
   
  
 
Luonnos 11.2.2013 
 

Hallituksen esitys eduskunnalle vesihuoltolainsäädän-
nön muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on saattaa vesi-
huoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuolto-
lain säätämisen jälkeen ilmenneitä tarpeita. 
Esityksessä ehdotetaan muutoksia vesihuol-
tolakiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä 
maankäyttö- ja rakennusasetukseen.  

Ehdotettavilla muutoksilla parannettaisiin 
erityisesti vesihuoltolaitoksen ylläpitoa ja 
riskien hallintaa, tietohuoltoa, taloudenpidon 
läpinäkyvyyttä, kilpailuneutraliteettia sekä 
yhdyskunnan hulevesien hallintaa. Lisäksi 
tarkoituksena on helpottaa erilaisten vesi-
huoltoratkaisujen käyttöä taajamien ulkopuo-
lella. 

Vesihuoltolakiin ehdotetaan säännöksiä ve-
sihuoltolaitosten ja kuntien varautumisesta 
vesihuollon erityistilanteisiin. Lisäksi laitok-
sen tulisi eräin poikkeuksin maksaa asiak-
kaalle vakiohyvitys vesihuollon yli 12 tuntia 
kestävän keskeytyksen takia. 

Esityksen mukaan vesihuolto tulisi eriyttää 
kirjanpidossa ja vesihuoltolaitoksen olisi laa-

dittava toimintakertomus. Lisäksi säädettäi-
siin vesihuollon tietojärjestelmästä. 

Vesihuoltolakiin esitettävien muutosten pe-
rusteella taajamien ulkopuolella sijaitsevia 
kiinteistöjä ei tarvitsisi liittää vesihuoltolai-
toksen verkostoon, jos niiden kiinteistökoh-
tainen vesihuolto on järjestetty asianmukai-
sesti ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueen hyväksymistä. Taajaman ulkopuolella 
sijaitsevaa vapaa-ajankiinteistöä, jolla ei ole 
vesikäymälää, ei tarvitsisi liittää laitoksen 
viemäriverkostoon. 

Kilpailutilanteessa markkinoilla toimiva 
kunnallinen vesihuoltolaitos tulisi yhtiöittää. 
Kilpailutilanne voisi olla kysymyksessä, jos 
kunnallinen laitos esimerkiksi toimittaisi toi-
sille vesihuoltolaitoksille palvelujaan tai hoi-
taisi niiden verkostoja. 

Esityksen mukaan hulevesien kokonaishal-
linnasta säädettäisiin maankäyttö- ja raken-
nuslaissa. Kunnan tulisi suunnitella hulevesi-
en hallinta ja järjestää se asemakaava-
alueilla. Se voisi periä hallinnasta maksuja. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1 Johdanto 

Vesihuoltolaki (119/2001) tuli voimaan 1 
päivänä maaliskuuta 2001, jonka jälkeen sii-
hen on tehty vain vähäisiä muutoksia. Vuon-
na 2005 lailla 54/2005 lisättiin vesihuoltolain 
16 §:ään 3 ja 4 momentti tietojen saannista 
vesihuoltolaitoksen asiakirjoista sekä valit-
tamisesta vesihuoltolaitoksen päätöksestä, 
jolla on ratkaistu tiedonsaantia asiakirjasta 
koskeva asia. Samalla muutettiin 16 §:n ot-
sikkoa. Vuoden 2010 alusta alueelliset ympä-
ristökeskukset muuttuivat elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksiksi, jolloin myös ve-
sihuoltolakiin tehtiin tätä tarkoittavat muu-
tokset. 

Maa- ja metsätalousministeriö on seurannut 
vesihuoltolain täytäntöönpanoa ja lain toimi-
vuutta sen voimaantulosta lähtien. Osana 
seurantaa ministeriö teetti syksyllä 2006 laa-
jan kyselyn, jossa kartoitettiin vesihuoltolai-
tosten, kuntien, viranomaisten ja keskeisten 
sidosryhmien näkemyksiä vesihuoltolain 
toimivuudesta. Vesihuollon erityistilannetyö-
ryhmä ehdotti loppuraportissaan (MMM 
2005:7) toimenpiteitä, joilla voidaan varau-
tua vesihuollon palvelujen tuottamista vaike-
uttaviin ja vaarantaviin erityistilanteisiin. 
Selvitysten perusteella on myös käynyt ilmi, 
että laitosten vesihuollosta perimät maksut 
eivät kaikissa tapauksissa kata vesihuollon 
kustannuksia tai ole kohtuullisia ja tasapuoli-
sia eikä vesihuoltoverkostojen ylläpito ole 
kaikilta osin riittävää. 

Kiinteistön liittämisvelvollisuudesta vesi-
huoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin on 
viime vuosina käyty runsaasti julkista kes-
kustelua. Erityisesti on nostettu esille liittä-
misvelvollisuuden epätarkoituksenmukaisuus 
ja kohtuuttomuus tilanteissa, joissa haja-
asutusalueella sijaitsevan kiinteistön vesi-
huolto on toteutettu asianmukaisin kiinteistö-
kohtaisin ratkaisuin ennen vesihuoltoverkos-
tojen rakentamista alueelle. 

Euroopan komissio on niin sanotun Pal-
mia-prosessin yhteydessä kiinnittänyt huo-
miota kunnallisten vesihuoltolaitosten ase-

maan. Palmia-prosessissa on kysymys siitä, 
saako kunnallinen liikelaitos yhteismarkki-
noille soveltumatonta valtiontukea tiettyjen 
veroetujen ja konkurssisuojan muodossa.  Jos 
kunnallinen vesihuoltolaitos toimii kilpailuti-
lanteessa markkinoilla, voi sen toiminta EU:n 
kilpailuoikeuden näkökulmasta vääristää kil-
pailua.  

Vesihuoltolaitoksen tehtäviin kuuluu vesi-
huoltolain perusteella yhdyskunnan hulevesi-
en poisjohtaminen. Laitoksen hulevesiviemä-
rit ja muut viemäriverkostot ovat kuitenkin 
riittämättömiä runsaista sateista aiheutuvien 
vesimäärien johtamiseen. Suuri määrä hule-
vettä voi aiheuttaa tarpeen ohijuoksutuksiin 
jätevesien puhdistuslaitoksilla. Suurten vir-
taamahuippujen tasaamiseksi ja hulevesien 
ohjaamiseksi hallitusti rakennetuilla alueilla 
tarvitaan viemäreiden lisäksi maanpäällisiä 
rakenteita ja tulvareittejä sekä näiden raken-
teiden suunnittelua alueidenkäytön suunnitte-
lun yhteydessä. 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 
17.9.2008 työryhmän selvittämään vesihuol-
tolain ja siihen liittyvän lainsäädännön tarkis-
tamistarpeet sekä valmistelemaan tarvittavat 
ehdotukset säädösmuutoksiksi. Ministeriö 
tarkisti työryhmän toimeksiantoa 13.7.2009. 
Työryhmän loppuraportti valmistui 
17.6.2010 (MMM 2010:6). 

Vesihuoltolain ja sen soveltamisen seuran-
nan perusteella laissa on kehittämistarpeita. 
Esityksessä ehdotetaan useita säännösmuu-
toksia ja -lisäyksiä vesihuoltolakiin. Ne koh-
distuvat erityisesti vesihuollon kehittämiseen 
ja toimintavarmuuteen, velvollisuuteen liittää 
kiinteistö vesihuoltolaitoksen verkostoon, ve-
sihuoltolaitoksen talouden läpinäkyvyyteen, 
kilpailuneutraliteettiin sekä hulevesien hal-
lintaan.  

Hulevesien hallinnan järjestämisestä sää-
dettäisiin maankäyttö- ja rakennuslaissa, jo-
hon ehdotetaan tätä tarkoittavia lisäyksiä. 

Uudistuksilla parannetaan vesihuoltolaitos-
ten toimintaedellytyksiä, vesihuoltolaitoksen 
asiakkaan asemaa sekä hulevesien kokonais-
hallintaa. 
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2 Nykyt i la 

2.1 Suomen lainsäädäntö 

Vesihuoltolaki 

Vuonna 2001 voimaan tulleessa vesihuol-
tolaissa säädetään vesihuollon kehittämisestä, 
vesihuoltopalvelujen järjestämisestä, niistä 
huolehtimisesta sekä vesihuoltolaitoksen ja 
sen asiakkaan välisestä suhteesta. Vesihuol-
lolla tarkoitetaan vedenhankintaa eli veden 
johtamista, käsittelyä ja toimittamista talous-
vetenä käytettäväksi sekä viemäröintiä eli jä-
teveden, huleveden ja perustusten kuivatus-
veden poisjohtamista ja käsittelyä. 

Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sel-
lainen vesihuolto, että kohtuullisin kustan-
nuksin on saatavissa riittävästi terveydellises-
ti ja muutenkin moitteetonta talousvettä sekä 
terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta 
asianmukainen viemäröinti. Lakia sovelle-
taan asutuksen vesihuoltoon sekä asutukseen 
rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-
ajantoiminnan vesihuoltoon. 

Vesihuoltolain mukaan vastuu vesihuollon 
järjestämisestä on kiinteistön omistajalla tai 
haltijalla tai kunnalla. Kunta kehittää vesi-
huoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vas-
taavasti ja järjestää vesihuollon, jos suureh-
kon asukasjoukon tarve tai terveydelliset tai 
ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. 
Kunta hyväksyy alueellaan toimiville vesi-
huoltolaitoksille toiminta-alueet, joilla kiin-
teistöjen liittäminen laitoksen vesijohtoon tai 
viemäriin on tarpeen asutuksen tai vesihuol-
lon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkei-
no- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laa-
dun vuoksi. Vesihuoltolaitoksen tulee voida 
huolehtia toiminta-alueen vesihuollosta ta-
loudellisesti sekä asianmukaisesti. Jos kunta 
ei ole vastuussa vesihuollon järjestämisestä, 
vastaa kiinteistön omistaja tai haltija kiinteis-
tönsä vesihuollosta. 

Ympäristönsuojelulain ja vesihuoltolain 
nojalla annetussa valtioneuvoston asetukses-
sa yhdyskuntajätevesistä (888/2006) sääde-
tään vesihuoltolaitoksen jätevesiviemärin pii-
riin saatettavista alueista. Asetuksen mukai-
sesti taajamat on sisällytettävä vesihuolto-
laissa tarkoitettuihin vesihuoltolaitoksen toi-

minta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin 
saatettaviin alueisiin. 

Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta 
toiminta-alueella, jonka kunta on sille hyväk-
synyt. Huolehtiminen tapahtuu yhdyskunta-
kehitystä vastaavasti ja kunnan tekemän toi-
minta-aluepäätöksen mukaisesti. Vesihuolto-
laitos vastaa, että sen toimittama talousvesi 
täyttää terveydensuojelulaissa (763/1994) 
asetetut vaatimukset. Laitos tarkkailee käyt-
tämänsä raakaveden määrää ja laatua sekä 
veden hävikkiä laitoksen verkostossa. Vesi-
huoltolaitos myös tiedottaa toimittamansa ta-
lousveden laadusta, jäteveden puhdistuksen 
tasosta sekä vesihuollon maksujen määräy-
tymisperusteista.  

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva 
kiinteistö liitetään laitoksen vesijohtoon ja jä-
tevesiviemäriin sekä huleveden ja perustus-
ten kuivatusveden poisjohtamista varten tar-
koitettuun viemäriin. Kiinteistön omistaja tai 
haltija voi saada vapautuksen liittämisvelvol-
lisuudesta vain laissa säädettyjen vesihuolto-
laitoksen toimintaan ja kiinteistökohtaiseen 
vesihuoltoon liittyvien edellytysten täyttyes-
sä. Vesihuoltolaitos määrittää jokaista ver-
kostoonsa liitettävää kiinteistöä varten liittä-
miskohdat kiinteistön välittömästä läheisyy-
destä. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa 
kiinteistön vesihuoltolaitteistosta liittämis-
kohtaan saakka. Vesihuoltolaitos ja asiakas 
tekevät yksityisoikeudellisen sopimuksen 
kirjallisesti tai sähköisesti kiinteistön liittä-
misestä vesihuoltolaitoksen verkostoon sekä 
laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyt-
tämisestä. 

Vesihuoltolaitos perii asiakkailtaan vesi-
huollosta veden ja jäteveden määrään ja laa-
tuun perustuvaa käyttömaksua. Lisäksi se voi 
periä liittymismaksun, perusmaksun sekä 
muita maksuja vesihuoltopalveluistaan. Mak-
suille asetetaan vesihuoltolaissa tarkentavia 
vaatimuksia. Ensinnäkin maksuilla tulee voi-
da kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja 
kustannukset. Toiseksi maksuihin voi sisäl-
tyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. 
Kolmanneksi maksujen tulee olla kohtuulli-
set ja tasapuoliset. 

Vesihuoltolaissa säädetään vesihuollon asi-
akkaan suojasta vesihuoltopalvelujen jatku-
vuuden ja hyvän laadun turvaamiseksi. Vesi-
huoltolaitos voi keskeyttää vesihuollon pal-



   
  

 

4 

velun vain asiakkaan olennaisen laiminlyön-
nin perusteella, ja jos kysymys ei ole välitön-
tä vaaraa tai huomattavaa haittaa aiheuttavas-
ta tilanteesta, aikaisintaan viiden viikon ku-
luttua siitä ajankohdasta, kun se ilmoitti asi-
akkaalle keskeyttämisen uhkasta. Jos vesi-
huollossa on virhe, on asiakas oikeutettu hin-
nanalennukseen. Vesihuoltolaitos korvaa 
myös vesihuollon virheestä aiheutuvan omai-
suusvahingon ja asiakkaalle aiheutuvan ta-
loudellisen vahingon. Jos asiakas on kulutta-
jansuojalainsäädännössä tarkoitettu kuluttuja, 
laissa säädetystä asiakkaan suojasta ei voi 
poiketa hänen vahingokseen. Jos asiakas ei 
ole kuluttuja, suurinta osaa asiakkaan suojak-
si annetusta sääntelystä sovelletaan vain, kun 
muuta ei ole sovittu. 

Vesihuoltolain mukaisia valvontaviran-
omaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus sekä kunnan terveydensuojeluvi-
ranomainen ja kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen. Valvontaviranomainen voi kiel-
tää jatkamasta tai toistamasta vesihuoltolain 
vastaista menettelyä tai määrätä täyttämään 
lain mukaiset velvoitteet. Se voi myös tehos-
taa kieltoa tai määräystä uhkasakolla. Jos 
kunta on laiminlyönyt vesihuollon järjestä-
misen, voi asianosainen tai asiassa yleistä 
etua valvova viranomainen saattaa valvonta-
asian vireille elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksessa. 
 
 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) 
ja sen nojalla annetussa maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksessa (895/1999) säädetään alu-
eiden suunnittelusta, rakentamisesta ja käy-
töstä. Vesihuolto ja sen järjestäminen kytkey-
tyvät monilla tavoin maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaiseen sääntelyyn. Alueiden käy-
tön suunnittelussa ja rakentamisessa tulee 
esimerkiksi ottaa vesihuollon järjestäminen 
huomioon, vesihuollon tarpeet vaikuttavat 
lain mukaiseen suunnittelutarpeeseen ja vesi-
huoltolaitosten rakennukset sekä rakennelmat 
tarvitsevat yleensä maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaisen rakennusluvan. 

Vesihuollon järjestämisen huomioon otta-
misesta maankäyttö- ja rakennuslain mukai-

sessa kaavoituksessa säädetään yleis- ja ase-
makaavan sisältövaatimuksissa sekä ranta-
alueiden kaavoituksen erityissäännöksissä. 
Myös rakennusjärjestyksen määräykset voi-
vat kohdistua vesihuollon järjestämiseen. 
Vesihuollon järjestämisen edellytykset on 
otettava huomioon uusia rakennuslupia 
myönnettäessä. Maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaan rakennusluvan myöntämisen edelly-
tyksenä on, että vedensaanti ja jätevedet voi-
daan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa 
ympäristölle. Laissa on lisäksi yhdyskunta-
teknisten laitteiden sijoittamisesta säännök-
siä, joita sovelletaan myös vesihuoltolaitok-
sen vesijohtoihin ja viemäreihin. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säännök-
siä, joita voidaan soveltaa hulevesien hallin-
nassa. Valtioneuvoston hyväksymien valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VnP 
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
30.11.2000) mukaan yleis- ja asemakaavoi-
tuksessa on varauduttava lisääntyviin myrs-
kyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. Hu-
levesien johtamisen huomioon ottamisesta 
säädetään muun muassa kaavoitussäännök-
sissä, katualueen ja yleisen alueen suunnitte-
lusäännöksissä sekä rakentamiseen liittyvissä 
säännöksissä. Kuivatus- ja sadevesien johta-
minen on käytävä ilmi katusuunnitelmasta 
sekä tarvittaessa myös puistosuunnitelmasta 
ja muista yleisten alueiden suunnitelmista, 
joiden mukaisesti kunta rakentaa kadun tai 
toteuttaa muun yleisen alueen.  

Kunta voi ohjata kiinteistökohtaista hule-
vesien hallintaa maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisten kaavamääräysten, rakennusjärjes-
tyksen ja rakennuslupamääräysten avulla. Jos 
rakennuspaikkana olevalla kiinteistöllä tai 
yleisellä alueella suoritetaan luonnollista ve-
denjuoksua muuttavia toimenpiteitä, on kiin-
teistön omistajan tai haltijan huolehdittava 
siitä, ettei toimenpiteistä aiheudu huomatta-
vaa haittaa naapurille. Maankäyttö- ja raken-
nuslaissa on myös säännökset ojan sijoitta-
misesta asemakaava-alueelle, ja hulevesien 
hallintaa kiinteistöillä voidaan edistää yhteis-
järjestelyin ja rasittein. Lisäksi ympäristömi-
nisteriön asetuksessa rakentamisen valvon-
nasta ja teknisestä tarkastuksesta (Suomen 
rakentamismääräyskokoelma A1, 2006) sää-
detään rakennuspaikan sadevesien johtami-
sesta rakennuspaikalta. 
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Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen lu-
van tarvitsevissa hankkeissa osoitetaan ase-
mapiirroksessa erikseen merkinnöin hule-
vesien hallinnan suunta kiinteistöllä. Lupa-
asiakirjoissa ilmaistaan myös korkeus, jossa 
kiinteistön maapinnan tulee olla suhteessa 
meren pintaan.  

 
 

Laki vesihuollon tukemisesta 

Vesihuollon tukemisesta annetussa laissa 
(686/2004) säädetään vesihuollon tukemises-
ta valtion talousarviossa tätä varten myönnet-
tävillä määrärahoilla. Vesihuoltoa tuetaan 
yleensä myöntämällä avustusta vesihuolto-
toimenpiteisiin, joskus myös toteuttamalla 
toimenpide valtion työnä. Tukea voidaan 
myöntää vesihuoltolaissa tarkoitetulle vesi-
huoltolaitokselle, muulle vesihuoltoyhtymäl-
le tai -yhteisölle, kuntayhtymälle tai kunnal-
le. Vesihuoltoavustusta on mahdollista 
myöntää rajoitetuin edellytyksin myös ra-
kennetun kiinteistön omistajalle tai haltijalle. 

Tuettavan toimenpiteen on palveltava asu-
tuksen tai siihen rinnastuvan elinkeino- ja 
vapaa-ajantoiminnan vedenhankintaa tai jä-
teveden poisjohtamista ja käsittelyä. Toi-
menpiteen tarkoituksena tulee olla alueellisen 
yhteistyön aikaansaaminen vesihuollossa, ve-
sihuollon turvaaminen erityistilanteissa, ve-
sihuoltolain mukaisen vesihuollon aikaan-
saaminen maaseutuyhteiskunnissa ja haja-
asutusalueilla tai pinta- tai pohjavesien pi-
laantumisen ehkäiseminen tai niiden tilan pa-
rantaminen. Vesihuoltoavustusta voidaan 
myöntää myös rakennetun kiinteistön omista-
jalle tai haltijalle kiinteistön liittämiseksi ve-
sihuoltoverkostoon, jos tästä aiheutuisi muu-
toin poikkeuksellisen suuret kustannukset. 

Vesihuoltotoimenpiteen tukemisen yleisenä 
edellytyksenä on, että toimenpiteen toteutta-
minen on tarpeen taloudellisista, terveydelli-
sistä, ympäristönsuojelullisista tai muista 
vastaavista syistä. Lisäksi toimenpidettä var-
ten tulee olla laadittu suunnitelma ja toimen-
piteen kustannuksien on oltava kohtuulliset 
sillä saavutettaviin hyötyihin nähden. Tuke-
misen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota 
sekä vedenhankintaan että jätevesien poisjoh-
tamiseen ja käsittelyyn. Vesihuoltolaissa tar-
koitetuilla vesihuollon maksuilla ei tule kat-

taa niitä kustannuksia, joita varten tukea 
myönnetään. 

Vesihuoltoavustuksella voidaan kattaa ve-
sihuoltotoimenpiteiden suunnittelun ja toteut-
tamisen sekä toimenpiteitä palvelevien selvi-
tysten kustannuksia. Avustusta ei voida käyt-
tää vesihuoltolaitteistojen ylläpitokustannuk-
siin. Pääsääntönä on, että vesihuoltoavustuk-
sen osuus voi olla enintään 30 prosenttia kus-
tannuksista. 
 
 
 
Terveydensuojelulaki 

Terveydensuojelulaissa (763/1994) sääde-
tään talousvettä toimittavista laitoksista sekä 
talousveden laadusta ja valvonnasta. Lain 
tarkoituksena on väestön ja yksilön tervey-
den ylläpitäminen ja edistäminen sekä 
elinympäristössä mahdollisesti terveyshaittaa 
aiheuttavien tekijöiden ehkäisy, vähentämi-
nen ja poistaminen. 

Terveydensuojelulaissa talousvedellä tar-
koitetaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta 
vettä, joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruo-
an valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoi-
tuksiin tai jota käytetään elintarvikkeiden 
valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen tai 
markkinoille saattamiseen. Talousvetenä 
käytettävän veden on oltava terveydelle hai-
tatonta ja käyttötarkoitukseensa soveltuvaa. 
Vedenottamo ja talousvettä toimittava laitos 
on suunniteltava, sijoitettava sekä rakennet-
tava ja sitä on hoidettava siten, että talousvesi 
täyttää terveydelliset laatuvaatimukset. 

Kunnan terveydensuojeluviranomainen 
valvoo talousvettä toimittavan laitoksen toi-
mittaman veden laatua. Laitoksen on haetta-
va siltä toimintansa hyväksymistä ennen sen 
aloittamista, olennaista laajentamista tai 
muuttamista tai talousveden laadun kannalta 
olennaisia muutoksia. Kunnan terveydensuo-
jeluviranomaisella on oikeus antaa toimin-
nanharjoittajalle veden laadun tarkkailuvel-
voitteita tai määräyksiä talousveden käsitte-
lystä tai veden käytöstä, jos ne ovat tarpeen 
veden laadun kannalta tai terveyshaitan eh-
käisemiseksi. Jäteveden johtaminen ja puh-
distus sekä viemärin suunnittelu, sijoittami-
nen, rakentaminen ja kunnossapito on tehtävä 
siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. 
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Jos talousvesi aiheuttaa tai sen epäillään 
aiheuttavan epidemian, on talousvettä toimit-
tavan laitoksen ilmoitettava tästä välittömästi 
kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja 
ryhdyttävä toimenpiteisiin talousveden laa-
dun parantamiseksi. Terveydensuojeluviran-
omainen ryhtyy saamiensa tietojen perusteel-
la viipymättä toimenpiteisiin taudin leviämi-
sen ehkäisemiseksi. Yli 50 henkilön tarpei-
siin tai yli 10 m3 talousvettä päivässä toimit-
tavassa laitoksessa talousveden laatuun vai-
kuttavia toimenpiteitä tekevillä tulee olla So-
siaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
Valviran antama todistus.  

Terveydensuojelulain nojalla annetussa so-
siaali- ja terveysministeriön asetuksessa talo-
usveden laatuvaatimuksista ja valvontatutki-
muksista (461/2000) säädetään, että vesi-
huoltolaitoksen käyttötarkkailuun tulee sisäl-
tyä riittävä raakaveden laadun seuranta veden 
käsittelyn asianmukaisuuden varmistamisek-
si. Juomaveden valmistamiseen tarkoitetun 
pintaveden tarkkailusta on annettu valtioneu-
voston päätös (366/1994), jonka mukaisesti 
pintavettä johtavan laitoksen on tarkkailtava 
otettavan veden laatua erityisen tarkkailuoh-
jelman mukaisesti. 
 
 
 
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestä-
misestä 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämi-
sestä annetun lain (1299/2004) tavoitteena on 
suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä ja Itä-
merta. Vesienhoidon järjestämisen tarkoituk-
sena on ottaa vesien laadun lisäksi huomioon 
muun muassa vesipalvelut ja niiden taloudel-
linen selvitys. Laissa ja sen nojalla annetussa 
valtioneuvoston asetuksessa vesienhoidon 
järjestämisestä (1040/2006) säädetään esi-
merkiksi pinta- ja pohjavesien seurannasta 
sekä vedenkäytön taloudellisesta selvitykses-
tä. 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämi-
sestä annetun lain mukaisesti elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus kerää tarpeelliset 
tiedot talousveden ottoon tarkoitetuista alu-
eista, järjestää vesien seurannan ja laatii ve-
sien seurantaohjelman. Se järjestää pinta- ja 
pohjavesien seurannan niin, että vesien tilasta 

saadaan yhtenäinen ja monipuolinen koko-
naiskuva. Seurantaohjelmaa laatiessaan kes-
kus ottaa soveltuvilta osin huomioon toimin-
nanharjoittajalle muun lain nojalla kuuluvan 
tarkkailun. Viranomaisten ja julkisia palvelu-
ja tarjoavien laitosten on annettava elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskukselle maksutta 
hallussaan olevia tarpeellisia tietoja vesien-
hoitosuunnitelman laatimiseksi. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
laatii vedenkäytön taloudelliset selvitykset. 
Vesienhoidon järjestämisestä annetun ase-
tuksen mukaan selvityksessä esitetään veden 
käyttötarkoituksen taloudellisen merkittä-
vyyden arviointi, veden hankinnan ja tarpeen 
pitkän aikavälin ennusteet, vesipalvelujen ta-
loudellinen selvitys sekä vedenkäytön kus-
tannustehokkaimmat yhdistelmät. Vesipalve-
lujen taloudellinen selvitys sisältää laskelmat 
kustannusten kattamisen periaatteen huomi-
oon ottamisesta vesipalveluissa. 
 
 
Laki tulvariskien hallinnasta 

Tulvariskien hallinnasta annetun lain 
(620/2010) tavoitteena on vähentää tulvaris-
kejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia 
vahingollisia seurauksia ja edistää varautu-
mista tulviin. Tulvalla tarkoitetaan myös hu-
levesien kertymisestä aiheutuvaa maan tila-
päistä peittymistä vedellä. Tulvariskien hal-
linnan suunnittelu palvelee muun ohella tul-
vista vesihuollolle aiheutuvien riskien hallin-
taa. 

Tulvariskit arvioidaan ensin alustavasti. 
Arvioinnin perusteella nimetään merkittävät 
tulvariskialueet. Näille alueille laaditaan tul-
vavaara- sekä tulvariskikartat kuvaamaan 
tulvien leviämisalueita ja tulvista mahdolli-
sesti aiheutuvia vahingollisia seurauksia. Ve-
sistöalueille ja merenrannikon alueille laadi-
taan tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa 
esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet ja 
toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. 

Tulvariskien hallinasta annetun lain perus-
teella kunta tekee alustavan arvioinnin hule-
vesitulvista aiheutuvista tulvariskeistä, nime-
ää hulevesitulvien merkittävät tulvariskialu-
eet ja laatii alueille tulvavaarakartat ja tulva-
riskikartat. Kunta laatii ja hyväksyy hule-
vesitulvan vuoksi merkittäväksi tulvariski-
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alueeksi nimetylle alueelle tulvariskien hal-
lintasuunnitelman. 

 
 
Vesilaki 

Vesilaissa (587/2011) säädetään muun 
ohella edellytyksistä pintaveden, pohjaveden 
ja tekopohjaveden ottamiseen. Laissa on 
säännökset veden ottamisesta omalta tai toi-
sen alueelta, veden ottamistarpeiden yhteen-
sovittamisesta, vesijohdon ja laitteistojen si-
joittamisesta sekä vedenottamon suoja-
alueesta. Vesilain ojittamissäännöksiä sovel-
letaan myös jäteveden johtamiseen siten, 
kuin ympäristönsuojelulaissa (86/2000) sää-
detään. Lupajärjestelmällä on vesilaissa kes-
keinen asema. 

Vesilain lupajärjestelmä perustuu luvanva-
raisuuden yleiseen sääntelyyn ja aina luvan-
varaisten vesitaloushankkeiden luetteloon. 
Vesilain mukainen lupa on haettava kaikille 
toiminnoille, jotka saattavat muuttaa vesis-
töä, vesiympäristöä tai pohjavettä siten, että 
muutoksesta aiheutuu tiettyjä haittoja yleisil-
le tai yksityisille eduille. Aina luvanvaraista 
on muun muassa veden ottaminen vesihuol-
tolaitoksen tai sille vettä toimittavan tarpei-
siin tai siirrettäväksi muualla käytettäväksi. 
Pohjaveden ottamiselle tai pohjaveteen vai-
kuttavalle toimenpiteelle tarvitaan käyttötar-
koituksesta riippumatta vesilain mukainen 
lupa, kun otettava tai pohjavesiesiintymästä 
poistuva määrä on yli 250 m3/vrk.  

Veden ottamiseen myönnetään lupa, jos 
hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksi-
tyistä etua tai jos hankkeesta saatava hyöty 
on huomattava verrattuna siitä koituviin me-
netyksiin. Hakijalla on oltava tai hänelle on 
voitava vesilain perusteella myöntää oikeus 
hankkeen edellyttämiin alueisiin. Lupaa ei 
kuitenkaan voida myöntää, jos hanke aiheut-
taa vesilaissa tarkoitettuja huomattavia mene-
tyksiä kuten huomattavia vahingollisia muu-
toksia vesiluonnossa tai sen toiminnassa. 

Kun veden ottamista koskevaa vesilain 
mukaista lupa-asiaa ratkaistaan, on vesiesiin-
tymään kohdistuvat veden ottamistarpeet tar-
vittaessa sovitettava yhteen. Jos vettä ei riitä 
käytettäväksi kaikkiin tarpeisiin, on etusija-
järjestyksessä ensimmäisenä veden ottami-
nen tavanomaista kiinteistökohtaista käyttöä 

varten ottamispaikan lähistössä ja tämän jäl-
keen veden ottaminen yhdyskunnan vesi-
huoltoa varten paikkakunnalla. Etusijajärjes-
tyksessä kolmansina ovat veden ottaminen 
käytettäväksi paikkakunnalla sekä veden ot-
taminen paikkakunnan ulkopuolisen yhdys-
kunnan vesihuoltoa varten. 

Vesilain mukaisessa lupapäätöksessä anne-
taan lupamääräykset muun muassa vesistön 
ja pohjavesiesiintymän tilan säilyttämistä 
varten tarpeellisista toimenpiteistä ja laitteis-
ta. Tarvittaessa määrätään luvanhaltija tark-
kailemaan hankkeen toteuttamista ja vaiku-
tuksia. Päätöksessä on määrättävä veden ot-
tamisen tarkoitus, ottamispaikka ja veden ot-
tamisen enimmäismäärä. Luvassa annetaan 
myös määräykset veden johtamiseksi tarpeel-
listen rakenteiden tai ottamon sijoituspaikas-
ta, vedenottomäärien seuraamisesta ja vesi-
huollon turvaamisesta vedenhankinnan eri-
tyistilanteissa.  

Poikkeuksena vesilain yleiseen sääntelyyn 
voidaan vedenottoon myöntää lupa ilman 
määräystä ajasta, jonka kuluessa ottaminen 
on aloitettava, jos tämä on tarpeen yhdys-
kunnan häiriöttömän vesihuollon turvaami-
seksi. Samasta tai muusta tähän verrattavasta 
painavasta syystä saa vedenottoluvan haltija 
vedenhankinnan erityistilanteissa ilman lu-
paviranomaisen lupaa toimittaa tilapäisesti 
vettä muuhunkin kuin luvassa tarkoitettuun 
käyttöön. 

Aluehallintovirasto voi määrätä pinta- tai 
pohjaveden ottamon ympärillä olevan alueen 
suoja-alueeksi, jos alueen käyttöä on tarpeen 
rajoittaa veden laadun tai vesiesiintymän an-
toisuuden turvaamiseksi. Suoja-
aluepäätöksessä annetaan vedenoton turvaa-
miseksi tarpeelliset määräykset, joista toisel-
le aiheutuva edunmenetys on vedenottamon 
omistajan tai haltijan korvattava. 

Vesihuollon kannalta on merkityksellistä, 
että vesialueen omistaja ei voi estää muita ot-
tamasta pintavettä eikä maa-alueen omistaja 
voi estää muita ottamasta pohjavettä alueel-
taan. Omistaja on oikeutettu hyvitykseen ot-
tamisen aiheuttamasta vahingosta, haitasta ja 
muusta edunmenetyksestä, mutta otetusta ve-
siaineesta ei suoriteta omistajalle tai muulle-
kaan taholle korvausta. 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella voi-
vat tulla sovellettaviksi vesilain ojitussään-
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nökset. Jos vesihuoltolaitoksen viemärin tar-
koituksena on sade- tai kuivatusveden johta-
minen, sitä pidetään vesilaissa tarkoitettuna 
ojana. Jos tällaisessa viemärissä johdetaan 
vettä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelta 
sen ulkopuolelle, on aluetta tai sen osaa käsi-
teltävä kuivatusalueen erillisenä osittelualu-
eena. Hyödyn saajaksi katsotaan tällöin vesi-
huoltolaitos. Vesilain ojitussäännökset tule-
vat sovellettaviksi eräissä tilanteissa myös 
asemakaava-alueella esimerkiksi, jos kiin-
teistölle on tarpeen tehdä oja tai johtaa vettä 
toisen ojaan. 
 
 
Ympäristönsuojelulaki 

Ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja sen 
nojalla annetuissa asetuksissa säädetään jäte-
vesistä aiheutuvan pilaantumisen ehkäisemi-
sestä. Sääntely ulottuu sekä laitoksessa että 
yksittäisellä kiinteistöllä toteutettavaan jäte-
vesien käsittelyyn. Laissa on säännökset 
muun muassa jätevesien yleisestä puhdista-
misvelvollisuudesta, ympäristöluvan myön-
tämisen edellytyksistä jätevesien johtamisel-
le, lupaan sisällytettävistä määräyksistä ja 
velvoitteista, pohjaveden pilaamiskiellosta 
sekä pilaantuneen maaperän ja pohjaveden 
puhdistamisvelvollisuudesta.  

Jos kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolai-
toksen viemäriin eikä toimintaan tarvita ym-
päristölupaa, jätevedet on ympäristönsuojelu-
lain nojalla johdettava ja käsiteltävä siten, 
ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen 
vaaraa. Tätä tarkoitusta varten kiinteistöllä 
on oltava jätevesien käsittelyjärjestelmä. Val-
tioneuvoston asetuksessa talousjätevesien kä-
sittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkos-
tojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) sää-
detään tarkemmin jätevesien käsittelyvaati-
muksista ja käsittelyjärjestelmistä. Kunnan-
valtuusto voi antaa ympäristöön johdettavien 
jätevesien enimmäiskuormituksesta ympäris-
tönsuojelumääräyksiä, jolloin niiden katta-
milla alueilla sovelletaan ympäristönsuojelu-
laissa tarkoitettua jätevesien puhdistustasoa 
ankarampia puhdistusvaatimuksia.  

Jätevesien johtamisen luvanvaraisuudesta 
säädetään ympäristönsuojelulaissa ja ympä-
ristönsuojeluasetuksessa (169/2000). Lain 
mukaan ympäristölupa on oltava ympäristön 

pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimin-
taan ja esimerkiksi sellaiseen jätevesien joh-
tamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen 
tai vesilaissa tarkoitetun noron pilaantumista. 
Ympäristönsuojeluasetuksessa säädetään, et-
tä jätevesien käsittelyyn on oltava ympäristö-
lupa, jos kysymys on puhdistamosta, joka on 
tarkoitettu asukasvastineluvultaan vähintään 
100 henkilön jätevesien käsittelemiseen, tai 
jos kysymys on vähintään 100 henkilön asu-
misjätevesien johtamisesta muualle kuin 
yleiseen viemäriin. 

Ympäristöluvassa annetaan tarpeelliset 
määräykset muun muassa tarkkailusta. Ve-
siin kohdistuvien vaikutusten tarkkailumää-
räystä annettaessa otetaan ympäristönsuoje-
lulain mukaan huomioon, mitä vesienhoidon 
järjestämisestä annetussa laissa tarkoitetussa 
vesien tilan seurantaohjelmassa on pidetty 
tarpeellisena seurannan järjestämiseksi, ja 
tarkkailun tietoja voidaan käyttää tässä seu-
rannassa. Jos teollisuusjätevettä johdetaan 
yhdyskunnan jätevedenpuhdistamolle, mää-
rätään ympäristöluvassa tarvittaessa jätevesi-
en esikäsittelystä. 

Ympäristönsuojelulain ja vesihuoltolain 
nojalla annetussa valtioneuvoston asetukses-
sa yhdyskuntajätevesistä täsmennetään vaa-
timuksia, joita ympäristölupaa tarvitsevalle 
yhdyskuntajätevesien käsittelylle ja johtami-
selle asetetaan. Sen perusteella jätevesi-
viemärien suunnittelussa, rakentamisessa ja 
ylläpidossa on otettava huomioon jäteveden 
käsittelyvaatimukset sekä käytettävä parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa. Huomiota on eri-
tyisesti kiinnitettävä yhdyskuntajätevesien 
määrään ja ominaisuuksiin, vuotojen estämi-
seen ja ylivuotovesistä aiheutuvan vesien pi-
laantumisen rajoittamiseen. Yhdyskuntajäte-
vesien käsittelyvaatimukset yksilöidään ase-
tuksen liitteessä. 

Pohjaveden pilaamiskiellosta säädetään 
ympäristönsuojelulaissa erikseen. Säännök-
sen mukaisesti ainetta tai energiaa ei saa 
panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsi-
tellä siten, että tärkeällä tai muulla veden-
hankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialu-
eella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaral-
liseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti 
huonontua tai toisen kiinteistöllä oleva poh-
javesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai 
kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä 
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voitaisiin käyttää tai toimenpide vaikuttamal-
la pohjaveden laatuun muutoin saattaa louka-
ta yleistä tai toisen yksityistä etua. 
 
 
Kuluttajansuojalaki 

Kuluttajansuojalaissa (38/1978) säädetään 
kulutushyödykkeiden tarjonnasta, myynnistä 
ja muusta markkinoinnista elinkeinonharjoit-
tajilta kuluttajille. Kulutushyödykkeellä tar-
koitetaan tavaroita, palveluksia sekä muita 
hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan luon-
nollisille henkilöille tai joita tällaiset henkilöt 
olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä 
talouttaan varten. Kuluttaja on luonnollinen 
henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeen 
pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin har-
joittamaansa elinkeinotoimintaa varten, ja 
elinkeinonharjoittaja luonnollinen henkilö tai 
yksityinen tai julkinen oikeushenkilö, joka 
taloudellista hyötyä saadakseen ammattimai-
sesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa 
kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan han-
kittaviksi. Kuluttajansuojalaki soveltuu myös 
vesihuoltolaitoksen ja laitoksen asiakkaana 
olevan kuluttajan väliseen suhteeseen. Vesi-
huoltolaitoksen ja asunto-osakeyhtiön suhde 
ei sisälly lain soveltamisalaan.  

