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Lainsäädännön ja kaupunkien 
ohjaus hulevesiratkaisuissa 
Tuleeko vedenpaisumus? Hulevesiratkaisut muuttuvassa ilmastossa 
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Yleistä lakimuutoksista hulevesien hallinnassa

 Hulevesien hallinnan kokonaisvaltainen edistäminen  MRL 13 a –luku

 Hulevesien poisjohtaminen ja käsittely eivät ole enää vesihuoltoa

 Vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla kuuluu MRL:n
103 i §:n mukaan kunnalle

 Kunta voi ottaa hulevesien hallinnan järjestettäväkseen muillakin alueilla

 Kiinteistö vastaa lähtökohtaisesti kiinteistöllä muodostuvien hulevesien 
hallinnasta

 Vesihuoltolaitos voi edelleen vastata huleveden viemäröinnistä, jos kunta niin 
päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan (VHL 17 a §)

 Huleveden viemäröintiä koskevia säännöksiä edelleen vesihuoltolaissa
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Mistä kunta päättää hulevesien hallintaan liittyen?

1. Hulevesivastuista sopiminen ja päättäminen 

2. Monijäseninen toimielin (MRL 103 d §) mikä?

3. Kunnan määräämä viranomainen / kunta  mikä, kuka?

4. Kunnan hulevesimaksun mahdollinen käyttöönotto ja määritteleminen 

 Kunnan hulevesijärjestelmän määritteleminen

 Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueen piiriin kuuluvien kiinteistöjen määritteleminen

 Tunnistaa ja yhteensovittaa rajapinnat vesihuoltolaitoksen maksuihin (hulevesiviemäröintimaksu 
/jätevesimaksu)

5. Hulevesimääräysten tarpeen arviointi
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Kunnan perusvaihtoehdot 
hulevesijärjestelyille
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Kunta vastaa kaikesta hulevesien hallinnasta, myös 
hulevesiviemäriverkostoista

Kunta vastaa hulevesien hallinnasta lukuun ottamatta 
viemäröintiä, josta vastaa vesihuoltolaitos

Hulevesien hallinnassa noudatetaan maankäyttö-
ja rakennuslakia. Hulevesien hallinnassa noudatetaan maankäyttö- ja 

rakennuslakia sekä vesihuoltolakia
Kaaviot: 
Leppänen ja 
Renko, Pöyry

Vaihtoehtojen eroja
Kunta vastaa kaikesta hulevesien 
hallinnasta, myös 
hulevesiviemäriverkostoista

 Yksi laki: Kaikkeen hulevesien hallintaan sovelletaan 
maankäyttö- ja rakennuslakia.

 Kokonaisuus on yhden toimijan vastuulla.

 Liittymisen velvoitteet ovat samat järjestelmästä (viemäri/oja) 
riippumatta.

 Käytössä voi olla vain yksi vuotuinen maksu, kunnan 
julkisoikeudellinen hulevesimaksu, tai ei lainkaan maksua.

 Liittymis- tai rakentamismaksuja ei voida periä.

 Kunnan hulevesimaksua peritään kiinteistön sijainnin 
perusteella eli periminen ei edellytä liittymissopimusta.

 Määritettävä kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalue.

 Kun huleveden viemäröinti siirretään kunnan vastuulle, on 
kunnan varauduttava kustannusten kasvamiseen.

Kunta vastaa hulevesien hallinnasta lukuun 
ottamatta viemäröintiä, josta vastaa 
vesihuoltolaitos
 Kaksi lakia: Vesihuoltolaitoksen huolehtimaan huleveden 

viemäröintiin sovelletaan vesihuoltolakia ja muuhun 
hulevesien hallintaan maankäyttö- ja rakennuslakia.

 Hulevesien hallinnassa kaksi toimijaa.

 Vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin liittyminen on lain 
mukaan ensisijainen vaihtoehto huleveden 
viemäröintialueella.

 Käytössä voi olla kaksi eri tyyppistä maksua, joita voidaan 
periä myös samoilta kiinteistöiltä.

