
Valtuustokysely koskien Tavase Oy:tä - Lassi Kaleva 
 
Kvkys 17.8.2015 Lassi Kalevan valtuustokysely: 
 
  ”Koska Tampereen veden saanti on turvattu Ruskon ja Kaupinojan kautta, 

niin mihin Tampere tarvitsee Tavasea?  
  
  Mikä on Tampereen kanta aluehallintoviraston kielteiseen lupapäätök-

seen?  
  
  Aikooko Tampere rahoittaa Tavasea myös jatkossa?” 
 
  Pormestari Anna-Kaisa Ikosen vastaus Lassi Kalevan kyselyyn: 
  
  ”Tavase Oy on kuuden pirkanmaalaisen kunnan omistama yhtiö, jonka 

omistus jakautuu: Tampere 69,5 %, Valkeakoski 12,5 %, Akaa 7,6 %, 
Kangasala 7,3 %, Lempäälä 2,3 % ja Vesilahti 0,8 %. Yhtiön perustaminen 
tapahtui ensisijassa muiden kuin Tampereen aloitteesta. Yhtiön tavoitteena 
on ollut turvata hyvän, edullisen ja toimintavarman talousveden saaminen 
Tampereen ja viiden muun osakaskunnan asukkaille ja yrityksille. Tavoit-
teen saavuttamiseksi yhtiö on selvittänyt tekopohjavesilaitoksen toiminta-
edellytyksiä ja suorittanut mittavia tutkimuksia Vehoniemen-Isokankaan 
alueella. Yhtiö on jättänyt nykyisen Aluehallintoviraston edeltäjälle jo vuon-
na 2003 suunnitelman, jossa se on pyytänyt lupaa tekopohjavesilaitoksen 
rakentamiseen sekä pohja- ja tekopohjaveden ottamiseen Kangasalan ja 
Pälkäneen kunnissa sekä lupaa töiden aloittamiseen ennen päätöksen 
lainvoimaiseksi tulemista. Hakemusta on täydennetty useaan otteeseen 
myöhemmin. 

 
  Yhtiön perustamisen yhteydessä on osakkaiden kesken solmittu osakas-

sopimus, jonka yksi keskeinen sitoumus on, että kukin osakas takaa Tava-
se Oy:n rahoitusta tarvittaessa. 

 
  Tampereen kaupunginvaltuusto on päättänyt § 282 / 2011, että Tavase 

Oy:n tekopohjavesihanketta viedään eteenpäin yleissuunnitelman pohjalta 
lainvoimaiseen lupapäätökseen saakka ja että yhtiön jatkorahoituksesta 
päättää kaupunginhallitus. Kaupunginvaltuusto on myös vuosittain talous-
arvion osana asettanut Tavase Oy:lle sen toimintaan liittyviä tavoitteita, 
joissa yhtiötä on velvoitettu viemään hanketta eteenpäin. Kaupunginhalli-
tus tai kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto ovat tehneet yhtiön rahoi-
tusta koskevia päätöksiä. 

 
  Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on 18.6.2015 antamassaan pää-

töksessä hylännyt Tavase Oy:n hakemuksen. Kielteistä päätöstä perustel-
laan erityisesti mahdollisilla riskeillä luonnolle ja luontoarvoille sekä sillä, 
että alkuperäisen hakemuksen jättämisen jälkeen Pirkanmaan vesihuollon 
kannalta tekopohjavesihanke on menettänyt merkitystään pintavesivaihto-
ehtojen käyttökelpoisuuden parannuttua ja seudun kuntien toteuttaessa 
muita vedenottamoita.  

 
  Aluehallintoviraston päätöksestä oli mahdollisuus valittaa 20.7.2015 men-

nessä. Tavase Oy on hallituksensa päätöksellä jättänyt valituksen Vaasan 
hallinto-oikeudelle.   