Kuluttajansuojalain mukaan elinkeinonhar-
joittaja ei saa käyttää kulutushyödykkeitä tar-
jotessaan sopimusehtoa, jota kulutushyödyk-
keen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat 
huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien 
kannalta kohtuuttomana. Myöskään elinkei-
nonharjoittajien yhteenliittymän kulutushyö-
dykesopimuksia varten laatimien sopimuseh-
tojen tai ehdoista antamien suositusten tai oh-
jeiden ei tule johtaa kuluttajien kannalta koh-
tuuttomien ehtojen käyttämiseen. Kuluttajan-
suojalaissa ei ole erityisiä säännöksiä välttä-
mättömyyspalvelujen kuten vesihuollon 
käyttäjänä olevan kuluttajan oikeudellisesta 
asemasta. 
 
 
 
Kilpailulaki 

Kilpailulaissa (948/2011) säädetään muun 
muassa määräävän markkina-aseman väärin-
käytön kiellosta. Määräävä markkina-asema 

on elinkeinonharjoittajalla, jolla on tietyllä 
alueella yksinoikeus tai muu sellainen mää-
räävä asema, että se merkittävästi ohjaa hyö-
dykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja taikka 
vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailu-
olosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai jakelupor-
taalla. Elinkeinonharjoittaja on luonnollinen 
henkilö tai yksityinen tai julkinen oikeushen-
kilö, joka harjoittaa taloudellista toimintaa. 
Vesihuoltolaitos on kilpailulaissa tarkoitetus-
sa määräävässä markkina-asemassa toiminta-
alueellaan. 

Kilpailunrajoituslain mukaan yhden tai 
useamman elinkeinonharjoittajan tai elinkei-
nonharjoittajien yhteenliittymän määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttö on kiellettyä. 
Väärinkäyttöä voi olla esimerkiksi kohtuut-
tomien osto- tai myyntihintojen taikka mui-
den kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai 
välillinen määrääminen.   

Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää kilpai-
lunrajoituksia ja niiden vaikutuksia. Jos vi-
rasto katsoo elinkeinonharjoittajan rajoitta-
van kilpailua käyttämällä esimerkiksi mää-
räävää markkina-asemaa väärin, ryhtyy se 
toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen 
vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. 
 
Valmiuslaki  

Valmiuslaissa (1552/2011) säädetään vi-
ranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolo-
jen aikana sekä viranomaisten varautumisesta 
poikkeusoloihin. Poikkeusoloilla tarkoitetaan 
esimerkiksi erityisen vakavaa suuronnetto-
muutta ja sen välitöntä jälkitilaa. 

Valmiuslain mukaan esimerkiksi kuntien, 
kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliit-
tymien tulee varautua poikkeusoloihin. Nii-
den tulee varmistaa tehtäviensä mahdolli-
simman hyvä hoitaminen myös poikkeus-
oloissa valmiussuunnitelmin, poikkeusolois-
sa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmiste-
luin sekä muilla toimenpiteillä  

Valmiuslaissa säädetään erikseen veden-
hankinnan turvaamisesta poikkeusoloissa. 
Maa- ja metsätalousministeriö voi yhdyskun-
tien vesihuollon turvaamiseksi päätöksellään 
velvoittaa vesihuoltolaitoksen toimittamaan 
tai luovuttamaan vettä oman toiminta-
alueensa ulkopuolisen vedentarpeen tyydyt-
tämiseksi sekä muuttaa vesilakiin tai sen no-
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jalla myönnettyyn lupaan perustuvaa ve-
denotto-oikeutta. Edellytyksenä on, että pää-
tös on välttämätön kunnan tai suurehkon ku-
luttajajoukon vedensaannin turvaamiseksi tai 
muutoin yleiseltä kannalta merkittävän vesi-
huoltolaitoksen toiminnan turvaamiseksi tai 
muusta näihin verrattavasta painavasta syys-
tä. 
 
Pelastuslaki 

Pelastuslaissa (379/2011) säädetään muun 
muassa onnettomuuksien ehkäisemisestä ja 
niihin varautumisesta. Laki sisältää säännök-
set kunnan vastuusta huolehtia alueellaan 
sammutusveden hankinnasta ja vesihuoltolai-
toksen velvollisuudesta toimittaa sammutus-
vettä pelastuslaitoksen tarpeisiin. Pelastus-
toimen tehtäviä hoitaa pelastuslaitos. Kunnat 
vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa 
pelastustoimen alueilla. 

Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen tulee 
tehdä sammutusvesisuunnitelma sammutus-
veden hankinnasta ja toimittamisesta yhteis-
työssä pelastustoimen alueeseen kuuluvien 
kuntien ja siellä toimintaa harjoittavien vesi-
huoltolaitosten sekä näille vettä toimittavien 
vesilaitosten kanssa. Sammutusvesisuunni-
telma laaditaan siten, että sammutusveden 
hankinta ja toimittaminen vastaavat laissa 
tarkoitetussa palvelutasopäätöksessä määri-
teltyjä onnettomuusuhkia. Palvelutasopää-
töksessä selvitetään alueella esiintyvät uhat, 
arvioidaan niistä aiheutuvat riskit sekä määri-
tellään toiminnan tavoitteet ja käytettävät 
voimavarat sekä palvelut ja niiden tasot. Pää-
tökseen sisältyy myös suunnitelma palveluta-
son kehittämisestä. 

Kunta huolehtii pelastuslain mukaan alu-
eellaan sammutusveden hankinnasta pelas-
tuslaitoksen tarpeisiin sammutusvesisuunni-
telmassa määritellyllä tavalla. Kunnan tulee 
ottaa sammutusveden hankinta huomioon ve-
sihuoltolaissa tarkoitetussa vesihuollon kehit-
tämissuunnitelmassa sekä hyväksyessään ve-
sihuoltolaitokselle toiminta-alueen. Kunnan 
on myös huolehdittava sammutusvesisuunni-
telmassa määriteltävistä sammutusveden ot-
topaikoista luonnonvesilähteisiin. Kunnat 
voivat sopia, että sammutusveden hankinnas-
ta huolehtii niiden sijaan alueen pelastustoi-
mi. 

Pelastuslain mukaan vesihuoltolaitoksen ja 
tälle vettä toimittavan vesilaitoksen on toimi-
tettava sammutusvettä vesijohtoverkostosta 
sammutusvesisuunnitelmassa määritellyllä 
tavalla pelastuslaitoksen tarpeisiin. Toimit-
tamiseen kuuluu vedenhankinta ja johtami-
nen vesihuoltolaitoksen verkostoon kuuluviin 
paloposteihin ja sammutusvesiasemille sa-
moin kuin palopostien ja sammutus-
vesiasemien kunnossapito ja huolto. Sammu-
tusveden toimittamisesta aiheutuvien kustan-
nusten jakamisen perusteista sovitaan sam-
mutusvesisuunnitelmassa kunnan tai alueen 
pelastustoimen ja sammutusvettä toimittavan 
vesihuoltolaitoksen kesken. 
 
2.2 Kansalliset strategiat 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 

Vuoden 2010 valtioneuvoston periaatepää-
töksessä yhteiskunnan turvallisuusstrategias-
ta käsitellään muun muassa elintärkeitä toi-
mintoja, niiden turvaamista sekä kriisijohta-
mista. Strategia on valtioneuvoston ohjaus-
asiakirja ministeriöille. Se perustuu laajaan 
sekä normaali- että poikkeusolot kattavaan 
turvallisuuskäsitykseen. Julkisen hallinnon 
viranomaisten lisäksi strategia yhtenäistää 
elinkeinoelämän varautumisen suunnittelun 
perusteita.  

Vedenjakelu ja jätevesihuolto sisältyvät 
strategian mukaisesti yhdyskunnan toimi-
vuuden kannalta keskeiseen yhdyskuntatek-
niikkaan. Strategiassa todetaan, että veden 
toimitushäiriöriskejä lisää vesihuoltoverkos-
ton ikääntyminen ja sen korjausinvestoin-
neista tinkiminen. Pilaantunut talousvesi voi 
muodostaa laajoja paikallisia ongelmia väes-
tön hyvinvoinnille, ja jätevesijärjestelmän 
toimimattomuus suurissa asutuskeskuksissa 
voi pahimmillaan johtaa laajoihin epidemioi-
hin. 

Vesihuolto ja talousveden laadun varmis-
taminen ovat tärkeitä perustarpeiden tyydyt-
tämisen kannalta. Tavoitetilana on, että puh-
taan talousveden saatavuus sekä terveyden ja 
ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen 
viemäröinti sekä jätevesien käsittely turva-
taan ja että suurten asutuskeskusten, yhteis-
kunnan kannalta tärkeiden toimintojen sekä 
elintarviketuotannon vedensaanti varmiste-
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taan. Strategiassa asetetaan päämääräksi, että 
vesihuollon varautumista kehitetään vesi-
huoltolainsäädäntöä tarkistamalla. Käytän-
nön kehittämistoimenpiteet kohdistetaan 
muun muassa varautumissuunnitteluun mu-
kaan lukien tilapäisen vedenjakelun järjestä-
minen.  

Strategian linjauksia täsmennetään osaltaan 
puolustusvoimien verkkojulkaisussa Turval-
linen Suomi - Tietoja Suomen kokonaistur-
vallisuudesta, jossa kiinnitetään huomiota 
vesihuollon riskien arviointiin, ennaltaeh-
käisyyn ja niihin varautumiseen sekä häiriöi-
den vaikutuksiin. Riskejä tulee tarkastella 
kokonaisuutena veden muodostumisalueelta 
jätevesien käsittelyyn asti. Niitä aiheutuu 
esimerkiksi rankkasateista syntyvistä taaja-
matulvista, kun viemäriverkostojen kapasi-
teetti ylittyy. Ilmaston lämmetessä sään ja 
vesiolojen ääri-ilmiöt yleistyvät. Vesihuollon 
häiriöiden vaikutuksia voidaan vähentää 
kohdekohtaisesti ja järjestelmällisesti muun 
muassa varautumissuunnittelun avulla ja eri-
tyisesti investoimalla varavedenottamoihin, 
yhdysvesijohtoihin, varaveden jakeluun, des-
infiointiin sekä varavoimaan. 
 
Vesitalousstrategia 

Vuonna 2011 vahvistettu maa- ja metsäta-
lousministeriön Vesitalousstrategia 2011 - 
2020 suuntaa muun ohella vesihuoltoon liit-
tyvien tehtävien hoitoa. Strategian avulla 
reagoidaan toimintaympäristön muutoksiin ja 
vastataan haasteisiin, joita etenkin ilmaston-
muutokseen varautuminen aiheuttaa. Strate-
gian yhtenä toiminta-ajatuksena on varautua 
turvallisuudelle, terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuviin riskeihin.  

Vesitalousstrategia jakaantuu neljään pää-
määrään ja niitä tukeviin toimintalinjoihin. 
Strategisina päämäärinä ovat varautuminen 
muuttuviin ilmasto- ja vesioloihin, vesien 
käytön ja hyvän tilan tavoitteiden yhteenso-
vittaminen valuma-alueilla, asiakaslähtöiset 
ja kumppanuuksiin perustuvat toimintatavat 
sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen ve-
sialan osaaminen Suomessa. 

Vesihuollon kannalta varautuminen muut-
tuviin ilmasto- ja vesioloihin tarkoittaa, että 
vesihuoltoratkaisut ovat toimintavarmoja ja 
energiatehokkaita. Vesihuollon toimitusvar-

muutta häiriötilanteissa parannetaan verkos-
tojen yhdistämisellä ja organisaatioiden ko-
koamisella suuremmiksi kokonaisuuksiksi. 
Haja-asutusalueilla vesihuoltoverkostojen 
laajentaminen suhteutetaan yhdyskuntaraken-
teen kehittämistavoitteisiin ja laajentamista 
punnitaan rakenteiden elinkaaritarkastelu 
huomioon ottaen.  

Vesien käytön ja hyvän tilan tavoitteiden 
yhteensovittamiseksi tarvitaan muun muassa 
asianmukaista valumavesien hallintaa, vesi-
huollon riskien hallintaa sekä vesihuollon 
kehittämisen liittämistä alueiden käytön ta-
voitteisiin. Valumavesien hallinnassa tämä 
tarkoittaa vesienhoidon ja tulvariskien hal-
linnan tavoitteiden sekä luonnonmukaisten 
ratkaisujen huomioon ottamista. Erityisesti 
taajamien hulevesien hallinnassa edistetään 
maan pinnalla toteutettavia luonnonmukaisia 
menetelmiä ja pyritään samalla pienentämään 
tulvariskejä sekä parantamaan vesistöön joh-
dettavien vesien laatua. Vesihuollon riskit 
pyritään hallitsemaan kattavasti. Alueiden 
käytön tavoitteiden tulisi ohjata vesihuolto-
ratkaisuja eikä päinvastoin. 

Toimintatapojen asiakaslähtöisyys ja pe-
rustuminen kumppanuuksiin tarkoittaa vesi-
huollossa ensinnäkin sitä, että edistetään os-
topalvelujen tarjontaa pienille vesihuoltolai-
toksille. Toiseksi edistetään vesihuoltolaitos-
ten yhdistymistä nykyistä suuremmiksi lai-
toksiksi, jotta vesihuollon kustannusten kat-
taminen maksuilla toteutuisi. Valtion tukira-
hoitusta kohdennetaan erityisesti vuoden 
2016 jälkeen vesihuollosta tulvariskien hal-
lintaan ja vesistöjen hoitoon.  
 
2.3 Euroopan unionin lainsäädäntö 

Direktiivi yhteisön vesipolitiikan puitteista 

Vesipolitiikan puitedirektiivissä 
(2000/60/EY) säädetään Euroopan unionin 
vesilainsäädännön puitteista. Se on Suomessa 
saatettu voimaan lailla vesienhoidon ja me-
renhoidon järjestämisestä sekä eräillä muilla 
laeilla. Direktiivin avulla muun muassa suo-
jellaan vesiekosysteemejä, edistetään kestä-
vää vedenkäyttöä sekä turvataan hyvälaatui-
sen pinta- ja pohjaveden riittävä saanti kestä-
vää, tasapainoista ja oikeudenmukaista käyt-
töä varten. Vesihuollon kannalta keskeistä 
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on, että direktiivin perusteella on katettava 
vesipalveluista aiheutuvat kustannukset, mu-
kaan lukien ympäristö- ja luonnonvarakus-
tannukset, ja otettava tässä aiheuttamisperi-
aate huomioon. Jäsenvaltion on myös yksi-
löitävä juomaveden ottoon käytettävät vedet, 
huolehdittava niiden riittävästä suojelusta se-
kä järjestettävä vedenoton ja tekopohjaveden 
muodostamisen ennakkovalvonta. 

Direktiivin perusteella veden hinnoittelu-
politiikan on tarjottava käyttäjille riittävät 
kannustimet vesivarojen tehokkaaseen käyt-
tämiseen. Veden käytön eri sektorien, jaotel-
tuna ainakin teollisuuteen, kotitalouksiin ja 
maatalouteen, tulee osallistua riittävästi vesi-
palveluista aiheutuvien kustannusten katta-
miseen. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ottaa 
huomioon kustannusten kattamisen sosiaali-
set, ympäristöön kohdistuvat ja taloudelliset 
vaikutukset samoin kuin kysymyksessä ole-
van alueen tai alueiden maantieteelliset olot 
ja ilmasto-olot. Jäsenvaltion ei myöskään 
katsota rikkovan direktiiviä, jos se päättää 
vakiintuneen käytännön mukaan olla sovel-
tamatta tiettyyn veden käyttötoimintaan di-
rektiivin mukaista hinnoittelupolitiikkaa ja 
eri sektorien osallistumista kustannusten kat-
tamiseen, mikäli tällainen päätös ei vaaranna 
direktiivin tarkoitusta tai sen tavoitteiden 
saavuttamista. 

Direktiivin soveltamiseksi jäsenvaltiot 
muodostavat vesistöalueista vesipiirejä, jotka 
Suomen lainsäädännössä on nimetty vesien-
hoitoalueiksi. Jäsenvaltioiden tulee yksilöidä 
vesipiireissä vesimuodostumat, joista otetaan 
vettä ihmisten käyttöön enemmän kuin kes-
kimäärin 10 m3 päivässä tai yli viidenkym-
menen ihmisen tarpeisiin, sekä vesimuodos-
tumat, jotka on tarkoitus ottaa tällaiseen 
käyttöön. Sellaisia vesimuodostumia, joista 
otetaan vettä keskimäärin yli 100 m3 päiväs-
sä, on jäsenvaltioiden seurattava. Jäsenvaltiot 
voivat perustaa suojavyöhykkeitä yksilöityjä 
vesimuodostumia varten. 

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että kul-
lekin vesipiirille laaditaan toimenpideohjel-
ma sekä hoitosuunnitelma. Toimenpideoh-
jelman tulee sisältää muun muassa veden 
oton ja tekopohjaveden muodostamisen en-
nakkovalvontatoimenpiteet sekä toimenpi-
teet, jotka ovat aiheellisia vesipalveluista ai-
heutuvien kustannusten kattamiseksi ja joilla 

edistetään tehokasta ja kestävää vedenkäyt-
töä. Vesipiirin hoitosuunnitelmassa on selos-
tettava esimerkiksi kustannusten kattamisen 
täytäntöön panemiseksi suunnitellut ja käy-
tännössä toteutetut toimenpiteet sekä veden 
käytön eri sektoreiden osallistuminen vesi-
palveluiden kustannusten kattamiseen.  
 
 
 
Juomavesidirektiivi 

Ihmisen käyttöön tarkoitetun veden laadus-
ta annetun neuvoston direktiivin (98/83/EY, 
jäljempänä juomavesidirektiivi) tavoitteena 
on suojella ihmisten terveyttä ihmisten käyt-
töön tarkoitetun veden saastumisesta aiheu-
tuvilta haitallisilta vaikutuksilta. Suomessa se 
on saatettu voimaan terveydensuojelulailla 
(763/1994) ja sen nojalla annetuilla asetuksil-
la. Direktiivin perusteella jäsenvaltioiden on 
toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ihmisten käyttöön tar-
koitettu vesi on terveellistä ja puhdasta, ja 
asetettava tässä tarkoituksessa arvot mikro-
biologisille ja kemiallisille muuttujille ja 
osoitinmuuttujille. Kansallisten viranomais-
ten on myös laadittava ihmisten käyttöön tar-
koitettua vettä varten valvontaohjelmat. 

Ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi, eli ter-
veydensuojelulaissa tarkoitettu talousvesi, on 
direktiivin mukaan juomavedeksi tai kotita-
loustarkoituksiin tarkoitettua tai elintarvi-
keyrityksessä käytettävää vettä. Kaikkein 
pienimmät ja epäkaupalliset yksityiset laitok-
set voidaan jäsenvaltioissa jättää juoma-
vesidirektiivin soveltamisen ulkopuolelle, 
mutta direktiivin vaatimuksia tulee soveltaa 
ainakin sellaisiin laitoksiin, jotka toimittavat 
vettä vähintään 10 m3 päivässä tai palvelevat 
vähintään 50 henkilöä tai jotka tarjoavat vettä 
osana kaupallista ja julkista toimintaa. 

Vesihuoltolaitoksen toimittaman veden 
laadun on oltava asetettujen laatuvaatimusten 
mukaista, kun se otetaan vesihanasta. Jäsen-
valtioiden katsotaan kuitenkin täyttäneen 
velvoitteensa, jos muuttujien arvojen poik-
keama aiheutuu kotitalouden vedenjakelujär-
jestelmästä, jolla tarkoitetaan hanojen ja ja-
keluverkon väliin asennettua järjestelmää. 
Tässäkin tapauksessa jäsenvaltioiden on ryh-
dyttävä tiedottamis- ynnä muihin toimenpi-
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teisiin, joiden avulla voidaan vähentää tai 
poistaa vaara muuttujien arvoista poikkeami-
seen. 

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että ihmisten käyttöön tarkoi-
tetun veden laatua seurataan säännöllisesti, ja 
toimivaltaisten viranomaisten on laadittava 
tätä tarkoitusta varten valvontaohjelmat. 
Kaikki puutteet muuttujien arvojen noudat-
tamisessa on tutkittava välittömästi ja ryhdyt-
tävä korjaaviin toimenpiteisiin mahdollisim-
man pian. Ihmisten terveyttä mahdollisesti 
vaarantavan veden jakelu tulee kieltää tai sen 
käyttöä rajoittaa tai toteuttaa muita terveyden 
suojelemisen kannalta välttämättömiä toi-
menpiteitä.  

Kuluttajien saatavilla on oltava riittävästi 
ajantasaista tietoa veden laadusta. Veden laa-
dusta on julkaistava joka kolmas vuosi ker-
tomus, joka sisältää vähintään sellaiset ihmis-
ten käyttöön tarkoitetut vedentoimitukset, 
joiden määrä on yli 1 000 m3 päivässä tai jot-
ka tapahtuvat yli 5 000 ihmisen tarpeisiin. 
 
 
Yhdyskuntajätevesidirektiivi 

Yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun 
neuvoston direktiivin (91/271/ETY, muutettu 
27.2.1998 neuvoston direktiivillä 98/15/EY, 
jäljempänä yhdyskuntajätevesidirektiivi) tar-
koituksena on suojella ympäristöä pilaantu-
miselta, jota taajamien yhdyskuntajätevedet 
ja elintarviketeollisuuden biologisesti hajoa-
vat teollisuusjätevedet aiheuttavat. Suomessa 
yhdyskuntajätevesidirektiivin edellyttämät 
säännökset on sisällytetty suurelta osalta yh-
dyskuntajätevesiasetukseen, joka on annettu 
vesihuoltolain ja ympäristönsuojelulain no-
jalla. 

Jäsenvaltioilta edellytetään direktiivissä 
yhdyskuntajätevesien keräilyä ja käsittelyä 
vähintään taajamissa. Taajamalla tarkoitetaan 
aluetta, jolla on niin tiheä asutus tai niin run-
saasti yritystoimintaa, että jätevedet on vie-
märöitävä ja johdettava jätevedenpuhdista-
moon tai purkupaikkaan. Jätevesien viemä-
röintijärjestelmä, johon sisältyy myös jäteve-
sin käsittely, on oltava taajamissa, joiden 
asukasvastineluku on vähintään 2000. Direk-
tiivissä säädetään myös erityisistä jätevesien 
käsittelyvaatimuksista, kun jätevesiä johde-

taan haavoittumiselle alttiille alueille, sekä 
käsittelyvaatimusten lievennyksistä, kun niitä 
johdetaan kuormitusta kestäville alueille.  
 
Laatunormidirektiivi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivissä ympäristönlaatunormeista vesipolitii-
kan alalla (2008/105/EY, jäljempänä laa-
tunormidirektiivi) asetetaan prioriteettiainei-
den ja pilaavien aineiden ympäristölaatunor-
mit. Laatunormidirektiivi on vesipolitiikan 
puitedirektiivin tytärdirektiivi ja niiden mu-
kaiset menettelyt on sovitettu pitkälti yhteen.  

Laatunormidirektiivin tavoitteena on vesi-
politiikan puitedirektiivissä tarkoitetun pin-
taveden hyvän kemiallisen tilan saavuttami-
nen ja sen mukaisia ympäristönlaatunormeja 
sovelletaan pintavesimuodostumiin lukuun 
ottamatta mahdollisesti erikseen nimettyjä 
päästölähteiden läheisiä sekoittumisvyöhyk-
keitä. Direktiivin perusteella jäsenvaltioiden 
on laadittava vesipiirikohtaiset selvitykset di-
rektiivissä tarkoitettujen prioriteettiaineiden 
ja pilaavien aineiden päästöistä ja häviöistä.  
 
Pohjavesidirektiivi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivissä pohjaveden suojelusta pilaantumisel-
ta ja huononemiselta (2006/118/EY, jäljem-
pänä pohjavesidirektiivi) vahvistetaan vesi-
politiikan puitedirektiivissä edellytetyt erityi-
set toimenpiteet pohjavesien pilaantumisen 
ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi, täydenne-
tään puitedirektiivin pohjavesisääntelyä sekä 
pyritään ehkäisemään pohjavesimuodostumi-
en tilan heikkeneminen. Pohjavesidirektiivi 
on laatunormidirektiivin tapaan vesipolitii-
kan puitedirektiivin tytärdirektiivi ja saatettu 
Suomessa osaksi kansallista lainsäädäntöä 
valtioneuvoston asetuksella vesiympäristölle 
vaarallisista ja haitallisista aineista 
(1022/2006) sekä eräillä muilla säädöksillä ja 
vesistösopimuksilla. 

Pohjavesidirektiivissä säädetään pohja-
vesimuodostumaryhmän kemiallisen tilan ar-
vioinnissa käytettävistä perusteista ja niiden 
määrittämisestä sekä itse arviointimenettelys-
tä. Direktiivin perusteella jäsenvaltion on 
käännettävä tietyt pohjavesien pilaantumisen 
muutossuunnat laskeviksi.  
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Pohjavesidirektiivin mukaan toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen vaarallisten aineiden poh-
javeteen pääsyn ehkäisemiseksi ja muiden pi-
laantumisriskiä mahdollisesti aiheuttavien 
aineiden pohjaveteen pääsyn rajoittamiseksi, 
on sisällytettävä vesipolitiikan puitedirektii-
vin mukaisesti laadittuun toimenpideohjel-
maan. Jos pilaavien aineiden pohjaveteen 
pääsy aiheutuu kuitenkin puitedirektiivin 
mukaisesti sallitusta tekopohjaveden muo-
dostamisesta, voidaan tästä vaatimuksesta 
poiketa. 
 
 
 
2.4 Vesihuoltolainsäädäntö eräissä mais-

sa 

Ruotsi 

Ruotsissa laki yleisistä vesihuoltopalveluis-
ta (lag om allmänna vattentjänster, 2006:412, 
jäljempänä vesipalvelulaki)tuli voimaan 
1.1.2007. Samalla kumottiin aiempi vesi- ja 
jätevesilaitoksista annettu laki (lagen om 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar, 
1970:244). 

Vesipalvelulain mukaan kunnan tulee jär-
jestää vesihuolto, jos se on tarpeen tervey-
den- tai ympäristönsuojelun turvaamiseksi. 
Vesihuolto on järjestettävä kunnallisen vesi-
huoltolaitoksen palvelujen avulla. Vain kun-
nan määräysvallassa oleva vesihuoltolaitos 
voi olla yleinen vesihuoltolaitos, jonka tehtä-
vänä on huolehtia vesihuollosta. Kunta voi 
järjestää vesihuollon myös yhteistyössä mui-
den kuntien kanssa. Järjestämisvelvollisuu-
den täyttämistä varten kunnan tulee tehdä 
toiminta-aluepäätös, josta ilmenee järjestä-
misvelvollisuuden piirissä oleva alue.  

Vesipalvelulain mukaan kunta voi supistaa 
toiminta-aluetta, jos supistettavalla alueella 
sijaitsevat kiinteistöt ja rakennukset eivät 
kuulu vesihuollon järjestämisvelvollisuuden 
piiriin. Supistamisen edellytyksenä on, että 
vesihuollosta voidaan huolehtia muulla ter-
veyden- ja ympäristönsuojelun kannalta hy-
väksyttävällä tavalla. Vesihuoltolaitoksen 
omistajan on korvattava kiinteistönomistajal-
le toiminta-alueen supistamisesta aiheutuvat 
kulut. Korvausta määritettäessä otetaan huo-

mioon vesihuoltolaitoksen toimenpiteet kiin-
teistön vesihuollon turvaamiseksi. 

Vesipalvelulain perusteella yleisen vesi-
huoltolaitoksen tulee huolehtia vesihuollosta 
ensisijaisesti siten, että se turvaa ympäristön- 
ja terveydensuojeluun sekä luonnonvarojen 
asianmukaiseen hallintaan liittyvät intressit. 
Toissijaisesti yleisen vesihuoltolaitoksen on 
huolehdittava vesihuollosta muiden yleisten 
intressien turvaamiseksi, jos tämä on yhteen-
sopivaa sen pääasiallisten tehtävien kanssa. 
Tällä perusteella yleisellä vesihuoltolaitok-
sella voi olla velvollisuus esimerkiksi sam-
mutusveden toimittamiseen. 

Yleisen vesihuoltolaitoksen tulee vesipal-
velulain mukaisesti huolehtia toiminnastaan 
siten, että se täyttää tehtävänsä. Laitoksen tu-
lee täyttää myös kohtuulliset turvallisuusvaa-
timukset, joilla hallituksen esityksen mukaan 
tarkoitetaan laitoksen toimintavarmuutta eri-
tyistilanteissa ja varautumista erityistilantei-
siin. Jos vesihuoltolaitos ei täytä turvalli-
suusvelvoitetta ja tästä aiheutuu vahinkoa 
käyttäjälle, on laitoksen korvattava vahingot 
vesipalvelulain mukaisesti. 

Vesipalvelulaissa säädetään erikseen vesi-
huoltolaitoksen velvollisuudesta ilmoittaa 
kiinteistönomistajalle kohtuullisissa ajoin 
veden toimituskatkoksista ja muista veden 
toimitukseen vaikuttavista muutoksista. Ellei 
vesihuoltolaitos toimi ilmoitusvelvollisuuden 
mukaisesti, voi se joutua vahingonkorvaus-
vastuuseen aiheutuneista vahingoista. 

Laissa kuntien ja maakuntakäräjien varau-
tumisesta ja kriisinhallinnasta (lag om kom-
muners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, 2006:544) säädetään kunnalle ja 
maakuntakäräjille velvollisuus laatia riski- ja 
haavoittuvuusarvio sekä siihen perustuva, 
toimikausittain uusittava varautumissuunni-
telma. Kunnan varautumissuunnitelmaan si-
sällytetään kunnan ja kunnallisten yhtiöiden 
vastuulla olevat toiminnot vesihuolto mukaan 
lukien. Vesihuollon riski- ja haavoittu-
vuusarvio kattaa vesihuoltolaitosten toimin-
ta-alueet ja mahdolliset laitosten kanssa eril-
lisen sopimuksen laatineet kiinteistöt. Arvi-
ossa otetaan huomioon kaikki vesihuoltolai-
toksen vastuulla tai vaikutuspiirissä olevat 
seikat. Tarkoituksena on kartoittaa tarpeet 
ennaltaehkäiseviin toimiin ja erityistilantei-
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siin varautumiseen sekä asettaa havaitut uhat 
tärkeysjärjestykseen varautumissuunnittelua 
varten. 

Vesipalvelulain mukaan kiinteistönomista-
jalla on oikeus käyttää yleisen vesihuoltolai-
toksen palveluita, jos kiinteistö sijaitsee lai-
toksen toiminta-alueella ja jos kiinteistöllä 
tarvitaan vesihuoltoa eikä se ole järjestettä-
vissä paremmalla tavalla kuin liittämällä 
kiinteistö yleiseen vesihuoltoverkkoon. Vesi-
palvelulaista annetun hallituksen esityksen 
mukaan oikeudesta vesihuoltoverkostoon liit-
tymiseen tai velvollisuudesta maksaa vesi-
huoltomaksuja ei seuraa kiinteistönomistajan 
velvollisuutta liittää kiinteistö vesihuoltover-
kostoon. Kiinteistö voidaan velvoittaa liittä-
mään verkostoon vain terveydensuojelu- ja 
ympäristönsuojelulainsäädännön nojalla, ve-
sipalvelulakiin ei liittämisvelvollisuutta sisäl-
ly. 

Vesipalvelulakiin sisältyy valtuutus halli-
tukselle tai tämän valtuuttamana kunnalle an-
taa tarkempia määräyksiä yleisen vesihuollon 
käyttämisestä. Aikaisemmin vesihuoltolaitos 
saattoi antaa näitä määräyksiä yleisissä toi-
mitusehdoissaan, mutta Ruotsin nykyisen pe-
rustuslain mukaan yksityisoikeudellinen toi-
mija ei voi enää antaa tällaisia oikeudellisesti 
sitovia määräyksiä. Valtioneuvosto on ase-
tuksella valtuuttanut kunnat antamaan kiin-
teistönomistajille määräyksiä yleisen vesi-
huollon käytöstä. Kunta voi tarvittaessa mää-
räysten avulla myös rajoittaa kiinteistönomis-
tajan vedenkäyttöä määräämällä esimerkiksi 
siitä, että veden muusta kuin kotitalouskäy-
töstä on tehtävä erillinen sopimus. 

Kiinteistönomistajan velvollisuus maksaa 
vesihuoltomaksuja määrittyy vesipalvelulais-
sa samoilla perusteilla kuin oikeus käyttää 
vesihuoltopalveluja. Jos toiminta-alueella si-
jaitsevalla kiinteistöllä tarvitaan vesihuoltoa, 
on maksuvelvollisuuden määräytymistä arvi-
oitava vesihuollon järjestämisen vaihtoehto-
jen kannalta. Tällöin on erityisesti kiinnitet-
tävä huomiota siihen, edistääkö vaihtoehtoi-
sen menetelmän käyttö luonnonvarojen sääs-
teliästä käyttöä.  

Vesihuoltomaksuina peritään vesipalvelu-
lain perusteella laitteistomaksua (anläggning-
savgift) ja käyttömaksua (brukningsavgift). 
Vesipalvelulain mukaan maksut eivät saa 
ylittää sitä määrää, joka tarvitaan kattamaan 

laitostoiminnan välttämättömät järjestämis- 
ja ylläpitokustannukset. Vesihuoltolaitos voi 
rahastoida varoja tuleviin investointeihin, ja 
sijoitetut varat on mahdollista ottaa käyttöön 
erillisen sijoitussuunnitelman mukaisesti. 
Laitoksen kustannukset tulee jakaa kohtuulli-
sesti ja oikeudenmukaisesti vesihuollon asi-
akkaiden kesken. Laitteistomaksuja kiinteis-
tön omistajan ei tule joutua maksamaan 
enempää kuin sen määrän, joka vastaa kiin-
teistön osuutta vesihuollon kustannuksista. 

Kunta tai sen määräyksestä vesihuoltolaitos 
päättää vesipalvelulain mukaan vesitariffista, 
josta tulee ilmetä vesihuoltomaksujen mää-
räytymisen perusteet ja suuruus. Hallituksen 
esityksen perusteella määräysvalta asiasta 
siirrettiin vesipalvelulain myötä kunnalle sen 
vuoksi, että julkiselle taholle maksettavat 
maksut, joista yksityinen ei voi kieltäytyä, 
ovat sellaisia yksityiselle asetettuja velvolli-
suuksia, joista julkisen tahon on määrättävä. 

Vesipalvelulaissa säädetään vesihuoltolai-
toksen kirjanpitovelvollisuudesta. Kirjanpi-
dosta tulee esimerkiksi käydä ilmi, miten yh-
teiset kustannukset muun toimijan kanssa on 
jaettu. Hallituksen esityksen perusteella py-
kälän tarkoituksena on eriyttää vesihuoltolai-
toksen kirjanpito kunnan muusta kirjanpidos-
ta. 

Jätevedet käsittävät vesipalvelulain mukai-
sesti myös taajan asutuksen hulevedet (dag-
vatten) ja perustusten kuivatusvedet (dränvat-
ten). Vesipalvelulaissa on säädetty erikseen, 
että vesihuoltolaitoksen tulee järjestää laitteet 
sellaisen veden poisjohtamista varten, jota ei 
johdeta kiinteistön liittämiskohdan kautta. 
Hallituksen esityksen perusteella vesihuolto-
laitokseen voi kuulua hulevesien hallitsemi-
seksi tarpeellista laitteistoa, jota ei liitetä lai-
toksen verkostoon, kuten pidättämisraken-
nelmia ja uomia. Laitos ei kuitenkaan vastaa 
tie- tai katuojista tai sadevesikaivoista tai nii-
tä laitokseen yhdistävistä putkista tai muista 
vastaavista teihin ja katuihin liittyvistä raken-
teista. 

Kiinteistön vesihuoltomaksuihin voi vesi-
palvelulain perusteella sisältyä maksu hule-
vesien pois johtamisesta muualtakin kuin 
kiinteistön ja vesihuoltolaitoksen verkoston 
liittämiskohdasta. Yleisistä alueista vastaa-
van tahon tulee maksaa vesihuoltomaksua 
yleisten alueiden hulevesien poisjohtamises-
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ta, mutta myös muun kiinteistön omistajan 
on tietyin edellytyksin velvollisuus osallistua 
tästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen, 
jos poisjohtaminen on hyödyllistä kysymyk-
sessä olevan kiinteistön kannalta. 

Vesipalvelulain mukaan lääninhallitus val-
voo, että kunta täyttää velvollisuutensa vesi-
huollon järjestämiseen. Se voi velvoittaa 
kunnan järjestämisvelvollisuuden täyttämi-
seen tarvittaessa sakon uhalla. Kunta voi va-
littaa lääninhallituksen päätöksestä valtion 
vesipalvelulautakuntaan (Statens va-nämnd). 
Valtion vesipalvelulautakunta käsittelee ve-
sipalvelulain perusteella yleisemminkin vesi-
palvelulain tai sen nojalla annettujen sään-
nösten soveltamiseen liittyviä asioita.  

Kaava- ja rakennuslain (plan- och bygglag 
2010:900) mukaisissa yksityiskohtaisissa 
kaavoissa voidaan antaa alueiden käyttöön 
liittyviä kaavamääräyksiä. Ne voivat ohjalta 
esimerkiksi maanpinnan muotoilua, hule-
vesien viivyttämistä ja viheralueiden käyttöä 
hulevesien imeyttämisessä. Ruotsissa kaavoi-
tuksen avulla pyritään luomaan mahdolli-
suuksia hulevesien paikalliseen. 

Ympäristökaaressa (miljöbalk, 1998:808) 
säädetään, että asemakaava-alueella johdet-
tavat hulevedet ovat jätevesiä (9 luku). Nii-
hin ei kuitenkaan lueta sellaisia hulevesiä, 
joita johdetaan yksittäisen kiinteistön tai yk-
sittäisten kiinteistöjen hyväksi. Ympäristö-
kaaren sääntelyä ei näin ollen sovelleta yksi-
tyiskohtaisen kaavan alueella sijaitsevien yk-
sittäisten kiinteistöjen hulevesien johtami-
seen. Jos tonteilta, perustuksista, puutarhoista 
ja liikenneväyliltä tulevat hule- ja kuivatus-
vedet asemakaava-alueella kerätään ja johde-
taan edelleen yhteisen putkiston kautta, on 
kuitenkin kyseessä jäteveden johtaminen. 
Samoin yleisen viemärilaitoksen kautta joh-
dettavat hule- ja kuivatusvedet ovat aina jä-
tevesiä. 
 
 
Tanska 

Tanskan juomaveden toimittamisesta sää-
detään vedenjakelulaissa (lov om vandfor-
syning, nr. 635, 7.6.2010) ja viemäröinnistä 
ympäristönsuojelulaissa (miljøbeskyttelses-
loven, nr. 879, 26.6.2010). Laki vesisektorin 
järjestämisestä ja taloudellisista olosuhteista 

(lov om vandsektorens organisering og øko-
nomiske forhold, nr 469, 12.6.2009, jäljem-
pänä vesisektorilaki) tuli voimaan 1.7.2009, 
ja sen soveltamisalaan kuuluvat kaikki vettä 
tai jätevettä vähintään 200 000 m3 vuodessa 
yli kymmenen kiinteistön tarpeisiin toimitta-
vat tai käsittelevät laitokset. 

Vedenjakelulain perusteella kunnalla on 
vastuu vesihuollon suunnittelusta ja toteut-
tamisesta alueellaan. Vesihuollon erityistilan-
teiden varalta laissa säädetään, että ympäris-
töministeriö voi tarpeen vaatiessa määrätä 
kunnallisen yleisen vesilaitoksen toimitta-
maan vettä tietylle alueelle. Laissa säädetään 
myös yleisen vesihuoltolaitoksen mahdolli-
suudesta antaa määräyksiä veden käytön ra-
joituksista esimerkiksi kastelukäyttöön, kun 
laitoksen käyttö tai vedenhankinnan ongel-
mat sitä vaativat. 

Varsinaiset vesihuollon varautumissuunnit-
teluun liittyvät säännökset ovat valmiuslaissa 
(beredskabsloven, nr. 660, 10.6.2009), jonka 
nojalla tulee varautua myös normaaliajan eri-
tyistilanteisiin. Valmiuslain perusteella kun-
nanvaltuusto hyväksyy kunnan kootun varau-
tumissuunnitelman. Puolustusministeriön va-
rautumissuunnittelusta antaman ohjeen mu-
kaan varautumissuunnitelmaan on sisällytet-
tävä erilliset osasuunnitelmat kunnan tär-
keimmistä palveluista kuten vesihuollosta ja 
kunnalla on vastuu vesihuollon toimivuudes-
ta erityistilanteiden aikana. 