 Määritettävä vesihuoltolaitoksen huleveden 
viemäröintialue (ent. toiminta-alue) ja kunnan 
hulevesijärjestelmän vaikutusalue.

 Vesihuoltolaitos voi periä maksuja vain liittymissopimuksen 
perusteella.

 Kunta maksaa vesihuoltolaitokselle korvauksen yleisten 
alueiden huleveden viemäröinnistä
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Kuntien valintoja

 Molempia vaihtoehtoja käytössä tai ollaan ottamassa käyttöön

 Perusteita säilyttää kaksi toimijaa: peruskunnan resurssit, vesihuoltolaitoksen käytännöt ja 
kokemus, sekaviemäröinnin vähentäminen

 Esim. Lempäälä, Rovaniemi, Joensuu, Riihimäki, HSY-alue

 Perusteita siirtyä yhden toimijan malliin: yksi laki ja toimija, kiinteistöjen samanlainen 
kohtelu, hulevesien kokonaisvaltaisen hallinnan tukeminen,  sekaviemäröinnin 
vähentäminen

 Esim. Vaasa, Kajaani, Turku, Jyväskylä, Ikaalinen, Haapajärvi, Hämeenlinna, Akaa, Hattula, 
Tampere, Kuopio

 Eniten päänvaivaa kunnissa, joissa vesihuoltolaitos on yhtiömuotoinen ja joissa 
hulevesiviemärit yhtiön taseessa

 Kuinka paljon vesihuoltolaitos voi osallistua ”huolehtimiseen” ilman VHL 17 a §:n sopimusta? 

9.10.2019 7

Vesihuoltolain soveltaminen

 2 § Soveltamisala
 Tätä lakia sovelletaan myös … sade- tai sulamisveden (hulevesi) viemäröintiin siltä osin kuin 

vesihuoltolaitos siitä huolehtii. 

 3 § Määritelmät
 7) huleveden viemäröinnillä huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista 

vesihuoltolaitoksen hulevesiviemärissä ja käsittelyä;

 17 a § Huleveden viemäröinnin järjestäminen
 Kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii päätöksessä 

määriteltävällä alueella huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti.

 …päätöksen edellytyksenä on, että kunta ja laitos ovat sopineet huleveden viemäröinnistä…

 Päätökseen on liitettävä kartta, jossa esitetään alueet, joilla on vesihuoltolaitoksen 
hulevesiviemäriverkosto, sekä alueet, joille verkosto rakennetaan.

 Mikäli VHL tulee sovellettavaksi, myös sen maksu- ja liittymissäännökset yms. 
tulevat sovellettavaksi
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MRL:ssa kunnalle annetut tehtävät

 Kunnalle annettuja tehtäviä ovat
 Hulevesien hallinnan järjestäminen (103 i §)

 Hulevesitaksan hyväksyminen (103 n §)

 Hulevesisuunnitelman hyväksyminen (tarvittaessa) (103 l §)

 Monijäsenisen toimielimen tehtäviä ovat
 Lain noudattamisen valvonta (103 d §)

 Hulevesimääräysten antaminen (103 j §)

 Määräysten antaminen kiinteistön omistajille hulevesistä aiheutuvan haitan 
poistamiseksi (103 k §)

 Uhkasakon tai teettämisuhan asettaminen (182 §)

 Tarkastusoikeus (183 §)
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MRL:ssa kunnalle annetut tehtävät

 Kunnan määräämälle viranomaiselle annettuja tehtäviä ovat

 Vapautuksen myöntäminen kunnan hulevesijärjestelmästä (103 f §)
– Vapautus ei välttämättä vaikuttaisi hulevesimaksuun!

