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TIEDOTE: Hirviniemen vesihuoltohanke 

 

Talvi on jo kääntymässä kevään puolelle, samoin pitkään jatkunut alueellinen vesihuolto-

hanke: Nurmin Vesihuolto-osuuskunta on nyt esittämässä Tampereen kaupungille uutta 

ratkaisumallia vesihuoltohankkeen eteenpäin viemiseksi.  

 

Vesihuoltohanke on pitkään ollut pysähdyksissä, monestakin syystä. Toisaalta samalla 

lukuisia asioita on pyritty harkitsemaan, miettimään uudelleen ja tekemään ne siten, että 

kaikki osuuskunnalle asukkaiden toimesta esitetyt parannusehdotukset, moitteet ja 

vastineet sekä puhtaan talousveden odotukset että jätevesikäsittelyn tulevaisuuden 

näkökulmat tulisivat vielä paremmin huomioiduksi. Esille noussut vesihuoltolain mukaisen 

toiminta-alueen muodostama ”liittymispakko” tai sen uhka pyritään nyt uuden esityksen 

myötä poistamaan mahdollisimman yksiselitteisesti. Toisin sanoen osuuskunnan 

näkökanta on edelleen se, että keskitettyyn vesihuoltoon liittyminen tulee olla 

vapaaehtoista ja lähteä kiinteistön ja asukkaiden omasta tahdosta. Myös puuttuvien 

maankäyttölupien osalta toivotaan myönteistä ratkaisua nyt esillä olevan uuden esityksen 

myötä.  

 

 

Esitys Nurmin Vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen supistamiseksi 

   

Osuuskunta näkee nykytilanteessa ainoana toteutuskelpoisena etenemisvaihtoehtona 

toiminta-alueen supistamisen viipymättä siten, että toiminta-alue rajataan rakennettavan 

runkolinjan välittömässä läheisyydessä oleviin, vapaaehtoisesti liitettäviin kiinteistöihin, 

uuden valmisteilla olevan vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti. Toiminta-alueen 

supistamisen jälkeen osuuskunta voi kuitenkin toimittaa vesihuoltopalveluita myös 

toiminta-alueen ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille aivan kuten tähänkin asti esimerkiksi 

Nurmin ja Sorilan alueella.  

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta esittää nyt Tampereen kaupungille nykyisen Aitolahti-

Hirviniemen vesihuollon toiminta-alueen supistamista (myönnetty v 2011) vastaamaan nyt 

rakennettavan runkolinjan välittömässä läheisyydessä olevien, vapaaehtoisesti liitettävien 

kiinteistöjen rajoja. Supistetun toiminta-alueen pääperiaate on vapaaehtoisuus sekä tarve 

saada puhdasta ja käyttökelpoista talousvettä. Hanke mahdollistaa myös kiinteistön 

jätevesiasioiden hoitamisen kuntoon samanaikaisesti keskitetyn vesihuoltoverkoston 

kanssa. 
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Alustavien tiedustelujen perusteella tähän supistettuun toiminta-alueeseen olisi 

aikaisemmasta laajemmasta toiminta-alueesta siirtymässä yhteensä 42 kiinteistöä sekä 

kolme yhteisökiinteistöä. Tiedustelut ovat tässä vaiheessa kohdistuneet niihin 

kiinteistöihin, jotka ovat viimeisen vuoden aikana olleet vielä mukana vesihuolto-

hankkeessa. Mikäli nyt olet uudelleen kiinnostunut vesihuoltohankkeesta, voit tämän 

tiedotteen myötä vielä ottaa yhteyttä Arvi Loimusaloon.  

 

Vesiosuuskunta on hankkeen viivästymisestä johtuen joutunut peruuttamaan 

/vapauttamaan osuuskunnalle jo myönnetyn vesihuoltoavustuksen Pirkanmaan ELY-

keskukselle. Avustus oli suuruudeltaan 155.000 euroa ja se olisi kohdistunut vain 

sivuhaarojen rakentamiseen. Avustuksen vapauttaminen ei sen sivuhaaroihin 

kohdistuvuudesta johtuen vaikuta runkolinjan taloudellisiin toteuttamisedellytyksiin. 

Tulevien sivuhaarojen osalta osuuskunta edellyttää Tampereen kaupungilta osuuskuntien 

tukemisen mallin mukaista tukea, joka pääsääntöisesti korvaa nyt menetetyn Ely-tuen. 

 

Osuuskunta pitää erittäin tärkeänä, että tuleva alueellinen kehitys mahdollistaa nyt 

rakennettavan vesihuoltoverkoston laajemman käytön, ja että Tampereen kaupunki 

mahdollistaa uusien rakentamispaikkojen muodostamisen esimerkiksi myönteisten 

suunnittelutarveratkaisujen kautta. Nämä tukisivat alueelle rakennettavaa 

vesihuoltoverkostoa sekä jatkossa sivuhaarojen rakentamista.  

 

Vesihuoltoverkoston rakentamisesta kiinteistölle aiheutuvat kustannukset pyritään 

pitämään aiemmin esitetyllä hintatasolla. Liittymismaksut ja lainaosuuden maksimisumma 

säilytetään ennallaan. Sorilassa ns. kanta-alueen liittymismaksu on 4725 €. Tällä alueella 

liittyjälle ei kohdistu erikseen vesihuoltoverkoston rakentamisen liittyvää lainaosuutta. 

Hirviniemen puolen liittymismaksu on 4725 € + vesihuoltoverkoston rakentamisen 

lainaosuus enintään 6000 €.  

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta käsittelee osuuskunnan jättämän 

muutoshakemuksen huhtikuun kokouksessaan. Käsittelyn ja päätöksen jälkeen kaupunki 

ja osuuskunta järjestävät yhdessä avoimen yleisötilaisuuden alueen asukkaille esillä 

olevan hankkeen asioista.  
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