Vesisektorilain perusteella kaikkien kun-
nallisessa omistuksessa olevien vesihuolto-
laitosten tulee toimia kuntaorganisaatiosta 
erillisinä yhtiöinä. Ympäristöministeriö voi 
antaa määräyksiä yhtiöiden avaavan taseen 
muodostamisesta, esimerkiksi omaisuuserien 
arvottamisesta ja poistoista. Sääntelyn tarkoi-
tuksena on eriyttää kuntien viranomais- ja 
palvelutoiminta toisistaan. 

Vesisektorilaissa säädetään vesihuoltomak-
sujen niin sanotusta hintakattomenettelystä. 
Sen mukaisesti hintakaton asettamisen lähtö-
kohtana ovat historialliset veden ja jäteveden 
hinnat, joita korjataan hintakehitystä vastaa-
valla indeksillä, yleisellä tehostamisvaati-
muksella sekä yksilöllisellä tehostamisvaati-
muksella. Ympäristöministeriön tehtävänä on 
antaa tarkemmat säännöt hintakaton määritte-
lystä. 
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Vesisektorilailla perustettiin hintakat-
tosääntelyn piiriin kuuluville vesihuoltolai-
toksille pakollinen tulossuuntautunut vertai-
lujärjestelmä (benchmarking). Tämän tarkoi-
tuksena on edistää laitosten toiminnan lä-
pinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Ympäristömi-
nisteriön tehtävänä on antaa tarkemmat mää-
räykset vertailusta ja siihen toimitettavista 
tiedoista. 

Kansallinen valvontavirasto (Forsynings-
sekreteriat) toteuttaa vesisektorilain perus-
teella benchmarking-vertailun ja soveltaa 
hintakattosääntelyä. Vertailun ja hintakat-
tosääntelyn piiriin kuuluvat vesihuoltolaitok-
set maksavat valvontaviranomaisen perusta-
mis- ja toimintakustannukset. Valvontaviras-
to raportoi toiminnastaan vuosittain ympäris-
töministeriölle. 

Tanskassa kaavoituksesta säädetään kaa-
voituslaissa (lov om planlægning, nr 937, 
24.9.2009). Uusille alueille laadittavissa kaa-
voissa voidaan osoittaa aluevarauksia sade-
veden hallinnan rakenteille kuten kanaville ja 
altaille. Yksityiskohtaisessa kaavassa otetaan 
huomioon muun muassa ilmastonmuutok-
seen sopeutuminen ja tulvariskien vähentä-
minen. 

Ympäristönsuojelulain (miljøbeskyttelses-
loven, nr 879, 26.6.2010) mukaan hulevedet, 
jotka määritellään katoilta ja pinnoilta tule-
viksi vesiksi, ovat jätevesiä. Hulevesien ke-
räämiseen tarvitaan ympäristönsuojelulain 
mukainen jätevesilupa. Kunnanvaltuusto tai 
vesihuoltolaitos voi ympäristönsuojelulain 
nojalla edellyttää, että hulevesiä ei saa johtaa 
viemäriin tai että ne tulee käsitellä syntypai-
kallaan esimerkiksi viherkattojen, lampien, 
painanteiden tai imeytysrakenteiden tai reitti-
en avulla. 

Rakentamiseen sovelletaan Tanskassa ra-
kennuslakia (bekendtgørelse af byggeloven, 
nr 1185, 14.10.2010), jonka mukaan raken-
nuksen käyttöönottamisen ehtona on muun 
muassa sadeveden johtaminen ympäristön-
suojelulain mukaisesti. Rakentamismääräys-
kokoelmassa (bygningsreglement, 2010) ase-
tetaan vaatimuksia uusien rakennusten sade-
vesien hallintaan. Rakentamismääräysten 
mukaan kiinteistön omistajan on huolehditta-
va katolta tulevien hulevesien imeyttämisestä 
rakennuksen omalla tontilla. Jos hulevesiä 
johdetaan pois kiinteistöltä, ei niistä saa ai-

heutua vaaraa rakennuksille tai rakenteille tai 
muuta haittaa kuten liikenteen keskeytymis-
tä. 
 
 
Alankomaat 

Alankomaissa tuli voimaan uusi 
vesihuoltolaki 1.7.2011 (Wet van 18 juli 
2009, houdende nieuwe bepalingen met 
betrekking tot de productie en distributie van 
drinkwater en de organisatie van de openbare 
drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet)). 
Lailla säännellään talousveden toimittamista. 
Talousvesihuollosta huolehtivat vesihuolto-
laitokset, kun taas kuntien tehtävänä on huo-
lehtia viemäröinnistä. Valuma-aluekohtaiset 
vesilautakunnat, jotka ovat demokraattisesti 
valittuja valtion elimiä, vastaavat jätevesien 
käsittelystä.  

Vesihuoltolain perusteella talousveden tar-
jonnasta kuluttajille voi huolehtia vain kvali-
fioitu oikeushenkilö, jonka tulee olla julkinen 
oikeushenkilö tai julkisessa omistuksessa 
oleva osakeyhtiö. Vesihuoltolaitokset ovat 
käytännössä julkisen sektorin (kunnat ja pro-
vinssit) omistuksessa olevia osakeyhtiöitä. 

Vesihuoltolain mukaisesti vesihuoltolaitok-
sen tulee pyydettäessä tehdä tarjous talousve-
sipalveluista. Liittymisehtojen on oltava koh-
tuullisia, läpinäkyviä sekä syrjimättömiä ja 
vesihuoltomaksujen kustannuskattavia. Vesi-
huoltolain perusteella vesihuollon maksujen 
suuruus perustuu erikseen määriteltävään 
prosenttiosuuteen käyttöomaisuuden arvosta, 
jonka laskenta perustuu historiallisiin kus-
tannuksiin. Pääomakustannusten laskentaan 
sovelletaan painotettua pääoman keskiarvoa. 
Vesihuoltolaitosten tuottorajat lasketaan kak-
sivuotiskausille. 

Vesihuoltolaissa säädetään benchmarking -
vertailujärjestelmästä. Sitä käytetään veden 
laadun, vesihuollon ympäristönäkökohtien, 
palvelutason, kustannustehokkuuden sekä 
tutkimuksen ja kehityksen vertailuun. 

Vesihuoltolaissa on oma lukunsa toimitus-
varmuudesta ja vesihuollon jatkuvuuden tur-
vaamisesta. Vesihuoltolaitos huolehtii ensin-
näkin normaalioloissa terveydensuojelun 
kannalta riittävän hyvälaatuisen juomaveden 
toimittamisesta toiminta-alueensa vedenkäyt-
täjille ja ryhtyy asianmukaisiin toimenpitei-
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siin sen varmistamiseksi, että se pystyy vas-
taamaan toiminta-alueen talousvesitarpeista 
myös tulevaisuudessa. Toiseksi laitoksen on 
varauduttava erityistilanteisiin tekemällä ris-
kinarviointi ja pitämällä sitä ajan tasalla. 
Kolmanneksi laitoksen on ryhdyttävä ris-
kinarvioinnin perusteella asianmukaisiin 
toimenpiteisiin toimintahäiriöiden ehkäise-
miseksi.  

Erityistilanteissa vesihuoltolaitoksen on 
vesihuoltolain nojalla ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin häiriön poistami-
seksi. Erikseen on säädetty, että laitoksen on 
toimitettava korvaavaa juomavettä erityisti-
lanteen aikana tarkastajan arvion mukaan. 
Vesihuoltolaitoksen on neuvoteltava ministe-
riön nimeämän tarkastajan tai muun nimetyn 
virkamiehen kanssa, jos katkos veden toimi-
tuksessa on kestänyt tai on aihetta olettaa sen 
kestävän yli vuorokauden ja jos se uhkaa ih-
mistenterveyttä. Tarkastajan pyynnöstä lai-
toksen on toimitettava selvitys erityistilan-
teesta. 

Toimitusvarmuuden ja vesihuollon jatku-
vuuden turvaamiseksi vesihuoltolaitos laatii 
vedentoimitussuunnitelman. Vesihuoltolaitos 
kokoaa suunnitelmaan riskinarvioinnin tu-
lokset ja määrittää sen perusteella esimerkik-
si häiriötilanteessa tarvittavat toimenpiteet. 

Alankomaissa kaavoituksesta säädetään 
alueiden käytön suunnittelulailla (Wet van 20 
oktober 2006, houdende nieuwe regels omt-
rent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke 
ordening, WRO)). Sen perusteella asemakaa-
va sitoo maankäyttöä ja sisältää alueiden 
käyttöön liittyviä määräyksiä. Määräyksiä 
voidaan antaa muun ohella hulevesien hal-
linnasta kuten hulevesien varastointiin sovel-
tuvista puistoalueista, rakennusten kattojen 
muotoilusta, rakentamistiheydestä ja ojan 
täyttämisen kiellosta. Kaavoituksen ja vesien 
hallinnan suhdetta esimerkiksi tulvien näkö-
kulmasta arvioidaan vesiasioiden arviointi-
testillä, jota sovelletaan sekä uusien että jo 
rakennettujen alueiden kaavoituksessa. Kaa-
va-asiakirjoissa tulee esittää, miten vesiasiat 
otetaan kaavassa huomioon. 

Alankomaiden vesilain (Wet van 29 januari 
2009, houdende regels met betrekking tothet 
beheer en gebruik van watersystemen (Wa-
terwet)) mukaan kiinteistönomistaja vastaa 
kiinteistön hulevesien hallinnasta. Jos kiin-

teistönomistaja ei voi johtaa hulevesiä maa-
han tai pintaveteen, siirtyy vastuu kuitenkin 
kunnalle. Käytännössä kunta vastaa monissa 
tapauksissa rakennettujen alueiden hulevesi-
en keräämisestä. Kunnan tulee huolehtia 
myös omien kiinteistöjensä, kuten yleisten 
alueiden ja teiden hulevesistä. Jotkut kunnat 
ja vesilautakunnat kannustavat kiinteistön-
omistajia lopettamaan hulevesien johtamisen 
hulevesi- tai jätevesiviemäriin pienten tukien 
avulla. 

Alankomaiden ympäristölain (Wet van 13 
juni 1979, houdende regelen met betrekking 
tot een aanta lalgemene onderwerpen op het 
gebied van de milieuhygiëne (WetMilieube-
heer)) perusteella kunnan on tehtävä vesi-
suunnitelma, johon liittyy myös hulevesien 
hallinta ja kunnallinen viemärisuunnitelma. 
Laissa ei kuitenkaan edellytetä erillisten hu-
levesiviemärien rakentamista. Kunta voi 
määrätä kiinteistön hulevesien johtamisesta 
maahan tai pohjaveteen tai jätevesiviemäriin. 
Se voi kieltää hulevesien jätevesiviemäriin 
johtamisen, jos kiinteistön omistaja voi huo-
lehtia hulevesistä omalla kiinteistöllään.  

Ympäristölupalain (Wet van 6 november 
2008, Wet algemene bepalingen omgevings-
recht) mukaiseen yhtenäiseen lupajärjestel-
mään kuuluu myös rakennuslupa. Rakennus-
hankkeen tulee täyttää muun muassa raken-
nusasetuksen (Bouwbesluit 2012) ja kunnal-
lisen rakennusjärjestyksen sekä asemakaavan 
vaatimukset. Rakennusasetuksessa säädetään 
hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin ja 
vaihtoehtoisista hulevesienjohtamistavoista.  

Alankomaiden kuntalain (Wet van 14 feb-
ruari 1992, houdende nieuwe bepalingen met 
betrekking tot gemeenten (Gemeentewet)) 
mukaan kunnat perivät kustannukset kattavaa 
jätevesimaksua (rioolheffing), johon sisälty-
vät myös hulevesikustannukset. 
 
 
2.5 Kansainvälinen oikeus 

Vesi- ja terveyspöytäkirja 

Suomi on Yhdistyneiden kansakuntien Eu-
roopan talouskomission (ECE) vesi- ja terve-
yspöytäkirjan (SopS 82-83/2005) sopimus-
puoli. Pöytäkirja liittyy maasta toiseen ulot-
tuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien 
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suojelua ja käyttöä koskevaan yleissopimuk-
seen (SopS 71/1996). Pöytäkirjan tavoitteena 
on edistää terveyden ja hyvinvoinnin suoje-
lua kehittämällä vesien käyttöä, hoitoa ja 
suojelua sekä ehkäisemällä, rajoittamalla ja 
vähentämällä vedestä aiheutuvia sairauksia. 
Sen määräyksiä sovelletaan muun muassa ta-
lous- ja jätevesiin.  

Pöytäkirjan mukaisesti sopimuspuolten tu-
lee toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet, jotta ne 
voivat turvata riittävän määrän puhdasta ta-
lousvettä ja varmistaa ihmisten terveyden se-
kä ympäristön laadun kannalta asianmukai-
sen jätevesihuollon. Toimenpiteisiin kuuluvat 
järjestelmät vedestä aiheutuvien sairauksien 
seurantaan ja niihin reagointiin. Sopimus-
puolten tulee myös pyrkiä edistämään veden 
tehokasta käyttöä taloudellisin keinoin ja tie-
toisuutta lisäämällä.  

Sopimuspuolten on pöytäkirjan mukaan 
pyrittävä turvaamaan talousveden ja jätevesi-
huollon saanti kaikille kokonaisvaltaisten ve-
sien käyttö-, hoito- ja suojelujärjestelmien 
puitteissa. Tätä tarkoitusta varten tulee laatia 
ja julkaista kansalliset ja/tai paikalliset palve-
lutasotavoitteet, jotka on saavutettava tai joi-
ta on ylläpidettävä vedestä aiheutuvien saira-
uksien tehokkaaksi estämiseksi. Tavoitteet 
määritellään muun muassa toimitettavan ta-
lousveden laadulle, vedestä aiheutuvien sai-
rauksien syntymisen ja esiintymien vähentä-
miselle, tiettyjen alueiden tai väestönosien ta-
lousvesihuollon parantamiselle, vesihuolto- 
ja jätevesijärjestelmien palvelutasolle sekä 
puhdistamattomien jätevesi- ja hulevesipääs-
töjen vähentämiselle. Sopimuspuolten tulee 
kerätä ja arvioida tietoa edistyksestään palve-
lutasotavoitteiden saavuttamisessa sekä edis-
tyksen vaikutuksesta vedestä aiheutuvien sai-
rauksien ehkäisemiseen, rajoittamiseen ja 
vähentämiseen. 

Sopimuspuolet varmistavat, että seuranta- 
ja varhaisvaroitusjärjestelmien avulla tunnis-
tetaan vedestä aiheutuvien sairauksien esiin-
tymät tai niiden merkittävät uhat, joita voi 
aiheutua esimerkiksi veden pilaantumisesta 
tai poikkeuksellisista sääoloista. Sairauksien 
varalle laaditaan kansalliset ja paikalliset va-
rautumissuunnitelmat, jotka valmistellaan 
asianmukaisesti riittävän ajoissa. Viranomai-
silla on oltava valmiudet reagoida sairauksi-

en esiintymiseen sekä sairausriskeihin suun-
nitelman mukaisesti. 
 
 
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 
julistus vedestä ihmisoikeutena 

Vuonna 2010 YK:n yleiskokouksessa vesi 
julistettiin ihmisoikeudeksi. Yleiskokoukses-
sa 122 valtiota, mukaan lukien Suomi, äänes-
ti julistuksen puolesta ja 41 valtiota pidättäy-
tyi äänestyksestä. 

Julistus jakaantuu kolmeen osaan. Ensin-
näkin siinä määritellään oikeus turvalliseen 
ja puhtaaseen juomaveteen sekä sanitaatioon 
ihmisoikeudeksi, joka on kiinteästi yhteydes-
sä muiden ihmisoikeuksien toteutumiseen. 
Toiseksi painotetaan kehitysyhteistyön tär-
keyttä veden ja sanitaation saatavuuden ke-
hittämisessä. Kolmanneksi julistuksessa kan-
nustetaan YK:n ihmisoikeusneuvoston nimit-
tämää asiantuntujaa selvittämään ihmisoike-
usvelvoitteiden suhdetta veden ja sanitaation 
saatavuuteen. 
 
2.6 Nykytilan arviointi 

Vesihuoltolaki 

Tausta 
 

Maa- ja metsätalousministeriö on seurannut 
vesihuoltolain täytäntöönpanoa ja toimivuut-
ta lain voimaantulosta lähtien. Osana seuran-
taa ministeriö teetti syksyllä 2006 laajan ky-
selyn, jossa kartoitettiin vesihuoltolaitosten, 
kuntien viranomaisten ja keskeisten sidos-
ryhmien näkemyksiä lain toimivuudesta. 
Seurannan perusteella vesihuoltolaki on ylei-
sesti ottaen toiminut hyvin, eikä lain sovel-
tamissa ole ilmennyt suuria ongelmia. Eräiltä 
osin sääntelyä olisi kuitenkin tarpeen täyden-
tää tai tarkistaa. 

Vesihuolto on välttämättömyyspalvelu, 
jonka saatavuus ja laatu ovat Suomessa kan-
sainvälisessä vertailussa hyvällä tasolla. Ve-
sihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piiris-
sä on noin 90 prosenttia ja viemäriverkosto-
jen piirissä noin 80 prosenttia Suomen talo-
uksista. Vaikka vesihuollon palvelujen saata-
vuudessa ei ole merkittäviä puutteita, laitos-
ten verkostoja on edelleen tarvetta laajentaa 
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rakennetuille alueille. Eräillä alueilla palve-
lujen tarve taas supistuu väestön vähenemi-
sen takia. Palvelujen tarpeen ja siitä seuraa-
van vesihuollon järjestämisvelvollisuuden 
muutosten yhteydessä vesihuoltolain sovel-
tamisessa voi syntyä epäselvyyttä.  

Vesihuoltolaitoksen verkostoon perustuvi-
en palvelujen laadun ylläpitäminen vaikeutuu 
palvelujen käyttäjien määrän harvetessa ja 
kiinteistön välisten etäisyyksien ja putkiston 
pituuden kasvaessa. Laissa tulisi nykyistä pa-
remmin varautua erilaisiin tilanteisiin, joita 
syntyy harvahkon asutuksen alueilla yhtäältä 
vesihuollon saatavuuden ja toisaalta teknisel-
tä sekä taloudelliselta kannalta järkevien ja 
kohtuullisten ratkaisujen turvaamisen kannal-
ta. 

Palvelujen laadun turvaamiseksi on vesi-
huoltolainsäädäntöä kehitettäessä tarpeen 
kiinnittää erityistä huomiota riskien hallin-
taan ja erityistilanteisiin varautumiseen. Eri-
laisten häiriötilanteiden mahdollisuus kasvaa 
ikääntyvien verkostojen ja laitteistojen rik-
koontumisen takia, jos ylläpidosta ei huoleh-
dita riittävästi. Myös sään ja vesiolojen ääri-
ilmiöiden yleistyminen lisää tarvetta riskien 
hallinnan parantamiseen vesihuollossa. 

Suomessa on noin 1500 vesihuoltolaissa 
tarkoitettua vesihuoltolaitosta. Laitosten toi-
mintamuodot ja organisaatiot vaihtelevat 
suuresti. Osa laitoksista toimii kuntaorgani-
saation osana, osa kunnallisina liikelaitoksi-
na, osa osakeyhtiöinä ja suuri joukko pieniä 
laitoksia osuuskuntina, joista monet ostavat 
toimittamansa veden tai jäteveden puhdistuk-
sen isommilta laitoksilta. EU:n kilpailuoi-
keuden näkökulmasta kunnallisten vesihuol-
tolaitosten toiminta saattaa vääristää kilpailua 
veroetujen sekä konkurssisuojan vuoksi. Ve-
sihuoltolaitoksia on myös yhdistetty esimer-
kiksi energiayhtiöihin monialaorganisaatioik-
si, joissa vesihuollon toimintaa ja taloudenpi-
toa ei aina ole läpinäkyvästi eritelty muusta 
toiminnasta. 
 
Vesihuoltolain soveltamisala 
 

Vesihuoltolain soveltamisalaa on pidetty 
epäselvänä etenkin suhteessa elinkeinotoi-
mintaan ja vapaa-ajanasutukseen. Elinkeino-
toiminnan näkökulmasta vesihuoltolain so-
veltamisalakysymys liittyy erityisesti kysy-

mykseen vesihuoltolain korvaussäännösten 
soveltumisesta tilanteisiin, joissa yrityksille 
on aiheutunut vahinkoja vesihuollon keskey-
tyksen tai toimitetun talousveden puutteelli-
sen laadun vuoksi. Vapaa-ajanasutuksen kes-
kittyminen ja varustetason nousu ovat lisän-
neet epäselvyyksiä siitä, missä määrin vesi-
huoltolain säännöksiä vesihuollon järjestämi-
sestä sekä kiinteistön liittämisvelvollisuudes-
ta ja -oikeudesta vesihuoltolaitoksen verkos-
toon sovelletaan vapaa-ajanasutukseen. 

Suhteessa hulevesien hallinnan tarpeisiin 
vesihuoltolain soveltamisala on kapea. Vesi-
huoltolaitoksen tehtäviin kuuluu huolehtia 
huleveden viemäröinnistä, mutta viemäriver-
kostot ovat riittämättömiä runsaista sateista 
aiheutuvien vesimäärien johtamiseen. 

 
Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen 

Vesihuoltolain mukaisten kuntien kehittä-
missuunnitelmien merkitys vesihuollon ke-
hittämisessä on korostunut muun muassa yh-
dyskuntarakenteen muuttumisen, vesihuolto-
laitosten määrän kasvun ja toimintojen eriy-
tymisen sekä kiinteistökohtaisten jätevesien 
käsittelyvaatimusten kiristymisen vuoksi. 
Kehittämissuunnitelmilla voidaan myös edis-
tää varautumista erityistilanteisiin. Kuntien 
kehittämissuunnitelmat eivät kuitenkaan aina 
palvele parhaalla tavalla vesihuoltolain toi-
meenpanoa. Niissä on kiinnitetty vaihtelevas-
ti huomiota vesihuollon järjestämisvelvolli-
suuteen ja vesihuollon eri osa-alueisiin, ei-
vätkä kehittämissuunnitelmat välttämättä tue 
riittävästi toiminta-alueista päättämistä.  

Kuntien tekemät päätökset vesihuoltolai-
tosten toiminta-alueista ovat sisällöltään ja 
rajausperusteiltaan vaihtelevia. Monet kunnat 
sisällyttävät toiminta-alueisiin vain sellaiset 
alueet, joille on rakennettu vesihuoltolaitok-
sen verkosto, vaikka lakia säädettäessä tar-
koituksena oli, että toiminta-aluepäätös teh-
dään ennen rakentamista. Eräissä tapauksissa 
toiminta-alueita ei ole esitetty kartalla, minkä 
vuoksi vesihuoltolaitoksen sekä kiinteistön-
omistajien velvollisuuksien ja oikeuksien 
alueelliset rajat ovat saattaneet jäädä epäsel-
viksi.  

Toiminta-alueen supistamisen oikeudelliset 
edellytykset alueella, jossa on vesihuoltolai-
toksen verkostoon liitettyjä kiinteistöjä, ovat 
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epäselviä. On ennakoitavissa, että etenkin 
syrjäisimmillä toiminta-alueilla vesihuolto-
palvelujen tarve vähenee esimerkiksi asutuk-
sen voimakkaan vähenemisen tai elinkeino- 
ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun 
muutoksen vuoksi siten, ettei vesihuoltolaitos 
enää kykene huolehtimaan vesihuollosta ta-
loudellisesti ja asianmukaisesti ja että kun-
nalta poistuu velvollisuus järjestää vesihuolto 
vesihuoltolaitoksen palvelujen avulla. 
 
 
Vesihuollosta huolehtiminen 
 

Vesihuoltoverkostojen osin puutteellinen 
ylläpito ja riittämätön peruskorjaus ovat va-
kava ongelma. Huonokuntoisten vesijohtojen 
osuus on noin 6 prosenttia vesijohtoverkos-
ton kokonaispituudesta ja huonokuntoisten 
viemärien osuus noin 12 prosenttia viemäri-
verkoston kokonaispituudesta. Verkostojen 
puutteellinen kunto kasvattaa vesihuollon 
terveys- ja ympäristöriskejä sekä lisää käyt-
tökustannuksia. Verkostojen ylläpidon var-
mistaminen liittyy niin vesihuoltolaitoksen 
huolehtimis- ja tarkkailuvelvoitteisiin kuin 
vesihuollon maksuihin. 

Vesihuoltolaitosten sekä laitoksia omista-
vien kuntien tulisi kantaa vastuuta vesihuol-
tolaitteiston kunnosta nykyistä paremmin, ja 
riittävästä ylläpidosta tulisi tarpeen mukaan 
sopia kunnan ja laitoksen välillä. Vesihuolto-
laitoksen maksut olisi mitoitettava kattamaan 
myös korjausinvestoinnit, eikä vesihuoltolai-
toksen tuloksesta tulisi irrottaa tuottoa omis-
tajille korjausten kustannuksella. Korjausve-
lan kiinni kurominen ja verkostojen tulemi-
nen saneerausikään nostavat tulevina vuosina 
merkittävästi vesihuollon kustannuksia.  

Vesihuoltolaitoksille on asetettu esimerkik-
si raakaveden tarkkailuvelvoitteita useissa eri 
laeissa ja niiden nojalla annetuissa luvissa, ja 
nämä velvoitteet ovat osittain päällekkäisiä. 
Vesihuoltolaissa tarkkailuvelvoitteiden tar-
koituksena on, että vesihuoltolaitos tarkkai-
lee raakavettä oman toimintansa ja palvelu-
jensa laadun varmistamiseksi. Raakavettä ei 
kuitenkaan tarkkailla aina järjestelmällisesti 
vesihuoltolaitoksilla, eivätkä tarkkailun tu-
lokset tule välttämättä tiedoksi viranomaisil-
le.  
 

 
Erityistilanteisiin varautuminen 
 

Erityistilanteisiin varautumista voidaan 
tarkastella sekä julkisen sektorin että vesi-
huoltolaitoksen varautumisvelvoitteiden kan-
nalta. Vesihuoltolain mukainen kunnan vel-
vollisuus vesihuollon kehittämiseen kattaa 
myös erityistilanteisiin varautumisen, ja kun-
nan velvollisuus vesihuollon järjestämiseen 
samoin kuin laitoksen velvollisuus huolehtia 
vesihuollosta on voimassa niin normaali- 
kuin erityistilanteissakin. Vesihuoltolaissa ei 
kuitenkaan ole asetettu tarkempia velvoitteita 
erityistilanteisiin varautumiseksi. 

Vesihuoltolain mukaisissa kuntien vesi-
huollon kehittämissuunnitelmissa vesihuol-
lon erityistilanteita tarkastellaan vaihtelevas-
ti. Useat kehittämissuunnitelmat sisältävät 
esityksiä ylikunnallisista erityistilanteiden 
ratkaisuista. Vesihuollon varajärjestelmiä, 
kuten varavedenottoa, on tarkasteltu suu-
rimmassa osassa suunnitelmia.  

Muualla lainsäädännössä valtion ja kuntien 
varautumisesta erityistilanteisiin säädetään 
verraten kattavasti. Sääntely on kuitenkin 
johtanut kuntakohtaisesti vaihteleviin ratkai-
suihin vesihuollon erityistilannesuunnittelus-
sa. Kaikki kunnat eivät ole varmistaneet riit-
tävästi yhdyskuntien vesihuoltoa erityistilan-
teiden varalta tai tehneet tässä tarkoituksessa 
tarpeeksi yhteistyötä vesihuoltolaitosten 
kanssa. 

Myös vesihuoltolaitosten varautumisesta 
erityistilanteisiin on säännöksiä vesihuolto-
lain ulkopuolisessa lainsäädännössä.  Varau-
tumisesta on kuitenkin säädetty yleisluontei-
sella tavalla, eikä vesihuoltolaitosten suoraan 
edellytetä luovan omia varautumisjärjestel-
miä. On epäselvää, merkitseekö nykyinen 
sääntely vesihuoltolaitoksille yleistä toimin-
nan aloittamisesta tai muuttamisesta riippu-
matonta velvollisuutta varautua erityistilan-
teisiin. 
 
 
Liittämisvelvollisuus 
 

Vesihuoltolaissa pääsääntönä on, että vesi-
huoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiin-
teistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja 
viemäriin. Vaikka liittämisvelvollisuudesta 
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voi saada tietyin edellytyksin vapautuksen, 
merkitsee se sopimusvapauden rajoitusta. 
Liittämisvelvollisuudesta on säädetty sekä ta-
loudellisten että terveyden- ja ympäristön-
suojelullisten syiden perusteella.  

Kunnat käsittelevät verraten monia hake-
muksia liittämisvelvollisuudesta vapauttami-
sesta. Vapautuspäätöksiä tehdään jossain 
määrin vaihtelevin tulkinnoin, ja vapautus 
saatetaan myöntää joko toistaiseksi voimassa 
olevana tai määräaikaisena. Hallintotuomio-
istuinten linjausten perusteella vapautus liit-
tämisvelvollisuudesta voidaan myöntää vain 
poikkeuksellisissa tilanteissa. Jos huomattava 
osa toiminta-alueen kiinteistöjen omistajista 
katsoo liittämisen vesihuoltolaitoksen ver-
kostoon tarpeettomaksi ja jos vapautuspää-
tökset vaarantaisivat vesihuoltolaitoksen 
toimintaedellytykset, on kyseenalaista, ovat-
ko toiminta-alueen hyväksymisen edellytyk-
set alun perinkään täyttyneet. 

Liittämisvelvollisuudesta on viime vuosina 
käyty runsaasti julkista keskustelua. Erityi-
sesti on nostettu esille liittämisvelvollisuuden 
epätarkoituksenmukaisuus ja kohtuuttomuus 
tilanteissa, joissa haja-asutusalueella sijaitse-
van kiinteistön vesihuolto on toteutettu 
asianmukaisin kiinteistökohtaisin ratkaisuin 
ennen vesihuoltoverkostojen rakentamista 
alueelle. 

Liittämisvelvollisuuden mahdollisen koh-
tuuttomuuden arviointiin vaikuttaa osaltaan 
liittämiskohtien sijainti. On jossain määrin 
tapauskohtaisen tulkinnan varassa, millä etäi-
syydellä liittämiskohdan tulee vesihuoltolain 
perusteella sijaita kiinteistöstä. Käytännössä 
liittämiskohdan sijainti on aiheuttanut tulkin-
taongelmia kuitenkin vain yksittäistapaukis-
sa. 

 
 

 
Hulevesien hallinta 

Suhteessa hulevesien hallinnan tarpeisiin 
vesihuoltolain soveltamisala on kapea. Vesi-
huoltolaitoksen tehtäviin kuuluu huolehtia 
huleveden viemäröinnistä, mutta laitoksen 
hulevesiviemärit ja muut viemäriverkostot 
ovat riittämättömiä runsaista sateista aiheu-
tuvien vesimäärien johtamiseen. Suuri määrä 
hulevettä voi aiheuttaa tarpeen ohijuoksutuk-

siin jätevesien puhdistuslaitoksilla. Suurten 
virtaamahuippujen tasaamiseksi ja hulevesi-
en ohjaamiseksi hallitusti rakennetuilla alu-
eilla tarvitaan viemäreiden lisäksi maanpääl-
lisiä rakenteita ja tulvareittejä, jotka tulisi 
suunnitella alueidenkäytön suunnittelun yh-
teydessä. 

 
 
 

Vesihuoltolain noudattamisen valvonta 
 
Vesihuoltolain julkisoikeudellisten velvoit-

teiden noudattamista valvovat laissa tarkoite-
tut viranomaiset. Yksityisoikeudellisten vel-
voitteiden valvontaan osallistuu Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto sen lakisääteisen toimialan 
puitteissa. Vesihuoltolain mukaisten valvon-
taviranomaisten toimivallan rajat ovat aiheut-
taneet jonkin verran sekaannusta vesihuolto-
laitosten, niiden asiakkaiden ja viranomaisten 
keskuudessa. 

Vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan sopi-
mussuhteeseen liittyvien vesihuoltolain yksi-
tyisoikeudellisten säännösten, esimerkiksi 
vesihuollon maksusäännösten valvonta ei 
kuulu varsinaisesti millekään viranomaiselle. 
Laitosten julkisuusvalvontaa vaikeuttaa osal-
taan se, että laitosten toimintaa ja taloutta 
kuvaavat tiedot eivät yleensä ole helposti 
saatavilla tai vertailtavissa. Vesihuollon asia-
kas voi riitauttaa vesihuollon maksut nosta-
malla kanteen käräjäoikeudessa. Tällaisia 
kanteita ei ole nostettu ehkä osin siitä syystä, 
että oikeudenkäynnin kuluriski olisi suuri 
verrattuna asiakkaan intressiin. Kilpailuviras-
to ja kuluttajariitalautakunta ovat käsitelleet 
vesihuollon riita-asioita vain kilpailulain ja 
kuluttajansuojalain kannalta, ja kunnallisvali-
tus maksuista voi kohdistua vain kunnan 
mahdollisesti tekemään taksapäätökseen. 
 
 
 
Vesihuoltolaitosten maksut ja talous 
 

Vesihuoltolaitos toimii luonnollisena mo-
nopolina, joten laitoksen asiakkaalla ei ole 
mahdollisuutta kilpailuttaa palveluntarjoajia. 
Vesihuoltolain maksusäännösten tarkoituk-
sena on turvata yhtäältä laitoksen taloudelli-
set toimintaedellytykset ja toisaalta asiakkaan 
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asemaa välttämättömyyspalvelun käyttäjänä. 
Säännöksillä pyritään paitsi varmistamaan 
vesihuollon kustannusten kattaminen myös 
suojaamaan vesihuoltolaitoksen asiakkaita 
kohtuuttomilta maksuilta sekä estämään lai-
toksen määräävän markkina-aseman väärin-
käyttö ja piiloverotus. 

Vaikka vesihuoltolain soveltamisala kattaa 
vain asutuksen ja siihen rinnastuvan elinkei-
no- ja vapaa-ajantoiminnan vesihuollon, tu-
lee kaikkien vesihuoltolaitoksen palveluja 
käyttävien vedenkäytön sektorien osallistua 
riittävästi vesipalveluista aiheutuvien kustan-
nusten kattamiseen. Tämä periaate perustuu 
vesienhoitolailla täytäntöönpantuun Euroo-
pan Unionin vesipolitiikan puitedirektiiviin, 
mutta myös siihen, että muussa tapauksessa 
vesihuoltolaitoksen asiakkailta perittävillä 
maksuilla katettaisiin muiden sektorien vesi-
huollon kustannuksia. 

Vesihuollon kustannusten kattaminen mak-
suilla vaihtelee suuresti eri alueilla. Monien 
maaseudun pienten vesihuoltolaitosten kus-
tannuksia ei kateta laitoksen perimillä mak-
suilla, vaan kunnat tukevat laitosten taloutta. 
Suurten kaupunkien laitokset saattavat taas 
maksaa omistajakunnalleen huomattavia tu-
loutuksia. 

Vesihuoltolaissa tarkoitettua kohtuullista 
tuottoa pääomalle ei ole määritelty. Selvitys-
ten perusteella useiden suurten vesihuoltolai-
tosten tuotto on 10–15 prosentin tasolla, ja se 
lasketaan usein koko pääomalle, ei ainoas-
taan omistajan sijoittamalle. Kunnan tai kun-
tien sisäisissä vesihuoltolaitoksen toiminta-
muodon muutosprosesseissa siirtyvän omai-
suuden arvo määritellään usein puolitoista- 
tai kaksinkertaiseksi kirjanpitoarvoon verrat-
tuna. Joidenkin omistajalainojen korot ylittä-
vät selvästi markkinakorot, ja omistajalle 
maksettavat lyhennykset saattavat olla suu-
ria. Kaiken kaikkiaan omistajakunnalle mak-
settava kassavirta voi olla lähes puolet suuren 
vesihuoltolaitoksen liikevaihdosta. 

Vesihuoltolaitosten taloudenpito ei ole aina 
läpinäkyvää eikä kuntien laitoksille asettamia 
tuottovaatimuksia voida luotettavasti vertail-
la ja selvittää. Vesihuoltolaitoksen toiminta-
muodosta riippuen laitosten talouteen ja kir-
janpitoon kohdistuu lainsäädännössä jossain 
määrin erilaisia vaatimuksia. Osaltaan vesi-
huoltolaitosten talouden seurantaa vaikeuttaa 

se, että kasvava osa laitoksista on niin sanot-
tuja monialayrityksiä, jotka harjoittavat vesi-
huollon lisäksi muuta liiketoimintaa kuten 
sähkönjakelua. Laissa ei ole säännöksiä, jot-
ka velvoittaisivat eriyttämään vesihuoltolai-
toksen kirjanpidon muusta kirjanpidosta mo-
nialayrityksessä. 

Vesihuoltolaissa tarkoitetun käyttömaksun 
periminen on tarkoituksenmukainen tapa kat-
taa talousveden toimittamisesta ja jätevesien 
poisjohtamisesta aiheutuvat kustannukset. 
Sen sijaan käyttömaksun kohdistaminen hu-
levesien poisjohtamiseen on ongelmallista, 
koska hulevesien määrä on ajoittain suuri ja 
niiden kertymän mittaaminen kustannusteho-
tonta. Monet vesihuoltolaitokset perivät eril-
listä hulevesimaksua, mutta joissain tapauk-
sissa hulevesistä aiheutuvia kustannuksia si-
sällytetään jätevesimaksuihin. Jos hulevesiä 
johdetaan jätevesien kanssa samaan viemä-
riin, voi hulevesien osuus viemäröinnin ja jä-
tevesien käsittelyn kokonaiskustannuksista 
olla merkittävä.  
 
 
 
Hinnanalennus ja vahingonkorvaus 
 
 

Vesihuoltolaitoksen asiakkaan kanssa te-
kemiin sopimuksiin liittyvissä yleisissä toi-
mitusehdoissa on käsitelty vesihuollon vir-
heeseen ja vahingonkorvaukseen liittyen yli-
voimaista estettä, ennalta arvaamatonta tila-
päistä keskeytystä ja tilapäistä huoltotyötä. 
Vesihuoltopalvelujen keskeytyminen saattaa 
oikeuttaa vesihuoltolaitoksen asiakkaan hin-
nanalennukseen tai vahingonkorvaukseen. 
Säännökset ovat pakottavia suhteessa kulut-
taja-asiakkaisiin, mutta eivät esimerkiksi 
suhteessa asunto-osakeyhtiön asukkaisiin. 
Muihin kuin kuluttaja-asiakkaisiin suurinta 
osaa hinnanalennus- ja vahingonkorvaus-
säännöksistä sovelletaan vain, jos muuta ei 
ole sovittu.  

Vesihuoltolaissa ja vesihuollon yleisissä 
toimitusehdoissa käytetty virheen määritelmä 
jättää vesihuoltolaitoksen vastuun vesihuol-
lon palvelujen keskeytystilanteissa tulkin-
nanvaraiseksi, koska ylivoimaisen esteen 
täyttymisen kriteerit sekä suhde hinnanalen-
nukseen ja vahingonkorvaukseen ovat epä-
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selviä. Tietyissä muissa välttämättömyyspal-
veluissa, kuten sähköverkkopalvelussa, mak-
setaan palvelujen yhtäjaksoisen keskeytymi-
sen perusteella vakiokorvaus, jonka tavoit-
teena on paitsi hyvittää asiakasta keskeytyk-
sestä myös kannustaa toiminnanharjoittajia 
parantamaan palveluiden toimitusvarmuutta. 

Nykyinen vesihuollon perusmaksuun sidot-
tu hinnanalennuksen vähimmäismäärä saat-
taa olla riittämätön suhteessa menetyksiin, 
joita asiakkaille voi aiheutua vesihuollon 
keskeytyksestä. Perusmaksun suuruus vaihte-
lee vesihuoltolaitoksesta riippuen, ja vuotui-
nen perusmaksu voi olla hyvin pieni. Oma-
kotitalon omistajalle tai haltijalle maksetta-
van hinnanalennuksen vähimmäismäärä saat-
taa olla kahden euron luokkaa.  