 Rajakohdan osoittaminen (103 g §)
– Kunnan hulevesijärjestelmän ja kiinteistön hulevesijärjestelmän vastuuraja

– Rajakohtia voi olla useita

– Ehdotus: voisi olla vesihuoltolaitoksen liitoskohtalausunnon tapainen

– Valituskelpoinen päätös, hallintovalitus hallinto-oikeuteen (MRL 190 §)

 Ei tarvitse olla sama viranomainen 103 f ja 103 g §
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Kunnan julkisoikeudellinen hulevesimaksu

 Kunta voi periä julkisoikeudellista hulevesimaksua, jolla katetaan kunnan 
hulevesijärjestelmästä kunnalle aiheutuneet kustannukset (103 n §)

 Vuosittaista julkisoikeudellista hulevesimaksua voi periä 
hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta 
tai haltijoilta

 Kunta hyväksyy maksun määräämisen perusteet sisältävän taksan

 Maksun perusteita ovat kunnan hulevesien hallinnan ratkaisut ja järjestelmän 
suunnittelukustannukset sekä kiinteistön sijainti kunnan hulevesijärjestelmän 
vaikutusalueella

 Päätökseen tulee sisältyä erittely kiinteistöistä, jotka kuuluvat kunnan 
hulevesijärjestelmän piiriin

 Aiheuttamisperiaate

9.10.2019 11

Liittyminen kunnan hulevesijärjestelmään

 Kunnan määräämä viranomainen osoittaa kiinteistön välittömään 
läheisyyteen kunnan ja kiinteistön hulevesijärjestelmien rajakohdat 
(MRL 103 g §).

 kiinteistön rajalla tai kiinteistön ulkopuolella

 ”rajakohtalausunto/rajakohtailmoitus” (Päätös)

 MRL: kunnan ja kiinteistön omistajan tai haltijan välille ei laadita 
sopimusta hulevesien johtamisesta kunnan 
hulevesijärjestelmään. 

 Vesihuoltolaitoksen sopimusehtoja täydentävät yleiset 
toimitusehdot eivät sovellu eikä niitä käytetä kunnan 
hulevesijärjestelmään liityttäessä. 
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Liittyminen kunnan hulevesijärjestelmään

 Vesihuoltolaitoksen liittymissopimuksen sopimusehtoja vastaavia 
määräyksiä voidaan antaa rajakohdan osoittamisen yhteydessä. 

 Rajakohdan osoittamisen yhteydessä on perusteltua antaa 
hulevesien johtamisen kannalta olennaisimmat määräykset.

 Liittämis- ja padotuskorkeus + muita teknisiä määräyksiä, sijaintitiedot 
(esimerkiksi tonttiviemärin sijainti), vastuunjako, ehtoja (esim. viivyttäminen 
kiinteistöllä) 

9.10.2019 13

Kunnan hulevesimääräykset 103 j §

 Ensimmäisenä hulevesimääräykset laati Jyväskylän kaupunki, 
voimaan 1.1.2018 

 Määräykset voivat koskea:

1. hulevesien määrää, laatua, maahan imeyttämistä, viivyttämistä ja 
tarkkailua sekä hulevesien käsittelyä kiinteistöllä;

2. kiinteistön hulevesijärjestelmän liittämistä kunnan hulevesijärjestelmään; 
ja

3. muita näihin rinnastettavia, hulevesien hallintaan liittyviä seikkoja.

Määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai 
asemakaavassa on asiasta toisin määrätty.
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Milloin järjestämisvelvollisuus?

 Kunnan järjestämisvelvollisuus (MRL 103 i §): ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin 
kunnan hulevesijärjestelmän ja vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkoston 
toteuttamiseksi tai hulevesien hallitsemiseksi muulla tavoin. 

 Kunnan on toteutettava kunnan hulevesijärjestelmä asemakaavan mukaisen maankäytön tarpeita 
vastaavasti. 

 Milloin maankäytön tarpeet edellyttävät kunnan toimenpiteitä? Harkintakysymys!

 Kiinteistönomistaja vastaa MRL 103 e §:n mukaan kiinteistönsä hulevesien hallinnasta

 Kunta voi antaa määräyksen hulevesistä aiheutuvan haitan poistamiseksi MRL 103 k §:n 
nojalla. 

 Annetaan aina tapauskohtaisesti valituskelpoisella hallintopakkopäätöksellä.