 
  Tampereen kaupunkiseudun vedentarve tulee kasvamaan tulevina vuosina 

väkiluvun kasvun myötä ja tekopohjavesihankkeella voidaan parantaa 
Tampereen seudun vedenhankinnan toimintavarmuutta merkittävästi. 
Tampereen osalta hankkeella on edelleen tarkoitus korvata Ruskon ve-



denpuhdistuslaitoksen pintavedentuotanto tekopohjavedellä. Hankkeen to-
teuduttua Ruskossa vain alkaloidaan ja desinfioidaan tekopohjavesilaitok-
selta tuleva vesi ennen jakeluverkostoon johtamista. Tekopohjavesi on 
laadultaan parempaa kuin pintavedestä valmistettu vesijohtovesi mm. or-
gaanista ainetta on tekopohjavedessä selvästi pintavedestä valmistettua 
vettä vähemmän ja sen lämpötilavaihtelu on olennaisesti pintavettä pie-
nempi. 

 
  Tampereen kaupungilla on merkittävä rooli Tampereen kaupunkiseudun 

vesihuollon toimintavarmuuden kannalta.  Tampereen Vesi toimittaa mm. 
90 % Pirkkalan kunnan talousvedestä. Vettä toimitetaan verkostoyhteyk-
sien kautta säännöllisesti myös Lempäälään, Nokialle, Ylöjärvelle ja Kan-
gasalle.   Erityisesti vesihuollon poikkeustilanteissa Tampereella on ratkai-
seva merkitys, koska Tampereen Vesi pystyy ainoana seudun vesihuolto-
laitoksista toimittamaan merkittäviä määriä lisävettä naapurikunnilleen. Te-
kopohjavesihanketta voidaan pitää Pirkanmaan alueella hyvin merkittävä-
nä pitkän aikavälin kehitysaskeleena alueen talousveden hankinnan tehos-
tamiseksi. 

 
  Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos toimii nykyisin varalaitoksena, jota käyte-

tään lähinnä Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen toiminnan katkaisevissa 
huolto- tai häiriötilanteissa.  Vuonna 1929 käyttöön otettu Kaupinojan laitos 
oli kaupungin päävedenottamo vuoteen 1972 saakka, jolloin vedenotto siir-
rettiin Näsijärven heikentyneen vedenlaadun vuoksi pääosin Roineeseen 
ja Ruskon vedenpuhdistuslaitos otettiin käyttöön. Kaupinojan vanhentunut 
laitos oli välttämätöntä saneerata, jotta se voisi jatkossakin toimittaa laatu-
vaatimukset täyttävää vettä verkostoon. Näsijärven parantunut vedenlaatu  
ja puhdistusprosessin meneillään oleva tehostaminen mahdollistavat sa-
malla Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen tuotantomäärän nostamisen 
niin, että Ruskon tuotanto voidaan häiriötilanteissa kokonaan korvata Kau-
pinojan tuotannolla. Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus vara-
laitoksesta jatkuvaan käyttöön vähentää Ruskon vedenpuhdistuslaitoksella 
tuotettavan veden määrää, mutta siellä tuotetaan jatkossakin huomattava 
osa kaupungin vedentarpeesta. Laajenevan vesijohtoverkoston toiminta-
varmuuden kannalta on tärkeää, että kapasiteetiltaan riittävän suuria ve-
dentuotantolaitoksia on eri puolilla verkostoa, jolloin esim. runkovesijohto-
jen rikkoutumistapauksessa vettä pystytään toimittamaan alueille korvaa-
vasta raakavesilähteestä ja häiriöaluetta siten pienentämään.      

 
  Tekopohjaveteen siirtyminen pienentää myös v. 1972 käyttöönotetun Rus-

kon vedenpuhdistuslaitoksen tulevia saneeraustarpeita, koska tekopohja-
vedelle tarvitaan tulevaisuudessa vain kevyt jälkikäsittely täysimääräiseen 
pintaveden puhdistusprosessiin verrattuna. 

