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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



Hulevesien 
hallinnan 
organisointi 
kunnissa



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 
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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 %



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
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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



Hulevesivastuista päättämisen valmistelun tilanne
- kysymys osoitettu niille, jotka eivät ole tehneet päätöksiä 2014 
jälkeen 
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19; 25 %

58; 75 %

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

Kyllä Ei



Hulevesien putkiviemärit
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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



Hulevesien putkiviemäröinnin vastuun siirtäminen 
vesihuoltolaitokselta kunnalle 
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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…



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



Hulevesimaksut
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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 %)



Julkisoikeudellinen hulevesimaksu
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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



Julkisoikeudellisista hulevesimaksuista
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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



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.
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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 
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kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki

Kuntatalo, Toinen linja 14

00530 Helsinki

Hyvää syksyn jatkoa kaikille!

Tuulia Innala

040 572 2120

Tuulia.innala@kuntaliitto.fi

https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.youtube.com/kuntaliitto