 HE:n perustelut: ”esimerkiksi, jos kiinteistöillä on korkeuseroja tai erityisiä pinnanmuodostumia tai maalajeja 
tai pinnoitteita, jotka eivät läpäise hulevesiä. Hulevesiä saattaisi myös olla tarpeen käsitellä kiinteistöllä 
esimerkiksi suuren kiintoainemäärän tai muun hulevesien laatuun vaikuttavan syyn takia ennen niiden 
johtamista kunnan hulevesijärjestelmään.”

9.10.2019 15

Kiinteistöjen väliset ojat

 Pääasiassa eivät kuulu kunnan vastuulle.

 Asemakaava-alueella ojan sijoittaminen ja muut ojituskysymykset ratkaistaan lähtökohtaisesti 
MRL:n nojalla, ei vesilain. 

 165 §:ssä on määrätty, että kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava, että kiinteistön 
luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen ei aiheuta huomattavaa haittaa naapurille.

 161 a §: Veden johtaminen ja ojittaminen

 Johtamiseen ja ojitukseen sovelletaan yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamista koskevaa 
yleissäännöstä eli MRL161 §:ää (ks. viittaus MRL 161 a.2 §:ssä sekä VL 5 luku 9.3 §). 

 MRL 161 §:n mukaisesti oikeuden myöntäminen edellyttää siis, ettei ojittamista voida muuten 
järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin, ettei ojitus vaikeuta alueen kaavoitusta tai 
kaavan toteuttamista ja ettei ojituksesta aiheudu rasitetulle kiinteistölle tarpeetonta haittaa. 

 MRL 161 §:n mukaan laitteiden sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 
Kun kyse on ojittamisesta, asian ratkaisee kuitenkin kunnan erikseen määräämä viranomainen 
(MRL 161 a.2 §).

 MRL 161 a §:n soveltamisalaa on rajattu  vesilaki
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Kunnan hulevesimaksu ja vesihuoltolaitoksen 
maksujen uudelleenjärjestelyt

 Yhden toimijan malli: kunta vastaa kaikesta

 Kunnan vastuulle myös hulevesiviemärit

 Kunta ei maksa korvausta vesihuoltolaitokselle, VHL 19 a §.

 Vesihuoltolaitos ei voi periä hulevesiviemärimaksuja. 

 Kunnan resurssit voi varmistaa kunnan hulevesimaksun käyttöön ottamisella.
– Maksu on arvonlisäveroton

 Kannattaisiko maksun käyttöön ottamisesta tehdä periaatepäätös ennen vastuunjaon 
vahvistamista?

 Kunnan hulevesimaksun ei tarvitse olla täyskatteinen.

 Jätevesimaksujen alentaminen tai korotuspaineen hillintä (hulevesiviemäreiden osalta)?

9.10.2019 17

Kunnan hulevesimaksu ja vesihuoltolaitoksen 
maksujen uudelleenjärjestelyt

Jaetun vastuun malli:

 Harkittavaksi kunnan hulevesimaksun käyttöönottaminen

 Mahdollisuus kattaa hulevesijärjestelmien kuluja

 Taksan huolellinen perusteleminen helpottaa läpimenoa

 Vesihuollon eriyttäminen kirjanpidossa 20 §

 Sovelletaan myös huleveden viemäröintiin; kustannukset ja tulot näkyviin

 Edellyttää erillisten hulevesiviemärimaksujen käyttöönottoa, ellei jo käytössä tai katteellisuuden tarkistusta (jos laitos 
on vastuutoimija)

 Haasteena maksujen perimiselle on, että liittymissopimuksia, joissa on eritelty hulevesiliittymä, on alettu tehdä vasta 
2000-luvulla

 Haasteena myös, että liittymisen valvontaan ei ole panostettu  toiminta-alueilla paljon liittymättömiä

 Vaikutukset jätevesimaksuun (alentavasti)?