 
  Vesihuollossa tehtävillä ratkaisuilla tulee turvata yhdyskunnan vedensaanti 

vuosikymmenien tähtäimellä. Tekopohjaveden valmistus käytännössä tur-
vaa siihen käytetyn harjun säilymisen mm. soranotolta ja muulta pohjave-
den laadun vaarantavalta toiminnalta. Samalla se turvaa Tampereen seu-
dun kehittymistä varmistamalla alueen riittävän vedensaannin pitkälle tule-
vaisuuteen.   

 
  Tavase Oy:n osakkaat ovat viime vuosina olleet jakautuneena kahteen 

leiriin siten, että Tampere, Lempäälä ja Vesilahti ovat halunneet viedä ai-
nakin hankkeen tutkimus- ja lupavaiheen loppuun saakka, kun taas Kan-
gasala, Valkeakoski ja Akaa ovat halunneet lopettaa toiminnan tai irtaan-
tua yhtiöstä jo ennen tätä. Päätetään Tavase Oy:n jatkosta mitä vain, ol-
laan tilanteessa, että osakkaiden on syytä tehdä yhdessä työtä ja päättää 
jatkosta. 



 
  Yhtiön osakkaat ovat sijoittaneet Tavase Oy:n omaan pääomaan noin 

2,315 milj. euroa. Tämän lisäksi yhtiö on tällä hetkellä velkaa Tampereen 
kaupungille noin 5,8 milj. euroa. Tampereen myöntämälle rahoitukselle on 
olemassa muiden osakaskuntien omistusosuuksia vastaavat takaukset 5,0 
milj. euron määrään saakka, mutta ylimenevältä osalta vain Lempäälä ja 
Vesilahti ovat antaneet takaukset. Kangasala, Valkeakoski ja Akaa eivät 
ole menetelleet osakassopimuksen hengen eivätkä kirjaimen mukaisesti. 

 
  Käytännössä jatkovaihtoehtoja lienee kaksi: 1) Aluehallintoviraston pää-

töksestä tehty valitus pidetään voimassa ja tavoitellaan edelleen positiivis-
ta ratkaisua, jolloin toimintaan käytetyt huomattavat taloudelliset panokset 
tuottaisivat rahan arvoisen lopputuloksen. Yhtiön toiminta ja kustannukset 
tulee minimoida valituksen käsittelyajaksi. On myös mahdollista, että vali-
tus etenee aina Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. 2) Toinen vaihto-
ehto on toteuttaa yhtiön toiminnan hallittu lopettaminen. Se tulee kestä-
mään jonkin aikaa ja siihen tulee varautua myös taloudellisesti, sillä tutki-
mustoiminnan aikaiset laitteet on kerättävä maastosta pois ja päätettävä 
sekä irtisanottava erilaisia yhtiötä sitovia sopimuksia. Taloudellisessa mie-
lessä koko hanke joudutaan kirjaamaan alas eikä lopputuloksena synny 
mitään. Yhteenlasketut menetykset kunnittain ja laskettuna osakassopi-
muksen periaatteen ja tämän hetken vastuiden mukaisesti ovat enintään: 
Tampere 5,64 milj. euroa, Valkeakoski 1,01 milj. euroa, Akaa 0,62 milj. eu-
roa, Kangasala 0,59 milj. euroa, Lempäälä, 0,19 milj. euroa ja Vesilahti 
0,06 milj. euroa. 

 
  Tampereen kaupungin konserniohjausyksikkö tulee järjestämään osakas-

tapaamisen mahdollisimman pian. Siinä on tarkoitus yhteisesti linjata lähi-
tulevaisuuden tavoitteet ja toimenpiteet Tavase Oy:n tiimoilta. Tampereen 
kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto käsittelee tilannetta tuon kokouk-
sen jälkeen. Yhtiön toiminnan kannalta ei tämän hetkisten tietojen valossa 
ole tarpeen tehdä uusia rahoituspäätöksiä ainakaan vuoden 2015 aikana.” 

 
 