 
 

Kunnallisten vesihuoltolaitosten kilpailuoi-
keudellinen asema 

Vesihuoltolaitoksen organisointimuotoa ei 
ole vesihuoltolaissa rajoitettu. Merkittävä osa 
vesihuoltolaitoksista toimii kunnallisina lai-
toksina eli kunnallisina liikelaitoksina tai 
kunnallisina taseyksikköinä. Euroopan ko-
missio on niin sanotun Palmia-prosessin yh-
teydessä kiinnittänyt huomiota kunnallisten 
vesihuoltolaitosten asemaan. Palmia-
prosessissa on kysymys siitä, saako kunnalli-
nen liikelaitos yhteismarkkinoille soveltuma-
tonta valtiontukea tiettyjen veroetujen ja 
konkurssisuojan muodossa.   

Vesihuoltolaitos hoitaa vesihuoltoa luon-
nollisena monopolina toiminta-alueellaan. 
Jos laitos huolehtii vesihuollosta toisen kun-
nan alueella tai sillä on liiketoimintasuhde 
toisiin vesihuoltolaitoksiin ja teollisuuslai-
toksiin, kysymyksessä ei välttämättä ole enää 
toiminta luonnollisena monopolina, vaan 
vastaavia palveluja saattaisivat ainakin peri-
aatteessa tarjota muut palvelujen tuottajat. 
 
 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa 
alueiden käytön suunnittelussa kiinnitetään 
huomiota hulevesien hallintaan. Yleiskaavaa 

laadittaessa on otettava huomioon mahdolli-
suudet vesihuollon tarkoituksenmukaiseen 
järjestämiseen, ja siihen merkitään tarvittaes-
sa hulevesien hallintaan liittyvät aluevarauk-
set. Näitä aluevarauksia tarkennetaan asema-
kaavassa. Myös katusuunnitelmat sekä puis-
tojen ja yleisten alueiden suunnitelmat sisäl-
tävät tarpeen mukaan hulevesien hallintaan 
liittyviä asioita. 

Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla on an-
nettu hulevesien hallintaan koskevia määrä-
yksiä. Myös yleis- ja asemakaavamääräyksiä 
on käytetty hulevesien hallintaa edistämään. 
Asemakaavoissa voidaan esimerkiksi voitu 
määrätä taajaan asutun alueen hulevesien 
viivyttämisestä, jos se on ollut kaavallisista 
lähtökohdista perusteltua. Myös kuntien ra-
kennusjärjestyksissä on määräyksiä hulevesi-
en hallinnasta. Suoraan lainsäädäntöön pe-
rustuvat kiinteistönomistajan tai -haltijan hu-
levesien hallintavelvoitteet on sidottu siihen, 
että kysymys on rakennuspaikasta tai yleises-
tä alueesta ja että luonnollisen vedenjuoksun 
muuttamisesta aiheutuu huomattavaa haittaa 
naapurille.  

Suomen rakentamismääräyskokoelman ja 
yksittäisen rakennushankkeen rakennuslu-
pamääräysten mukaan katoilta tulevat vedet 
johdetaan kiinteistön omaan hulevesijärjes-
telmään, joka voi olla maanpäällinen tai -
sisäinen ratkaisu. Rakennusluvissa kiinnite-
tään huomiota myös vesien johtamiseen pois 
rakennuksen vierestä. 

Hulevesien hallinnan järjestäminen liittyy 
kunnan organisaatiossa usean kunnan elimen 
toimialaan ja edellyttää yhteistyötä. Suurim-
missa kunnissa on laadittu hulevesien hallin-
taa ohjaavia strategioita tai ohjelmia. Hule-
vesien hallintaan liittyviä kustannuksia kate-
taan kunnallisveron tuotoilla.  

Maankäyttö- ja rakennuslain sääntely tarjo-
aa kunnalle mahdollisuuksia edistää hule-
vesien hallintaa. Kunnan tehtävistä tässä suh-
teessa ei kuitenkaan säädetä selväpiirteisesti, 
eikä maankäyttö- ja rakennuslaki sisällä eri-
tyisesti hulevesien hallintaa varten tarkoitet-
tuja ohjausvälineitä. Maankäyttö- ja raken-
nuslaki ohjaa ottamaan myös hulevedet 
huomioon alueiden käyttöön ja rakentami-
seen liittyvissä menettelyissä, mutta siinä ei 
säädetä hulevesien suunnitelmallisesta koko-
naishallinnasta. 
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3 Esityksen tavoi t teet ja keskeiset 
ehdotukset 

 
3.1 Tavoitteet ja toteuttamisvaihtoehdot 

Esityksellä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin 
tavoitteena on varmistaa turvallisten ja koh-
tuuhintaisten vesihuoltopalvelujen saatavuus. 
Toisena tavoitteena on parantaa hulevesien 
kokonaishallintaa sään ja vesiolojen ääri-
ilmiöiden lisääntyessä ja päällystettyjen pin-
tojen määrän kasvaessa yhdyskunnissa. 

Ehdotettava sääntely olisi suurelta osin ny-
kyistä sääntelyä tarkentavaa tai sitä täydentä-
vää. Vesihuoltolainsäädännön keskeiset peri-
aatteet vesihuollon kehittämisessä, järjestä-
misessä ja huolehtimisessa sekä eri toimijoi-
den vastuut säilyisivät suurelta osin ny-
kyisenkaltaisina hulevesien hallintaa lukuun 
ottamatta. Oikeudellisen sääntelyn vaihtoeh-
tona olisi kehittää vesihuollon käytäntöjä va-
paaehtoisen opastuksen avulla. Kun otetaan 
huomioon vesihuoltopalvelujen luonne vält-
tämättömyyspalveluina sekä edellä mainitut 
olosuhteiden muutokset, on tarkoituksenmu-
kaista muuttaa lainsäädäntöä. 

Hulevesien hallinnan sääntelyn maankäyt-
tö- ja rakennuslakiin sisällyttämisen vaihto-
ehtona olisi säätää erillinen laki hulevesien 
hallinnasta. Hulevesien hallinta soveltuu 
maankäyttö- ja rakennuslain alueiden käytön 
suunnittelujärjestelmässä ja rakentamisessa 
huomioon otettavaksi. Tämän vuoksi säänte-
ly on tarkoituksenmukaista sijoittaa siihen. 

Vesihuoltopalvelujen tulee olla turvallisia 
sekä terveyden että ympäristön kannalta. Ve-
sihuoltolaitoksella on oltava käytettävissä 
riittävästi laadukasta raakavettä, sen verkos-
tojen ja muiden laitteistojen tulee olla kun-
nossa ja vesihuoltopalveluja tulee kyetä tar-
joamaan keskeytyksettä. Vesihuoltopalvelu-
jen toimitusvarmuutta ja turvallisuutta paran-
nettaisiin säätämällä nykyistä tarkemmin sel-
villäolo- ja tarkkailuvelvoitteista, varautumi-
sesta erityistilanteisiin sekä vesihuollon vir-
heen seurauksista. Hulevesien hallinnan 
sääntelyn yhtenä tavoitteena olisi vähentää 
jätevesien pääsyä vesistöön. 

Vesihuoltopalvelujen hinnan on oltava 
kaikki vesihuollon maksut huomioon ottaen 
kohtuullinen, kun otetaan huomioon vesi-

huollon välttämättömyyspalveluluonne ja 
kiinteistön liittämisvelvollisuus vesihuolto-
laitoksen verkostoon laitoksen toiminta-
alueella. Harvaan asutuilla seuduilla vesi-
huoltolaitoksen palvelujen kustannukset ovat 
paikoin kasvaneet suuriksi. Esityksen tavoit-
teena on estää vesihuollon kokonaiskustan-
nusten kasvaminen kiinteistönomistajan kan-
nalta kohtuuttomiksi ottaen huomioon myös 
kiinteistökohtaisesta vesihuollosta mahdolli-
sesti koituneet kustannukset. 

Vesihuollon palvelujen turvallisuuden ja 
kohtuuhintaisuuden kannalta on olennaista, 
että vesihuoltolaitoksen toiminta ja talouden-
pito hoidetaan asianmukaisesti. Esityksen 
mukaan vesihuoltolaitosten toiminnan ja ta-
louden läpinäkyvyyttä parannettaisiin. Tar-
koituksena on yhtäältä parantaa mahdolli-
suuksia laitosten toiminnan ja talouden seu-
rantaan ja julkisuusvalvontaan sekä toisaalta 
varmistaa laitosten edellytyksiä huolehtia 
toimintavarmuudestaan.  

Vesihuollon toimintavarmuuden kannalta 
on tärkeää, että vedenhankinnan ja jätevesien 
käsittelyn koko tuotantoketjun toimivuus on 
varmistettu. Useat vesihuoltolaitokset ostavat 
nykyisin vetensä tukkulaitoksilta, ja jätevesiä 
johdetaan laitoksista erillisiin jätevedenpuh-
distusyksikköihin. Esityksen yhtenä tarkoi-
tuksena on ulottaa vesihuoltolain sääntely 
tarpeellisilta osin vesihuollon koko tuotanto-
ketjuun. 

Rankkoihin sateisiin on varauduttava jo 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa alu-
eiden käytön suunnittelussa ja rakentamises-
sa. Hulevesiviemäreiden johtokykyä ei ole 
teknisesti mahdollista tai taloudellisesti jär-
kevää kasvattaa lisääntyneitä hulevesimääriä 
vastaavasti. Putkiverkoston sijaan hulevesien 
hallitsemiseksi on tarpeen ottaa nykyistä laa-
jemmin käyttöön maanpäällisiä rakenteita 
kuten avouomia, vesien pidättämis- ja imey-
tysalueita sekä maaston mukaisia valuma-
vesien reittejä. Esityksen tavoitteena on, että 
huleveden viemäröinnin korostamisesta siir-
rytään kattavaan hulevesien kokonaishallin-
taan, jossa hyödynnetään etenkin maanpäälli-
siä ratkaisuja ja imeytetään hulevesiä mah-
dollisuuksien mukaan jo niiden kerääntymis-
paikalla. 
 
 



   
  

 

26 

3.2 Keskeiset ehdotukset 

 
Vesihuoltolaki 

 
Nykyiseen vesihuoltolakiin ehdotetaan 

useita muutoksia, lisäyksiä ja tarkennuksia. 
Lain perusteet säilyisivät hulevesien hallintaa 
lukuun ottamatta nykyisenlaisina eikä vesi-
huoltolakia ehdoteta kumottavaksi.  

Kunnan velvoitteita vesihuollon kehittämi-
seen ja järjestämiseen muutettaisiin ensinnä-
kin lisäämällä vesihuollon kehittämissuunnit-
telua ohjaaviin säännöksiin yhteistyö, kuu-
lemis- ja tiedottamisvelvoitteita. Toiseksi ve-
sihuoltolaitoksen toiminta-alueiden rajauspe-
rusteissa viitattaisiin toteutuneeseen tai suun-
niteltuun yhdyskuntakehitykseen, ja laissa 
tarkoitettu tavoitteellinen aikataulu toiminta-
alueen osien saattamiseksi vesihuoltolaitok-
sen verkostojen piiriin sidottaisiin selvemmin 
yhdyskuntakehityksen tarpeisiin. Kolman-
neksi esityksessä mahdollistettaisiin vesi-
huoltolaitoksen toiminta-alueen supistaminen 
tietyin edellytyksin, jos kunnan velvollisuus 
vesihuoltolaitoksen palvelujen järjestämiseen 
olisi poistunut. 

Vesihuoltolaitoksen velvollisuuksia tar-
kennettaisiin säätämällä erityistilanteisiin va-
rautumisesta ja laitoksen selvilläolo- ja tark-
kailuvelvoitteista sekä selventämällä vesi-
huollon maksujen perusteita. Vesihuoltolai-
tosten tulisi laatia suunnitelmat erityistilan-
teisiin varautumiseksi ja ryhtyä niiden perus-
teella toimenpiteisiin vesihuollon palvelujen 
varmistamiseksi. Laitosten tulisi olla selvillä 
raakaveden laatuun ja määrään kohdistuvista 
riskeistä sekä laitteistojensa kunnosta sekä 
tarkkailla raakaveden määrän ja laadun ohel-
la laitteistonsa kuntoa ja vuotovesien määrää. 
Laissa tähdennettäisiin, että vesihuollosta pe-
rittävillä maksuilla tulisi kattaa sekä vesi-
huoltolaitoksen uus- että korjausinvestoinnit. 

Kiinteistön liittämisvelvollisuutta vesihuol-
tolaitoksen verkostoon väljennettäisiin taa-
jamien ulkopuolisilla vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueilla. Samalla tarkennettaisiin 
liittämisvelvollisuudesta vapauttamisen pe-
rusteita. Kiinteistöä ei tarvitsisi taajaman ul-
kopuolella liittää laitoksen verkostoon, jos 
kiinteistölle on rakennettu asianmukainen ve-

sihuolto ennen laitoksen toiminta-alueen hy-
väksymistä. Taajaman ulkopuolella sijaitse-
vaa vapaa-ajantoimintaan tarkoitettua kiin-
teistöä ei tarvitsisi liittää jätevesiviemäriin, 
jos kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jä-
tevedet käsitellään asianmukaisesti. Vapaut-
tamisen perusteita tarkennettaisiin siten, että 
vapautus voitaisiin myöntää toistaiseksi voi-
massa olevana tai määräaikaisena ja että liit-
tämisen kohtuuttomuutta arvioitaessa otettai-
siin huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteis-
ton rakentamisesta aiheutuneet kustannukset. 

Esityksen mukaan vesihuoltolaissa säädet-
täisiin vesihuoltolaitoksen palvelujen keskey-
tymisen perusteella maksettavasta vakiohyvi-
tyksestä ja tarkistettaisiin sääntelyä vesihuol-
lon virheestä. Vesihuoltolaitoksen asiakas 
olisi oikeutettu vakiohyvitykseen, jos talous-
veden toimittaminen tai jäteveden johtami-
nen olisi keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vä-
hintään 12 tuntia eikä kysymys olisi vesi-
huollon ylivoimaisesta esteestä. Laitoksen 
toimittamat korvaavat palvelut alentaisivat 
hyvityksen määrää. Laitos voisi myös ennalta 
päättää, että se ei maksa vakiohyvitystä 
omistajilleen. Vesihuollon virheestä annettua 
sääntelyä täsmennettäisiin siten, ettei tavan-
omaisesta korjaus- tai huoltotyöstä aiheutuva 
vesihuollon keskeytys merkitsisi vesihuollon 
virhettä. Virheestä seuraavan hinnanalennuk-
sen vähimmäismäärä sidottaisiin pelkän pe-
rusmaksun sijaan perus- ja käyttömaksuun.  

Vesihuoltolaitoksen toiminnan ja talouden 
läpinäkyvyyttä kehitettäisiin ulottamalla ve-
sihuoltolaitoksen kirjanpidon eriyttämisvel-
vollisuus kunnallisten laitosten lisäksi mo-
nialayrityksen osana toimiviin laitoksiin. Ve-
sihuollolle ja huleveden viemäröinnille laa-
dittaisiin erillinen tase ja tuloslaskelma sekä 
toimintakertomus. Laitoksen tulisi julkistaa 
tilinpäätös, toimintakertomus ja toimituseh-
dot samoin kuin vesihuollon hintatasoa, te-
hokkuutta ja laatua kuvaavat tunnusluvut. 
Laissa säädettäisiin myös vesihuollon tieto-
järjestelmästä, johon laitoksen tulisi toimittaa 
tiedot palvelujensa hinnoista ja niiden mää-
räytymisperusteista sekä toimintaa ja taloutta 
kuvaavien tunnuslukujen laskemiseksi tarvit-
tavat tiedot. Lisäksi laitoksen tulisi toimittaa 
tietojärjestelmään verkostojensa paikkatie-
dot. 
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Esityksellä varmistettaisiin myös kilpai-
luneutraliteetti vesihuoltolaitoksen tuottaessa 
palveluja oman toiminta-alueensa ulkopuo-
lella. Kunnan tai muun julkisyhteisön omis-
tama vesihuoltolaitos tulisi yhtiöittää, jos se 
toimii kilpailutilanteessa markkinoilla. Kunta 
tai muu julkisyhteisö voisi nykyiseen tapaan 
omistaa vesihuoltolaitoksena toimivan yhti-
ön. 

Suurin periaatteellinen muutos vesihuolto-
laissa olisi hulevesien ja perustusten kuiva-
tusvesien viemäröinnin irrottaminen vesi-
huoltolain mukaisesta vesihuollon käsittees-
tä. Tämä vaikuttaisi vesihuoltolain sovelta-
misalaan siten, että lain useimpia säännöksiä 
ei sovellettaisi huleveden viemäröintiin. Hu-
levesien kokonaishallinnasta säädettäisiin 
maankäyttö ja rakennuslaissa. 

Esityksen mukaan kunta voisi vesihuolto-
laitoksen kanssa neuvoteltuaan ja tiettyjen 
edellytysten täyttyessä päättää, että laitos 
huolehtisi huleveden viemäröinnistä osana 
kunnan maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoi-
tettua hulevesijärjestelmää yhdyskuntakehi-
tyksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitos 
määräisi liittämiskohdat hulevesiviemäriin 
liitettäviä kiinteistöjä varten. Laitos perisi 
kunnalta kustannuksia vastaavan korvauksen 
hulevesien viemäröinnistä. 
 
 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdotetaan 
lisättäväksi uusi luku hulevesiä koskevista 
erityisistä säännöksistä ja tehtäväksi tästä lu-
vusta johtuvat tarkistusluonteiset muutokset 
eräisiin muihin pykäliin. 

Esityksen mukaan uudessa luvussa säädet-
täisiin ensinnäkin hulevesien hallinnan mää-
ritelmistä ja tavoitteista, kiinteistön omistajan 
ja kunnan vastuista sekä hulevesien hallintaa 
koskevien määräysten antamisesta. Hule-
vesijärjestelmä koostuisi kiinteistöjen hule-
vesijärjestelmistä, joista vastaisivat kiinteis-
tön omistajat ja haltijat, sekä yhdyskunnan 
hulevesijärjestelmästä. Kunta vastaisi hule-
vesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-
alueella. Kunnan olisi huolehdittava, että yh-
dyskunnan hulevesijärjestelmä toteutetaan 
asemakaavan mukaisen maankäytön tarpeita 

vastaavasti, jos hulevesiä ei voida muilla 
keinoilla hallita ehdotetun uuden l3 a luvun 
mukaisella tavalla ja jos hulevesijärjestelmän 
toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset eivät 
ole kohtuuttomat. Kunnan määräämä monijä-
seninen toimielin voisi antaa kiinteistön 
omistajalle tai haltijalle määräyksen huleve-
sistä aiheutuvan haitan poistamiseksi.  

Kiinteistön hulevedet tulisi johtaa yhdys-
kunnan järjestelmään, ellei kunnan määrää-
mä viranomaisen myöntäisi tästä vapautusta. 
Kunnan määräämä viranomainen osoittaisi 
kiinteistön hulevesijärjestelmän ja yhdys-
kunnan hulevesijärjestelmän rajakohdan kiin-
teistön välittömään läheisyyteen ja antaisi 
johtamiseen liittyviä määräyksiä. Kiinteistön 
omistaja tai haltija vastaisi kiinteistönsä hu-
levesien johtamiseen käytettävästä laitteistos-
ta ja rakenteista rajakohtaan asti. Pääsäännön 
mukaan hulevesiä ei saisi johtaa jätevesi-
viemäriin.  

Toiseksi uudessa luvussa säädettäisiin hu-
levesisuunnitelmasta. Se olisi uusi lähinnä 
teknisiin suunnitelmiin rinnastuva suunni-
telma, joka voisi olla myös osa katusuunni-
telmaa tai yleisten alueiden suunnitelmaa. 
Suunnitelmassa esitettäisiin yhdyskunnan hu-
levesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hal-
linnan ratkaisut ja rakenteet sekä osoitettai-
siin kiinteistöt, jotka kuuluvat yhdyskunnan 
hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen. Hu-
levesisuunnitelma olisi laadittava siten, että 
suunnitelmassa otettaisiin huomioon sade-
määrän lisääntyminen, asemakaava, katu-
suunnitelma ja yleisten alueiden suunnitelma 
ja että se täyttäisi toimivuuden, turvallisuu-
den sekä viihtyisyyden vaatimukset.  

Kolmanneksi kunta voisi ehdottavan luvun 
perusteella päättää periä maksuja hulevesien 
hallinnasta. Liittymismaksuilla voitaisiin kat-
taa yhdyskunnan hulevesijärjestelmän raken-
tamiskustannuksia ja vuosittaisilla maksuilla 
käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Liittymis-
maksu kohdistettaisiin yhdyskunnan hule-
vesijärjestelmään liitettävien kiinteistöjen 
omistajille ja haltijoille. Vuosittaiset maksut 
kohdistuisivat niiden kiinteistöjen omistajille 
ja haltijoille, jotka kuuluvat hulevesisuunni-
telmassa osoitettuun yhdyskunnan hule-
vesijärjestelmän vaikutusalueeseen. Vaihto-
ehtoisesti kunta voisi kattaa hulevesien hal-
linnasta aiheutuvia kustannuksia verovaroin. 
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4 Esityksen vaikutukset  

 
4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Kotitaloudet 

Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä 
vaikutuksia kotitalouksien taloudelliseen 
asemaan tai käyttäytymiseen. Yhtäältä esi-
tyksessä korostettaisiin vesihuollon kustan-
nusten pitkäjänteistä kattamista asiakkailta 
perittävillä maksuilla, mikä saattaisi ajan mit-
taan lisätä kotitalouksien menoja. Toisaalta 
ehdotettavan vesihuoltolaitosten toiminnan ja 
talouden läpinäkyvyyden lisäämisen odote-
taan tehostavan vesihuoltopalvelujen tuotta-
mista ja varmistavan, että vesihuollon mak-
suihin ei sisällytettäisi kohtuullista suurem-
paa tuottoa pääomalle esimerkiksi omistajalle 
maksettavien ylisuurten tuloutusten takia. 
Tämä parantaisi vesihuollon maksujen kus-
tannusvastaavuutta. 

Liittämisvelvollisuuden väljentäminen taa-
jamien ulkopuolella vähentäisi kiinteistöjen 
liittämistä vesihuoltolaitoksen verkostoihin. 
Tämä saattaisi nostaa vesihuollon maksuja 
niillä kiinteistöillä, jotka verkostoihin liite-
tään. Liittämisvelvollisuuden väljentämisellä 
ei olisi kuitenkaan takautuvaa vaikutusta en-
nen uudistuksen voimaantuloa tehtyihin toi-
minta-aluepäätöksiin, joiden kattamilla alu-
eilla noudatettaisiin vuoden 2018 loppuun as-
ti nykyistä sääntelyä liittämisvelvollisuudes-
ta. Halukkaiden liittyjien määrä ja kustannus-
ten liittyjäkohtainen kohtuullisuus voitaisiin 
ottaa huomioon tehtäessä päätöksiä toiminta-
alueesta ja verkoston rakentamisen aloittami-
sesta.  

Liittämiskohdan sijainnista annetun säänte-
lyn tarkentamisen tai toiminta-alueen supis-
tamisesta säätämisen ei myöskään arvioida 
vaikuttavan merkittävästi kotitalouksien ta-
loudelliseen asemaan tai käyttäytymiseen. 
Ehdotettu liittämiskohtasääntelyn tarkenta-
minen voisi yksittäistapauksissa kohtuullistaa 
liittämisen kustannuksia. Toiminta-aluetta 
supistettaessa kunnan tai vesihuoltolaitoksen 
tulisi huolehtia kotitalouksien vesihuollon 
jatkumisesta, jolloin kotitalouksille ei koh-

distuisi supistamisesta merkittäviä taloudelli-
sia vaikutuksia. 

Esityksen mukainen sääntely vesihuollon 
palvelun keskeytyksen perusteella maksetta-
vasta vakiohyvityksestä selventäisi sitä, min-
kälainen hyvitys kotitalouksille ja asunto-
osakeyhtiöille maksettaisiin palvelun kes-
keydyttyä pitkähköksi ajaksi. Tämän arvioi-
daan vähentävän keskeytyksen maksuseura-
usten selvittämiseen kulutettavaa aikaa. Sa-
mansuuntaisesti vaikuttaisi hinnanalennuksen 
minimimäärän sitominen perusmaksun ohella 
käyttömaksuun. Joissakin tapauksissa vakio-
hyvitysten maksaminen saattaisi vaikuttaa 
vesihuollon maksuja nostavasti, mutta hyvi-
tyksen enimmäismäärän sitominen vesihuol-
tolaitoksen liikevaihtoon kohtuullistaisi tätä 
vaikutusta samoin kuin mahdollisuus sulkea 
ennalta laitoksen omistajat hyvityksen ulko-
puolelle. 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdotettu 
liittymismaksu yhdyskunnan hulevesijärjes-
telmään ja vuosittainen maksu hulevesien 
hallinnasta olisivat uusia maksuja kiinteistön 
omistajille ja haltijoille. Samalla kuitenkin 
poistuisivat vesihuoltolain mukaiset yksityis-
oikeudelliset hulevesimaksut. Maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisiin hulevesimaksuihin 
voitaisiin sisällyttää viemäröintikustannuksia 
laajemmin hulevesien hallintaan tarvittavien 
maanpäällisten sekä muiden rakenteiden kus-
tannuksia, mutta kaiken kaikkiaan maankäyt-
tö- ja rakennuslain mukaisten hulevesimak-
sujen käyttöönoton ei tulisi lisätä merkittä-
västi kotitalouksille aiheutuvia kustannuksia. 
 
Vesihuoltolaitokset 

Vesihuoltolaitoksiin ja vesihuollon tuotan-
toketjuun kohdistuisi esityksen perusteella 
eräitä taloudellisia ja organisatorisia vaiku-
tuksia. Laitosten saattaisi ehdotettavan sään-
telyn perusteella olla tarpeen tehdä investoin-
teja esimerkiksi erityistilanteisiin varautumi-
seksi, ja vesihuollon keskeytystilanteissa lai-
tos voisi olla velvollinen suorittamaan asiak-
kailleen vakiohyvitystä. Taajamien ulkopuo-
lella taloudelliset edellytykset vesihuoltolai-
tostoiminnalle heikkenisivät liittämisvelvolli-
suuden väljentymisen myötä. Vesihuoltolai-
tosten taloutta vahvistaisivat korvaukset 
yleisten alueiden hulevesien viemäröinnistä. 
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Kilpailutilanteessa markkinoilla toimivat 
kunnalliset laitokset tulisi yhtiöittää. 

Ehdotuksen mukaisen yhteiskäyttöisen ve-
sihuollon tietojärjestelmän arvioidaan yhtääl-
tä vähentävän etenkin pienten laitosten hal-
linnollisia kustannuksia. Toisaalta järjestel-
män kustannusten kattaminen aiheuttaisi lai-
tokselle ja viime kädessä sen asiakkaille suh-
teessa laitosten asiakasmääriin pienehköjä 
kustannuksia. Järjestelmän käyttö- ja ylläpi-
tokustannukset olisivat karkean arvion mu-
kaan noin 300 000 euroa vuodessa. 

Vesihuoltolaitosten vastuiden lisääminen ja 
selventäminen esityksen mukaisesti saattaisi 
asettaa erityisesti pienet vesihuoltolaitokset 
tilanteeseen, jossa niiden pitäisi nykyistä suu-
remmassa määrin yhdistyä osaksi suurempaa 
laitosta tai hakea kumppanuuksia. Vesihuol-
tolain säännökset ulotettaisiin entistä sel-
vemmin koko vesihuollon tuotantoketjuun, 
mikä saattaisi kasvattaa myös veden toimitta-
jien tai jätevesiä käsittelevien laitosten kus-
tannuksia. 

Sääntelyllä varmistettaisiin vesihuollon 
laadun turvaamista pitkällä aikavälillä. Tar-
koituksena on, että vesihuoltolaitos parantaisi 
valmiuksiaan reagoida erityistilanteisiin ja 
toimintahäiriöihin sekä huolehtisi uus- ja 
korjausinvestointien riittävyydestä. Varau-
tumissuunnittelu sekä vakiohyvitysten ja 
hinnanalennusten maksaminen lisäisivät lai-
toksen kustannuksia erityisesti, jos laitos ei 
olisi aikaisemmin riittävästi varautunut eri-
tyistilanteisiin eikä sillä olisi valmiutta hoitaa 
palvelujensa toimituskatkoja.  

Esityksen mukaisella vesihuoltolaitoksen 
taloudenpidon läpinäkyvyyden parantamisel-
la luotaisiin edellytyksiä sille, että vesihuol-
lon investointeihin suunnattaisiin riittävästi 
voimavaroja. Erityistilanteisiin varautuminen 
saattaisi edellyttää laitoksilta investointeja 
esimerkiksi varavesilähteisiin tai varavoi-
maan. 

Vakiohyvitys ei yleensä tulisi vesihuollon 
keskeytystilanteessa maksettavaksi, sillä 
normaalisti vesihuollon keskeytys pystytään 
korjaamaan 12 tunnin aikarajan kuluessa. 
Korvaavien palvelujen tarjoaminen alentaisi 
maksettavan vakiohyvityksen määrää, eikä 
hyvitys tulisi maksettavaksi, jos keskeytys 
olisi aiheutunut ylivoimaisesta esteestä. Lai-

tos voisi myös ennalta päättää, että se ei 
maksa vakiohyvitystä omistajilleen. 

Vakiohyvityksen vaikutuksia vesihuoltolai-
toksen talouteen voidaan arvioida erikseen 
isojen ja pienten laitosten kannalta. Suurten 
kaupunkiympäristössä toimivien laitosten ta-
louteen vakiohyvityksellä ei arvioida olevan 
merkittäviä vaikutuksia, sillä vesihuollon 
keskeytys kohdistuu tavallisesti vain osaan 
niiden toiminta-alueesta, ja laitoksilla olisi 
hyvät mahdollisuudet varautua vesihuollon 
erityistilanteisiin sekä tarjota korvaavia pal-
veluita. Vakiohyvityksen enimmäismäärä tu-
lisi nopeasti vastaan, kun hyvitystä makset-
taisiin asunto-osakeyhtiölle. Pienillä laitok-
silla vaikutus voisi olla ilman maksettavien 
korvausten sitomista liikevaihtoon huomatta-
va, koska keskeytykset kohdistuvat useam-
min koko toiminta-alueeseen, valmiudet va-
rautua erityistilanteisiin ja tarjota korvaavia 
palveluja olisivat rajallisempia eikä hyvityk-
sen asiakaskohtainen enimmäismäärä käy-
tännössä alentaisi omakoti- tai rivitalokiin-
teistöjen omistajille tai haltijoille maksettavi-
en hyvitysten määrää. Esimerkiksi osuuskun-
ta voisi kuitenkin ennalta päättää, että se ei 
maksa vakiohyvitystä omistajilleen. 

Taajamien ulkopuolella uusien vesihuolto-
laitosten tulopohja supistuisi, kun liittämis-
velvollisuutta väljennettäisiin. Tämä koros-
taisi ennen investointeihin ryhtymistä tehtä-
vän liittymishalukkuuden selvittämisen mer-
kitystä. Liittymishalukkuus kuvaa vesihuol-
tolaitoksen palvelujen tarvetta alueella. Eh-
dotuksen perusteella kannattamaton vesi-
huoltolaitostoiminta voitaisiin laissa määri-
tellyin edellytyksien myös lopettaa. Taajami-
en ulkopuolella vesihuoltolaitosten investoin-
tien arvioidaan vähenevän, mikä olisi so-
pusoinnussa sen kanssa, että kiinteistökoh-
taisten jätevesien käsittelyjärjestelmien kun-
toon laittamisen siirtymäkausi päättyy vuon-
na 2016. 

Verkostotietojen muuttaminen digitaaliseen 
muotoon voi jonkin verran lisätä laitoksen 
kustannuksia. Se auttaisi kuitenkin osaltaan 
estämään verkostoon kohdistuvia vahinkoja 
rakennushankkeiden ja muiden vastaavien 
toimenpiteiden yhteydessä. 

Ehdotuksen perusteella osa kunnallisista 
vesihuoltolaitoksista voitaisiin joutua yhtiöit-
tämään. Yhtiöittämisvelvollisuus edistäisi 
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kilpailua laitoksen tarjotessa palvelujaan 
toiminta-alueen ulkopuolella tai vesihuolto-
lain soveltamisalan piiriin kuulumattomille 
asiakkaille. Nykyisin kunnalliset laitokset 
ovat voineet saada kilpailuetua alemman ve-
rotuksen sekä konkurssisuojan takia. Yhtiöit-
täminen merkitsisi sitä, että laitoksen tulosta 
verotettaisiin nykyistä ankarammin ja että 
sen organisatorinen itsenäisyys kasvaisi. Eh-
dotus suuntaisi vesihuoltolaitosten toimintaa 
nykyistä yritysmäisemmäksi ja samalla am-
mattimaisemmaksi. 

Liiketoiminnallisia muutoksia voisi aiheut-
taa myös se, että ehdotuksen perusteella kun-
nan vastuut hulevesien hallinnasta kasvaisi-
vat ja vesihuoltolaitosten suhteellinen osuus 
hallinnassa pienenisi. 

Vesihuoltolaitokset voisivat esityksen to-
teutuessa nykyistä paremmin keskittyä ydin-
tehtäviensä hoitamiseen ja kehittämiseen. 
Tämän yhdistettynä investointien kustannus-
ten kattamiseen, erityistilanteisiin varautumi-
seen, selvilläoloon sekä tarkkailun ja toimin-
takyvyn ylläpitämisen parantamiseen arvioi-
daan parantavan vesihuoltopalvelujen tasoa. 
Vesihuoltolaitosten toiminnan arvioidaan 
myös tehostuvan talouden läpinäkyvyyden 
parantamisen ansiosta. 
 
 
Kunnat ja julkinen talous 

Esitys lisäisi kuntien vastuuta hulevesien 
hallinnassa. Kunnat voisivat valita, perivätkö 
ne esitykseen sisältyvää liittymismaksua ja 
vuosittaista maksua hulevesien hallinnasta 
vai kohdistettaisiinko rasitus kotitalouksiin 
kunnallisveron kautta. Kunnat voisivat suun-
nittelulla vaikuttaa myös siihen, että huleve-
sistä huolehdittaisiin entistä enemmän niitä 
imeyttämällä. Muutoin kuin hulevesien hal-
linnan osalta esityksen vaikutukset kuntiin 
olisivat verraten vähäisiä. 

Esityksellä edistettäisiin investointeja vesi-
huoltoverkostojen kunnossapitoon ja vesi-
huoltolaitoksen talouden läpinäkyvyyttä. Tu-
loutukset tulisi tehdä omistajakunnille vasta, 
kun laitoksen korjausinvestointien tarpeet 
olisi katettu. Kuntien tulisi myös maksaa 
yleisten alueiden hulevesien viemäröinnistä 
laitokselle. 

Vesihuoltolaitosten yhtiöittäminen ehdo-
tuksessa tarkoitetuissa tilanteissa ei vaikuttai-
si laitosten omistajapohjaan. Kunnat voisivat 
edelleen omistaa yhtiöitettävät laitokset. Yh-
tiöittäminen tarkoittaisi vesihuoltolaitosten 
hallinnollisen itsenäisyyden lisääntymistä 
suhteessa omistajakuntaan. Kunnalla olisi 
edelleen laitoksen omistajana mahdollisuus 
saada kohtuullista tuottoa omistamastaan ve-
sihuoltolaitoksesta kuten nykyisinkin. Julki-
sen talouden näkökulmasta uudistuksella ei 
olisi merkittäviä vaikutuksia.  
 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Esityksen perusteella kunnan määräämän 
viranomaisen asema maankäyttö- ja raken-
nuslain valvontaviranomaisena korostuisi hu-
levesiasioissa, kun maanpäällisiä hulevesien 
hallintaratkaisuja hyödynnettäisiin nykyistä 
enemmän. Kunta voisi määrätä, mille viran-
omaiselle toimivalta kuuluisi. Vesihuoltolai-
toksen hulevesiviemäröintiratkaisujen val-
vonta kuuluisi edelleen ympäristönsuojelu- ja 
terveydensuojeluviranomaiselle vesihuolto-
lain mukaisena valvontatehtävänä. 

Ehdotuksen perusteella elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskukselle ei enää varattaisi 
tilaisuutta tulla kuulluksi ennen liittämisvel-
vollisuudesta vapautuksen myöntämistä, mi-
kä vähentäisi sen tehtäviä.  

Kunnan tulisi vesihuollon kehittämissuun-
nitelmia laatiessaan varata valvontaviran-
omaisille tilaisuus tulla kuulluiksi. Kunnan 
ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluvi-
ranomaiset ja pelastusviranomaiset olisivat 
yhteistyössä vesihuoltolaitoksen kanssa eri-
tyistilanteisiin varautumiseksi. 

Vesihuoltolaitosten toiminnan ja talouden 
läpinäkyvyyden lisääminen edesauttaisi esi-
merkiksi sen selvittämistä, käyttääkö laitos 
riittävästi voimavaroja korjaus- ynnä muihin 
investointeihin. Vesihuoltolaitosten talouden 
valvontaa ei kuitenkaan asetettaisi varsinai-
sesti viranomaisen vastuulle. 

Suomen ympäristökeskus alkaisi ylläpitää 
vesihuollon tietojärjestelmää, mikä lisäisi sen 
tehtäviä. Eri viranomaiset saisivat tietojärjes-
telmästä nykyistä paremmin vesihuollon tie-
toja selvityksiä ja raportointeja varten. Tässä 
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suhteessa uudistus helpottaisi viranomaisten 
hallinnollisten tehtävien hoitamista. 
 
 
4.3 Ympäristövaikutukset 

Esityksellä ei olisi merkittäviä vaikutuksia 
luonnonvarojen ja energian käyttöön. Sen pe-
rusteella kuitenkin kiinnitettäisiin huomiota 
vesihuoltoverkostojen kuntoon, minkä tulisi 
vähentää vuotovesien määrää ja siten veden- 
ja energiankulutusta sekä jätevesipäästöjä 
ympäristöön. 

Maanpäällisten ja erillisviemäröintiin pe-
rustuvien hulevesiratkaisujen edistäminen 
vähentäisi jätevesien määrää ja ohijuoksutuk-
sia puhdistuslaitoksilla. Jätevedenpuhdista-
mojen kapasiteetin ylikuormitustilanteet vä-
henisivät, kun hulevesiä ei johdettaisi jäteve-
siviemäreihin ja sitä kautta puhdistamoille. 
Näin ollen puhdistamattomia jätevesiä ei 
pääsisi nykyisissä määrin vesistöön. Hule-
vesien hallinnan rakenteilla voitaisiin myös 
lisätä ympäristön viihtyisyyttä ja monimuo-
toisuutta. 
 

 
4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Liittämisvelvollisuus voidaan nähdä erityi-
sesti taajamien ulkopuolella yhdenvertaisuus- 
ja omaisuudensuojakysymyksenä. Liittämis-
velvollisuutta väljennettäessä voidaan yhtääl-
tä katsoa, että edellä mainitut perusoikeus-
ulottuvuudet vahvistuisivat ja että sopimus-
vapaus ja taloudelliset toimintavapaudet li-
sääntyisivät vesihuollossa. Toisaalta yhden-
vertaisuuden näkökulmasta on mahdollista 
nähdä ongelmallisena, jos taajamien ulko-
puolella ei olisi saatavissa vastaavantasoisia 
vesihuoltopalveluja kuin taajamassa. Vesi-
huollon välttämättömyyspalvelujen saatavuu-
teen ei kuitenkaan arvioida tulevan merkittä-
viä muutoksia, koska kunnan järjestämisvas-
tuu säilyisi entisenlaisena ja koska vesihuolto 
on tavallisesti toteutettavissa myös kiinteis-
tökohtaisin ratkaisuin. 