 Sekaviemärit jätevesiviemäreitä, sis. edelleen jätevesimaksuun

 Korvaus yleisten alueiden huleveden viemäröinnistä

 Vesihuoltolaitokselle maksettava korvaus voi olla niin suuri, että kunnan hulevesimaksun käyttöönottaminen tulee 
ajankohtaiseksi
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Kunnan julkisoikeudellinen hulevesimaksu

 Kuntaliitto teettänyt selvityksen kunnan 
julkisoikeudellisen hulevesimaksun perusteista

 Esitetty maksun määrittämisperuste ja 
laskentaohje

 Selvitys julkaistu Kuntaliiton verkkokaupassa 

 http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=31
76

 Julkaistu myös osana Vesihuollon kehittäminen ja 
ohjaaminen –opasta

9.10.2019 19

Huleveden viemäröinnistä sopiminen kunnan 
ja vesihuoltolaitoksen kesken

 Ohjeistusta saatavana Kuntaliiton yleiskirjeestä 8/2014: 
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2015/lait-vesihuoltolain-seka-maankaytto-ja-
rakennuslain-muuttamisesta

 Kuntaliitto ja Vesilaitosyhdistys ovat laatineet VHL 17 a §:n mukaisen sopimusmallin

 Materiaali sisältää sopimusmallin, sen liitteet ja taustamuistion

 https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sopimusmalli-huleveden-viemaroinnista-
sopimiseksi

 Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoituksella on toteutettu selvitys vesihuoltolain 19 a 
§:n mukaisen korvauksen määrittämiseksi

 Julkaistu Vesilaitosyhdistyksen monistesarjassa 
(http://vvy.fi/julkaisut_ansiomerkit/monistesarja)
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Vesihuoltolaitoksen ja kunnan 
hulevesivastuiden rajapinnat -opas

 Sopii pääasiassa jaetun vastuun malliin

 Tunnistettu eri vastuunjakovaihtoehtojen 
haasteita sekä listattu hyviä käytäntöjä

 https://www.vvy.fi/kehittamisrahasto/hankerekisteri

 Hae esim. hankkeen toteuttajaorganisaatiolla 
nimellä Pöyry Finland Oy, oikean hankkeen 
kohdalla paina plus-merkkiä, näytä

9.10.2019 21

Uudistettava Hulevesiopas

 Kuntaliiton julkaiseman Hulevesioppaan 
(2012) lainsäädäntöosien päivitys tehty

 Julkaistu luvut 6, 7, 20 ja 21 kevään 2017 
aikana erillisenä liitteenä Kuntaliiton 
verkkokaupassa

 http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=
3345

 Suunnitteilla laajempi päivitys  projekti?

 Hulevesityöpaja päivitystarpeista pidetty 
29.5.2017

9.10.2019 22
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Hulevesikyselyn 
tuloksia

Kuntaliiton hulevesikyselyn tuloksia 

 Webropol-kysely keväällä 2019. 

 Kyselylomake sähköisesti kaikkiin Manner-Suomen kuntiin (295 kpl). 

 Vastauksia saatiin 158 kunnasta  vastausprosentti 53,6. 
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Kyselyyn vastanneiden kuntien kokoluokka vs. Manner-Suomen 
kuntien kokoluokkajakauma (N=158/295)

Kyselyyn vastanneet Koko maan kunnat
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Organisointipäätökset

 Vastanneista kunnista noin 80 kuntaa  oli tehnyt organisointia koskevan 
päätöksen vuoden 2014 MRL:n muutoksen jälkeen 

 Osassa kunnista oli jo MRL:n muutoksen voimaantullessa käytössä 
ratkaisu, jonka mukaan kunta oli vastannut kaikesta hulevesien 
hallinnasta 

259.10.2019
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Jokin muu jako

Vastuu on jaettu siten, että vesihuoltolaitos vastaa huleveden
putkiviemäröinnistä(VHL 17 a § päätös) ja kunta muusta hulevesien

hallinnasta

Kunta vastaa kaikesta hulevesien hallinnasta, myös putkiviemäreistä MRL:n
nojalla(vesihuoltolaitoksella ei ole vastuutahoroolia)

Vastaajien lukumäärä

"Miten hulevesivastuut on jaettu kunnassanne tällä hetkellä?" 
(N=158)

60 %

17 %

25 %

9.10.2019
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Syitä valintaan ”joku muu” -organisaatiomalli

 Asian käsittely on kunnassa kesken ja/tai vastuujakoa ei ole päätetty

 ”Toistaiseksi kunta ja vesilaitos vastaavat hulevesiverkostosta yhdessä.

