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Hattulan kunta

HS-VEDEN TOIMINTA-ALUE HATTULASSA

HS-Vedessä on laadittu ehdotus yhtiön toiminta-alueiden päivittämiseksi Hattulan kunnan alueella.

Esitys toiminta-alueiden ajantasaistamiseksi on määritetty vesijohdolle ja jätevesiviemärille.

Toiminta-alue esityksessä ei määritetä enää toiminta-aluetta hulevesiviemärille vesihuoltolain

(22.8.2014/681) muutoksen vuoksi. Jo päätetyt huleveden toiminta-alueet jäävät voimaan, kunnes

uusista hulevesiviemäriverkoston järjestelyistä päätetään.

Vesihuoltolain 8 §:n mukaisesti kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa

muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen (tässä HS-Vesi) esityksestä. Ennen

toiminta-alueen hyväksymistä kunta tiedottaa asiasta riittävässä laajuudessa sekä pyytää

lausunnot valvontaviranomaisilta. Myös alueen kiinteistön omistajille ja haltijoille varataan tilaisuus

tulla kuulluiksi. Vesihuoltolain 4 §:n mukaisesti valvontaviranomaisia ovat toimialoillaan ELY-

keskus, kunnan terveydensuojeluviranomainen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän

huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.

Vesihuoltolaitoksella on vesihuollosta huolehtimisvelvollisuus toiminta-alueellaan. Toisaalta

toiminta-alueella oleva kiinteistö on velvollinen liittymään laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.

Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta laissa erikseen määritellyin perustein. Vapautuksen

myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Vapautusperusteet muuttuivat

kiinteistönomistajia kohtaan lievemmiksi syksyllä 2014. Kuitenkin 31.12 2018 asti sovelletaan

siirtymäaikaa ennen 1.9.2014 hyväksytyillä toiminta-alueilla, joilla vesihuoltolaitos on ryhtynyt

toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi. Siirtymäaikana vanhoihin toiminta-alueisiin

kohdistuviin vapautushakemuksiin sovelletaan aiempia, kiinteistöä kohtaan tiukempia

vapautusperusteita.

Toiminta-aluepäätöksellä voidaan katsoa olevan merkittäviä oikeusvaikutuksia sekä kiinteistön että

vesihuoltolaitoksen suhteen. Ehdotuksemme toiminta-alueeksi on pyritty määrittelemään

mahdollisimman pitkälti nykyistä vesihuoltojärjestelmää noudatellen. Ehdotusta tehtäessä on
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pyritty rajaamaan toiminta-alueen ulkopuolelle kiinteistöt, joita ei voi liittää yhtiön verkostoihin

ilman, että jouduttaisiin sijoittamaan johtoja yksityisten maanomistajien maille. Tällaisia kiinteistöjä

voidaan toki kytkeä HS-Veden vesihuoltojärjestelmään, vaikka ne eivät tässä vaiheessa toiminta-

alueella sijaitsisikaan. Myös sellaiset teollisuus- ym. kiinteistöt, joiden ei katsota kuuluvan

vesihuoltolain soveltamisalaan, on rajattu pääsääntöisesti toiminta-alueiden ulkopuolelle. Edellä

mainitun kaltaisille kiinteistöille kuitenkin tarjotaan vesihuoltopalveluita: rakennetut

teollisuuskiinteistöt on pääsääntöisesti jo liitetty yhtiön verkostoihin ja uusien teollisuusalueiden

vesihuolto toteutetaan HS-Veden toimesta asemakaavan mukaisen kadunrakentamisen

yhteydessä.

Asemakaava-alueilla yhtiön toiminta-alueeksi katsotaan vain rakentamiseen tarkoitetut alueet ja

puistot yms. rajataan toiminta-alueen ulkopuolelle, vaikka karttaliitteissä olevat rajausviivat toisin

määrittelisivätkin. Mikäli nyt esitettävien, uusien toiminta-alueiden sisäpuolella on kiinteistöjä, joita

ei tällä hetkellä voida liittää vesihuoltoverkostoihin, esitämme että Hattulan kunnan toiminta-

aluepäätöksessä todettaisiin, että tällaisten kiinteistöjen liittäminen on toteutettavissa 5 vuoden

kuluessa toiminta-aluepäätöksen hyväksymisestä.

HS-Vesi on ottanut käyttöön käytännön, että jatkossa yhtiö esittää toiminta-alueensa kunnille

toiminta-alueiden päivittämistä vuosittain.

HS-Veden hallitus käsitteli osaltaan ehdotuksen yhtiön vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueeksi

Hattulan kunnan alueelle kokouksessaan 16.12.2016. HS-Veden hallitus päätti kokouksessaan

esittää liitteenä olevan ehdotuksen toiminta-alueiden päivittämiseksi Hattulassa. Ehdotus sisältää

lainsäädännöllisen taustan, päivitysehdotuksen muodostamisperiaatteet, esitettävät toiminta-

aluemuutokset ja liitekartat.
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