Liittämisvelvollisuuden väljentymisen 
myötä tarve uusien osuuskuntamuotoisten 
vesihuoltolaitosten perustamiseen taajamien 
ulkopuolella arvioidaan vähenevän. Tämä 
voisi osaltaan vähentää vesihuoltoverkosto-

jen rakentamiseen ja liittämisvelvollisuuteen 
usein liittyviä riitoja. Yksittäiset kiinteistön-
omistajat ja -haltijat voisivat taajamien ulko-
puolella nykyistä suuremmassa määrin vai-
kuttaa oman kiinteistönsä vesihuoltoratkai-
suun ja päättää ehdotuksessa tarkoitettujen 
edellytysten täyttyessä, onko kiinteistöä syy-
tä liittää laitoksen verkostoon. Vesihuoltolai-
tokset joutuisivat tarkastelemaan investoin-
tiensa rahoitusedellytyksiä taajamien ulko-
puolella nykyistä enemmän asiakkaiden 
kanssa tehtävien yksityisoikeudellisten sopi-
musten varassa. 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdotetuilla 
hulevesien hallinnan säännöksillä olisi myös 
liityntöjä yhdenvertaisuus- ja omaisuuden-
suojakysymyksiin. Yhdyskunnan hulevesijär-
jestelmän vaikutusalueen kiinteistöjen omis-
tajille ja haltijoille olisi mahdollista määrätä 
kunnalliseen taksaan perustuva liittymismak-
su ja vuosittainen maksu, joita vaikutusalu-
een ulkopuolisten kiinteistöjen omistajat ja 
haltijat eivät joutuisi maksamaan. Kiinteistön 
omistajat ja haltijat olisivat velvollisia huo-
lehtimaan kiinteistönsä hulevesistä siten, että 
kiinteistön hulevesijärjestelmä on sovitetta-
vissa yhteen kunnan hulevesijärjestelmän 
kanssa. 

Esityksellä ei olisi yleisesti merkittäviä 
vaikutuksia työllisyyteen. 
 
 
 
5 Asian valmiste lu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmä 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 
17.9.2008 työryhmän selvittämään vesihuol-
tolain ja siihen liittyvän lainsäädännön tarkis-
tamistarpeet sekä valmistelemaan tarvittavat 
ehdotukset säädösmuutoksiksi. Ministeriö 
tarkisti 13.7.2009 työryhmän toimeksiantoa. 
Työryhmä asetti 4.6.2009 jaoston hulevesien 
hallintaa koskevien säännösehdotusten jatko-
valmistelua varten. Työryhmän tuli työssään 
kiinnittää huomiota erityisesti vesihuollon 
kehittämissuunnitelmiin, erityistilanteisiin 
varautumiseen, päätöksiin vesihuoltolaitok-
sen toiminta-alueesta, vesihuoltolaitoksen ta-
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louteen, talouden valvontaan, raportointiin ja 
maksuihin, raakaveden tarkkailuun, hule-
vesien johtamiseen, kiinteistön liittämisvel-
vollisuuteen vesihuoltolaitoksen verkostoon 
sekä vesihuoltolaitteistojen asianmukaisen 
ylläpidon turvaamiseen. 

Työryhmässä olivat edustettuina maa- ja 
metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö, ympäristöministeriö, Suomen ympä-
ristökeskus, alueelliset ympäristökeskukset 
(nykyisin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukset), Kuluttajavirasto (nykyisin Kil-
pailu- ja kuluttajavirasto), Suomen Kuntaliit-
to sekä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (nykyi-
sin Vesilaitosyhdistys). Työryhmä kuuli 
työnsä aikana asiantuntijoina maa- ja metsä-
talousministeriön, Energiamarkkinaviraston, 
Tilastokeskuksen, Suomen ympäristökeskuk-
sen, Turun kauppakorkeakoulun sekä vesi-
huoltolaitosten ja alan konsulttien edustajia. 
Työryhmätyön aikana maa- ja metsätalous-
ministeriö teetti vesihuollon maksuista ja ve-
sihuoltolaitosten talouden valvonnasta kaksi 
selvitystä.  

Työryhmä antoi 17.12.2009 väliraportin 
(MMM 2009:13), joka sisälsi ehdotukset ve-
sihuoltolain soveltamisalasta, valvontaviran-
omaisista, vesihuollon kehittämisestä, vesi-
huoltolaitosten toiminta-alueista ja niiden 
hyväksymisestä, laitosten tarkkailuvelvolli-
suuksista annettujen säännösten tarkistami-
sesta sekä vesihuollon erityistilanteisiin va-
rautumisesta. Väliraportissa esitettiin myös 
työryhmän alustavat ehdotukset hulevesien 
hallinnan sääntelyn kehittämiseksi, ja käsitel-
tiin eräitä sellaisia vesihuoltolain tarkistamis-
ehdotuksia, jotka eivät olleet johtaneet sään-
nösehdotuksiin. Maa- ja metsätalousministe-
riö varasi yli sadalle viranomaiselle, kunnal-
le, vesihuoltolaitokselle ja muille alan toimi-
joille sekä järjestöille tilaisuuden antaa lau-
suntonsa väliraportista. Lausunnot otettiin 
huomioon työryhmän ehdotusten jatkoval-
mistelussa. 

Työryhmän loppuraportti (MMM 2010:6) 
valmistui 17.6.2010. Merkittävimmät siinä 
käsitellyt aihekokonaisuudet koskivat erityis-
tilanteisiin varautumista, vesihuoltolaitteisto-
jen ylläpidon turvaamista, vesihuoltolaitosten 
talouden ja toiminnan läpinäkyvyyttä, vesi-
huoltolaitosten toiminta-alueita sekä hule-
vesien hallintaa. Työryhmä piti tarpeellisena 

kehittää näiden kokonaisuuksien sääntelyä ja 
esitti useita muutoksia vesihuoltolakiin sekä 
maankäyttö- ja rakennuslakiin. 

Työryhmä ehdotti vesihuollon erityistilan-
teisiin varautumisen kehittämiseksi, että ve-
sihuoltolaitokset ja niille vettä toimittavat tai 
niiden jätevesiä käsittelevät laitokset samoin 
kuin kunnat velvoitettaisiin vesihuoltolaissa 
laatimaan suunnitelmat erityistilanteisiin va-
rautumiseksi. Kuntien erityistilannesuunnit-
telu kohdistuisi vesihuoltolaitosten verkosto-
jen ulkopuolisille alueille. Jos vesihuolto 
keskeytyisi yli 12 tunniksi, tulisi vesihuolto-
laitoksen suorittaa asiakkailleen vakiohyvi-
tys, ellei kysymys olisi vesihuoltolaitoksen 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ole-
vasta ylivoimaisesta esteestä. Työryhmä eh-
dotti myös täsmennyksiä vesihuoltolaitoksen 
raakaveden tarkkailuvelvollisuuksiin. 

Vesihuoltolaitteistojen kunnon turvaami-
seksi työryhmä ehdotti, että vesihuoltolakiin 
sisällytettäisiin säännökset vesihuoltolaitok-
sen velvollisuuksista olla selvillä vesihuolto-
laitteistonsa kunnosta ja tarkkailla sitä. Vesi-
huollon maksusääntelyä selvennettäisiin si-
ten, että maksujen tulisi kattaa niin uus- kuin 
korjausinvestoinnit. Myös ehdotukset vesi-
huoltolaitoksen talouden ja toiminnan lä-
pinäkyvyyden parantamiseksi edistäisivät 
työryhmän näkemyksen mukaan vesihuolto-
laitteistojen ylläpitoa. 

Työryhmä ehdotti vesihuoltolaitoksen ta-
louden ja toiminnan läpinäkyvyyden paran-
tamiseksi, että vesihuoltolaissa säädettäisiin 
vesihuoltolaitoksen sekä sille vettä toimitta-
van tai sen jätevesiä käsittelevän velvollisuu-
desta laatia ja julkaista vesihuoltoa sekä hu-
leveden viemäröintiä koskeva tilinpäätös ja 
toimintakertomus. Vesihuoltolaitoksen tulisi 
julkaista vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, 
laatua ja kannattavuutta kuvaavat tunnuslu-
vut. Laitos toimittaisi tunnuslukujen laskemi-
seksi tarpeelliset tiedot vesihuollon tietojär-
jestelmään, jota ylläpitäisi Suomen ympäris-
tökeskus. 

Toiminta-aluesääntelyä työryhmä ehdotti 
täsmennettäväksi siten, että aikataulu toimin-
ta-alueen eri osien saattamiseksi vesihuolto-
laitoksen verkostojen piiriin sidottaisiin ny-
kyistä selvemmin yhdyskuntakehityksen tar-
peisiin. Lisäksi säädettäisiin erikseen siitä, 
että kunta voisi tietyin edellytyksin päättää 
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vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen supista-
misesta määritettyään ensin, miten aiemmin 
verkostoon liitettyjen kiinteistöjen vesihuolto 
turvataan.  

Työryhmä ehdotti, että maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa kunnalle asetettaisiin velvolli-
suus huolehtia hulevesien hallinnasta asema-
kaava-alueilla ja annettaisiin hallinnasta täs-
mentävää sääntelyä. Samalla hulevesien ja 
perustusten kuivatusvesien viemäröinti ero-
tettaisiin vesihuoltolain mukaisesta vesihuol-
losta. Jos asiasta sovittaisiin erikseen tai jos 
tietyissä suunnitelmissa olisi osoitettu, että 
alueen hulevedet viemäröidään, ja vesihuol-
tolaitos kykenisi huolehtimaan tästä, voisi 
kunta hyväksyä laitokselle hulevesiviemä-
röinnin toiminta-alueen. 

Työryhmä katsoi raportissaan lisäksi, ettei 
se nähnyt tarpeelliseksi tehdä kunnan vesi-
huollon kehittämissuunnitelmasta oikeudelli-
sesti nykyistä sitovampaa. Myöskään kiin-
teistöjen liittämisvelvollisuuteen vesihuolto-
laitoksen verkostoihin ei ollut sen mukaan 
tarpeen puuttua lainsäädännössä, koska esi-
merkiksi liittämisvelvollisuudesta vapautta-
mista koskevien päätösten yhtenäisyyttä saa-
tettiin parantaa valvonnan keinoin. Työryh-
mä kuitenkin totesi, että liittämisvelvollisuut-
ta ja siitä vapauttamista saattoi olla tarpeen 
vielä tarkastella jatkovalmistelussa. Lisäksi 
vesihuoltolaissa ei ollut työryhmän mukaan 
tarkoituksenmukaista säätää erikseen kustan-
nusten kattamisen periaatteen toteutumisesta 
vedenkäytön eri sektoreiden kesken eikä ai-
heuttamisperiaatteen tarkemmasta noudatta-
misesta vesihuollon maksuissa, kun otettiin 
huomioon ehdotukset vesihuoltolaitosten ta-
louden läpinäkyvyyden parantamisesta. 

Työryhmä ei ehdottanut erillisen viran-
omaisen perustamista vesihuoltolaitosten 
toiminnan ja talouden valvomiseksi. Työ-
ryhmä kuitenkin piti mahdollisena, että 
Energiamarkkinavirasto voisi jatkossa toimia 
toiminnan ja talouden valvontaviranomaise-
na. Se ehdotti Energiamarkkinaviraston val-
vontamallin toimivuuden selvittämistä erityi-
sen selvityshankeen avulla. 

 
Lakiehdotusten jatkovalmistelu 

Lausuntopalautteen huomioon ottaminen ja 
ehdotuksen viimeistely on tehty virkatyönä, 

johon ovat osallistuneet maa- ja metsätalo-
usministeriön sekä ympäristöministeriön vir-
kamiehet. Maa- ja metsätalousministeriö jär-
jesti syksyllä 2011 sekä keväällä 2012 kes-
kustelutilaisuudet, joihin osallistuivat samat 
tahot kuin vesihuoltolain tarkistamistyöryh-
mään. Vesihuoltolaitosten toiminnan ja ta-
louden valvonnasta järjestettiin kaksi laaja-
pohjaista seminaaria kevään ja kesän 2011 
aikana. 

Maa- ja metsätalousministeriö teetti jatko-
valmistelun tueksi neljä selvitystä. Niissä 
tarkasteltiin tarkistamistyöryhmän ehdotta-
maa vakiohyvitystä, vesihuoltoliiketoimin-
nan kehittämistä ja valvontaa, vesihuoltolai-
tosten toimintakertomusta ja tunnuslukuja 
sekä vesihuoltolaitosten sähköistä toiminta-
kertomusta.  

Jatkovalmistelussa ovat nousseet esiin eri-
tyisesti kiinteistön liittämisvelvollisuus vesi-
huoltolaitoksen verkostoon, vesihuoltolaitos-
ten yhtiöittäminen sekä vesihuoltoverkosto-
jen paikkatiedot. Liittämisvelvollisuuden 
ajankohtaiseksi tuleminen liittyy osaltaan 
15.3.2016 umpeutuvaan määräaikaan saattaa 
kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät ympä-
ristönsuojelulain ja talousjätevesien käsitte-
lystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen mu-
kaisiksi. Vesihuoltolaitosten yhtiöittäminen 
on sidoksissa Euroopan komission kilpailu-
oikeudellisiin valvontatoimenpiteisiin, ja ve-
sihuoltoverkostojen paikkatietojen keräämi-
sen taustalla on talouspoliittisen ministeriva-
liokunnan 13.12.2011 tekemä linjaus maan-
alaisten verkkotietojen muuttamisesta säh-
köiseen muotoon vuoden 2014 loppuun 
mennessä. 
 
 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Lausunnot työryhmän loppuraportista 

Maa- ja metsätalousministeriö varasi yli 
sadalle viranomaiselle, kunnalle, vesihuolto- 
ja muulle laitokselle sekä järjestölle tilaisuu-
den antaa lausuntonsa vesihuoltolain tarkis-
tamistyöryhmän väliraportista ja tarkistamis-
työryhmän loppuraportista. Lisäksi lausunto-
pyyntö oli yleisesti esillä ministeriön inter-
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net-sivustolla. Väliraportista annettiin noin 
90 ja loppuraportista 65 lausuntoa. Kootut 
lausuntopalautteet väliraportista ja loppura-
portista ovat saatavilla ministeriön internet-
sivustolta. 

Väliraportista annetuissa lausunnoissa nos-
tettiin esille muun muassa vesihuoltolain so-
veltamisala sekä hulevesien hallinta. Lau-
sunnoissa yhtäältä kannatettiin ja toisaalta 
vastustettiin vesihuollon soveltamisalan laa-
jentamista myös muuhun elinkeinotoimin-
taan kuin sellaiseen, joka rinnastuu asutuk-
seen vesihuollon kannalta. Hulevesien hal-
linnasta lausuntopalaute oli siten jakaantu-
nutta, että vesihuoltolaitokset ja hallinto kan-
nattivat kunnan hallintavastuusta säätämistä, 
kun taas monet kunnat vastustivat sitä erityi-
sesti sillä perusteella, että hulevesihuollosta 
huolehtimiseen ja hulevesimaksujen kerää-
miseen tulisi luoda uusi kunnallinen yksikkö. 

Loppuraportista annetussa lausuntopalaut-
teessa raporttia ja sen sisältämiä muutoseh-
dotuksia pidettiin yleisesti hyvin valmistel-
tuina ja perusteltuina. Niiden nähtiin edistä-
vän vesihuollon suunnitelmallista kehittämis-
tä ja peilaavan vesihuoltosektorin tulevien 
vuosien haasteita. Lainsäädännön muuttami-
nen katsottiin tarpeelliseksi. Erityisesti kiin-
nitettiin huomiota vesihuoltolain sovelta-
misalaan, vesihuollon kehittämiseen, vesi-
huoltolaitoksen toiminta-alueeseen, kiinteis-
tön liittämisvelvollisuuteen, vesihuollon toi-
mintavarmuuteen, talouden läpinäkyvyyteen, 
vesihuollon tietojärjestelmään, hulevesien 
hallintaan ja viemäröintiin sekä vesihuollon 
valvonnan selvittämishankkeeseen. Kriittis-
ten kommenttien mukaan vesihuollon ja 
maankäytön yhteensovittaminen olisi ehdo-
tusten perusteella edelleen vaikeaa, raportin 
valmistelu oli ollut liian kapea-alaista ja use-
at ehdotukset antaisivat kunnalle määräysval-
lan vesihuoltolaitoksen omaisuuden käytöstä. 
Ehdotusten nähtiin myös lisäävän vesihuol-
losta vastaavien työmäärää ja siten vesihuol-
tolaitosten sekä kuntien kustannuksia. 

Lausunnoissaan vesihuoltolaitokset ja kun-
nat pitivät työryhmän ehdotusta vesihuolto-
lain soveltamisalan tarkentamisesta hyvänä ja 
katsoivat, että vesihuoltolain ensisijaisena 
tehtävänä on varmistaa asutuksen vesihuolto. 
Erityisesti elintarviketeollisuus piti kuitenkin 
soveltamisalaa epäselvänä ja kapea-alaisena. 

Jatkovalmistelussa soveltamisala on päädytty 
pitämään työryhmän ehdottamalla tavalla 
nykyisenkaltaisena, koska esimerkiksi lain 
soveltamisalan piiriin kuulumattoman elin-
keinotoiminnan vesihuolto on monessa suh-
teessa toisenlaista kuin vesihuoltolain ensisi-
jaisena kohteena oleva asutuksen vesihuolto. 

Lausuntopalautteessa suhtauduttiin myön-
teisesti työryhmän ehdottamaan yhteistyön 
lisäämiseen kehittämissuunnittelussa. Eräissä 
lausunnoissa esitettiin, että kunnan vastuuta 
kehittämissuunnitelman laatimisesta tulisi te-
rävöittää. Vesihuoltosektori piti puolestaan 
tärkeänä, että valvontaviranomaisten kuule-
minen suunnitelman laatimisen yhteydessä ei 
muodostuisi ennakkovalvonnan kaltaiseksi. 
Jatkovalmistelussa työryhmän sääntelyehdo-
tusta ei ole muutettu.  

Pääosa valtion hallinnosta ja kunnista sekä 
osa vesihuoltolaitoksista kannatti toiminta-
alueiden ennakoivaa määrittelyä työryhmän 
ehdottamalla tavalla. Osa vesihuoltolaitoksis-
ta näki ennakoivan määrittelyn kuitenkin on-
gelmallisena vastuiden ja menettelyiden kan-
nalta. Ympäristöministeriö piti tärkeänä, että 
toiminta-alueiden määritys kytkeytyisi ny-
kyistä kiinteämmin maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaiseen rakentamiseen ja alueiden-
käytön ohjaukseen. Toiminta-alueen supis-
tamistilanteiden sääntelylle nähtiin olevan 
tarvetta. Jatkovalmistelussa työryhmän eh-
dottamaan toiminta-aluesääntelyyn on tehty 
vain sanallisia tarkistuksia. 

Liittämisvelvollisuudesta lausuntopalaut-
teessa esitetyissä kommenteissa katsottiin en-
sinnäkin, että edellytyksiä kiinteistön liittä-
miselle vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin 
hulevesien johtamiseksi tulisi tiukentaa. Toi-
seksi tuotiin esille, että vapauttamispäätösten 
tulisi olla yhdenmukaisempia. Liittämisvel-
vollisuutta pidettiin myös tarpeellisena väl-
jentää. Vesihuoltolaitokset vastustivat liittä-
miskohdan määrittelyn tarkentamista, jota 
puolestaan kiinteistöjen ja rakennusten omis-
tajia edustavat tahot kannattivat. Kunnat 
kannattivat maksun perimismahdollisuutta 
vapauttamishakemusten käsittelystä, kun taas 
monet muut tahot vastustivat sitä.  

Jatkovalmistelussa liittämisvelvollisuuden 
ja siitä vapauttamisen sääntelyä on päädytty 
tarkistamaan nykyisestä. Kunnalle ei ehdote-
ta mahdollisuutta käsittelymaksun perimi-
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seen, koska vapauttamishakemuksen taustalla 
oleva liittämisvelvollisuus olisi edelleen ver-
raten ankara sopimusvapauden rajoitus ja 
koska vapauttamispäätökset eivät ole aina 
yhdenmukaisin perustein tehtyjä eivätkä siten 
kovin hyvin ennakoitavissa. 

Vesihuollon toimintavarmuutta edistäviin 
työryhmän säännösehdotuksiin suhtauduttiin 
laajalti myönteisesti vakiohyvitystä lukuun 
ottamatta. Vesihuoltolaitokset kuitenkin kai-
pasivat ohjeistusta erityistilannesuunnitteluun 
ja selvilläolovelvoitteisiin. Elintarvikesektori 
vaati, että laitoksen varautuminen ulotettai-
siin terveydensuojelun kannalta kriittisten 
asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamiseen, 
kun taas vesihuoltolaitosten näkökulmasta 
varautumisvelvoitteet tulisi kohdentaa suo-
raan näille asiakkaille. Jatkovalmistelussa on 
päädytty korostamaan vesihuoltolaitoksen 
yhteistyötä erityistilannesuunnittelussa myös 
muiden kuin vesihuoltolaissa tarkoitettujen 
asiakkaiden kanssa. 

Vakiohyvityksestä annettu palaute oli ja-
kaantunutta siten, että suuri enemmistö vesi-
huoltolaitoksista vastusti vakiohyvityssäänte-
lyä, piti sen aikarajoja liian tiukkoina ja kor-
vaussummia liian suurina, kun taas tietyt 
muut tahot, kuten Kuluttajavirasto, pitivät 
ehdotettua sääntelyä asianmukaisena, mutta 
korvaussummia liian pieninä. Lausunnoissa 
kiinnitettiin huomiota myös vakiohyvitys-
sääntelyn mahdolliseen kohtuuttomuuteen 
pienten laitosten kannalta. Vakiohyvityssään-
tely päädyttiin pitämään mukana jatkoval-
mistelussa, mutta hyvitykselle ehdotetaan 
erityisesti pienempien laitosten taloutta aja-
tellen myös vesihuoltolaitoksen liikevaihtoon 
suhteutettua enimmäismääräleikkuria sekä 
mahdollisuutta sulkea laitoksen omistajat en-
nalta vakiohyvityksen ulkopuolelle. 

Työryhmän ehdotuksiin talouden läpinäky-
vyyden lisäämiseksi ja tietohuollon paranta-
miseksi suhtauduttiin laajalti myönteisesti, 
mutta niihin esitettiin tarkennuksia. Palaut-
teessa korostettiin, että tietojärjestelmän tuli-

si hyödyttää kaikkia tahoja vesihuoltolaitok-
sista asiakkaisiin ja viranomaisiin. Valtiova-
rainministeriö esitti, että kilpailuneutraliteet-
tiin liittyvät näkökohdat ja tietojärjestelmään 
tarvittavat resurssit tuli ottaa jatkovalmiste-
lussa tarkemmin huomioon. Vesihuoltolaitos-
ten talouden valvonnan saattamista viran-
omaisvalvonnan piiriin yhtäältä kannatettiin, 
toisaalta esitettiin, että talouden läpinäky-
vyyden parantamisen tulisi riittää ja varoitet-
tiin valvonnan kustannuksista. Jatkovalmiste-
lussa on tehty tiettyjä tarkistuksia työryhmän 
ehdotuksiin talouden läpinäkyvyyden ja tie-
tohuollon sääntelystä, mutta ei ole päädytty 
ehdottamaan uuden erityisen valvontaviran-
omaisen perustamista laitosten taloutta val-
vomaan.  

Hulevesien hallintaa ja viemäröintiä käsit-
televistä ehdotuksista esitettiin lausunnoissa 
eriäviä mielipiteitä, mutta yleisesti ottaen eh-
dotettua hulevesien sääntelyjärjestelmää pi-
dettiin hyväksyttävänä kompromissina. Yk-
sittäisistä säännöksistä annetussa palautteessa 
todettiin, että hulevesiä tulisi saada johtaa jä-
tevesiviemäriin vain poikkeuksellisesti ja että 
hulevesisuunnitelman suhde maankäyttö- ja 
rakennuslain olemassa oleviin suunnittelujär-
jestelmiin näyttäytyi epäselvänä. Ympäris-
töministeriö ehdotti harkittavaksi erillisen 
lain säätämistä hulevesien hallinnasta. Monet 
kunnat ja Suomen Kuntaliitto näkivät ehdo-
tuksen hulevesiviemäröinnin toiminta-alueen 
hyväksymisestä tarpeellisena ja tärkeänä, 
mutta osa vesihuoltolaitoksista oli huolissaan 
kunnan määräysvallasta tässä asiassa. Jatko-
valmistelussa hulevesisääntelyä ja vastuita 
hulevesien hallinnasta on monilta osin tar-
kennettu. 
 
Lausunnot luonnoksesta hallituksen esityk-
seksi 

Luonnos hallituksen esitykseksi on lausun-
nolla x.x.– x.x.2013 välisenä aikana. (Täy-
dennetään myöhemmin)
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1 Lakiehdotusten perustelut  

 
1.1 Vesihuoltolaki 

 
2 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momenttia 

selvennettäisiin siinä suhteessa, että elinkei-
no- ja vapaa-ajantoiminnan edellytettäisiin 
rinnastuvan asutukseen nimenomaan vesi-
huollon kannalta. Asutukseen vesihuollon 
kannalta rinnastuvalla elinkeino- ja vapaa-
ajantoiminnalla tarkoitettaisiin sellaista elin-
keino- ja vapaa-ajantoimintaa, jonka tarpeet 
talousvesi- ja jätevesihuollon suhteen olisivat 
rinnastettavissa asutuksen tarpeisiin. Muun-
lainen elinkeino- ja vapaa-ajantoiminta rajau-
tuisi lain soveltamisalan ulkopuolelle. Esi-
merkiksi asutukseen verrattuna selvästi suu-
rempia määriä talousvettä käyttävien tai laa-
dullisesti tai määrällisesti poikkeavia jäteve-
siä tuottavien teollisuuslaitosten vesihuoltoon 
ei sovellettaisi vesihuoltolakia. 

Vesihuoltolain soveltamisalan määrittely 
suhteessa elinkeino- ja vapaa-ajantoimintaan 
edellyttäisi edelleen tapauskohtaista harkin-
taa. Harkinnassa keskeinen kriteeri olisi se, 
olisiko vesihuoltolaitoksen ryhdyttävä elin-
keino- tai vapaa-ajantoiminnan vesihuollosta 
huolehtiakseen erityisiin toimenpiteisiin, jot-
ka eivät muutoin olisi tarpeen. Kehityssuun-
tana esimerkiksi elintarviketeollisuudessa ja 
karjataloudessa on ollut siirtyminen suurem-
piin tuotantoyksiköihin, joiden vesihuollon 
tarpeet voivat erota asutuksen tarpeista. Suuri 
osa taajamien elinkeinotoiminnoista sijoittuu 
kuitenkin asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden 
yhteyteen eikä yrityksen vesihuolto itsessään 
tällöin tavallisesti edellytä erityisiin toimen-
piteisiin ryhtymistä. Tarve erityisiin toimen-
piteisiin riippuisi osaltaan myös vesihuolto-
laitoksen koosta ja kapasiteetista. 

Uudessa 2 momentissa säädettäisiin vesi-
huoltolain soveltamisesta sellaiseen huleve-
den viemäröintiin, josta vesihuoltolaitos huo-
lehtii. Säännös olisi tarpeen, koska 3 §:n 
muutosehdotuksen perusteella huleveden ja 
perustusten kuivatusveden poisjohtaminen ja 
käsittely irrotettaisiin vesihuollon käsitteestä. 

Vesihuoltolain säännökset soveltuisivat hu-
leveden viemäröintiin vain siltä osin kuin täs-
tä olisi erikseen säädetty. Hulevesien hallin-
nasta eli toimenpiteistä, jotka vaikuttavat hu-
levesien kertymiseen tai palvelevat niiden 
johtamista ja käsittelyä, säädettäisiin pääasi-
assa maankäyttö- ja rakennuslaissa.  

3 §. Määritelmät. Pykälän 1 kohtaa muutet-
taisiin siten, että vesihuollon käsitteestä pois-
tettaisiin huleveden ja perustusten kuivatus-
veden poisjohtaminen ja käsittely. Muutok-
sen seurauksena vesihuolto kattaisi veden-
hankinnan ja jäteveden viemäröinnin. Pykä-
län 8 kohdaksi lisättäisiin uusi määritelmä 
huleveden viemäröinnistä, jolla tarkoitettai-
siin huleveden ja perustusten kuivatusveden 
poisjohtamista vesihuoltolaitoksen hule-
vesiviemärissä. 

Muutokset heijastuisivat niihin vesihuolto-
lain pykäliin, joissa nykyisin mainitaan vesi-
huolto, viemäröinti tai viemäriverkosto. 
Säännökset joissa mainitaan vesihuolto, eivät 
ilman erillistä viittausta koskisi huleveden 
viemäröintiä. Esimerkiksi 6 §:ssä tarkoitettu 
kunnan vastuu järjestää vesihuolto ei ulottui-
si huleveden viemäröintiin. Kunnan vastuista 
hulevesien hallinnassa säädettäisiin ehdotuk-
sen mukaan maankäyttö- ja rakennuslaissa. 

Viemäröintiä ja viemäriverkostoa koskevat 
säännökset täsmennettäisiin tarpeellisilta osin 
osoittamaan, onko kysymys jätevesiviemäris-
tä vai hulevesiviemäristä. Jos hulevesiä joh-
dettaisiin jätevesiviemärissä, olisi kysymys 
jäteveden viemäröinnistä. Niin sanottuja se-
kaviemäreitä, jotka on rakennettu huleveden 
ja jäteveden johtamiseen yhdessä, pidettäisiin 
jätevesiviemäreinä, eikä hulevesien poisjoh-
taminen niissä olisi huleveden viemäröintiä. 
Vesihuoltolaitoksen hulevesiviemärit koos-
tuisivat putkiviemäreistä ja mahdollisesti 
näihin välittömästi yhdistyvistä avoviemä-
reistä. Hulevesien hallinnan maanpäälliset 
ratkaisut, jotka perustuvat maanpinnan muo-
tojen hyväksikäyttämiselle, eivät sisältyisi 
huleveden viemäröinnin käsitteeseen. 

4 §. Viranomaiset. Pykälän otsikko valvon-
taviranomaiset muutettaisiin ehdotettua sisäl-
töä paremmin kuvaavaksi otsikoksi viran-
omaiset. 
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Uuden 1 momentin mukaan vesihuoltolain 
toimeenpanon yleinen ohjaus ja seuranta se-
kä lain kehittäminen kuuluisivat maa- ja met-
sätalousministeriölle. Maa- ja metsätalous-
ministeriön nykyisten tehtävien toteaminen 
momentissa selventäisi toiminnan ohjaussuh-
teita erityisesti vesihuoltolaitosten, kuntien ja 
kansalaisten näkökulmista. Momentilla ei 
muutettaisi ministeriöiden välistä työnjakoa 
vesihuollon ohjauksessa. Momentissa tarkoi-
tettu ministeriön yleinen ohjaus olisi hallin-
nollista, kohdistuisi lähinnä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksiin eikä ulottuisi 
yksittäisiin vesihuoltolain soveltamistilantei-
siin. Kuntien ohjaus tapahtuisi edelleenkin 
pääasiassa elinkeino, liikenne- ja ympäristö-
keskusten kautta. 

Uudessa 3 momentissa selvennettäisiin 
valvontaviranomaisten toimivaltaa niiden 
toimialojen ja nykyisen käytännön mukaises-
ti lain 2, 3 ja 3 a lukujen säännösten noudat-
tamisen valvontaan. Lain 4 - 6 luvun yksi-
tyisoikeudelliset säännökset rajattaisiin val-
vontaviranomaisten valvontatoimivallan ul-
kopuolelle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen toimivalta olisi vesihuoltolain 2, 
3 ja 3 a luvun valvonnassa yleinen, kun taas 
kunnan terveydensuojelu- ja ympäristönsuo-
jeluviranomainen valvoisivat vesihuoltolain 
noudattamista omien toimialojensa näkökul-
mista. Pykälän 3 momentin selventäminen 
olisi tarpeen vesihuollon eri toimijoiden, eri-
tyisesti kuluttajan asemassa olevien vesihuol-
lon asiakkaiden kannalta. 

5 §. Vesihuollon yleinen kehittäminen. Py-
kälän 2 momenttiin lisättäisiin vaatimus, jon-
ka mukaan kunnan tulisi laatia ja pitää ajan 
tasalla vesihuollon kehittämissuunnitelmat 
yhteistyössä myös vesihuoltolaitoksille vettä 
toimittavien tai niiden jätevesiä käsittelevien 
kanssa. Tämä palvelisi koko vesihuollon 
toimintaketjun huomioon ottamista, kun ke-
hittämissuunnitelmia laaditaan tai päivite-
tään. Erityisesti jätevesihuollossa on tapahtu-
nut eriytymistä jätevesiä johtaviin vesihuol-
tolaitoksiin ja jätevesiä käsitteleviin puhdis-
tuslaitoksiin. 

Valvontaviranomaisille tulisi varata 2 mo-
mentin nojalla tilaisuus tulla kuulluiksi kehit-
tämissuunnitelmasta sen laatimisvaiheessa. 
Valvontaviranomaisilla tarkoitettaisiin 4 §:n 
mukaisia valvontaviranomaisia eli elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskusta sekä kunnan 
terveydensuojeluviranomaista ja kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaista. Kuulemisen 
avulla viranomaisten olisi mahdollista var-
mistua, että kunnan kehittämissuunnitelma 
palvelisi vesihuollon kehittämistä asianmu-
kaisesti. 

Valvontaviranomaisille tulisi varata tilai-
suus tulla kuulluiksi kehittämissuunnitelmas-
ta sen laatimisen tai päivittämisen aikana. 
Valvontaviranomaiset voisivat tällöin tarvit-
taessa lausua käsityksensä kehittämissuunni-
telmasta ennen sen hyväksymistä ja vaikuttaa 
suunnitelman sisältöön. Kuulemismenettely 
olisi siinä suhteessa joustava, että valvontavi-
ranomaisilla ei olisi velvollisuutta lausunnon 
antamiseen.  

Pykälän 2 momentin mukaan kehittämis-
suunnitelmasta olisi tiedotettava riittävässä 
laajuudessa, ja sen olisi oltava yleisesti saa-
tavilla tietoverkossa tai muulla tavalla. Tällä 
varmistettaisiin, että tieto valmistuneesta ke-
hittämissuunnitelmasta välittyisi valvontavi-
ranomaisille ja kuntalaisille. Tiedottaminen 
voitaisiin järjestää esimerkiksi kunnan inter-
net-sivuilla, kunnassa ilmestyvissä sanoma-
lehdissä tai erillisten tiedotteiden tai julkaisu-
jen avulla. Tiedottamisen riittävä laajuus 
määrittyisi osin kehittämissuunnitelman vai-
kutusten perusteella. Kehittämissuunnitel-
masta tiedottaminen kuntalaisille olisi erityi-
sen tärkeää lähivuosina ennen kuin talousjä-
tevesien käsittelystä viemäriverkostojen ul-
kopuolisilla alueilla annetussa asetuksessa 
(209/2011) tarkoitettu määräaika kiinteistö-
kohtaisen jätevesijärjestelmän parantamiseen 
umpeutuu 15.3.2016. 

Valmiin kehittämissuunnitelman tulisi olla 
helposti kuntalaisten ja muiden saatavilla. 
Sähköistä tiedottamista internet-sivuilla voi-
daan nykyisin pitää ensisijaisena kunnan tie-
dottamisvaihtoehtona, minkä vuoksi lainkoh-
dassa viitattaisiin tietoverkkoon. Kunta voisi 
kuitenkin hoitaa tiedottamisen myös muulla 
tavalla. Kehittämissuunnitelman tulisi olla 
helposti saatavilla myös niille kuntalaisille, 
jotka eivät käytä tietokonetta. 

7 §. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. 
Pykälää muutettaisiin siten, että toiminta-
alueiden kattavuus kytkettäisiin toteutunee-
seen tai suunniteltuun yhdyskuntakehityk-
seen. Lisäksi viemärin sijaan pykälässä vii-
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tattaisiin jätevesiviemäriin, koska huleveden 
viemäröinnistä hulevesiviemärissä säädettäi-
siin erikseen ehdotettavassa 3 a luvussa. 

Toteutuneen tai suunnitellun yhdyskunta-
kehityksen käsitteen käyttäminen pykälässä 
olisi tarkoituksenmukaista, kun otetaan huo-
mioon, että myös 9 §:n mukainen vesihuolto-
laitoksen huolehtimisvelvollisuus on sidottu 
yhdyskuntakehitykseen. Yhdyskuntakehityk-
sellä tarkoitettaisiin nykyisen pykälän mu-
kaista asutuksen ja vesihuollon kannalta asu-
tukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-
ajantoiminnan kehitystä, mikä kävisi ilmi eh-
dotetusta 2 §:n 1 momentin muutoksesta. 

Pykälän muuttamisen tarkoituksena olisi 
edistää toiminta-alueiden ennakoivaa määrit-
telyä ja alueidenkäytön suunnitelmallisuutta. 
Tässä tarkoituksessa toiminta-alueiden katta-
vuus sidottaisiin paitsi toteutuneeseen myös 
suunniteltuun yhdyskuntakehitykseen. Suun-
nitellun yhdyskuntakehityksen arvioinnissa 
otettaisiin huomioon alueidenkäytön suunni-
telmat sekä niiden ennakoitu toteutuminen. 
Kunnan tulisi omaksua ennakoiva näkökulma 
jo 5 §:ssä tarkoitettuun vesihuollon kehittä-
missuunnitteluun ja tehdä toiminta-
aluepäätökset kehittämissuunnitelman poh-
jalta. 

Toiminta-alueiden ennakoiva määrittämi-
nen ei vaikuttaisi oikeudellisesti sitovalla ta-
valla vesihuoltoverkostojen rakentamisen ai-
katauluun, vaan tämä määräytyisi edelleen 9 
§:ssä tarkoitetun vesihuoltolaitoksen huoleh-
timisvelvollisuuden perusteella. 

8 §. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen 
hyväksyminen. Pykälän 1 momentissa käytet-
ty termi valvontaviranomainen muutettaisiin 
monikkoon, koska valvontaviranomaisia on 
useita. 

Pykälän 3 momentissa viitattaisiin viemäri-
verkostojen sijaan jätevesiviemäriverkostoon 
hulevesisääntelyn muuttamisen takia. Toi-
minta-aluetta ei enää hyväksyttäisi huleveden 
viemäröintiä varten. Jätevesiviemäriin hule-
vesiä voisi johtaa vain, jos kunta on antanut 
siihen maankäyttö- ja rakennuslain 103 f 
§:ssä tarkoitetun suostumuksen. Tällöin ky-
symys olisi jäteveden viemäröinnistä. Lain 
17a §:ssä säädettäisiin erikseen kunnan oi-
keudesta päättää, että vesihuoltolaitos huo-
lehtii kunnan määrittelemällä alueella hule-

veden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen 
tarpeita vastaavasti. 

Pykälän 3 momentissa tarkoitettu tavoit-
teellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien 
saattamiselle verkostojen piiriin sidottaisiin 
yhdyskuntakehityksen tarpeisiin. Tämä sel-
ventäisi aikataulun määrittelyä, korostaisi ai-
kataulun yhteyttä 9 §:ssä tarkoitettuun vesi-
huoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuuteen ja 
ohjaisi kiinnittämään huomiota vesihuollon 
palveluiden tarpeeseen toiminta-alueen eri 
osissa. Verkostojen rakentamisen aikataulun 
riittävä ennakointi hyödyttäisi erityisesti kiin-
teistönomistajia ja -haltijoita, jotka voisivat 
sen perusteella ennakoida kiinteistön vesi-
huoltolaitoksen verkostoon liittämisen ajan-
kohtaa. Jos yhdyskuntakehitys olisi ennakoi-
tua hitaampaa, ei tavoitteellinen aikataulu 
edelleenkään sitoisi vesihuoltolaitosta. 

Uudessa 4 momentissa asetettaisiin velvol-
lisuus esittää toiminta-alue, sillä sijaitsevat 
taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesi-
viemäriverkoston piiriin saatettavat alueet 
kartalla. Kartalla esittämisen perusteella toi-
minta-alueiden rajoista saataisiin yksiselittei-
nen käsitys. Taajamien esittäminen kartalla 
olisi yhteydessä 10 §:n mukaiseen liittämis-
velvollisuuteen ehdotettuihin muutoksiin sa-
moin kuin siihen, että yhdyskuntajätevesistä 
annetun asetuksen (888/2006) mukaan taa-
jamat on sisällytettävä toiminta-alueen jäte-
vesiviemäriverkoston piiriin saatettaviin alu-
eisiin. 