 ”Asia on päättämättä mutta kunnalle kaatuu” 

 ”Vesihuoltoyksikkö tulee jatkossakin vastaamaan koko kaupungin 
hulevesijärjestelmästä sopimuksella. Sopimusta ei ole vielä tehty.”

 Kunnan vesihuoltolaitos vastaa kaikesta hulevesien hallinnasta.

 MRL 103 i §: Kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella.

 Kunta vastaa hulevesien hallinnasta, operointivastuu (kunnossapito) on 
vesihuoltoyhtiöllä.  kysymys ymmärretty virheellisesti

 Ei hulevesiviemäreitä  todennäköisesti kunta vastaa

  arviolta 27 vastaajasta 9 toimii tosiasiallisesti kahden vastuutoimijan 
mallilla ja 7 siten, että kunta vastaa kaikesta hulevesien hallinnasta

279.10.2019
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Jokin muu jako

Vastuu on jaettu siten, että vesihuoltolaitos vastaa huleveden
putkiviemäröinnistä(VHL 17 a § päätös) ja kunta muusta hulevesien

hallinnasta

Kunta vastaa kaikesta hulevesien hallinnasta, myös putkiviemäreistä MRL:n
nojalla(vesihuoltolaitoksella ei ole vastuutahoroolia)

"Perustuuko yllä mainittu vastuunjako kunnassanne maankäyttö- ja rakennuslain sekä 
vesihuoltolain uudistuksen voimaantuloajankohdan 1.9.2014 jälkeen tehtyyn 

päätökseen?" N=158

Kyllä Ei
9.10.2019
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Hulevesivastuista päättämisen valmistelun 
tilanne
- kysymys osoitettu niille, jotka eivät ole tehneet päätöksiä 
2014 jälkeen 

29

19; 25 %

58; 75 %

"Valmistellaanko kunnassanne hulevesivastuista päättämistä?" (N=77)

Kyllä Ei

9.10.2019

Hulevesien putkiviemärit

30

139; 88 %

19; 12 %

"Onko kunnassanne huleveden putkiviemäreitä?" (N=158)

Kyllä Ei

Reilu 60 prosenttia 
vastaajista ilmoitti, että 
huleveden putkiviemärit 
ovat kunnan taseessa. 

Vajaa 40 prosenttia 
vastasi, että putkiviemärit 
ovat vesihuoltolaitoksen 
taseessa.

Onko kunnassa 
suunnitteilla tehdä 
muutoksia huleveden 
putkiviemäreiden 
omistussuhteisiin? 

95 % EI 
5 % KYLLÄ
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Hulevesien putkiviemäröinnin vastuun 
siirtäminen vesihuoltolaitokselta kunnalle 

31

11; 65 %

6; 35 %

"Onko kunnassanne tavoitteena hulevesien putkiviemäröinnin vastuun siirtäminen 
tulevaisuudessa vesihuoltolaitokselta kunnalle?" (N=17)

Kyllä Ei

Vain ne vastaajat, 
jotka ilmoittivat, että 
kunnassa 
valmistellaan 
hulevesivastuista 
päättämistä.
2 kunnassa ei tietoa 
valmistelun 
lopputulemasta 
vielä…

9.10.2019

Kahden vastuutoimijan malli
Yleisten alueiden hulevesien viemäröinti
Vhl 19 a §:n mukainen korvaus kunnalta vesihuoltolaitokselle

32
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Sovittu, että korvausta ei makseta

Ei, korvauksesta ei ole sovittu

Kyllä, korvauksesta on sovittu

Vastaajien lukumäärä

"Onko kuntanne sopinut vesihuoltolaitoksen kanssa, että kunta maksaa 
vesihuoltolaitokselle yleisten alueiden hulevesiviemäröinnistä korvausta (VHL 19 a 

