 1 .201 2 (liitteenä 3).

ELY-keskus järjesti asiaan liittyen neuvottelun 21.12.2012, johon oli kutsuttu Honkolan karta
non omistajan edustaja, paikallinen suojeluyhdistys, vesilain paikallinen valvontaviranomainen,
kyseinen jäwenlaskuyhtiö ja Urjalan kunta. Laskuyhtiön edustaja ei osallistunut neuvotteluun.
Kaikilta osapuolilta saatiin kuitenkin kirjalliset kannanotot (liitteet 4 a-d). Yksikään kutsutuista
tahoista ei ollut valmis ottamaan päävastuuta padon kunnostamisesta. Ainoastaan patoa vii-
meaikoina hoitanut suojeluyhdistys on valmis osallistumaan kunnossapitoon “pienehköllä
summalla.”

Kuten edellä mainituista liitteistä käy ilmi,
- Voimalaitosta koskee Hämeen läänin maaherran päätös 26. 10. 1 934 ja lääninhallituksen

päätös 25.2.1938
- Järvenlaskuhanke valmistui v. 1953
- Paikalla aikanaan olleen voimalaitoksen toiminta on loppunut v. 1972.
- Länsi-Suomen vesioikeus antoi 29.8.1983 selventäviä määräyksiä vesistötoimikunnan pää-

tökseen (liite 5).
- PIR on 5. 1 .2009 hakenut selvyyttä, kenelle kuuluu Nokorinkosken vedenjuoksutus ja padon

kunnossapito (liite 6).
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L$ SAVI 23 . 8 .20 1 1 ei tutkinut asiaa (liite 7)

Edellä olevan perusteella ELY-keskus katsoo, että vesistötoimikunnan päätöksen lupaehdon
numero 2 alkua tulee muuttaa muotoon: “Veden juoksutus toimitetaan Nokorinkosken padosta
laskusuunnitelman mukaisesti Korte-, Ruta- ja Nuutajärvien laskuyhtiön toimesta tai kustan
nuksella ottaen huomioon seuraavat säännöstelymääräykset:”...

Lisäksi tulee lisätä lupaehtoon 7 määräys, jossa todetaan padon kunnossapidon (myös ns. ener
giaväylän osalta) kuuluvan edellä mainitulle laskuyhtiölle. Energiaväylän aukon osalta määräys
on perusteltu, koska aukkoa tarvitaan tulvajuoksutuksessa ja koska voimalaitoksen vanhat ra
kenteet sijaitsevat usealla eri yhteisellä alueella.

Toinen vaihtoehto olisi, että kunnossapitokustannukset määrätään jaettaviksi tasan laskuyhtiön
ja niiden maanomistajien kesken, jotka nykyään omistaa vanhan voimalaitoksen alla olleesta
maapohjasta suurimman osan. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan voi toimia ELY-keskuksen käsi-
tyksen mukaan käytännössä.

Asia on käsitelty Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristövastuualu
een ympäristövalvontayksikössä.
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