8 a §. Vesihuollon turvaaminen toiminta-
aluetta supistettaessa. Pykälässä tarkennet-
taisiin toiminta-alueen supistamisen edelly-
tyksiä tilanteessa, jossa supistettavalla toi-
minta-alueella sijaitsee vesihuoltolaitoksen 
verkostoon liitettyjä kiinteistöjä. Päätös su-
pistamisesta tehtäisiin 8 §:n 1 momentin mu-
kaisesti toiminta-alueen muuttamispäätökse-
nä. Vesihuoltolaitoksen verkostoon liitettyjen 
kiinteistöjen vesihuollon turvaaminen olisi 
edellytyksenä sille, että päätös toiminta-
alueen supistamisesta voitaisiin tehdä.  

Kunnan tulisi ennen toiminta-alueen supis-
tamisesta päättämistä arvioida, onko sillä 
edelleen 6 §:n 2 momentin perusteella vel-
vollisuus järjestää alueelle vesihuoltolaitok-
sen palvelujen sijaan muu tarpeellinen vesi-
huollon palvelu. Vesihuollosta tehdyn sopi-
muksen irtisanomisesta toiminta-alueen su-
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pistamisen jälkeen ja kiinteistön vesihuollon 
turvaamisesta säädettäisiin tarkemmin 24 §:n 
5 momentissa. 

Kiinteistön vesihuolto voitaisiin turvata su-
pistamisen jälkeen kiinteistökohtaisin tai 
useamman kiinteistön yhteisin järjestelyin. 
Kiinteistön omistajan tai haltijan ja vesihuol-
tolaitoksen kesken olisi myös mahdollista 
sopia laitoksen palvelujen toimittamisesta, 
vaikka kiinteistö jäisikin toiminta-alueen ul-
kopuolelle asutuksen kokonaismäärän vähe-
tessä. Vesihuollon turvaamisen vähimmäis-
vaatimuksina olisivat, että kiinteistöllä käy-
tettävissä oleva talousvesi täyttäisi tervey-
densuojelulainsäädännön mukaiset laatuvaa-
timukset ja että jätevesihuolto kyettäisiin jär-
jestämään talousjätevesien käsittelystä vie-
märiverkostojen ulkopuolisilla alueilla anne-
tussa asetuksessa tarkoitetulla tavalla.  

10 §. Kiinteistön liittäminen vesihuoltolai-
toksen verkostoon. Pykälä jaettaisiin nykyis-
ten kahden momentin sijaan kolmeen mo-
menttiin. Pykälässä viitattaisiin hulevesisään-
telyn uudistamisen takia viemärin sijaan jä-
tevesiviemäriin. Kiinteistön hulevesien joh-
tamisesta mukaan lukien niiden johtaminen 
vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin säädet-
täisiin maankäyttö- ja rakennuslain 103 i 
§:ssä. Jos hulevesiä johdettaisiin poikkeuk-
sellisesti jätevesiviemäriin, sovellettaisiin 
kuitenkin vesihuoltolain säännöksiä jätevesi-
en johtamisesta. 

Pykälän 1 momentin mukaan taajaman ul-
kopuolella sijaitsevaa kiinteistöä ei tarvitsisi 
liittää vesihuoltolaitoksen verkostoon, jos 
momentissa tarkoitetut edellytykset täyttyisi-
vät. Säännöksellä estettäisiin sellaisten tilan-
teiden syntyminen, joissa asianmukaisin kiin-
teistökohtaisin laitteistoin ennen vesihuolto-
laitoksen toiminta-alueen hyväksymistä va-
rustettu kiinteistö velvoitettaisiin liittämään 
vesihuoltolaitoksen verkostoon. Ehdotettavan 
siirtymäsäännöksen perusteella liittämisvel-
vollisuus määräytyisi kuitenkin nykyisen lain 
perusteella hyväksytyillä toiminta-alueille 
nykyisen 10 §:n mukaisesti vuoden 2018 
loppuun asti. 

Taajamalla tarkoitettaisiin tilastollista taa-
jamaa. Tilastollinen taajama määritellään ra-
kennustihentymäksi, jossa on vähintään 200 
asukasta.  Rajaus perustuu 250 x 250 metrin 
ruudukkoon, ja siinä otetaan huomioon asu-

kasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, ker-
rosala ja keskittyneisyys. Tilastollisen taaja-
man määritelmä on lähellä yleistä pohjois-
maista taajamarajausta, jonka mukaisesti taa-
jamassa on vähintään 200 asukasta ja raken-
nusten välinen etäisyys alle 200 metriä. 

Taajamissa asui vuoden 2011 lopussa 84,4 
prosenttia Suomen asukkaista, kun samanai-
kaisesti arviolta 85 prosenttia oli vesihuolto-
laitosten viemärien ja reilu 90 prosenttia ve-
sihuoltolaitosten vesijohtojen piirissä. Siten 
taajamien kattavuus on prosentuaalisesti lä-
hellä viemäriverkostojen kattavuutta, mutta 
taajamien ja viemäröinnin rajat eivät monin 
paikoin kuitenkaan ole yhteneviä. Vesijohto-
verkostoja on ulotettu suhteellisen paljon taa-
jamien ulkopuolelle. Liittämisvelvollisuuteen 
ehdotettavien poikkeusten piirissä olisi joka 
tapauksessa rajallinen määrä kiinteistöjä. 
Poikkeuksia ei ehdoteta ulotettavan taaja-
miin, koska niissä kiinteistöjen liittäminen 
vesihuoltoverkostoihin on yleensä perustel-
tua paitsi asutuksen määrän takia myös ter-
veyden- ja ympäristönsuojelullisista syistä ja 
liittämisen kustannukset ovat yleensä pie-
nempiä kuin taajaman ulkopuolella.  

Joissain tapauksissa taajaman ulkopuolinen 
alue voi muuttua taajamaksi, jolloin poikke-
ukset liittämisvelvollisuudesta eivät enää so-
veltuisi tällaisella alueella sijaitseviin kiin-
teistöihin. Tällöin kiinteistönomistajat ja -
haltijat voisivat tarvittaessa hakea poikkeusta 
liittämisvelvollisuudesta. Ehdotetun 11 §:n 
mukaisesti vapautus voitaisiin myöntää myös 
määräaikaisena ja asian harkinnassa otettai-
siin huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteis-
ton rakentamisesta aiheutuneet kustannukset. 

Edellytyksenä liittämisvelvollisuudesta 
poikkeamiselle taajaman ulkopuolella olisi 1 
momentin mukaan, että kiinteistön vesihuol-
to olisi järjestetty asianmukaisesti ennen ve-
sihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksy-
mistä. Vesihuoltolaitteisto tulisi olla raken-
nettu ennen toiminta-aluepäätöksen tekemis-
tä ja sen tulisi täyttää terveyden- ja ympäris-
tönsuojelulainsäädännössä asetetut vaatimuk-
set. Toiminta-aluepäätöksen tekemisen jäl-
keen rakennettavat sekä sellaiset kiinteistöt, 
joiden vesihuolto ei ennen toiminta-
aluepäätöksen tekemistä olisi asianmukainen, 
eivät olisi poikkeuksen piirissä. Poikkeami-
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nen voisi ulottua sekä vesijohtoon että vie-
märiin liittymiseen tai vain toiseen näistä. 

Taajaman ulkopuolella sijaitsevia vapaa-
ajantoimintaan tarkoitettuja kiinteistöjä ei 
tarvitsisi 2 momentin perusteella liittää vesi-
huoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos kiin-
teistöllä ei olisi vesikäymälää ja jos sen jäte-
vesien käsittelyssä noudatettaisiin ympäris-
tönsuojelulain 3 a luvun säännöksiä. Tämä 
poikkeus olisi riippumaton siitä, milloin kiin-
teistö tai sen jätevesien käsittelyjärjestelmä 
olisi rakennettu. Tällaisen kiinteistön liittä-
miselle viemäriin ei taajaman ulkopuolella 
olisi erityisiä terveyden- tai ympäristönsuoje-
lullisia perusteita. Kiinteistön tulisi olla va-
paa-ajantoimintaan tarkoitettu, joten jos esi-
merkiksi loma-asunto muutettaisiin vakitui-
seksi asunnoksi, ei momentissa tarkoitettu 
poikkeus tulisi enää kysymykseen. Kiinteis-
töllä olevan vesikäymälän käyttämättä jättä-
minen ei olisi peruste liittämisvelvollisuudes-
ta poikkeamiselle. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin nykyi-
sen 1 momentin tapaan liittämisvelvollisuu-
desta poikkeamisesta tilanteessa, jossa kiin-
teistön hulevedet ja perustusten kuivatusve-
det johdettaisiin jätevesiviemäriin. Momen-
tissa käytettäisiin jätevesiviemärin käsitettä, 
kun nykyisessä laissa viitataan erillisen ver-
koston puuttumiseen huleveden ja perustus-
ten kuivatusveden poisjohtamiseksi. Viemä-
rit, joissa johdetaan sekä jätevesiä että hule-
vesiä, olisivat vastedes jätevesiviemäreitä. 
Muutos ei vaikuttaisi nykyisen lain sisältöön. 

Jätevesiviemäriin liittämisestä kieltäytymi-
sen perusteena voisivat 3 momentin perus-
teella olla myös hulevesien ja perustusten 
kuivatusvesien viemäriin johtamisesta aiheu-
tuvat vaikeudet. Tällaisessa tilanteessa kiin-
teistö voitaisiin kuitenkin liittää jätevesi-
viemäriin jäteveden viemäröintiä varten.  

11 §. Liittämisvelvollisuudesta vapauttami-
nen. Pykälään tehtäisiin useita muutoksia, 
mutta liittämisvelvollisuudesta vapauttami-
sen keskeiset periaatteet säilyisivät pitkälti 
nykyisenlaisina.  

Pykälän 1 momentissa korostettaisiin mah-
dollisuutta myöntää vapautus joko toistaisek-
si voimassa olevana tai määräaikaisena. Ny-
kyisin vapautuspäätöksen voimassaolosta ei 
ole erikseen säädetty, mutta monissa kunnis-
sa on myönnetty vapautuksia määräaikaisina. 

Määräaikaisen vapautuksen edellytykset 
saattaisivat täyttyä, jos esimerkiksi kiinteis-
tökohtainen vesihuoltolaitteisto, jota ei voisi 
myydä eteenpäin ilman merkittäviä tappioita, 
olisi ollut vain vähän aikaa käytössä. Vapau-
tus voitaisiin myöntää sellaiseksi määräajak-
si, että kiinteistökohtaiseen laitteistoon tehty-
jä investointeja voitaisiin hyödyntää kohtuul-
lisen ajan. Toistaiseksi voimassa oleva va-
pautus olisi voimassa niin kauan kuin vapau-
tuksen perusteena olleet olosuhteet eivät 
muuttuisi olennaisesti. 

Pykälän 1 momentista poistettaisiin vaati-
mus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen kuulemisesta ennen vapautuksen 
myöntämistä. Tarkoituksena olisi vähentää 
keskusten työmäärää siten, että ne voisivat 
keskittyä entistä paremmin vesihuollon val-
vontatehtäviensä hoitamiseen. Käytännössä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ei 
ole ollut mahdollista perehtyä riittävän yksi-
tyiskohtaisesti vapautushakemukseen liitty-
viin olosuhteisiin. Kuulemisen on koettu lä-
hinnä lisäävän hallinnon työtä ilman, että 
kuulemisella olisi todellista vaikutusta kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaisen kantaan.  

Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin vaatimus 
ottaa huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteis-
ton rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, 
kun arvioidaan verkostoon liittämisen koh-
tuullisuutta kiinteistön omistajalle tai haltijal-
le. Tällaisessa tilanteessa voitaisiin kiinnittää 
huomiota myös siihen, voidaanko laitteisto 
myydä eteenpäin ilman merkittäviä tappioita. 

Pykälän 2 momentissa tarkennettaisiin 
myös liittämisvelvollisuudesta vapautettavan 
kiinteistön jätevesien kokoamis- ja käsittely-
vaatimuksia viittaamalla kiinteistön jätevesi-
en kokoamisen ja käsittelyn järjestämiseen 
ympäristönsuojelulain 3 a luvussa asetettujen 
vaatimusten mukaisesti. Harkinnassa voitai-
siin ottaa huomioon myös ympäristönsuoje-
lulain 3 a luvun mukaiset poikkeamismah-
dollisuudet talousjätevesien käsittelyvaati-
muksista. Talousvesien käsittelyvaatimuksis-
ta poikkeaminen ympäristönsuojelulain no-
jalla ei kuitenkaan yksistään tarkoittaisi, että 
vapautus jätevesiviemäriin liittämisestä 
myönnettäisiin, vaan tämä edellyttäisi kaik-
kien vapauttamisen edellytysten täyttymistä. 

Pykälän 2 momentista poistettaisiin c-kohta 
huleveden ja perustusten kuivatusveden pois-
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johtamista varten tarkoitettuun viemäriin liit-
tämisestä vapauttamisesta. Kiinteistön liittä-
misestä kunnan hulevesijärjestelmään ja siitä 
vapauttamisesta säädettäisiin maankäyttö- ja 
rakennuslaissa. Ehdotetun 17a §:n mukaisesti 
vesihuoltolaitos voisi huolehtia huleveden 
viemäröinnistä osana kunnan hulevesijärjes-
telmää. 

12 §. Liittämiskohdat. Pykälään lisättäisiin 
tarkentava säännös, jonka perusteella liittä-
miskohtien sijainnista ei saisi aiheutua liitty-
jälle kohtuuttomia kustannuksia. Kohtuutto-
mien kustannusten välttäminen sisältyy jo 
nykyiseen pykälään.  

Muutoksen avulla varmistettaisiin, että 
kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamis- 
tai kunnossapitokustannukset eivät muodos-
tuisi yksittäistapauksessa kohtuuttomiksi. 
Kustannuksina otettaisiin huomioon lähinnä 
kiinteistön rajan ulkopuolelle sijoitettavan 
laitteiston rakentamiskustannukset. Kohtuut-
tomia kustannuksia voisi aiheutua esimerkik-
si siitä, että kiinteistön laitteiston rakentami-
nen edellyttäisi kiinteistön rajan ulkopuolella 
selvästi tavanomaista laajamittaisempaa kai-
vutyötä tai louhintaa tai päällystettyjen pinto-
jen avaamista. 

Kustannusten pysyminen kohtuullisina voi-
taisiin varmistaa myös muutoin kuin liittä-
miskohtien sijoittamisella. Laitokset voisivat 
nykyiseen tapaan yksittäistapauksissa koh-
tuullistaa kiinteistön rajan ulkopuolelle sijoi-
tettavien kiinteistön vesihuoltolaitteistojen 
rakentamis- ja saneerauspalvelujen hinnoitte-
lua.  

Kohtuuttomuutta arvioitaessa kustannuksia 
verrattaisiin muiden samalla toiminta-alueen 
osalla sijaitsevien ja olosuhteiltaan samankal-
taisten kiinteistöjen laitteistojen rakentamis- 
ja saneerauskustannuksiin. Esimerkiksi sa-
man kadun varrella tai naapurustossa sijait-
sevien kiinteistöjen liittämisetäisyyksissä tai 
-kustannuksissa ei tulisi olla suuria eroja.  
Kustannukset, joihin liittämiskohdan sijoit-
tamisella ei voida vaikuttaa kuten kiinteistön 
sisäisistä korkeuseroista tai etäisyyksistä ai-
heutuvat kustannukset, eivät kuuluisi sään-
nöksen soveltamisalan piiriin. Säännöksen 
nojalla ei voitaisi vaatia, että liittämisetäi-
syydet tai liittämisen kustannukset olisivat 
yhtä suuret samalla toiminta-alueen osalla tai 

laitoksen verkostoihin eri aikaan liittyvien 
kiinteistöjen kesken. 

15 §. Vesihuoltolaitoksen selvilläolo- ja 
tarkkailuvelvollisuudet. Pykälän otsikkoon li-
sättäisiin ehdotettavien muutosten takia mai-
ninta vesihuoltolaitoksen selvilläolovelvolli-
suudesta.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin nykyis-
ten tarkkailuvelvoitteiden lisäksi vesihuolto-
laitteiston kunnon ja viemäriverkoston vuo-
tovesien määrän tarkkailusta sekä laitoksen 
velvollisuuksista olla selvillä raakaveden 
määrään ja laatuun kohdistuvista riskeistä ja 
laitteistonsa kunnosta. Selvilläolovelvolli-
suus tarkoittaisi, että vesihuoltolaitoksen tuli-
si olla tietoinen toimintansa ja sen vaikutus-
ten kannalta keskeisistä tekijöistä. Laitoksen 
tarkkailuvelvoitteet mitoitettaisiin selvillä-
olovelvoitteiden pohjalta. Vesihuoltolaitok-
sen laitteistolla tarkoitettaisiin kaikkia laitok-
sen toiminnan kannalta tarpeellisia laitteita 
kuten vedenottamoa, vedenkäsittelylaitoksia, 
jakeluverkostoa siihen liittyvine säiliöineen 
ja laitteineen, pumppaamoja, puhdistamoita 
sekä viemäriverkostoa siihen liittyvine kai-
voineen ja laitteineen. Erityisesti huomiota 
tulisi kiinnittää laitoksen verkostoihin. 

Muutoksilla edistettäisiin vesihuollon ris-
kien ennakointia ja huomioon ottamista lai-
toksen toiminnassa ja sen suunnittelussa sekä 
vesihuoltolaitoksen laitteiston pitämistä 
asianmukaisessa kunnossa. Esimerkiksi käyt-
tämänsä raakaveden riskitekijöitä laitoksen 
tulisi kartoittaa siinä määrin kuin riskien to-
teutumisella voisi olla vaikutusta laitoksen 
toimittaman veden laatuun tai määrään. Muu-
tokset pohjautuisivat 1 §:n mukaiseen vesi-
huollon turvaamistavoitteeseen, ja niillä olisi 
kiinteä yhteys 15 a §:n mukaiseen erityisti-
lanteisiin varautumiseen.  

Vesihuollon koko tuotantoketjun kattami-
seksi pykälän 2 momentissa 1 momentin 
sääntely ulotettaisiin soveltuvilta osin vesi-
huoltolaitokselle vettä toimittavien tahojen 
ohella laitoksen jätevesiä käsitteleviin.  

15 a §. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tur-
vaaminen erityistilanteissa. Pykälässä säädet-
täisiin vesihuoltolaitoksen vedenhankinta- ja 
viemäröintipalvelujen turvaamisesta erityisti-
lanteissa. Erityistilanteella tarkoitettaisiin 
kaikkia vesihuollon palvelutuotantoa vaike-
uttavia tai vaarantavia häiriötilanteita lukuun 



   
  

 

42 

ottamatta tavanomaisia toimintahäiriöitä. 
Tällaisia häiriötilanteita olisivat esimerkiksi 
vaikutuksiltaan merkittävät laiterikot, muut 
vakavat vesihuollon laitteistojen, järjestelmi-
en tai palvelujen häiriöt, teknisten järjestel-
mien häiriöt sekä vedenhankintaan ja ener-
gia- ja tietojärjestelmiin kohdistuvat häiriöti-
lanteet. Häiriöitä voisivat aiheuttaa muun 
muassa luonnononnettomuudet, äärimmäiset 
sääolosuhteet, paikalliset tai valtakunnalliset 
onnettomuudet, ilkivalta ja rikokset. Erityisti-
lanteella tarkoitettaisiin sekä normaaliolojen 
että poikkeusolojen häiriötilanteita. 

Vesihuoltolaitoksen tulisi 1 momentin no-
jalla turvata verkostoihinsa liitettyjen kiin-
teistöjen vesihuoltopalvelut erityistilanteissa 
yhteistyössä eri tahojen kanssa. Turvaamis-
velvoite pohjautuisi 9 §:n mukaiseen laitok-
sen velvollisuuteen huolehtia vesihuollosta 
toiminta-alueellaan. Laitoksen vastuu ulottui-
si kuitenkin sen verkostojen piirissä olevalle 
alueelle, joka ei välttämättä ole täysin yhte-
nevä laitoksen toiminta-alueiden kanssa. 
Vastuu kattaisi ensisijaisesti tavanomaisista 
vesihuoltopalveluista huolehtimisen. Jos eri-
tyistilanne aiheuttaa katkon laitoksen palve-
luihin, tulisi laitoksen tarpeen mukaan järjes-
tää korvaavia palveluja. 

Vesihuoltolaitoksen 1 momentin mukainen 
yhteistyö eri toimijoiden kanssa edistäisi lai-
toksen ja näiden toimijoiden erityistilanne-
toiminnan ja erityistilanteisiin varautumisen 
yhteensovittamista. Yhteistyö asiakkaiden 
kanssa painottuisi toimintaan erityistilantei-
den aikana, kun taas muiden momentissa 
mainittujen tahojen kanssa laitoksen tulisi 
suunnitella myös erityistilanteisiin varautu-
mista. Yhteistyövelvoitteet ulottuisivat siten 
myös 2 momentin mukaisen suunnitelman 
laatimiseen erityistilanteisiin varautumisesta 
(varautumissuunnitelma). Yhteistyö edistäisi 
toimivan ja asianmukaisesti mitoitetun suun-
nitelman laatimista sekä sen yhteensovitta-
mista viranomaisten muiden suunnitelmien 
kanssa. 

Yhteistyö muiden samaan verkostoon liitet-
tyjen vesihuoltolaitosten kanssa mahdollis-
taisi koko toimintaketjun kattavan erityisti-
lanteiden hallinnan ja varautumissuunnitte-
lun. Varautumissuunnitelma voitaisiin laatia 
esimerkiksi useita laitoksia käsittävän toi-
minnallisen kokonaisuuden kattavana. Kun-

nan ja pelastusviranomaisten kanssa tehtävän 
yhteistyön kumppaneina tulisi erityisesti olla 
kunnan terveydensuojeluviranomainen ja 
ympäristönsuojeluviranomainen sekä pelas-
tuslain 26 §:ssä tarkoitettu alueen pelastus-
toimen pelastusviranomainen. Viranomaisten 
rooli vesihuoltopalvelujen turvaamisessa ra-
joittuisi laitoksen varautumisen ja erityisti-
lannetoiminnan ohjaukseen ja tukemiseen 
niiden toimialojen mukaisesti. 

Sopimuskumppaneilla tarkoitettaisiin 1 
momentissa esimerkiksi vesihuoltolaitokselle 
vettä toimittavia ja niiden jätevesiä käsittele-
viä laitoksia, energialaitoksia sekä vesihuol-
tolain soveltamisalan ulkopuolelle jääviä ve-
sihuoltolaitoksen asiakkaita kuten teollisuus-
laitoksia. Vesihuoltolaitoksen tulisi varmis-
taa, että se saa palvelut mahdollisimman häi-
riöttömästi ja tiedot häiriötilanteista tai nii-
den uhkista sekä mahdollisista vaikutuksista 
nopeasti sopimuskumppaneilta. Laitoksen tu-
lisi vastaavasti huolehtia siitä, että se toimit-
taa omat vesihuoltopalvelunsa sopimus-
kumppaneille mahdollisimman häiriöttömästi 
ja tiedottaa niitä välittömästi erilaisista häi-
riötilanteista tai niiden uhkista. Tässä tarkoi-
tuksessa laitoksen tulisi kiinnittää huomiota 
etenkin sellaisiin erityisasiakkaisiin kuten 
elintarvikeyrityksiin, joille keskeytyksettö-
mien ja laadukkaiden vesihuoltopalvelujen 
saanti on erityisen tärkeää. Olennainen osa 
yhteistyötä sopimuskumppanien kanssa olisi 
varautumistoimenpiteiden sekä kriisiviestin-
nän yhteensovittaminen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vesi-
huoltolaitoksen varautumissuunnitelman laa-
timisesta ja pitämisestä ajan tasalla. Suunni-
telma olisi päivitettävä aina, kun laitoksella 
tapahtuu siihen vaikuttavia muutoksia, ja se 
tulisi tarkistaa jokaisen erityistilanteen jäl-
keen. Suunnitelman ajan tasalla pitäminen 
edistäisi paitsi erityistilanteista aiheutuvien 
haittojen ennaltaehkäisyä myös suunnitelman 
tehokasta hyödyntämistä erityistilanteen ai-
kana. 

Pykälän 2 momentin mukaan vesihuoltolai-
toksen olisi ryhdyttävä varautumissuunnitel-
man perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin, 
jotta toiminta jatkuisi mahdollisimman häiri-
öttömästi erityistilanteissa. Näillä toimenpi-
teillä tarkoitettaisiin varautumissuunnitel-
massa suunniteltuja ehkäiseviä toimenpiteitä 
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ja esimerkiksi erityistilannetoiminnan har-
joittelemista. Suunnitelman pohjalta toimen-
piteet voitaisiin kohdentaa ja mitoittaa laitok-
sen erityispiirteet ja koko huomioon ottaen. 

Laitos laatisi suunnitelman toimintaansa 
liittyvien riskien arvioinnin perusteella. 
Suunnitelmasta tulisi käydä ilmi ainakin toi-
mintaan liittyvät riskit, toimenpiteet haittojen 
ehkäisemiseksi ennalta sekä erityistilanteissa 
toteutettavat toimenpiteet. Laitoksen tulisi 
toimittaa varautumissuunnitelma valvonta- ja 
pelastusviranomaisille sekä ryhtyä sen perus-
teella tarvittaviin varautumistoimenpiteisiin. 
Suunnitelma olisi keskeinen apukeino laitok-
sen palvelujen turvaamiseksi erityistilanteis-
sa.  

Pykälän 2 momentin 1 kohdassa tarkoitet-
tujen riskien arvioinnissa vesihuoltolaitoksen 
olisi ensiksi tunnistettava vaarat ja uhat toi-
minnalleen. Toiseksi tulisi arvioida, kuinka 
todennäköistä on, että vaarat ja uhat johtaisi-
vat haitallisiin seurauksiin, ja kuinka suuria 
haittoja niistä voisi aiheutua ihmisten hyvin-
voinnille, taloudelle ja ympäristölle. Varsi-
nainen riski muodostuisi vaaran tai uhan to-
teutumisen todennäköisyyden ja siitä aiheu-
tuvien vahingollisten seurausten tulona. Ris-
kinarviossa voitaisiin ottaa huomioon vesi-
huoltolaitoksen erityispiirteet ja mitoittaa ar-
vio laitoksen koon mukaan. Pienillä laitoksil-
la riskinarvioon saattaisi riittää esimerkiksi 
tarkistuslistatyyppinen haavoittuvuusarvio.  

Varautumissuunnitelmaan olisi 2 momen-
tin 2 ja 3 kohdan perusteella sisällytettävä 
suunnitelma riskienhallinnasta. Kohtien mu-
kaiset haittoja ja vahinkoja ennaltaehkäisevät 
sekä erityistilanteissa toteutettavat toimenpi-
teet kohdistettaisiin vakavimpien riskien 
poistamiseksi tai minimoimiseksi. Varautu-
missuunnitelmassa tulisi esittää haittoja en-
nalta ehkäisevinä toimenpiteinä riskien toteu-
tumista ehkäisevät ja niiden vaikutuksia mi-
nimoivat toimenpiteet. Ehkäisevillä toimen-
piteillä tarkoitettaisiin esimerkiksi käytäntö-
jen muuttamista, rakenteiden parantamista ja 
laitoksen varallaolojärjestelmien luomista. 
Erityistilanteissa toteutettavat toimenpiteet 
koostuisivat haittoja ja vahinkoja ehkäiseväs-
tä toiminnasta kuten tiedottamisesta ja vara-
veden jakelun järjestämisestä. Esimerkiksi 
kriisiviestinnän suunnittelu ja sen harjoittelu 

olisi keskeinen varautumissuunnittelun osa-
alue. 

Vesihuoltolaitoksen olisi 2 momentin mu-
kaan toimitettava varautumissuunnitelma 
valvonta- ja pelastusviranomaisille. Nämä 
voisivat hyödyntää varautumissuunnitelmaa 
osana 15b §:ssä tarkoitettua kunnan erityisti-
lannesuunnitelmaa, terveydensuojelulain 
(763/1994) 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
terveydensuojeluviranomaisten erityistilan-
nesuunnitelmaa sekä valmiuslaissa 
(1552/2011) tarkoitettua kunnan valmius-
suunnitelmaa.  

Pykälän 3 momentissa varautumisvelvoit-
teet ulotettaisiin soveltuvilta osin vesihuolto-
laitokselle vettä toimittaviin ja sen jätevesiä 
käsitteleviin tahoihin. Nämä olisivat myös 1 
momentissa tarkoitettuja sopimuskumppanei-
ta. Säännöksen tarkoituksena olisi varmistaa 
vesihuollon erityistilanteisiin varautumisen 
asianmukaisuus riippumatta siitä, miten vesi-
huollon toimintaketju on organisoitu. 

15 b §. Kunnan varautuminen erityistilan-
teisiin. Kunnan tulisi pykälän 1 momentin 
mukaan suunnitella toimenpiteet, joita tarvit-
taisiin vesihuollon turvaamiseksi erityistilan-
teissa vesihuoltolaitosten verkostojen ulko-
puolella. Kunnan vastuu erityistilanteista 
pohjautuu 6 §:n mukaiseen kunnan velvolli-
suuteen huolehtia toimenpiteisiin ryhtymises-
tä tarpeellisen vesihuollon palvelun saata-
vuuden turvaamiseksi. 

Kunnan suunnitelma kattaisi sekä normaa-
liolojen että poikkeusolojen häiriötilanteet. 
Suunnittelussa korostuisi varautuminen eri-
tyistilanteiden aikana toteutettaviin toimenpi-
teisiin kuten vedenjakeluun. Suunnittelussa 
tulisi olla tarpeen mukaan yhteistyössä vesi-
huoltolaitosten, pelastusviranomaisten ja 
muiden kuntien kanssa. 

Pykälän 2 momentin mukaan kunnan va-
rautumissuunnitelma sisällytettäisiin valmi-
uslaissa tarkoitettuun valmiussuunnitelmaan. 
Vesihuollon turvaaminen muodostaa keskei-
sen osan kuntien valmiussuunnittelua ja se 
tulisi ottaa riittävästi huomioon myös 5 §:n 
mukaista vesihuollon kehittämissuunnitelmaa 
laadittaessa.  

17 a §. Huleveden viemäröinnin järjestä-
minen. Pykälässä säädettäisiin huleveden 
viemäröinnin järjestämisestä vesihuoltolai-
toksen palvelujen avulla. Sen perusteella 
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kunta voisi tarvittaessa hyödyntää vesihuol-
tolaitoksen toteuttamaa huleveden viemä-
röintiä osana maankäyttö- ja rakennuslakiin 
ehdotettavassa 3 a luvussa tarkoitettua hule-
veden hallinnan järjestämistä ja kunnan hu-
levesijärjestelmää. Vesihuoltolaitos olisi hu-
leveden viemäröinnistä huolehtiessaan oike-
ussuhteessa kuntaan, jonka vastuulla olisi 
maankäyttö ja rakennuslain 3 a luvun mukai-
sesti hulevesien hallinnan järjestäminen ase-
makaava-alueella ja hulevesien hallinnasta 
kannettavien maksujen periminen kiinteistön 
omistajilta tai haltijoilta. Vesihuoltolaitoksel-
la ei ilman kunnan erillistä päätöstä olisi vel-
vollisuutta huolehtia huleveden viemäröin-
nistä. 

Pykälää sovellettaisiin huleveden viemä-
röinnin järjestämiseen erillisissä hule-
vesiviemäreissä. Jos kunta antaisi erityisestä 
syystä maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdo-
tettavan 103 j §:n nojalla suostumuksen kiin-
teistön hulevesien johtamiseen jätevesi-
viemäriin, sovellettaisiin tähän hulevesien 
viemäröintiin vesihuoltolain säännöksiä jäte-
vesien johtamisesta. 

Pykälän 1 momentin mukaisesti kunta voisi 
päättää laitoksen kanssa neuvoteltuaan, että 
laitos huolehtisi huleveden viemäröinnistä 
kunnan päätöksessä määriteltävällä alueella 
yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. 
Laitoksen hulevesiviemäriverkosto olisi täl-
löin osa ehdotettavassa maankäyttö ja raken-
nuslain 103 a §:ssä tarkoitettua kunnan hule-
vesijärjestelmää. Menettelyllisenä edellytyk-
senä kunnan päätökselle olisi, että kunta 
neuvottelisi ennen päätöksen tekemistä vesi-
huoltolaitoksen kanssa. Pelkkä laitoksen kuu-
leminen ei riittäisi, vaan kunnan ja vesihuol-
tolaitoksen tulisi pyrkiä sopimaan huleveden 
viemäröinnistä. 

Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvolli-
suus huleveden viemäröinnistä ulottuisi 1 
momentin mukaisessa päätöksessä määritel-
lyille alueille, joilla olisi laitoksen hule-
vesiviemäriverkosto tai jotka saatettaisiin 
verkoston piiriin. Huolehtimisvelvollisuus 
olisi sidottu kunnan päätökseen ja yhdyskun-
takehityksen tarpeisiin samaan tapaan kuin 9 
§:n mukaisessa vesihuollosta huolehtimises-
sa. Yhdyskuntakehityksellä viitattaisiin sel-
laiseen toteutuneeseen yhdyskuntakehityk-
seen, jonka seurauksena huleveden viemä-

röintiä tarvittaisiin. Huolehtimisvelvollisuu-
den sisältöä voitaisiin tarkentaa kunnan pää-
töksessä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 1 mo-
mentissa tarkoitetun kunnan päätöksen tar-
kemmista edellytyksistä. Sen mukaan kunnan 
päätöksen edellytyksenä olisi ensinnäkin, että 
vesihuoltolaitos kykenisi huolehtimaan hule-
veden viemäröinnistä taloudellisesti ja 
asianmukaisesti. Tällä estettäisiin nykyisen 8 
§:n 2 momentin tapaan se, että laitokselle 
määrättäisiin sellaisia huleveden viemäröin-
tivelvoitteita, joista se ei kykenisi huolehti-
maan. Toiseksi viemäröinnistä tulisi sopia 
kunnan ja vesihuoltolaitoksen kesken tai siitä 
olisi oltava olemassa maankäyttö- ja raken-
nuslain mukainen suunnitelma.  

Vesihuoltolaitoksella olisi mahdollisuus 
huolehtia huleveden viemäröinnistä taloudel-
lisesti, jos se pystyisi kattamaan huleveden 
viemäröinnin kustannukset täysimääräisesti 
kunnalta 17c §:n mukaisesti perittävin kor-
vauksin ja korvausten taso pysyisi kohtuulli-
sena. Asianmukaisuusvaatimuksen perusteel-
la huleveden viemäröinti voitaisiin antaa vain 
sellaisen laitoksen tehtäväksi, joka jo ennes-
tään huolehtii siitä tai jonka toimintaan hule-
veden viemäröinti voitaisiin luontevasti sisäl-
lyttää. Esimerkiksi vedenhankintaa varten 
perustettua vesiosuuskuntaa ei tavallisesti 
voitaisi määrätä huolehtimaan huleveden 
viemäröinnistä. 

Pääsääntönä olisi, että huleveden viemä-
röinnistä sopiminen kunnan ja laitoksen kes-
ken olisi edellytyksenä huleveden viemä-
röinnistä päättämiselle, kun otettaisiin huo-
mioon myös 1 momentissa tarkoitettu neu-
votteluvelvoite. Jos kunnan ja laitoksen välil-
lä ei kuitenkaan päästäisi sopimukseen, tulisi 
kunnan päätöksen pohjautua paitsi laitoksen 
kykyyn huolehtia huleveden viemäröinnistä 
myös sellaiseen maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaiseen asemakaavaan, hulevesisuunni-
telmaan, katusuunnitelmaan tai yleisen alu-
een suunnitelmaan, jossa olisi osoitettu alu-
een hulevedet viemäröitäviksi. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin kunnan 
velvollisuudesta esittää 1 momentissa tarkoi-
tetussa päätöksessä kartalla alueet, joilla olisi 
vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkosto 
tai joille verkosto rakennettaisiin. Kartan 
avulla huleveden viemäröinnin piiriin tulevi-
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en alueiden rajauksista saataisiin mahdolli-
simman yksiselitteinen käsitys. 

Vesihuoltolaitos voisi muutettavaksi ehdo-
tettavan 32 §:n 3 momentin nojalla hakea 
muutosta pykälässä tarkoitettuun kunnanpää-
tökseen. Valitusoikeus olisi myös valvontavi-
ranomaisella. 

17 b §. Liittämiskohdat vesihuoltolaitoksen 
hulevesiviemäriin. Pykälän perusteella vesi-
huoltolaitos määräisi hulevesiviemäriverkos-
toonsa liitettävää kiinteistöä varten liittämis-
kohdat kiinteistön välittömään läheisyyteen. 
Kiinteistön liittämisestä laitoksen hule-
vesiviemäriin ei tulisi aiheutua kiinteistön 
omistajalle tai haltijalle kohtuuttomia kus-
tannuksia liittämiskohtien sijainnin takia. 
Pykälän sääntely vastaisi nykyisen 12 §:n ja 
siihen ehdotettavien muutosten mukaista 
sääntelyä vesijohdon ja jätevesiviemärin liit-
tämiskohdista. 

Pykälän avulla tarkennettaisiin maankäyttö- 
ja rakennuslakiin ehdotettavaa 103  i §:ää, 
jossa säädettäisiin kiinteistön hulevesijärjes-
telmän ja kunnan hulevesijärjestelmän raja-
kohdasta sekä vastuunjaosta kunnan ja kiin-
teistön omistajan tai haltijan kesken. Huleve-
den viemäröinti, josta vesihuoltolaitos huo-
lehtisi, olisi osa kunnan hulevesijärjestelmää. 
Tällöin laitos voisi viemäröinnin toteuttajana 
määrätä suoraan kiinteistön liittämiskohdasta 
verkostoon.  

Pykälän perusteella kiinteistön hulevesilait-
teiston rakentamis- tai kunnossapitokustan-
nusten ei tulisi muodostua yksittäistapauksis-
sa kohtuuttomiksi. Kustannuksina otettaisiin 
huomioon lähinnä kiinteistön rajan ulkopuo-
lelle sijoitettavan laitteiston rakentamiskus-
tannukset. Kohtuuttomia kustannuksia voisi 
aiheutua esimerkiksi siitä, että kiinteistön 
laitteiston rakentaminen edellyttäisi kiinteis-
tön rajan ulkopuolella selvästi tavanomaista 
laajamittaisempaa louhintaa tai päällystetty-
jen pintojen avaamista. Kustannuksia arvioi-
taessa kustannusten tasoa verrattaisiin mui-
den samalla toiminta-alueen osalla sijaitsevi-
en ja olosuhteiltaan samankaltaisten kiinteis-
töjen laitteistojen rakentamis- ja korjauskus-
tannuksiin.  

17 c §. Korvaus huleveden viemäröinnistä. 
Pykälässä säädettäisiin vesihuoltolaitoksen 
oikeudesta saada kunnalta kustannuksia vas-
taava korvaus huleveden viemäröinnistä sil-

loin, kun laitos huolehtii siitä ehdotetussa 
17 a §:ssä tarkoitetun kunnan päätöksen pe-
rusteella. Laitoksen myös tulisi periä korvaus 
kunnalta, jotta sen toteuttamaa huleveden 
viemäröintiä ei katettaisi vesihuollon mak-
suilla. Laitos perisi korvaukset samoin perus-
tein niin yksityisten kuin kunnan omistamien 
kiinteistöjen huleveden viemäröinnistä. 