§)?" N=38

Korvausten suuruus 
enimmäkseen 20-25 %, 
vaihtelu 11-50 % (100 %)

9.10.2019
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Hulevesimaksut

33
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Kunnassa ei ole käytössä mitään hulevesimaksua

Vesihuoltolaitoksen huleveden viemäröintimaksu on sisällytetty jäteveden hintaan

Vesihuoltolaitoksella on käytössä erillinen huleveden viemäröintimaksu

Kunnassa on käytössä MRL:n mukainen kunnan julkisoikeudellinen hulevesimaksu

Vastaajien lukumäärä

"Millaisia hulevesimaksuja kunnassanne on käytössä?" (N=158)

67 %

15 %

16 %
Maksu otettu käyttöön pääasiassa vuosina 2018 
(48 %), 2019 (20 %) ja 2016 (12 %)

9.10.2019

Julkisoikeudellinen hulevesimaksu

34
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Muu tekijä

Vähennyskerroin: vesihuoltolaitoksen tai kiinteistön omat
hulevesienhallintaratkaisut maksuaalentavana tekijänä

Tiheyskerroin: aluejako rakennustiheyden perusteella

Valuma-aluekerroin: valuma-alueen herkkyys kuormitusmuutokselle otettu
huomioon

Läpäisemättömyyskerroin: kiinteistötyypin suhteellinen läpäisemätön pinta-ala

Pinta-alakerroin: kiinteistön pinta-ala

Kiinteistökerroin: kiinteistön rakennustyyppi

"Mitkä seuraavista tekijöistä sisältyvät kunnan julkisoikeudellisen 
hulevesimaksun määräytymisen perusteisiin?" N=26

9.10.2019
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Julkisoikeudellisista hulevesimaksuista

35
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"Kuinka monta eri hulevesimaksuluokkaa 
kunnassanne on käytössä?" N=25

Omakotitalo Rivitalo Kerrostalo Liike- ja teollisuusrakennus

Maksu euroa euroa euroa euroa

Keski-arvo 52,3 275,5 486,8 738,8

Minimi 10 20 20 0

Maksimi 2000 2500 5000 10000

Esimerkki maksuluokituksesta: 
1. Omakotitalot 
2. Paritalot 
3. Rivitalot 
4. Kerrostalot 
5. Liike-, toimisto-, myymälä- ja     
opetusrakennukset 
6. Teollisuus- ja varastorakennukset

9.10.2019

Palaute MRL:n 13 a –luvusta ja 
kehittämisehdotukset

Palautetta:

 Lain tarkoitus hyvä: hulevesiasiat huomioon jo kaavojen suunnitteluvaiheessa

 Toimeenpano melko verkkaista 

 Vaikeatajuinen lainsäädäntö, resurssien puute, jakoa vesihuoltolaitoksen ja peruskunnan 
välillä pidettiin keinotekoisena
– monitahoinen ja monen eri tahon vastuulla oleva asia

 Maksusta vapauttaminen vaikeaa: osin mielletään veroluonteiseksi

 Rajakohdan määrittämiseen toivottiin ohjeistusta

369.10.2019
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Palaute MRL:n 13 a –luvusta ja 
kehittämisehdotukset

Kehittämisehdotuksia:

 Vesihuoltolaitoksen mahdollisuus huolehtia putkiviemäreistä tulisi poistaa

 Enemmän ja joustavampia mahdollisuuksia organisointiin ja palveluiden tuottamiseen

 Lainsäädännöllisesti väljempiä (mutta toki perusteltuja!) vaihtoehtoja kustannusten 
kattamiseksi kaivataan kentällä

 Maksupykälien selventämistä toivottiin

 Laissa tulisi olla yksiselitteisesti kirjattu, tuleeko hulevesijärjestelmän vaikutusalue 
hyväksyä kunnassa ja kuka sen hyväksyy 

379.10.2019

Katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaki
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978)

38

Tontinomistajan/-vuokraajan tehtävät

 Lumen- ja jäänpoisto jalkakäytävältä 
tontin kohdalta

 Jalkakäytävän viereinen katuoja ja 
sadevesikouru tulee pitää lumettomana 
ja jäättömänä

 Tontille johtavan kulkutien 
kunnossapito, tonttiliittymään auratun 
lumen poisto sekä ojarummun avoinna 
pitäminen

 Viherkaistan (max 3 m) ja ojan roskien 
siivous sekä kasvillisuuden siistinä 
pitäminen. Istutukset hoitaa kunta. 

