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Lainsäädännön muutoksen keskeiset 

tavoitteet  (VHL, MRL) 

Lain perustelut (3 luku: Esityksen tavoitteet 

ja keskeiset ehdotukset)   

 

Varmistaa turvallisten ja kohtuuhintaisten 
vesihuoltopalvelujen saatavuus 

Parantaa hulevesien kokonaishallintaa sään ja vesiolojen 
ääri-ilmiöiden lisääntyessä ja päällystettyjen pintojen 
määrän kasvaessa yhdyskunnissa 

2.12.2014   



Lainsäädännön muutoksesta 

Kyseessä osittaisuudistus: 

osa pykälistä muuttui ja 
lakeihin tuli uusia pykäliä 

 Vesihuoltolain 
soveltamisalana on edelleen 

asutuksen ja asutukseen 
vesihuollon puolesta 

rinnastuvan toiminnan 
vesihuolto 

Huleveden  viemäröinti ei 
ole enää vesihuoltoa, mutta 

siihen sovelletaan 
vesihuoltolakia silloin, kun 

vesihuoltolaitos siitä 
huolehtii 

 Vesihuoltolaitoksen 
määritelmä: huolehtii 

yhdyskunnan vesihuollosta 
kunnan hyväksymällä 

toiminta-alueella 

2.12.2014   



Lainsäädännön muutoksesta 

Varmistaa  
turvallisten ja 

kohtuuhintaisten 
vesihuoltopalvelujen 

saatavuus 

Varautuminen 
ja suunnittelu, 

selvilläolo 

2.12.2014   



Keskeisiä muutoksia 

 Laitosten selvilläolo- ja 
tarkkailuvelvollisuuksien 

täsmentäminen 

 Varautuminen 
vesihuollon 

häiriötilanteisiin 

Hinnanalennusta ja 
virhettä koskevan 

säännöksen muutos 

2.12.2014   

 Tarkoitettu tehostamaan 
varautumista ja verkoston 

kunnossapitoa 



Lainsäädännön muutoksesta 

 Toiminta-alueen 
hyväksymisen edellytyksiä 
ja tiedottamisvelvollisuutta 

tiukennettu 

  Kunnalla on vesihuollon 
kehittämisvelvollisuus, 
mutta ei velvollisuutta 

laatia 
kehittämissuunnitelmaa 

 Liittämisvelvollisuus on 
edelleen pääsääntönä 

laitoksen toiminta-alueella, 
mutta sitä on lievennetty 

taajaman ulkopuolella 

 Toiminta-aluetta voidaan 
tietyin edellytyksin supistaa 

myös silloin, kun siellä on 
liitettyjä kiinteistöjä 

2.12.2014   



Lainsäädännön muutoksesta -

hulevedet 

Parantaa hulevesien 
kokonaishallintaa 
sään ja vesiolojen 

ääri-ilmiöiden 
lisääntyessä ja 
päällystettyjen 

pintojen määrän 
kasvaessa 

yhdyskunnissa 

 

Huleveden 
hallinta 

2.12.2014   

Kunnan keinot ja 
järjestelmä  ja 

järjestämisvastuu MRL 

Laitoksen 
hulevesiviemäriverkosto 

VHL 

kiinteistö 



Hulevesien hallinta  - maankäyttö- 

ja rakennuslaki 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 103 b § 1 ja 4 kohta, 
Määritelmät   

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

• Kunnan hulevesijärjestelmä on hulevesien 
hallintaan tarkoitettujen alueiden ja rakenteiden 
kokonaisuus lukuun ottamatta vesihuoltolaitoksen 
hulevesiviemäriverkostoja 

 

2.12.2014    



Maankäyttö- ja rakennuslaki 103 i § 

Hulevesien hallinnan järjestäminen  

asemakaava-alueella 

• Kunta vastaa  hulevesien hallinnan 
järjestämisestä (pääsääntöisesti 
asemakaava-alueet)  103 i § 

• Kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään 
tarvittaessa toimenpiteisiin kunnan 
hulevesijärjestelmän ja vesihuoltolaitoksen 
hulevesiviemäriverkoston toteuttamiseksi tai 
hulevesien hallitsemiseksi muulla tavoin 

2.12.2014    



Huleveden viemäröinnin järjestäminen 

vesihuoltolain mukaan   
  

Vesihuoltolain 17 a § : kunta voi  päättää 

  

– laitoksen kanssa neuvoteltuaan  

– ja  pykälässä sanotuin edellytyksin  

  

että laitos huolehtii päätöksessä määritellyllä alueella 
huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehitystä vastaavasti 

 

• Alue ei ole välttämättä sama kuin laitoksen toiminta-alue 

• Alueen määrittelylle ei määräaikaa: siihen asti nykyinen alue 

• Ei estettä sille, että kunta huolehtii itse huleveden 
viemäröinnistä 

  

 

2.12.2014    



Huleveden kustannusten 

kattaminen 

2.12.2014   

Vesihuoltolaitoksen 
asiakkailta perimät maksut – 
vesihuoltolain 18 ja 19 § 

Yleisten alueiden huleveden 
viemäröinnistä kunnalta 
perittävä korvaus (19 a §) 

Kunnan julkisoikeudellinen 
hulevesimaksu kunnan 
hulevesijärjestelmän piiriin 
kuuluvilla alueilla 

tai kunnan 
verovarat 



Lainsäädännön muutoksesta 

Julkisuusvalvonta 

Vesihuoltolaitoksen 
toiminnan ja 

talouden 
läpinäkyvyyden ja 

seurannan 
parantaminen    

2.12.2014   



  
Laadittava tase, tuloslaskelma ja 

rahoituslaskelma ja esitettävä niiden 
liitteenä olevat tiedot 

Vesihuollosta   

Huleveden viemäröinnistä 

Laadittava kirjanpitolaissa tarkoitettu 
toimintakertomus 

 

Toimintakertomuksessa tulee esittää 
ymmärrettävässä muodossa 
tilinpäätöstiedot sekä tiedot 

vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, 
laatua ja kannattavuutta koskevista 

tunnusluvuista (sitten kun ne on 
käytettävissä)  

2.12.2014   

Julkistettava 
tietoverkossa.  
Lisäksi laitoksen 
hinnoitteluperusteet  
ja toimitusehdot 

Vesihuollon 
tietojärjestelmä 



Siirtymäsäännökset 
• Tiedot verkostojen sijainnista sähköiseen muotoon viimeistään 

31.12.2016 

• Toiminta-alueet, taajamat sekä vesijohto- ja 
jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet kartalle 
viimeistään 31.12.2016 

• Suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta viimeistään 
31.12.2016 

• Liittämisvelvollisuus  lain voimaantuloon mennessä hyväksytyllä 
toiminta-alueella (jossa laitos on ryhtynyt toimenpiteisiin) toimii 
niin kuin ennen uutta lakia 31.12.2018 asti  

• Laitos huolehtii huleveden viemäröinnistä nykyisellä  toiminta-
alueellaan niin kuin ennen uutta lakia siihen saakka, kun kunta 
tekee uuden 17 a §:n mukaisen päätöksen  

2.12.2014   



Lisätietoja: 
Ratamestarinkatu  7 

00520 HELSINKI 

 

Puhelin 09 868 9010 

Sähköposti vvy@vvy.fi 

www.vvy.fi 

2.12.2014   


