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Hulevesien hallinta lainsäädännössä 
• Hulevesien hallinnasta säädetään maankäyttö- ja 

rakennuslaissa (132/1999) sekä vesihuoltolaissa 
(119/2001) 

• Hulevesiä koskevat säännökset ovat pääosin 
maankäyttö- ja rakennuslain uudessa 13 a luvussa  

• Vesihuoltolain 3 §:ään (määritelmät) tehdyn 
muutoksen myötä hulevesien poisjohtaminen ja 
käsittely eivät ole enää vesihuoltoa  sääntely 
pääosin pois vesihuoltolaista 
» vesihuollon käsitteestä poistettiin huleveden ja 

perustusten kuivatusveden poisjohtaminen ja käsittely 
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Lakimuutosten tavoitteet (HE 218/2013)  
Hulevesien hallinnan kokonaisvaltainen edistäminen 
• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen  
• Vastata tiivistyvän yhdyskuntarakenteen haasteisiin  
• Tehokas hulevesienhallinta, kunnan ja vesilaitoksen 

vastuiden selkeyttäminen  
• Vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten 

varmistaminen  
 pykälät sijoitettiin maankäyttö- ja rakennuslakiin, koska 
hulevesien hallinnan tärkein keino on maankäyttö ja 
kaavoitus. 
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Kunnan ja vesihuoltolaitosten roolit 
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Kunnan vastuulla 
Kokonaisuuden hallinta, mm. 
• Hulevesiohjelma, kaavoitus, rakennusvalvonta 
• Yleisten alueiden kuivatus 

» Kadunkuivatus (syöksykaivot, viiksiputket)  
» Rummut  
» Avouomat ja viivytysrakenteet   
» Tulvareitit  

• Vastuunjaosta riippuen voi olla myös huleveden 
viemäröinti: runkoviemärit 
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Kunnan tulee päättää hulevesien 
hallinnasta 
1. Hulevesivastuista sopiminen ja päättäminen  

» Työnjako kunnan ja vesihuoltolaitoksen välillä   
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 

Noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia Noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia sekä 
vesihuoltolakia 

Kaaviot: 
Leppänen ja 
Renko, 
Pöyry 

Kustannukset katetaan kunnan 
hulevesimaksulla tai verovaroin 

Kustannukset 
katetaan kunnan 
hulevesimaksulla 
/verovaroin ja 
vesihuoltolaitoksen 
hulevesiviemäröinti-
maksulla 
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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 
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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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Kiinteistön vastuulla 
• Rakennuksen kuivatus  
• Huleveden viivytys/imeytys tontilla 

mahdollisuuksien ja kaavamääräysten mukaisesti  
• Luonnollisen vedenjuoksun muuttamisesta ei saa 

aiheutua haittaa naapureille 
• Naapurien väliset rajaojat 
• Liittyminen hulevesiviemäriin, jos kiinteistö sijaitsee 

huleveden viemäröintialueella tai 
• Liittyminen kunnan hulevesijärjestelmään, esim. 

avo-ojaan 
 

13.3.2018 
12 



Onnistuva Suomi tehdään lähellä       
Finlands framgång skapas lokalt  

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 
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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.kunnat.net/product_detai
ls.php?p=3176  

• Julkaistu myös osana Vesihuollon 
kehittäminen ja ohjaaminen –opasta 
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Hulevesijärjestelmän vaikutusalue 
• Alue, jolla sijaitsevia kiinteistöjä kunnan hulevesijärjestelmä 

palvelisi.  
• Vaikutusalueen ulkopuoliset kiinteistöjen omistajat ja haltijat 

eivät joutuisi maksamaan 
• Hulevesijärjestelmä voisi palvella 1) mahdollistamalla 

kiinteistön hulevesien johtamisen kunnan 
hulevesijärjestelmään tai 2) estämällä hulevesien valumisen 
kiinteistölle tai 3) siten, että sen avulla hallitaan yleisten 
alueiden kuten puistojen ja katualueiden hulevesiä. 

• Vaikutusalue osoitettaisiin kunnan hyväksymässä 
hulevesimaksun perusteet sisältävässä taksassa, johon voisi 
hakea muutosta. 
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Kunnan uusi maksu ja vesihuoltolaitoksen 
maksujen uudelleenjärjestelyt (1) 
• Tilanne ennen lakimuutosta:  

» Hulevesien viemäröinnin kulut katettu usein osana 
vesihuoltolaitoksen jätevesimaksuja 

» Muu hulevesien hallinta tehty verovaroin osana 
kaavoitusta, kadunpitoa tms. 

• Maksujärjestelyt tarkistettava joka tapauksessa! 
• 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) 
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Kunnan uusi maksu ja vesihuoltolaitoksen 
maksujen uudelleenjärjestelyt (2) 

• Yhden toimijan malli: kunta vastaa kaikesta 
• Kunnan vastuulle myös hulevesiviemärit 

» Kannattaisiko maksun käyttöön ottamisesta tehdä periaatepäätös 
ennen vastuunjaon vahvistamista? 

» Kunnan resurssit voi varmistaa kunnan hulevesimaksun käyttöön 
ottamisella 

• Maksu ALViton 
» Kunnan hulevesimaksun ei tarvitse olla täyskatteinen. 
» Kunnan ei tarvitse maksaa korvausta vesihuoltolaitokselle (kts. 

VHL 19 a §) 
» Vesihuoltolaitos ei voi periä hulevesiviemärimaksuja  
» Jätevesimaksujen alentaminen tai korotuspaineen hillintä 

(hulevesiviemäreiden osalta)? 
 

13.3.2018 
17 



Onnistuva Suomi tehdään lähellä       
Finlands framgång skapas lokalt  

Kunnan uusi maksu ja vesihuoltolaitoksen 
maksujen uudelleenjärjestelyt (3) 
Jaetun vastuun malli: 
• Harkittavaksi kunnan hulevesimaksun käyttöönottaminen 

» Mahdollisuus kattaa hulevesijärjestelmien kuluja 
» Taksan huolellinen perusteleminen helpottaa läpimenoa 

• Vesihuoltolaitoksen hulevesiviemärimaksu käyttöön 
» 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 

• Kunnan maksama korvaus yleisten alueiden huleveden 
viemäröinnistä 
» vesihuoltolaitokselle maksettava korvaus voi olla suuri 
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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/kehittamisra

hasto/hankerekisteri  
» hae esim. hankkeen 

toteuttajaorganisaatiolla nimellä 
Pöyry Finland Oy 

» Oikean hankkeen kohdalla paina 
plus-merkkiä, näytä 
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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.kunnat.net/product_detai
ls.php?p=3345 

• Alkuperäinen opas: 
• http://shop.kunnat.net/product_detai

ls.php?p=2714 
• Suunnitteilla laajempi päivitys  

projekti? 
• Hulevesityöpaja päivitystarpeista 

pidetty 29.5.2017, työ jatkuu 
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