9.10.2019
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Katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaki
vs. MRL:n hulevesisäännökset 13 a -luku

39

• Katujen kunnossapitolaki: Kunta voi ottaa tontinomistajan tehtävät hoitoonsa 
kokonaan tai osittain kaikilla asemakaava-alueilla tai rajatulla alueella. 

•  vastuut vaihtelevat eri kunnissa

• Kunnassa valvoo kunnossa- ja puhtaanapitoa KUNNAN MÄÄRÄÄMÄ 
VIRANOMAINEN (monijäseninen toimielin)

• Vrt. hulevesisäännösten noudattamista valvoo kunnan määräämä monijäseninen 
toimielin (MRL 103 d §)

• MRL 103 f §: Kiinteistön omistajan tai haltijan on johdettava kiinteistön hulevedet 
kunnan hulevesijärjestelmään, jos niitä ei voi imeyttää kiinteistöllä tai jos niitä ei 
johdeta vesihuoltolain 17 a §:ssä tarkoitettuun vesihuoltolaitoksen 
hulevesiviemäriverkostoon.

9.10.2019

Katujen kunnossa- ja puhtaanapitolain ja MRL:n
rajapinnat

40

• hulevesien hallinnalla tarkoitetaan hulevesien 
imeyttämiseen, viivyttämiseen, johtamiseen, 
viemäröintiin ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä;

• kunnan hulevesijärjestelmällä tarkoitetaan 
hulevesien hallintaan tarkoitettujen alueiden ja 
rakenteiden kokonaisuutta lukuun ottamatta 
vesihuoltolain (119/2001) 17 a §:ssä tarkoitettuja 
vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoja; ja

• kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella 
tarkoitetaan aluetta, jolla sijaitsevia kiinteistöjä 
kunnan hulevesijärjestelmä palvelee.

• Kunnan hulevesijärjestelmä määritettävä
• MRL 103 g §: kiinteistön hulevesijärjestelmän ja 

kunnan hulevesijärjestelmän rajakohta/rajakohdat 
määritettävä

MRL, rajakohta:
Kiinteistönomistaja vastaa 
kiinteistön hulevesijärjes-
telmästä sekä siihen 
kuuluvista laitteistosta ja 
rakenteista 103 g §:ssä 
tarkoitettuun rajakohtaan 
asti

• Jalkakäytävän viereinen katuoja 
ja sadevesikouru tulee pitää 
lumettomana ja jäättömänä

• ojarummun avoinna pitäminen
• ojan roskien siivous sekä 

kasvillisuuden siistinä 
pitäminen.

9.10.2019
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MRL103 l §: Hulevesisuunnitelma

 Kunta hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman (=detaljisuunnitelma).

 Voi olla osa katusuunnitelmaa.

 Suunnitelmassa esitetään tarpeen mukaan imeytysalueet, kosteikot, ojat, 
valumavesien reitit, putket ja pumppaamot sekä muut kunnan 
hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet.

 Hulevesisuunnitelma on laadittava siten, että suunnitelmassa otetaan 
huomioon asemakaava, katusuunnitelma ja yleisten alueiden suunnitelma 
ja että se täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset 
myös sademäärän ja rankkasateiden lisääntyessä. Suunnitelmaa 
laadittaessa noudatetaan, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta 
kaavaa valmisteltaessa.

419.10.2019

kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 Helsinki

Hyvää syksyn jatkoa!

Paavo Taipale

050 3808368

Paavo.taipale@kuntaliitto.fi
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