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Pirkanmaan ELY-keskus on antanut 10.11.2016 päätöksen, jolla se
muuttaa vesihuoltoavustuksen määrää ja työaikaa. Ylöjärven
kaupunki on hakemuksellaan 8.5.2015 hakenut valtion
vesihuoltoavustusta viemäriverkoston rakentamiseksi Vastamäen ja
Takamaan alueelle. Hakemuksen taustalla oli varmistaa valtion
vesihuoltoavustuksen saaminen alueen hankkeisiin Vahantajoen
vesihuolto-osuuskunnan jouduttua taloudellisiin hankaluuksiin.
Ylöjärven kaupungin hakemuksen perusteella alueelle myönnettiin
vesihuoltoavustusta 150 000 euroa, kuitenkin enintään 20 %
hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Vesihuoltoavustuksen myöntämisen jälkeen Ylöjärven kaupunki ja
Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta solmivat liiketoimintakaupan
1.3.2016 Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan liiketoiminnan ja
omaisuuden siirtämiseksi Ylöjärven Veden omistukseen ja
operoitavaksi. Liiketoimintakaupan valmistelun yhteydessä selvitettiin
mahdollisuutta saattaa yllä mainittu viemärihanke kaupungin
investointibudjetin raameihin, jotta myönnetty vesihuoltoavustus
saataisiin alueen asukkaiden hyödyksi. Vastamäen alueelta rajattu
alue on kuitenkin pienempi, kuin se alue, jolle yllämainittu valtion vesihuoltoavustus alun perin myönnettiin. Tämän perusteella ELY-keskus muutti päätöksen määrää ja työaikaa.
10.11.2016 annetussa päätöksessä todetaan, että nyt rakennettavalle alueelle tuki on 100 000 euroa, mutta korkeintaan 20 %
toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista. Työ on saatettava
päätökseen ja maksatushakemus toimitettava ELY-keskukselle
viimeistään 15.11.2017 mennessä. Tuen saamisen edellytyksenä
on, että Ylöjärven kaupunki toimittaa ELY-keskukselle lainvoimaisen
päätöksen toiminta-alueen hyväksymiseksi Ylöjärven kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi viimeistään 28.2.2017 mennessä.
Alueella on siis Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnalle vahvistettu
viemärilaitoksen toiminta-alue, joka käytännössä on siirtynyt
Ylöjärven kaupungin vesihuoltolaitokselle edellä mainitun
liiketoimintakaupan yhteydessä. Omistuksen siirtymisen
selventämiseksi on järkevää tehdä erillinen päätös, jolla kyseiset
toiminta-alueet siirretään Ylöjärven kaupungin vesihuoltolaitoksen

toiminta-alueiksi. Kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu
”vesihuoltolaissa tarkoitettujen vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden
ja niiden muutosten hyväksyminen, mikäli kyseessä on
merkitykseltään vähäinen teknisluontoinen muutos.”
Kyseisen muutoksen voidaan katsoa olevan käytännössä yllä
mainitun liiketoimintakaupan toimeenpanoa, johon liittyvät
periaatepäätökset on jo tehty ja siten nyt tehtävän päätöksen
voidaan katsoa olevan merkitykseltään vähäinen ja teknisluonteinen.
Oheismateriaali

- ELY-keskuksen päätös 10.11.2016

Lisätiedot

Jouni Vähäkyttä, p. 050 390 4785,
jouni.vahakytta@ylojarvi.fi

Toimitusjohtajan ehdotus:
Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Vahantajoen
vesihuolto-osuuskunnalle määritetyt vesihuollon toiminta-alueet
siirretään Ylöjärven kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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