Vesihuoltolaitoksella ei olisi ehdotuksen 
mukaisesti mahdollisuutta periä suoraan kiin-
teistön omistajilta tai haltijoilta maksuja hu-
leveden viemäröinnistä. Kunta perisi ehdotet-
tavan maankäyttö- ja rakennuslain 103 k §:n 
mukaan hulevesimaksut, jotka olisivat jul-
kisoikeudellisia. Vesihuoltolaitos perisi kun-
nalta korvauksen siitä, että laitos huolehtii 
huleveden viemäröinnistä osana maankäyttö- 
ja rakennuslain 103 a §:ssä tarkoitettua yh-
dyskunnan hulevesijärjestelmää. Käytännös-
sä kunta voisi maankäyttö- ja rakennuslain 
103c §:n perusteella kuitenkin antaa hule-
vesimaksujen perimisen vesihuoltolaitoksen 
tehtäväksi hulevesien hallintaan liittyvänä 
tehtävänä. 

Kiinteistöillä viitattaisiin pykälässä paitsi 
asuinkiinteistöihin myös yleisiin alueisiin. 
Vesihuoltolaitos perisi siten kunnalta korva-
uksen kunnan yleisten alueiden hulevesien 
viemäröinnistä. Yleisiä alueita ovat esimer-
kiksi kadut, puistot ja torit.  

Kustannuksia vastaavalla korvauksella tar-
koitettaisiin korvausta, johon sisällytettäisiin 
huleveden viemäröinnin uus- ja korjausinves-
toinnit, ylläpitokulut sekä muut kustannukset. 
Maksujen ei tulisi tuottaa laitokselle voittoa. 
Jos ylijäämää syntyisi, tulisi se ottaa seuraa-
van vuoden korvausten mitoituksessa huomi-
oon. 

18 §. Maksujen yleiset perusteet. Pykälän 1 
momenttia tarkennettaisiin siten, että vesi-
huollon maksuilla katettavilla investoinneilla 
tarkoitettaisiin sekä uus- että korjausinves-
tointeja. Tarkennuksella kiinnitettäisiin huo-
mion kiinnittämistä erityisesti vesihuoltolait-
teiston korjauskustannuksiin, kun vesihuol-
lon maksuja määritetään. 

Uusinvestoinneilla tarkoitettaisiin esimer-
kiksi investointeja vesihuoltolaitoksen ver-
kostojen rakentamiseen tai laajentamiseen tai 
laitehankintoihin. Korjausinvestointeja olisi-
vat kaikki vesihuoltolaitoksen kunnossapi-
toon kohdistuvat investoinnit kuten esimer-
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kiksi verkoston peruskorjausinvestoinnit. In-
vestointeihin ei luettaisi vesihuoltolaitoksen 
laitteiston tavanomaisia ylläpitokustannuksia, 
jotka sisältyvät 1 momentissa tarkoitettuihin 
vesihuoltolaitoksen kustannuksiin. 

20 §. Vesihuollon eriyttäminen kirjanpi-
dossa. Pykälää muutettaisiin siten, että siinä 
säädettäisiin kattavasti vesihuollon eriyttämi-
sestä kirjanpidossa, kun nykyisin kirjanpidon 
eriyttämisvaatimus on ulotettu vain kunnalli-
siin vesihuoltolaitoksiin. Pykälän avulla edis-
tettäisiin vesihuoltolaitoksen toiminnan lä-
pinäkyvyyttä laitoksen toimintamuodosta 
riippumatta. Vesihuollon ja huleveden vie-
märöinnin kirjanpidon eriyttämisen avulla 
olisi mahdollista arvioida, missä määrin ve-
sihuollosta perittävät maksut ja huleveden 
viemäröinnistä perittävät korvaukset kattavat 
palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustan-
nukset pitkällä aikavälillä ja ovatko ne koh-
tuulliset. 

Pykälän mukainen sääntely vaikuttaisi kir-
janpitoon ennen kaikkea sellaisissa vesihuol-
tolaitoksissa, jotka toimivat muutakin toimin-
taa harjoittavien niin sanottujen monialayri-
tysten osana. Muilla vesihuoltolaitoksilla ti-
linpäätös sisältää jo itsessään vain vesihuol-
lon ja mahdollisesti huleveden viemäröinnin 
tiedot. 

Eriyttämisellä tarkoitettaisiin 1 momentin 
mukaan taseen, tuloslaskelman ja rahoitus-
laskelman laatimista vesihuollolle ja niiden 
liitetietojen esittämistä. Pykälän 2 momentis-
sa eriyttämisvelvoitteet ulotettaisiin huleve-
den viemäröintiin siltä osin kuin vesihuolto-
laitos huolehtii viemäröinnistä ehdotetun 17a 
§:n mukaisen kunnan päätöksen perusteella. 
Huleveden viemäröinti saattaa vaikuttaa 
merkittävästi vesihuoltolaitoksen talouteen, 
minkä vuoksi myös sen tulisi olla mahdolli-
simman läpinäkyvää.  

Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin 
eriyttäminen ei edellyttäisi erillisten kirjanpi-
toyksiköitten muodostamista. Taseen ja tu-
loslaskelman tulisi kuitenkin 1 momentin 
mukaan olla kirjanpidosta johdettavissa ja 
niiden laatimisessa olisi noudatettava sovel-
tuvilta osin kirjanpitolain säännöksiä. Tällä 
varmistettaisiin, että vesihuoltolaitosten las-
kelmien arvostus- ja jaksotusperusteet poh-
jautuisivat yhdenmukaisiin periaatteisiin ja 
että kunnallisten laitosten tuloslaskelmasta ja 

taseesta tulisi vertailukelpoinen osakeyhtiön 
tilinpäätöksen kanssa. 

Liitteenä olevilla tiedoilla viitattaisiin 1 
momentissa muun muassa sellaisiin tietoihin, 
jotka käsittelisivät sisäisesti eriytettyjen toi-
mintojen yhteisten kustannusten jakoa, pal-
velujen veloitusperusteita ja käytettyjä laina-
korkoja. Kun tuloslaskelmia ja taseita esitet-
täisiin ensimmäistä kertaa esimerkiksi toi-
mintamuotoa muutettaessa tai eriytettäessä 
vesihuolto muista toiminnoista, tulisi laskel-
mien lisätietoina olla selostus niistä periaat-
teista, joiden mukaan aloittavat taseet olisi 
muodostettu. 

Pykälän 3 momentin mukaisesti eriyttä-
misvelvoite koskisi soveltuvilta osin myös si-
tä, joka toimittaa vettä vesihuoltolaitokselle 
tai käsittelee laitoksen jätevesiä tai hulevesiä. 
Vesihuollon toimintaketjuissa vesihuoltolai-
toksille vettä toimittavilla niin sanotuilla tuk-
kulaitosten ja laitosten jätevesiä käsittelevillä 
jätevedenpuhdistamoilla voi laitoksesta riip-
puen olla olennainen merkitys, ja näiden pal-
veluiden hinnoittelu heijastuu vesihuollon 
maksuihin. 

20 a §. Vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen. 
Pykälän mukaan kunnan tai muun julkisyh-
teisön olisi muodostettava omistamastaan ve-
sihuoltolaitoksesta yhtiö, jos laitos toimisi 
kilpailutilanteessa markkinoilla. Muut jul-
kisyhteisöt kuin kunnat eivät omista Suomes-
sa vesihuoltolaitoksia. Pääosa suuremmista 
vesihuoltolaitoksista on kunnan teknisen 
toimen osana tai liikelaitoksena toimivia lai-
toksia, joskin viime vuosina laitoksia on 
myös yhtiöitetty kunnan tai kuntien yhteisesti 
omistamiksi osakeyhtiöiksi. 

Pykälän avulla varmistettaisiin, että kun-
nalliset vesihuoltolaitokset eivät saisi alem-
man verotuksen ja konkurssisuojan muodos-
sa Euroopan unioninkilpailuoikeuden vastai-
sia etuja toimiessaan markkinoilla. Uudistus 
liittyy prosessiin, jossa Euroopan komission 
kilpailupääosasto pyysi Suomea kesällä 2009 
kommentoimaan väitteitä, joiden mukaan 
Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos saa 
yhteismarkkinoille soveltumatonta valtiontu-
kea veroetujen ja konkurssisuojan muodossa.  

Kunnallinen laitos voisi edelleen hoitaa ve-
sihuoltoa luonnollisena monopolina kunnan 
sille hyväksymällä toiminta-alueella ja omien 
verkostojensa alueella. Laitos olisi yhtiöitet-
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tävä, jos se tarjoaisi esimerkiksi vesihuollosta 
huolehtimiseen liittyviä palveluja toisen ve-
sihuoltolaitoksen verkostojen alueella. Toi-
minnan yhtiöittäminen saattaisi olla tarpeen 
myös silloin, jos kunnallinen laitos merkittä-
vässä määrin toimittaisi vettä toiselle vesi-
huoltolaitokselle tai teollisuusyritykselle tai 
vastaanottaisi niiden jätevesiä. Kunta voisi 
edelleen omistaa yhtiöitettävän laitoksen. 

20 b §. Vesihuoltolaitoksen toimintakerto-
mus. Pykälässä säädettäisiin vesihuoltolai-
toksen toimintakertomuksen laatimisesta. 
Toimintakertomuksen avulla lisättäisiin vesi-
huoltolaitoksen toiminnan ja talouden lä-
pinäkyvyyttä ja annettaisiin vertailukelpoi-
nen kuva vesihuollon hintatasosta, tehokkuu-
desta, laadusta ja kannattavuudesta erityisesti 
vesihuoltolaitosten asiakkaille. 

Pykälän 1 momentin mukaan vesihuoltolai-
tos laatisi toimintakertomuksen soveltuvilta 
osin kirjanpitolain säännösten mukaisesti. 
Siinä esitettäisiin asiakkaiden kannalta ym-
märrettävässä muodossa ehdotetussa 20 §:ssä 
tarkoitetut tilinpäätöstiedot sekä tiedot vesi-
huollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja 
kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista. 
Vesihuoltolaitosten tunnuslukujen tulisi olla 
yhtenäisin perustein tuotettuja, ja niiden tuot-
tamisessa hyödynnettäisiin ehdotettavassa 
20e §:ssä tarkoitettua vesihuollon tietojärjes-
telmää. 

Toimintakertomuksessa tulisi 2 momentin 
mukaan esittää tiedot myös huleveden vie-
märöinnistä, josta vesihuoltolaitos huolehtisi 
ehdotetussa 17a §:ssä tarkoitetun kunnan 
päätöksen mukaisesti. Huleveden viemäröin-
nistä esitettäisiin tiedot kustannuksista ja 
kunnalta peritetyistä korvauksista. Laitoksen 
tulisi erityisesti tuoda esille, miten huleveden 
viemäröinnistä koituneet kustannukset kate-
taan. Huleveden viemäröinnistä toimintaker-
tomuksessa esitettävät tiedot voisivat olla as-
tetta yleisempiä kuin vesihuollosta esitettävät 
tiedot. 

Toimintakertomuksen sisällöstä säädettäi-
siin 3 momentin mukaisesti tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. 

20 c §. Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöstieto-
jen ja toimintakertomuksen tarkastaminen. 
Pykälän mukaan tilintarkastajien tulisi tar-
kastaa vesihuoltolaitoksen tilinpäätöstiedot ja 
laitoksen toimintakertomus osana kunnan tai 

laitoksen lakisääteistä tilintarkastusta. Sään-
nös tarkoittaisi nykyisen tilintarkastuksen 
ulottamista eriytettyyn vesihuoltotoimintaan, 
ei uusien tilintarkastuselinten tai -
menettelyjen perustamista. Tilintarkastajat 
ovat perillä kunnan tai yrityksen asioista, jo-
ten myös vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen tarkastaminen sovel-
tuisi heidän tehtäväkseen. Vaatimus tilinpää-
töstietojen ja toimintakertomuksen tarkasta-
misesta ohjaisi kuntia ja yrityksiä eriyttä-
mään vesihuolto muista toiminnoista asian-
mukaisesti. 

20 d §. Tilinpäätöstietojen, toimintakerto-
muksen, toimitusehtojen ja tunnuslukujen 
julkistaminen. Pykälän 1 momentin perus-
teella vesihuoltolaitoksen tulisi julkistaa eh-
dotetun 20 §:n mukaiset tilinpäätöstiedot ja 
20b §:ssä tarkoitettu toimintakertomus sekä 
vesihuollon toimitusehdot ja hinnoittelupe-
rusteet sekä vesihuollon hintatasoa, tehok-
kuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavat 
tunnusluvut.  

Pykälässä tarkoitettujen tietojen julkistami-
sen pohjalta olisi mahdollisuus arvioida esi-
merkiksi laitoksen perimiin maksuihin sisäl-
letyn tuoton kohtuullista ja maksujen kustan-
nusvastaavuutta. Laitoskohtaisten toimi-
tusehtojen julkistaminen mahdollistaisi riit-
tävän tiedon saamisen sopimusten perusteis-
ta. Tunnuslukujen muodostamisessa hyödyn-
nettäisiin ehdotettavassa 20e §:ssä tarkoitet-
tua vesihuollon tietojärjestelmää. 

Pykälän 2 momentin mukaan julkistettavi-
en tietojen tulisi olla kaikkien saatavilla tie-
toverkossa. Erityisesti vesihuollon asiakkai-
den tulisi päästä vaivattomasti tarkastele-
maan momentissa tarkoitettuja tietoja. Tiedot 
voisivat olla esimerkiksi laitoksen tai kunnan 
internet-sivuilla. Vesihuoltotoiminnan tilin-
päätöstiedot voitaisiin julkaista myös osana 
yrityksen, konsernin, osuuskunnan, kunnan, 
kuntayhtymän tai kuntakonsernin virallista ti-
linpäätöstä, jolloin ne olisivat saatavilla 
kaupparekisteristä. 

20 e §. Vesihuollon tietojärjestelmä. Pykä-
lässä säädettäisiin vesihuollon tietojärjestel-
män ylläpidosta ja järjestelmään toimitetta-
vista tiedoista. Tietojärjestelmän avulla jär-
jestettäisiin vesihuollon tietohuoltoa ja edis-
tettäisiin vesihuoltolaitosten toiminnan ja ta-
louden läpinäkyvyyttä. Tietojärjestelmä pal-
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velisi niin vesihuoltolaitoksen asiakkaita, ve-
sihuoltolaitoksia kuin viranomaisiakin. Toi-
minnan läpinäkyvyys, yhteiskäyttöinen tie-
donhallinta ja mahdollisuus laitosten keski-
näiseen vertailuun yhtäältä kannustaisivat ve-
sihuoltolaitoksia huolehtimaan vesihuollosta 
kustannustehokkaasti ja toisaalta mahdollis-
taisivat eri tahojen tiedonsaannin sekä vesi-
huoltolaitoksen toiminnan ja talouden seu-
rannan, arvioinnin ja valvonnan. 

Pykälän 1 momentin mukaan Suomen ym-
päristökeskus ylläpitäisi tietojärjestelmää yh-
teistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten kanssa. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset toimivat myös vesihuol-
tolain mukaisina valvontaviranomaisina. Nii-
den lisäksi Suomen ympäristökeskus olisi 
yhteistyössä esimerkiksi Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen, Suomen Kuntaliiton sekä 
Vesilaitosyhdistyksen kanssa. 

Suomen ympäristökeskus perisi 1 momen-
tin perusteella maksun vesihuoltolaitoksilta 
tietojärjestelmästä aiheutuvien kustannusten 
kattamiseksi. Maksu perittäisiin laitoksilta, 
koska tietojärjestelmä ensinnäkin hyödyttäisi 
niitä esimerkiksi tunnuslukujen ja vertailu-
tiedon tuottamisessa. Toiseksi järjestelmä 
mahdollistaisi tiedonsaannin laitoksen toi-
minnasta asiakkaille, joilta perittävillä vesi-
huollon maksuilla järjestelmästä aiheutuvia 
kustannuksia katettaisiin. Maksu olisi pieni 
suhteessa laitoksen liikevaihtoon. 

Pykälän 2 momentin mukaisesti vesihuol-
tolaitoksen tulisi toimittaa tietojärjestelmään 
vesihuoltopalvelujensa voimassa olevat hin-
nat, niiden määräytymisperusteet ja vesihuol-
lon tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta ku-
vaavien tunnuslukujen laskemiseksi tarvitta-
vat tiedot. Tiedot perustuisivat paljolti laitok-
sen tilinpäätöstietoihin sekä toimintakerto-
musta varten tarvittaviin tietoihin. Ne voisi-
vat koskea esimerkiksi laitoksen jakaman ta-
lousveden tai vastaanottaman jäteveden mää-
rää, liittyneiden asiakkaiden lukumäärää ja 
laitteistoon tehtyjä investointeja. Laitokselta 
vesihuollon tietojärjestelmään syötettävien 
tietojen tulisi olla yksiselitteisiä. 

Vesihuoltolaitosten toimittamista tiedoista 
laskettaisiin yhtenäisin perustein laitoksen 
tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaa-
vat tunnusluvut, joita hyödynnettäisiin ehdo-
tetussa 20b §:ssä tarkoitetussa vesihuoltolai-

toksen toimintakertomuksessa. Tunnusluku-
jen avulla vesihuoltolaitosten asiakkaiden se-
kä omistajien olisi mahdollista arvioida esi-
merkiksi laitoksen toiminnan tehokkuutta ja 
laitoksen investointien riittävyyttä.  

Vesihuollon tehokkuutta kuvaavia tunnus-
lukuja voisivat olla käyttö- ja kunnossapito-
kustannusten tasoa, energian ja materiaalien 
käyttöä sekä henkilöstön määrää kuvaavat 
tunnusluvut. Laatuun liittyviä tunnuslukuja 
olisivat esimerkiksi verkostojen vikoja ja 
korjaustarpeita, talousveden laatua sekä jäte-
vesien laatua ja niistä aiheutuvan ympäristö-
kuormituksen määrää kuvaavat tunnusluvut. 
Vesihuollon kannattavuutta kuvaavat tunnus-
luvut laskettaisiin tilinpäätöstietojen perus-
teella, ja ne kuvaisivat vesihuoltopalvelujen 
hinnoittelun ja vesihuollon kustannusten vas-
taavuutta. Toiminnan volyymiä ja toimin-
taympäristöä koskevat tiedot, kuten asiakas-
määrä, toimitetun veden määrä ja vesihuolto-
verkoston pituudet, antaisivat taustatietoa 
tunnuslukujen vertailua ja arviointia varten. 

Tietojärjestelmässä vesihuollon tiedot voi-
taisiin koota tarkoituksenmukaisesti vertailu-
jen ja muiden arviointien tekemistä ja julkai-
semista varten. Tällä tavalla laitoskohtaisia 
tunnuslukuja voitaisiin verrata koko toimi-
alan kattavaan tai esimerkiksi laitosryhmä-
kohtaiseen vertailutietoon. Vertailutiedot 
voisivat käsitellä taloudellisten tietojen ohel-
la muun muassa talousveden laatua, jätevesi-
en käsittelyä, asukkaiden liittyjämääriä vesi-
huoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin, uu-
sien vesijohtojen ja viemäreiden rakentamista 
sekä saneeraustoimenpiteitä. Vertailutiedot ja 
tunnusluvut palvelujen hintatasosta sekä ve-
sihuoltotoiminnan teknisestä suoritustasosta 
ja kannattavuudesta hyödyttäisivät vesihuol-
tolaitosta oman toiminnan kehityksen tark-
kailussa. Laitosten tallentamia tietoja sekä 
tietojärjestelmän tuottamia tunnuslukuja käy-
tettäisiin hyväksi myös vesihuollon tilastois-
sa, kansainvälisissä raporteissa ja selvityksis-
sä.  

Pykälän 3 momentin perusteella vesihuol-
tolaitoksen tulisi toimittaa tietojärjestelmään 
verkostojensa paikkatiedot. Näihin kuuluisi-
vat myös hulevesiviemäreiden paikkatiedot. 
Tavoitteena on, että tiedot erilaisista maan-
alaisista verkostoista saatettaisiin sähköiseen 
muotoon vuoden 2014 loppuun mennessä. 
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Paikkatietojen toimittaminen ulotettaisiin 
myös vesihuoltolaitokselle vettä toimittavaan 
tai sen jätevesiä tai hulevesiä käsittelevään 
tahoon. Paikkatietojen toimittamisesta voitai-
siin säätää tarkemmin 4 momentin mukaises-
ti valtioneuvoston asetuksella. 

Pykälän 4 momentti sisältäisi valtuuden 
säätää valtioneuvoston asetuksella tarkem-
min tietojärjestelmästä, sen käyttöönotosta, 
siihen toimitettavista tiedoista, tunnuslukujen 
laskemisesta ja tietojärjestelmään tallennet-
tavista muista tiedoista. Näitä muita tarken-
nettavia tietoja voisivat olla esimerkik-
si talousveden laatutiedot ja verkostojen 
paikkatiedot. Asetuksessa voitaisiin määritel-
lä tarkemmin myös sellaiset tiedot, joita tar-
vittaisiin esimerkiksi Euroopan unionille 
toimitettaviin raportteihin ja valtakunnallisiin 
yhteenvetoraportteihin. 

24 §. Sopimuksen irtisanominen. Pykälään 
lisättäisiin 5 momentti, jonka mukaisesti ve-
sihuoltolaitos voisi irtisanoa sopimukset lai-
toksen verkostoon liittämisestä ja laitoksen 
palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä, 
jos asiakkaan kiinteistö jäisi toiminta-alueen 
ulkopuolelle sen takia, että kunta supistaisi 8 
§:n mukaisesti laitoksen toiminta-aluetta. 
Edellytyksenä sopimusten irtisanomiselle 
olisi kiinteistön vesihuollon turvaaminen si-
ten, että asiakkaalle ei aiheutuisi ylimääräisiä 
kustannuksia. Irtisanominen mahdollistaisi 
vesihuoltolaitoksen ja asiakkaan välisen so-
pimussuhteen katkaisemisen toiminta-alueen 
supistamisen yhteydessä. 

Vesihuoltolaitoksen ja asiakkaan väliset 
vesihuollon sopimukset voitaisiin irtisanoa 
siinä vaiheessa, kun asiakkaan kiinteistön ve-
sihuolto olisi turvattu momentissa tarkoitetul-
la tavalla. Asiakkaan vesihuollon tulisi olla 
keskeytyksetöntä. 

Kiinteistön vesihuoltoa turvattaessa vesi-
huollon saatavuuden ja laadun tulisi säilyä 
hyvinä. Vesihuoltolaitoksen verkostopalvelut 
voitaisiin korvata esimerkiksi kiinteistökoh-
taisilla vesihuoltoratkaisuilla rakentamalla 
kiinteistölle lainsäädännössä asetetut vaati-
mukset täyttävä kaivo ja jätevesien käsittely-
järjestelmä. Kysymykseen voisivat tulla 
myös muunlaiset yhtä tai useampaa kiinteis-
töä palvelevat vesihuoltoratkaisut.  

Vesihuoltolaitoksen asiakkaalle ei saisi ai-
heutua ylimääräisiä kustannuksia vesihuollon 

turvaamisesta. Vesihuoltolaitteiston raken-
tamisesta ja käyttöönotosta ei tulisi aiheutua 
asiakkaalle kustannuksia. Myöskään asiak-
kaan kannettaviksi jäävät laitteiston käyttö-
kustannukset eivät saisi olla tasoltaan olen-
naisesti vesihuoltolaitoksen palveluista perit-
täviä maksuja korkeampia. 
Vesihuoltolaitoksen tai kunnan tulisi turvata 
kiinteistön vesihuolto ja vastata tästä aiheu-
tuvista rakentamis- ja käyttöönottokustan-
nuksista. Kunta vastaisi vesihuollon turvaa-
misesta, jos sillä olisi edelleen velvollisuus 
järjestää kiinteistön vesihuolto 6 §:n 2 mo-
mentin perusteella. Jos kunnalla ei enää olisi 
järjestämisvelvollisuutta, tulisi vesihuoltolai-
toksen turvata kiinteistön vesihuolto. Kunta 
määrittäisi toiminta-alueen supistamispäätök-
sen yhteydessä ehdotetussa 8a §:ssä tarkoite-
tulla tavalla, miten supistettavalla alueella si-
jaitsevien kiinteistöjen vesihuollon saatavuus 
turvataan. 

27 §. Virhe ja hinnanalennus. Pykälän 1 
momenttia täsmennettäisiin siten, että vesi-
huoltolaitoksen laitteiston tavanomaisesta 
korjaus- tai huoltotyöstä aiheutuva vesihuol-
lon keskeytys ei muodostaisi vesihuollon 
virhettä. Ollakseen tavanomainen korjaus- tai 
huoltotyön tulisi ensinnäkin kestää alle 12 
tuntia vuorokaudessa. Toiseksi huolto- tai 
korjaustyöstä tulisi ilmoittaa etukäteen niille 
asiakkaille, joiden vesihuolto keskeytyisi. 
Huolto- tai korjaustyö ei olisi tavanomainen, 
jos se aiheutuisi esimerkiksi vesihuollon kes-
keyttäneestä putkirikosta. Kolmanneksi vesi-
huollon keskeyttämisen tulisi olla tarpeellista 
huolto- tai korjaustyön vuoksi. Keskeyttämi-
nen olisi tarpeellista, jos sen välttämiseen tai 
lyhentämiseen tarvittavien toimenpiteiden 
kustannukset ylittäisivät selvästi niillä saavu-
tettavan hyödyn. Korjaus- tai huoltotyön ta-
vanomaisuuden kriteerejä voitaisiin tarvitta-
essa täsmentää vesihuollon yleisissä toimi-
tusehdoissa. 

Pykälän 2 momentissa vesihuollon keskey-
tykseen perustuvan hinnanalennuksen vä-
himmäismääräksi muutettaisiin kaksi pro-
senttia asiakkaan vuotuisesta perus- ja käyt-
tömaksusta nykyisen kahta viikkoa vastaavan 
vuotuisen perusmaksun osuuden sijaan. Tä-
mä olisi perusteltua, kun otetaan huomioon 
vesihuoltolaitosten vaihtelevat hinnoittelu-
käytännöt. Vesihuoltolaitoksen maksuissa 
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perusmaksujen osuus on usein pieni, eivätkä 
kaikki laitokset peri niitä. Vesihuoltolaitokset 
käyttävät perusmaksujen lisäksi käyttömak-
suja vesihuoltolaitoksen kiinteiden kustan-
nusten kattamiseen.  

Perus- ja käyttömaksuun sidottu hinnan-
alennus kannustaisi laitoksia välttämään ve-
sihuollon palveluiden keskeytyksiä. Lisäksi 
se korvaisi nykyistä hinnanalennuksen vä-
himmäismäärää paremmin vesihuollon kes-
keytyksestä asiakkaalle aiheutuvaa asumis-
mukavuuden alentumista ja olisi tasapuoli-
sempi asiakkaille. Koska käyttömaksu on 
yleensä perusmaksua suurempi, olisi hinnan-
alennuksen vähimmäismäärä nykyisen kah-
den viikon sijaan kaksi prosenttia eli noin 
viikkoa vastaava osuus vuotuisesta perus- ja 
käyttömaksusta. 

27 a §. Vakiohyvitys. Pykälässä säädettäi-
siin asiakkaalle vesihuollon yhtäjaksoisen 
vähintään 12 tuntia kestäneen keskeytyksen 
perusteella maksettavasta vakiohyvityksestä. 
Vakiohyvitys parantaisi asiakkaiden asemaa 
vesihuoltopalveluiden keskeytystilanteissa ja 
edistäisi vesihuoltopalveluiden toimitusvar-
muutta. Vakiohyvityksellä korvattaisiin asi-
akkaalle vesihuollon keskeytymisestä aiheu-
tuva käyttöhyödyn menetys. Keskeytyksestä 
maksettavat hyvitykset ohjaisivat vesihuolto-
laitoksia pitämään laitteistonsa hyvässä kun-
nossa ja panostamaan korjaus- ja huoltotyö-
valmiuden ylläpitoon. Vakiohyvitys täyden-
täisi ja laajentaisi 27 §:n mukaista vesihuol-
lon virheeseen perustuvaa hinnanalennusta, 
mutta ei olisi sen kanssa päällekkäinen. 

Pykälän 1 momentin mukaan vesihuoltolai-
tos olisi velvollinen maksamaan asiakkaal-
leen vakiohyvityksen vesihuollon keskeyty-
misestä, jos yhtäjaksoinen keskeytysaika oli-
si vähintään 12 tuntia ja kysymys ei olisi yli-
voimaisesta esteestä. Vesihuollon keskeyty-
misellä tarkoitettaisiin 3 §:ään ehdotetun ve-
sihuollon määritelmän mukaisesti talousve-
den toimittamisen tai jäteveden johtamisen 
keskeytymistä. Laitoksen vastuu vakiohyvi-
tyksen suorittamisesta olisi tuottamuksesta 
riippumaton. Myös esimerkiksi vähintään 12 
tuntia kestävät korjaus- tai huoltotyöt oikeut-
taisivat vakiohyvitykseen.  

Vesihuoltolaitos voisi vapautua vakiohyvi-
tyksen suorittamisesta, jos kysymys olisi 1 
momentissa tarkoitetusta ylivoimaisesta es-

teestä, joka täyttäisi kaikki kolme momentis-
sa asetettua edellytystä. Ensimmäisenä edel-
lytyksenä olisi, että kysymys olisi vesihuolto-
laitoksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuo-
lella. Laitos pystyy useissa tapauksissa vält-
tämään vesihuollon pitkäaikaisen keskeytyk-
sen toiminnan huolellisen suunnittelun, orga-
nisoinnin ja valvonnan avulla. Estettä, joka 
olisi yhteydessä näissä esiintyviin puutteisiin, 
ei voitaisi pitää ylivoimaisena. Laitos olisi 
vastuussa myös muille siirtämiensä vesihuol-
lon toimenpiteiden suorittamisesta ja voisi 
vedota alihankkijan suoritushäiriöön vain, jos 
se aiheutuisi ylivoimaisesta esteestä. Vesi-
huoltolaitoksen vaikutusmahdollisuuksien 
ulkopuolella olevia esteitä saattaisivat olla 
esimerkiksi työtaistelutilanne, luonnononnet-
tomuus, viranomaisten toimista syntyvä este 
tai valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetut 
poikkeusolot samoin kuin asiakkaiden tai 
muiden ulkopuolisten toiminnan aiheuttamat 
esteet kuten vesihuoltoputken vaurioituminen 
maansiirtotöiden yhteydessä tai vesihuolto-
laitteistoon kohdistuva vahingonteko.  

Ylivoimaisen esteen toisena edellytyksenä 
olisi, että laitoksen ei olisi kohtuudella voitu 
edellyttää ottavan sitä huomioon toiminnas-
saan. Laitoksen tulisi varautua riittävästi 
myös vaikutuspiirinsä ulkopuolella oleviin 
esteisiin. Varautumisen riittävyys olisi sidok-
sissa kulloisiinkin olosuhteisiin, varautumis-
tekniikan kehitykseen sekä lainsäädännössä 
asetettuihin varautumisvelvoitteisiin. Vesi-
huoltoon kohdistuu tyypillisiä riskejä, jotka 
laitoksen olisi otettava toiminnassaan huomi-
oon ja joiden haitallisia vaikutuksia sen tulisi 
ehkäistä ja varautua korjaamaan. Este olisi 
laitoksen varautumismahdollisuuksien ulko-
puolella, jos siihen varautuminen olisi edel-
lyttänyt laitokselta kohtuuttoman korkean va-
rautumistason ylläpitämistä tai kohtuuttoman 
suurten investointien tekemistä verrattuna es-
teen poikkeuksellisuuteen tai harvinaisuu-
teen. Varautumisen riittävää tasoa olisi arvi-
oitava ottaen huomioon muun muassa laitok-
sen koko ja ominaispiirteet.  

Tyypillisesti vesihuollon erityistilanteita 
voivat aiheuttaa poikkeukselliset sääolosuh-
teet, kuten myrskyt, joista saattaa seurata 
esimerkiksi sähkökatkoja. Laitoksen voitai-
siin edellyttää ryhtyvän kohtuullisiin varau-
tumistoimenpiteisiin sääolosuhteista aiheutu-
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vien vahinkojen ehkäisemiseksi ja niiden 
vaikutusten korjaamiseksi siltä osin kuin ky-
symys ei olisi Suomessa täysin poikkeuksel-
lisista sääolosuhteista. Sääolosuhteiden poik-
keuksellisuutta tarkasteltaessa otettaisiin 
huomioon myös ilmastonmuutoksen vaiku-
tukset.  

Kolmantena edellytyksenä ylivoimaiselle 
esteelle olisi, että laitos ei kaikkea huolelli-
suutta noudattaen olisi voinut välttää tai voit-
taa esteen seurauksia. Seurausten välttäminen 
voisi olla mahdollista joko ennalta ehkäisevi-
en tai erityistilanteen aikana suoritettavien 
toimenpiteiden avulla. Seurausten voittami-
nen olisi sidoksissa laitoksen toimenpiteisiin 
seurausten ilmetessä. Laitokselta ei voitaisi 
edellyttää esteen seurausten välttämiseksi tai 
voittamiseksi kohtuutonta panosta saavutet-
tavaan hyötyyn verrattuna eikä siten esimer-
kiksi laitoksen työntekijöiden turvallisuutta 
vaarantaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. Este 
voi olla ylivoimainen, jos laitos olisi noudat-
tanut kaikkea huolellisuutta esteen seurausten 
välttämiseksi tai voittamiseksi, vaikka synty-
neiden seurausten estäminen ei olisi ollut 
täysin mahdotonta.  

Pykälän 2 momentissa suhteutettaisiin va-
kiohyvitys ja 27 §:ssä tarkoitettu hinnanalen-
nus toisiinsa. Momentin perusteella hinnan-
alennus ja vakiohyvitys olisivat toisensa 
poissulkevia vesihuollon keskeytystilanteis-
sa. Valinta niiden välillä tapahtuisi sen mu-
kaan, kumpi on määrältään suurempi. Taval-
lisimmin vesihuollon keskeytyksen takia 
maksettaisiin vakiohyvitys, mutta ehdotetta-
vassa 27b §:ssä tarkoitettu vakiohyvityksen 
enimmäismäärä saattaisi tarkoittaa, että asi-
akkaalle tulisi maksaa hinnanalennus.  

Pykälän 2 momentin mukaan vesihuoltolai-
tos maksaisi asiakkaalle vakiohyvityksen to-
dettuaan 1 momentissa tarkoitetun vesihuol-
lon yhtäjaksoisen keskeytymisen. Vakiohyvi-
tyksen saaminen ei edellyttäisi asiakkaalta 
erillistä vaatimusta. Vesihuoltolaitoksella on 
tavallisesti verraten tarkkaan tiedossa, mille 
alueelle vesihuollon keskeytys on kohdistu-
nut. Vesihuoltolaitos suorittaisi vakiohyvi-
tyksen tämän tiedon ja asiakastietojensa pe-
rusteella oma-aloitteisesti. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
pykälän säännöksistä ei saisi sopimuksin 
poiketa asiakkaan vahingoksi. Säännös olisi 

poikkeus 6 luvun sääntelyyn, joka perustuu 
sopimusvapauden periaatteelle siltä osin, kun 
kysymys ei ole vesihuoltolaitoksen ja kulut-
taja-asiakkaan suhteesta. Momentin perus-
teella estettäisiin esimerkiksi mahdollisuus 
rajata asunto-osakeyhtiöt sopimusperustei-
sesti pois vakiohyvityksen piiristä. Vakiohy-
vityssääntelyä sovellettaisiin suhteessa kaik-
kiin 2 §:n nojalla lain soveltamisalaan kuulu-
viin asiakkaisiin, jolloin sen ulkopuolelle jäi-
si sellainen elinkeino- ja vapaa-ajantoiminta, 
joka ei rinnastuisi asutukseen vesihuollon 
kannalta. 

Vesihuoltolaitos voisi 3 momentin mukaan 
ennalta päättää, että se ei maksa vakiohyvi-
tystä asiakkaille, jotka ovat laitoksen omista-
jia. Tällaisia asiakkaita on erityisesti osuus-
kuntamuotoisilla vesihuoltolaitoksilla, mutta 
myös kunnallisen laitoksen omistava kunta 
on tavallisesti samalla laitoksen asiakas. Pää-
tös siitä, että omistajille ei makseta vakiohy-
vitystä, tulisi tehdä ennen keskeytystilanteen 
ilmenemistä laitoksen normaalin päätöksen-
tekomenettelyn mukaisesti. Omistajat voisi-
vat siten laitoksen toiminnasta päättävänä ta-
hona sulkea pois vakiohyvityksen maksami-
sen itselleen. 

27 b §. Vakiohyvityksen määrä. Pykälän 
perusteella mitoitettaisiin vakiohyvityksen 
määrä suhteessa vesihuollon keskeytyksen 
pituuteen ja korvaaviin vesihuollon palvelui-
hin. Sillä ohjattaisiin vesihuoltolaitoksia ra-
joittamaan keskeytysaika mahdollisimman 
lyhyeksi sekä huolehtimaan korvaavista ve-
sihuollon palveluista keskeytyksen aikana. 
Tarkoituksena on vähentää vesihuollon kes-
keytymisestä asiakkaalle aiheutuvia haittoja. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin vakio-
hyvityksen määrästä suhteessa asiakkaan 
vuotuisiin perus- ja käyttömaksuihin. Vakio-
hyvityksen määrä sidottaisiin momentissa 
prosenttiosuuksiin asiakkaan vuotuisesta ve-
sihuollon perus- ja käyttömaksusta. Siten hy-
vitys suhteutuisi likimäärin kullekin asiak-
kaalle keskeytyksestä aiheutuvan haitan mää-
rään. Jos koko vesihuolto ei keskeytyisi talo-
usveden toimittamisen tai jäteveden johtami-
sen keskeytymisen vuoksi, laskettaisiin va-
kiohyvitys erikseen talousveden toimittami-
sen tai jätevesien johtamisen keskeytymisel-
le.  
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Vakiohyvityksen määrä porrastettaisiin 
keskeytyksen pituuden mukaan. Vähintään 
12 mutta enintään 24 tunnin keskeytysaika 
oikeuttaisi vakiohyvitykseen, jonka määrä 
olisi 4 prosenttia vuotuisesta perus- ja käyt-
tömaksusta. Jos keskeytysaika olisi vähintään 
48 tuntia mutta enintään viikon, olisi korvaus 
8 prosenttia vuotuisista vesihuollon maksuis-
ta. Viikon kestänyt keskeytys oikeuttaisi 10 
prosentin hyvitykseen ja tämän jälkeen va-
kiohyvityksen määrä nousisi aina 2 prosentil-
la kutakin alkavaa keskeytysviikkoa kohti. 
Vesihuoltolaitoksella olisi 1 momentin perus-
teella erityinen kannuste rajoittaa vakiohyvi-
tykseen oikeuttava vesihuollon keskeytys alle 
kahden vuorokauden mittaiseksi. Jos keskey-
tys olisi jatkunut yli kaksi vuorokautta, olisi 
kysymys niin harvinaislaatuisesta tilanteesta, 
että vakiohyvityksen määrää ei olisi tarkoi-
tuksenmukaista korottaa suhteettoman suu-
reksi.  

Vesihuollon perus- ja käyttömaksulla tar-
koitettaisiin 1 momentissa kaikkia perus- ja 
käyttömaksun laskutuksessa säännöllisesti 
toistuvia osatekijöitä niihin sisältyvät verot 
mukaan lukien. Vakiohyvityksen laskemisen 
perusteena olisi tarkoituksenmukaista käyttää 
edellisen laskutuskauden mukaan arvioituja 
vuotuisia, jos vesihuoltolaitoksella ei olisi 
käytettävissä mittaukseen perustuvaa ajan-
tasaista tietoa asiakkaan talousveden käytöstä 
ja jätevesien määrästä. 

Vesihuoltopalveluiden keskeytysaika alkai-
si siitä, kun keskeytys olisi tullut tai sen voi-
taisiin katsoa tulleen vesihuoltolaitoksen tie-
toon. Laitos voisi saada tiedon keskeytykses-
tä asiakkaalta tai esimerkiksi omista hallinta-
järjestelmistään, pelastusviranomaiselta tai 
kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Jos 
esimerkiksi asiakas ilmoittaisi vesihuollon 
keskeytymisestä kiinteistöllään ja keskeyty-
misen syy olisi vesihuoltolaitoksen laitteis-
tossa, olisi usein ilmeistä, että myös kauem-
pana saman vesijohdon varrella sijaitsevien 
kiinteistöjen vesihuolto olisi keskeytynyt. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vakio-
hyvityksen enimmäismäärästä vesihuollon 
asiakasta kohti sekä suhteessa laitoksen vuo-
sittaiseen liikevaihtoon. Sen tarkoituksena 
olisi estää tilanteet, joissa vakiohyvitysten 
maksaminen vaarantaisi vesihuoltolaitoksen 
toiminnan ja talouden. Vakiohyvityksen 

enimmäismäärä olisi kuitenkin siten merkit-
tävä, että se kannustaisi laitoksia panosta-
maan vesihuollon keskeytysten ennaltaeh-
käisyyn ja korjaamiseen.  

Hyvityksen asiakaskohtainen enimmäis-
määrä olisi 2 momentin mukaan 1 000 euroa. 
Tämä vastaisi 30 huoneiston asunto-
osakeyhtiössä, jonka vuotuinen vedenkulutus 
on 5 000 m3, keskimäärin noin 6 prosenttia 
vuotuisista käyttö- ja perusmaksuista. Oma-
kotitalon vuotuiset käyttö- ja perusmaksut 
ovat yleensä alle 1 000 euroa, joten enim-
mäismäärä ei tavallisesti rajoittaisi omakoti-
talon omistajan tai haltijan oikeutta vakiohy-
vitykseen. Suhteessa laitoksen vuosittaiseen 
liikevaihtoon vakiohyvityksen enimmäismää-
rä olisi 10 prosenttia. Vuosittainen liikevaih-
to määräytyisi lähtökohtaisesti viimeisimmän 
hyväksytyn tilinpäätöksen mukaan, mutta se 
voitaisiin määrittää toisinkin, jos liikevaih-
don määrässä olisi tapahtunut olennaisia 
muutoksia.   

Pykälän 3 momentin perusteella vakiohyvi-
tyksen määrää voitaisiin alentaa, jos vesi-
huoltolaitos tarjoaisi korvaavia vesihuollon 
palveluja vesihuollon keskeytyksen aikana. 
Vesihuoltolaitoksen velvollisuus täysimää-
räisen vakiohyvityksen maksamiseen lakkaisi 
sillä hetkellä, kun laitoksen asiakkailla olisi 
mahdollisuus korvaavien vesihuollon palve-
lujen käyttämiseen. Jotta korvaavat palvelut 
voitaisiin ottaa huomioon vakiohyvityksen 
määrässä, tulisi vesihuoltolaitoksen tarjota tai 
kustantaa nämä palvelut. 

Korvaavilla vesihuollon palveluilla tarkoi-
tettaisiin 3 momentissa riittävän talousveden 
saannin ja tarvittaessa sanitaatiopalveluiden 
turvaamista. Säännöksellä edistettäisiin eri-
tyisesti laitosten varautumista varaveden 
toimittamiseen keskeytysten aikana. Palvelu-
jen tulisi olla siten korvaavia, että esimerkik-
si talousvettä olisi saatavilla riittävä määrä ja 
riittävän läheltä ilman, että asiakkaan tarvit-
sisi esimerkiksi turvautua auton käyttöön va-
raveden hakemisessa. Mitä parempitasoi-
sempia ja helposti käytettävämpiä laitoksen 
tarjoamat korvaavat vesihuollon palvelut oli-
sivat, sitä enemmän ne voisivat alentaa va-
kiohyvityksen määrää. Alennus olisi kuiten-
kin yleensä enintään 50 prosenttia vakiohyvi-
tyksen määrästä. 
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Pykälän 4 momenttiin sisällytettäisiin 
mahdollisuus tarkistaa vakiohyvityksen 
enimmäismäärää valtioneuvoston asetuksella 
rahanarvon muutosta vastaavasti. 

32 §. Muutoksenhaku. Pykälän 3 moment-
tiin lisättäisiin mahdollisuus hakea valitta-
malla muutosta ehdotetussa 17 a §:ssä tarkoi-
tetusta päätöksestä, jolla kunta voi antaa hu-
leveden viemäröinnistä huolehtimisen vesi-
huoltolaitoksen tehtäväksi. Nykyisin kunta 
päättää huleveden viemäröinnistä toiminta-
aluepäätöksessä, johon voi hakea muutosta. 
 
1.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

103 a §. Hulevesien hallinnan määritelmiä. 
Pykälän 1 kohdan mukaan huleveden käsite 
sisältäisi vastaavasti kuin nykyisin vesihuol-
tolaissa sade- ja sulamisvedet sekä kuivatus-
vedet, jotka kertyvät rakennetun alueen pin-
noille. 

Pykälän 2 kohdan perusteella hulevesien 
hallinnalla tarkoitettaisiin hulevesien imeyt-
tämiseksi, johtamiseksi, viemäröimiseksi ja 
käsittelemiseksi tarvittavia toimenpiteitä, joi-
ta kunta, kiinteistön omistaja tai haltija sekä 
muut tahot voisivat tehdä. 

Pykälän 3 kohdassa yhdyskunnan hule-
vesijärjestelmä määriteltäisiin hulevesien 
hallintaan tarkoitettujen alueiden ja rakentei-
den kokonaisuudeksi. Siihen kuuluisivat 
kunnan alueiden ja rakenteiden ohella vesi-
huoltolain (119/2001) 17 a §:ssä tarkoitetut 
vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkos-
tot.  

Hydrologiasta, maastosta ja maankäytöstä 
riippuen yhdyskunnan hulevesijärjestelmä 
voisi koostua esimerkiksi avo-ojista, putki-
viemäreistä, hulevesien viivyttämiseen, pi-
dättämiseen ja imeyttämiseen tarkoitetuista 
rakenteista sekä valumavesien reiteistä. Hu-
leveden johtamiseen käytettävä kiinteistö-
kohtainen hulevesijärjestelmä laitteineen ja 
rakenteineen ei kuuluisi yhdyskunnan hule-
vesijärjestelmään. 

Pykälän 4 kohdan mukaan yhdyskunnan 
hulevesijärjestelmän vaikutusalue olisi alue, 
jolla sijaitsevia kiinteistöjä yhdyskunnan hu-
levesijärjestelmä palvelisi. Hulevesijärjes-
telmä voisi palvella alueen kiinteistöjä esi-
merkiksi mahdollistamalla kiinteistön hule-
vesien johtamisen yhdyskunnan hulevesijär-

jestelmään tai estämällä hulevesien valumi-
sen kiinteistölle toisilta kiinteistöiltä. 

103 b §. Hulevesien hallinnan tavoitteet. 
Pykälässä asetettaisiin yleiset tavoitteet 13 a 
luvun säännösten mukaiselle hulevesien 
suunnitelmalliselle hallinnalle, jossa hyödyn-
nettäisiin luonnonmukaisia menetelmiä kuten 
hulevesien pidättämistä ja imeyttämistä sekä 
muita keinoja. 

Pykälän 1 kohdan mukaisen hulevesien ke-
rääntymispaikalla imeyttämisen ja viivyttä-
misen tavoitteen avulla pyrittäisiin vähentä-
mään kerääntymispaikan ulkopuolelle valu-
vien hulevesien määrää. Hulevesien imeyt-
täminen ja viivyttäminen mahdollisuuksien 
mukaan kiinteistöillä vähentäisi yhdyskun-
nan hulevesirakenteiden ja laitteistojen tar-
vetta sekä niihin käytettäviä kustannuksia. 
Hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen 
niiden kerääntymispaikoilla on tavallisesti 
myös hulevesien hyödyntämisen ja ympäris-
tön kannalta paras ratkaisu. Se voisi myös es-
tää viemäriverkostojen ylivuotoja ja ohijuok-
sutusten tarvetta jätevesien käsittelylaitoksil-
la. 

Pykälän 2 kohdan mukaan hulevesien hal-
linnan toisena tavoitteena olisi kehittää hule-
vesien suunnitelmallista hallintaa asemakaa-
va-alueella. Asemakaava-alueella on raken-
nustiheyden ja päällystettyjen alueiden katta-
vuuden vuoksi yleensä tarpeen pyrkiä ehkäi-
semään hulevesistä aiheutuvia haittoja ja va-
hinkoja luonnonmukaisin ja teknisin ratkai-
suin. Hyvin suunnitellun hulevesien hallin-
nan avulla voidaan myös luoda kaupunkiku-
vaan viihtyisyyttä lisääviä vesiaiheisia ele-
menttejä. 

Pykälän 3 kohdan mukaan hallinnan kol-
mantena tavoitteena olisi ehkäistä hulevesistä 
aiheutuvia haittoja ja vahinkoja ottaen huo-
mioon myös ilmaston ja vesiolojen muutok-
set.. Haittoja ja vahinkoja voi aiheuttaa paitsi 
hulevesien hallintarakenteiden kapasiteetin 
ylittävä hulevesien määrä, joissain tapauksis-
sa myös hulevesien ympäristölle vahingolli-
nen laatu. Ilmaston muuttumisen ennustetaan 
lisäävän sään ääri-ilmiöitä kuten rankkasatei-
ta ja siten myös hetkellisesti kertyvien hule-
vesien määrää. 

Pykälän 4 kohdassa asetettaisiin tavoitteek-
si ehkäistä hulevesien johtamista jätevesi-
viemäriin. Tavoite tulisi ottaa huomioon eri-
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tyisesti sovellettaessa ehdotettavan 103 f §:n 
mukaista kieltoa johtaa hulevesiä jätevesi-
viemäriin. Kunnan olisi tarkasteltava mah-
dollisuuksia hulevesien ja jätevesien yhteis-
viemäröinnistä luopumiseen esimerkiksi 
viemärien peruskorjauksen yhteydessä. 

103 c §. Hulevesien hallinta. Pykälässä 
säädettäisiin yhtäältä kiinteistön omistajan tai 
haltijan ja toisaalta kunnan vastuista hule-
vesien hallinnassa. Hulevesien hallinta käsit-
täisi kaikki tähän tarkoitetut toimenpiteet, 
erityisesti hulevesijärjestelmien rakentamisen 
ja kunnossapidon.  

Pykälän 1 momentin mukaan kiinteistön 
omistaja tai haltija vastaisi kiinteistönsä hu-
levesien hallinnasta. Omistajalla tai haltijalla 
olisi kiinteistön hulevesistä ensisijainen vas-
tuu, jota 2 momentissa tarkoitettu kunnan jär-
jestämisvastuu tukisi. Se perustuisi osaltaan 
lain 165 §:ään, jonka mukaan kiinteistön 
omistajan tai haltijan, mukaan lukien kadun, 
liikennealueen ja muun yleisen alueen omis-
tajan, on huolehdittava, että kiinteistön luon-
nollisen vedenjuoksun muuttaminen ei aiheu-
ta huomattavaa haittaa naapurille. Hulevesien 
hallintaan liittyvät kiinteistökohtaiset ratkai-
sut toteutetaan yleensä kiinteistön rakentami-
sen yhteydessä. Myös yleisen alueen ja muun 
rekisteriyksikön omistaja tai haltija vastaisi 
kiinteistön hulevesien hallinnasta. 

Pykälän 1 momentissa ei asetettaisi kiin-
teistön omistajalle tai haltijalle lisävelvoittei-
ta nykyiseen verrattuna. Nykyisin kiinteistön 
omistajalla tai haltijalla on vesihuoltolain 6 
§:n perusteella ensisijainen vastuu kiinteistön 
vesihuollosta, mukaan lukien hulevesien ja 
perustusten kuivatusvesien poisjohtaminen ja 
käsittely. Kiinteistön käyttöä haittaavan ve-
den poistamisesta ojittamalla ja tähän liitty-
vistä menettelyistä säädetään vesilaissa 
(587/2011). 

Pykälän 2 momentin perusteella kunta vas-
taisi hulevesien hallinnan järjestämisestä 
asemakaava-alueella ja voisi ottaa järjestettä-
väkseen hallinnan muillakin alueilla. Järjes-
tämisellä tarkoitettaisiin vesihuoltolain 6 §:n 
2 momentin tapaan sitä, että kunta huolehtisi 
hulevesien hallinnassa tarpeellisten toimenpi-
teisiin ryhtymisestä. Se voisi antaa toimenpi-
teistä huolehtimisen muiden tahojen tehtä-
väksi. Mahdollisuudesta antaa huleveden 
viemäröinti vesihuoltolaitoksen tehtäväksi 

säädettäisiin erikseen vesihuoltolakiin ehdo-
tettavassa 17 a §:ssä. 

Kunnalla olisi vastuu järjestää hulevesien 
hallinta vain asemakaava-alueilla. Asema-
kaava-alueilla on yleensä paljon katettuja 
pintoja ja päällystettyjä alueita kuten kattoja, 
katuja ja paikoitusalueita. Näin ollen huleve-
sistä aiheutuvien haittojen ja vahinkojen eh-
käisemiseksi asemakaava-alueilla tarvitaan 
hulevesien suunnitelmallista kokonaishallin-
taa kiinteistökohtaisten ratkaisujen lisäksi. 

Kunnan järjestämisvastuun rajaaminen 
asemakaava-alueeseen muuttaisi nykyistä oi-
keustilaa siten, että kunnalla ei olisi enää 
velvollisuutta järjestää hulevesien keskitettyä 
poisjohtamista ja käsittelyä asemakaava-
alueiden ulkopuolella. Käytännössä muutok-
sen merkitys olisi kuitenkin vähäinen, koska 
asemakaava-alueiden ulkopuolella ei yleensä 
ole kiinteistökohtaisten toimenpiteiden ohella 
tarvetta hulevesien hallinnalle laajoina koko-
naisuuksina. Lisäksi tällaisilla alueilla voivat 
tulla sovellettaviksi vesilain säännökset oji-
tuksen luvanvaraisuudesta ja ojitustoimituk-
sesta. 

Kunta voisi ottaa 2 momentin nojalla vas-
tuulleen myös muiden kuin asemakaava-
alueiden hulevesien hallinnan. Tällaisia alu-
eita voisivat olla muut tiiviisti rakennetut 
alueet. Kunta voisi myös antaa asemakaava-
alueen ulkopuolisille alueille 103 d ja 103 e 
§:n mukaisia määräyksiä hulevesien hallin-
nasta ja hulevesistä aiheutuvan haitan pois-
tamisesta. 

Hulevesien hallinnan järjestämisen tavoit-
teena olisi, että hulevesistä tavanomaisissa 
oloissa ei aiheutuisi haittaa terveydelle, tur-
vallisuudelle, ympäristölle tai omaisuudelle 
ja että erityistilanteissa hulevesistä aiheutuvat 
haitat ja vahingot jäisivät mahdollisimman 
vähäisiksi. Järjestämisessä kunnan tulisi esi-
merkiksi kiinnittää huomiota hulevesien hal-
lintaa palvelevien rakenteiden ja niiden kun-
nossapidon asianmukaiseen toteuttamiseen ja 
edellytysten luomiseen sille, että hulevedet 
johdetaan ja käsitellään erillään jätevesistä. 

Pykälän 3 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella voitaisiin antaa tarkempia 
säännöksiä hulevesien hallinnasta kiinteistöl-
lä. Hulevesien hallinnan yksityiskohtaisempi 
sääntely voitaisiin antaa maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksessa. 
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103 d §. Hulevesien hallintaa koskevat 
määräykset. Pykälän 1 momentin mukaan 
kunnan määräämä monijäseninen toimielin 
voisi antaa tarkempia määräyksiä hulevesien 
hallinnasta kunnassa tai sen osassa. Niitä an-
nettaessa olisi mahdollista ottaa huomioon 
kunnan ja sen osien erityispiirteet. Määräyk-
set eivät saisi olla kiinteistön omistajan tai 
haltijan kannalta kohtuuttomia. 

Määräysten käyttöala rinnastuisi lain 14 
§:n mukaisen rakennusjärjestyksen käyttö-
alaan. Kuntien rakennusjärjestykset saattavat 
nykyisinkin sisältää hulevesien hallintaan 
liittyviä määräyksiä. Määräykset olisivat 
yleisiä, koko kuntaa tai sen osaa kattavia. 
Niitä voitaisiin tarvittaessa täsmentää ehdo-
tettavan 103 e §:n mukaisilla kiinteistökoh-
taisilla määräyksillä hulevesistä aiheutuvan 
haitan poistamiseksi. 

Pykälän 2 momentin perusteella määräys-
ten valmistelussa, laatimisessa ja hyväksymi-
sessä noudatettaisiin, mitä lain 15 §:ssä sää-
detään rakennusjärjestyksestä. Siten määrä-
yksiä valmisteltaessa noudatettaisiin, mitä 62 
§:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja 65 
§:ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julki-
sesti nähtäville sekä maankäyttö- ja raken-
nusasetuksessa rakennusjärjestyksen laatimi-
sesta. 

Pykälän 3 momentti sisältäisi luettelon sei-
koista, joista määräyksiä voidaan antaa. Kun-
ta voisi esimerkiksi määrätä, että kunnan tai 
sen osan alueella sijaitsevien kiinteistöjen 
omistajat ja haltijat ryhtyisivät toimenpitei-
siin kiinteistöiltä yhdyskunnan hulevesijär-
jestelmään johdettavien hulevesien määrän 
rajoittamiseksi. Momentin 3 kohdassa tarkoi-
tettuja muita seikkoja voisivat olla esimer-
kiksi tietyillä alueilla sovellettavat tekniset 
ratkaisut. Samoin määräyksiä voitaisiin antaa 
hulevesien johtamisesta puroon, vesistöön, 
mereen tai yleiselle alueelle. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin määrä-
ysten suhteesta oikeusvaikutteiseen yleiskaa-
vaan ja asemakaavaan samaan tapaan kuin 14 
§:ssä säädetään rakennusjärjestyksen määrä-
ysten suhteesta näihin kaavoihin. Momentis-
sa osoitettaisiin oikeusvaikutteisen yleiskaa-
van ja asemakaavan määräysten olevan ensi-
sijaisia verrattuna hulevesien hallintaa kos-
keviin määräyksiin. 

103 e § Määräys hulevesistä aiheutuvan 
haitan poistamiseksi. Pykälän perusteella 
voitaisiin antaa kiinteistökohtaisia määräyk-
siä hulevesistä aiheutuvan haitan poistami-
seksi. Ne eivät saisi olla kiinteistön omistajan 
tai haltijan kannalta kohtuuttomia. Kiinteis-
tökohtaiset määräykset voisivat koskea muun 
muassa hulevesien maahan imeyttämistä, 
viivyttämistä ja käsittelyä kiinteistöllä sa-
maan tapaan kuin ehdotetun 103 d §:n mu-
kaiset alueelliset määräykset hulevesien hal-
linnasta. 

Pykälän 1 momentin mukaan kunnan mo-
nijäseninen toimielin voisi antaa kiinteistön 
omistajalle tai haltijalle määräyksen huleve-
sistä aiheutuvan haitan poistamiseksi. Jos hu-
levesistä aiheutuvan haitan poistaminen vaa-
tisi usean kiinteistön yhteisiä järjestelyjä, 
voisi toimielin 2 momentin perusteella kiin-
teistön omistajan aloitteesta ja muita kiinteis-
tön omistajia tai haltijoita kuultuaan määrätä 
kiinteistön tai kiinteistöjen hulevesien johta-
misesta. 

Pykälän 1 ja 2 momentin mukaisia määrä-
yksiä voidaan tarvita esimerkiksi, jos kiin-
teistöillä on korkeuseroja tai erityisiä pin-
nanmuodostumia tai maalajeja tai pinnoittei-
ta, jotka eivät läpäise hulevesiä. Hulevesiä 
saattaisi myös olla tarpeen käsitellä kiinteis-
töllä esimerkiksi suuren kiintoainemäärän tai 
muun laatuun vaikuttavan syyn takia ennen 
niiden johtamista yhdyskunnan hulevesijär-
jestelmään. Yhden kiinteistön toimenpiteet 
eivät aina ole riittäviä hulevesistä aiheutuvi-
en haitan poistamiseksi, minkä vuoksi pykä-
lässä säädettäisiin mahdollisuus määrätä kiin-
teistöjen yhteisjärjestelystä. 

Yhteisjärjestelyssä noudatettaisiin 2 mo-
mentin mukaan, mitä lain 164 §:n 2-4 mo-
mentissa säädetään. Siten yhteisjärjestelypää-
tökseen hulevesistä aiheutuvan haitan pois-
tamiseksi tulisi sisältyä järjestelyn suunni-
telma. Määräys yhteisjärjestelystä voitaisiin 
antaa, jos järjestely edesauttaisi pysyvästi 
usean kiinteistön käyttöä, eikä siitä aiheutuisi 
millekään kiinteistölle kohtuutonta rasitusta. 
Yhteisjärjestelyllä perustettujen oikeuksien 
rekisteröinnissä noudatettaisiin 164 §:n 4 
momentin valtuussäännöksen perusteella 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 81 §:n 
mukaista sääntelyä kiinteistörekisteriin mer-
kitsemisestä. 
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Pykälän 3 momentti sisältäisi viittaukset 
lain 165 §:ään, jota sovelletaan luonnollisen 
vedenjuoksun muuttamiseen, sekä vesilain 
(587/2011) ojitussääntelyyn. Asemakaava-
alueella voivat sekä maankäyttö- ja raken-
nuslaki että vesilaki tulla sovellettavaksi 
muun muassa ojan sijoittamista koskevassa 
asiassa. 

103 f §. Kielto johtaa hulevesiä jätevesi-
viemäriin. Pykälän perusteella pääsääntönä 
hulevesien viemäröinnissä olisi niiden joh-
taminen erillään jätevesistä. Näin ollen hule-
vesiä voisi johtaa samaan viemäriin jätevesi-
en kanssa vain poikkeuksellisesti pykälässä 
säädettyjen edellytysten täyttyessä. Hulevesi-
en johtaminen jätevesiviemäriin on tarpeen 
kieltää, koska hulevesistä voi aiheutua häiri-
öitä ja käsittelemättömien jätevesien ohijuok-
sutuksia jätevedenpuhdistamolla tai ylivuoto-
ja pumppaamoilla laitteistojen kapasiteetin 
ylittyessä. Jätevesiviemärien tulviminen voi 
johtaa viemärivesien tulvimiseen myös kiin-
teistöillä. Jätevedenpuhdistamoiden ympäris-
töluvissa on vesihuoltolaitoksille määrätty 
velvoitteita vähentää sade-, vuoto- ja kuiva-
tusvesien määrää verkostossa. Edellä maini-
tuista syistä sekaviemäröinti olisi syytä 
muuttaa erillisviemäröinniksi tai johtaa hule-
vedet muualle kuin viemäriin. 

Hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin 
on ollut esillä myös Euroopan unionin tuo-
mioistuimessa. Tuomioistuin katsoi asiassa 
C-301/10, että Yhdistynyt kuningaskunta ei 
ollut noudattanut yhdyskuntajätevesidirektii-
vin (91/271/ETY) mukaisia velvoitteitaan, 
koska eräissä taajamissa hulevesien johtami-
nen vanhaan viemäriverkostoon aiheutti yli-
vuotoja. 

Pykälän 1 momentin mukaan kiinteistön 
hulevesiä ei saisi johtaa jätevesiviemäriin, 
ellei kunnan määräämä viranomainen olisi 
antanut tähän suostumusta vesihuoltolaitosta 
kuultuaan. Vesihuoltolaitosta tulisi kuulla 
sen selvittämiseksi, täyttyvätkö momentissa 
tarkoitetut edellytykset hulevesien johtami-
seksi jätevesiviemäriin. Suostumus voisi olla 
vain määräaikainen ja sitä saattaisi olla tar-
peen tarkistaa olosuhteiden muuttuessa tai 
esimerkiksi viemäriverkostojen uusimisen 
yhteydessä. Suostumuksen määräaika voitai-
siin näin ollen asettaa esimerkiksi siten, että 
niin sanotusta sekaviemäröinnistä luopumi-

nen tulisi harkittavaksi viemärien peruskor-
jauksen yhteydessä. 

Suostumus hulevesien johtamiseen jäteve-
siviemäriin voitaisiin myöntää vain, jos kaik-
ki kolme 1 momentissa tarkoitettua edelly-
tystä täyttyisivät. Momentin 1 kohdan mu-
kaan kysymyksessä tulisi olla ennen nyt eh-
dotettavan lain voimaantuloa rakennetusta 
viemäristä, joka on tarkoitettu myös hule-
vesien johtamiseen. Pykälän perusteella uu-
sien niin sanottujen sekaviemärien rakenta-
minen ei olisi mahdollista. 

Toisena edellytyksenä olisi 1 momentin 2 
kohdan mukaisesti, että vesihuoltolaitos ky-
kenisi huolehtimaan hulevesien viemäröin-
nistä ja niiden käsittelystä osana jäteveden 
käsittelyä taloudellisesti ja asianmukaisesti 
erityisesti ympäristönsuojelulliset näkökoh-
dat huomioon ottaen. Laitoksen tulisi pystyä 
huolehtimaan hulevesistä osana normaalia 
toimintaansa ilman tarvetta merkittäviin in-
vestointeihin. 

Ympäristönsuojelullisilla näkökohdilla vii-
tattaisiin esimerkiksi mahdollisuuteen käsi-
tellä jätevedet asianmukaisesti ilman epätar-
koituksenmukaisen suurta puhdistuskapasi-
teettia tai ajoittaista turvautumista ohijuoksu-
tuksiin. Myös muu yhdyskuntajätevesiä kos-
keva lainsäädäntö kuten ympäristönsuojelu-
laki (86/2000) ja valtioneuvoston asetus yh-
dyskuntajätevesistä (888/2006) tulisi suos-
tumusta harkittaessa ottaa huomioon. 

Kolmantena edellytyksenä hulevesien joh-
tamiselle jätevesiviemäriin olisi 1 momentin 
3 kohdan mukaan, että hulevesien jätevesi-
viemäriin johtamisesta luopuminen aiheuttai-
si saavutettaviin hyötyihin verrattuna koh-
tuuttomia kustannuksia. Kustannusten vält-
tämiseksi luopumisen ajankohta tulisi ajoittaa 
esimerkiksi viemäriverkoston ja kadun pe-
ruskorjauksen yhteyteen. Niin sanottuja se-
kaviemäreitä ei tulisi uudistaa osuus kerral-
laan, vaan pyrkiä sopivana ajankohtana luo-
pumaan jätevesien ja hulevesien johtamisesta 
samaan viemäriin. 

Pykälän 2 momentin mukaan hulevesien 
johtamiseen jätevesiviemäriin sovellettaisiin 
vesihuoltolain jätevesien johtamista koskevia 
säännöksiä. Johtamisesta perittävät maksut, 
liittämisvelvollisuus sekä vesihuoltolaitoksen 
ja kiinteistön omistajan tai haltijan välinen 
suhde määräytyisi tällöin vesihuoltolain jäte-



   
  

 

57 

vesien johtamiseen sovellettavien säännösten 
perusteella. 

103 g §. Hulevesisuunnitelma. Ehdotetun 
pykälän mukaan yhdyskunnan hulevesijärjes-
telmää varten laadittaisiin hulevesisuunni-
telma, jonka kunta hyväksyy. Hulevesisuun-
nitelma olisi uusi lakisääteinen teknisen 
suunnittelun väline hulevesien hallintaan. 
Hulevesien hallinnan suunnittelu on osa 
maankäytön suunnittelua ja liittyy kaavojen 
tavoitteena olevaan terveellisen ja turvallisen 
elinympäristön edistämiseen. Käytännössä 
yhdyskunnan hulevesijärjestelmän suunnitte-
lun tarve tulisi tunnistaa ja suunnitelman laa-
timinen käynnistää jo yleiskaavaa laadittaes-
sa, jotta se olla riittävän kattava ja laaja-
alainen. 
Hulevesisuunnitelman pohjana voisi olla 
kunnan strategia hulevesien hallinnasta. Stra-
tegiaa, kaavoja ja hulevesisuunnitelmaa var-
ten tehtävien selvitysten lähtökohtina tulisi 
olla vesistöjen valuma-alueet ja paikalliset 
maasto-olosuhteet sekä vesitaloudellisen ko-
konaisuuden huomioon ottaminen. Kokonai-
suutta tarkasteltaessa tulisi kiinnittää huo-
miota myös tulvariskien hallintaan ja ympä-
ristöluvanvaraisiin toimintoihin. 

Pykälän 1 momentin mukaan kunta hyväk-
syisi hulevesisuunnitelman. Siinä esitettäisiin 
yhdyskunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat 
hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet, 
joista olisi momentissa esimerkkejä. Valu-
mavesien reittejä voisivat olla esimerkiksi 
joet, purot ja norot. Niiden suunnittelussa tu-
lisi kiinnittää huomiota myös rankkasateiden 
aikaisiin hulevesien tulvareitteihin, joita tar-
vitaan esimerkiksi hulevesiviemäreiden li-
säksi. 

Suunnitelmassa osoitettaisiin 1 momentin 
mukaan kiinteistöt, jotka kuuluisivat yhdys-
kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusaluee-
seen. Näitä olisivat kiinteistöt, joita hulevesi-
en hallinta hyödyttäisi riippumatta siitä, sijoi-
tettaisiinko niiden välittömään läheisyyteen 
hulevesien hallinnan rakenteita. Vaikutusalu-
eella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta ja 
haltijoilta olisi mahdollista periä maksuja hu-
levesien hallinnasta ehdotettavan 103 k §:n 
nojalla. 

Hulevesisuunnitelma tulisi tarvittaessa laa-
tia myös jo rakennetuille alueille. Tällöin tu-
lisi kiinnittää erityistä huomiota käytössä 

olevien hulevesien hallinnan rakenteiden ke-
hittämiseen ja esimerkiksi mahdollisuuksiin 
korvata niin sanotut sekaviemärit muilla hu-
levesien hallinnan ratkaisuilla. Rakennetuilla 
alueilla tulisi harkittavaksi myös erillis-
viemärirakenteiden täydentäminen muilla hu-
levesien hallinnan ratkaisuilla. 

Pykälän 2 momentin mukaan hulevesi-
suunnitelma voisi olla osa katusuunnitelmaa 
tai yleisten alueiden kuten puistojen ja virkis-
tysalueiden suunnitelmaa. Usein hulevesijär-
jestelmän suunnittelu liittyy kiinteästi katujen 
ja muiden yleisten alueiden suunnitteluun. 

Pykälän 3 momentin perusteella hulevesi-
suunnitelmaa laadittaessa olisi otettava huo-
mioon asemakaava, katusuunnitelma ja yleis-
ten alueiden suunnitelma. Jos suunnitelma 
laadittaisiin asemakaava-alueen ulkopuolelle 
ulottuvana, tulisi siinä kiinnittää huomiota 
esimerkiksi myös oikeusvaikutteiseen yleis-
kaavaan. 

Suunnitelman tulisi 3 momentin mukaan 
täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viih-
tyisyyden vaatimukset, jotka suunnitelman 
laatimisessa otetaan huomioon. Ne perustui-
sivat esimerkiksi alueen lähtötietoihin, suun-
nittelun tavoitteisiin ja valittuihin huleveden 
hallintaratkaisuihin sekä osallisten kanssa 
käytyyn vuorovaikutukseen. Suunnitelmassa 
esitettävien toimenpiteiden tulisi olla riittävät 
turvaamaan hulevesien hallinta ja turvalli-
suus järjestelmän vaikutusalueella erilaisissa 
olosuhteissa mukaan lukien erityiset sää- ja 
vesitilanteet kuten myrskyt ja rankkasateet, ja 
hulevesirakenteiden tulisi mahdollisuuksien 
mukaan parantaa ympäristön viihtyisyyttä. 

Suunnitelma laadittaessa noudatettaisiin 62 
§:n säännöksiä vuorovaikutuksesta kaavaa 
valmisteltaessa. Siten osallisille tulisi antaa 
mahdollisuus osallistua hulevesisuunnitel-
man valmisteluun, arvioida suunnitelman 
vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta. 
Osallisia suunnitelmaa laadittaessa olisivat 
ainakin yhdyskunnan hulevesijärjestelmän 
vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen 
omistajat ja haltijat sekä vesihuoltolaitos, jos 
se huolehtisi suunnitelman perusteella hule-
veden viemäröinnistä. 

103 h §. Yhdyskunnan hulevesijärjestelmän 
toteuttaminen. Pykälän mukaan kunnan olisi 
huolehdittava, jotta ryhdytään tarvittaviin 
toimenpiteisiin yhdyskunnan hulevesijärjes-
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telmä toteuttamiseksi, asemakaavan mukai-
sen maankäytön tarpeita vastaavasti, jos hu-
levesiä ei voida muilla keinoilla hallita ehdo-
tetussa 13 a luvussa tarkoitetulla tavalla ja 
jos hulevesijärjestelmän toteuttamisesta ai-
heutuvat kustannukset eivät olisi kohtuutto-
mia. Muita keinoja hulevesien hallintaan oli-
sivat esimerkiksi ehdotetun 103 d §:n mukai-
set hulevesien hallintaa koskevat määräykset. 
Kunnan vastuu yhdyskunnan hulevesijärjes-
telmän toteuttamisesta alkaisi, kun molem-
mat momentissa mainitut edellytykset täyt-
tyisivät. 

Hulevesijärjestelmän toteuttamisesta aiheu-
tuvat kustannukset olisivat kohtuuttomia ai-
nakin, jos kiinteistön omistajalta tai haltijalta 
ehdotettavan 103 k §:n perusteella perittävät 
maksut muodostuisivat kohtuuttomiksi. Kus-
tannusten kohtuullisuus voitaisiin yleensä 
varmistaa suunnittelemalla hulevesien hal-
linnan ratkaisut ja rakenteet kullekin alueelle 
vesitaloudelliselta mitoitukseltaan sopiviksi. 

Kunta voisi toteuttaa yhdyskunnan hule-
vesijärjestelmän itse tai yhteistyössä vesi-
huoltolaitoksen tai muiden tahojen kanssa. 
Usein järjestelmän toteuttaminen edellyttäisi 
niin maanpäällisten hulevesirakenteiden kuin 
viemäreiden rakentamista. Vesihuoltolakiin 
ehdotettavan 17 a §:n mukaisesti kunta voisi 
päättää, että vesihuoltolaitos huolehtii hule-
veden viemäröinnistä osana yhdyskunnan hu-
levesijärjestelmää. 

103 i §. Kiinteistön hulevesien johtaminen 
yhdyskunnan hulevesijärjestelmään. Pykäläs-
sä säädettäisiin kiinteistön hulevesien johta-
misesta yhdyskunnan hulevesijärjestelmään 
samankaltaisella tavalla kuin nykyisin sääde-
tään vesihuoltolain 10 §:ssä kiinteistön liit-
tämisestä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemä-
riin, vesihuoltolain 12 §:ssä liittämiskohdista 
laitoksen verkostoon sekä vesihuoltolain 13 
§:ssä vastuista kiinteistön ja vesihuoltolaitok-
sen laitteistoista. Pykälää sovellettaisiin näitä 
vesihuoltolain säännöksiä laajemmin siten, 
että kiinteistön hulevedet voisivat tulla joh-
dettaviksi hulevesiviemäreiden lisäksi mui-
hin yhdyskunnan hulevesijärjestelmän raken-
teisiin kuten ojiin, painanteisiin ja imeytys-
kenttiin. 

Pykälän 1 momentin mukaan kiinteistön 
hulevedet olisi johdettava yhdyskunnan hu-
levesijärjestelmään. Kiinteistön hulevedet 

johdettaisiin ojaan, hulevesiviemäriin tai 
muuhun alueella olevaan yhdyskunnan hule-
vesijärjestelmän osaan. Jos hulevesiä johdet-
taisiin poikkeuksellisesti jätevesiviemäriin, 
sovellettaisiin tähän ehdotetun 103 f §:n mu-
kaisesti vesihuoltolain jätevesien johtamista 
koskevia säännöksiä. 

Kunnan määräämä viranomainen osoittaisi 
2 momentin perusteella kiinteistön hule-
vesijärjestelmän ja yhdyskunnan hulevesijär-
jestelmän yhteensovittamiseksi tarpeelliset 
rajakohdat kiinteistön välittömään läheisyy-
teen. Rajakohdat sijaitsisivat yleensä kiinteis-
tön rajojen ulkopuolella. Olennaista olisi, että 
niiden sijainnin takia kiinteistön omistajalle 
tai haltijalle ei aiheutuisi kohtuuttomia kus-
tannuksia kiinteistön ulkopuolelle sijoitetta-
van kiinteistön hulevesilaitteiston rakentami-
sesta.  

Rajakohtia voisi olla yksi tai useampia. 
Niiden määrä ja sijainti määrittyisivät osin 
yhdyskunnan hulevesijärjestelmän ratkaisu-
jen mukaan. Jos kiinteistön hulevedet johdet-
taisiin esimerkiksi ojaan, voisi ojan sijainti 
osoittaa vastuiden rajat kiinteistön ja yhdys-
kunnan hulevesijärjestelmien välillä, eikä 
muita varsinaisia liittämiskohtia välttämättä 
tarvittaisi. 

Kunnan määräämä viranomainen voisi an-
taa kiinteistön hulevesien johtamiseen liitty-
viä määräyksiä. Ne voisivat olla esimerkiksi 
teknisiä määräyksiä kiinteistön hulevesijär-
jestelmän yhdyskunnan hulevesijärjestel-
mään liittämisestä. 

Jos vesihuoltolaitos huolehtisi vesihuolto-
lain 3 a luvun mukaisesti huleveden viemä-
röinnistä, laitos voisi osoittaa vesihuoltolain 
17 b §:n mukaisesti kiinteistöä varten liittä-
miskohdan hulevesiviemäriverkostoonsa ja 
antaa liittämisestä ohjeet kiinteistön omista-
jalle tai haltijalle. Vesihuoltolaitos voisi siten 
ohjeistaa kiinteistön omistajaa tai haltijaa 
kiinteistön laitoksen hulevesiviemäriin liit-
tämisen teknisissä yksityiskohdissa ilman, et-
tä kunnan määräämän viranomaisen tulisi an-
taa asiasta määräyksiä. 

Pykälän 3 momentin mukaan kiinteistön 
omistaja tai haltija vastaisi kiinteistön hule-
veden johtamiseen käytettävästä laitteistosta 
ja rakenteista kiinteistön hulevesijärjestelmän 
ja yhdyskunnan hulevesijärjestelmän raja-
kohtaan asti. Vastuuseen sisältyisi laitteiston 
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suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnos-
sapito. 

Pykälän 4 momentin perusteella kiinteistön 
hulevesijärjestelmä olisi toteutettava yhteen-
sopivaksi yhdyskunnan hulevesijärjestelmän 
kanssa. Säännöstä sovellettaisiin myös tilan-
teessa, jossa kiinteistö liitetään vesihuoltolai-
toksen hulevesiviemäriin. 

103 j §. Johtamisvelvollisuudesta vapaut-
taminen. Pykälän mukaan kunnan määräämä 
viranomainen voisi hakemuksesta myöntää 
kiinteistölle vapautuksen 103 i §:ssä tarkoite-
tusta velvollisuudesta johtaa kiinteistön hule-
vedet yhdyskunnan hulevesijärjestelmään. 
Vapautuksen myöntämisen edellytyksenä 
olisi, että kiinteistön omistaja tai haltija huo-
lehtii hulevesien hallinnasta asianmukaisesti 
muilla toimenpiteillä. 

Pykälässä ehdotettu sääntely kattaisi ehdo-
tetun 103 i §:n mukaisen johtamisvelvolli-
suuden tapaan myös muut yhdyskunnan hu-
levesijärjestelmän rakenteet kuin vesihuolto-
laitoksen hulevesiviemärit. Se olisi siten laa-
ja-alaisempaa kuin nykyinen vesihuoltolain 
11 §:ään perustuva sääntely. Myös vapautta-
misen edellytykset olisivat nykyistä väljem-
piä, ja viranomaisella olisi vapauttamisasias-
sa nykyistä enemmän harkintavaltaa. 

Kunnan määräämän viranomaisen ei tarvit-
sisi myöntää vapautusta johtamisvelvollisuu-
desta, vaikka kiinteistön hulevesistä huoleh-
dittaisiin asianmukaisesti muilla toimenpi-
teillä. Yleensä hulevesien juoksua kiinteistöl-
tä on vaikea kokonaan estää tai edes enna-
koida erilaisissa olosuhteissa. Johtamisvel-
vollisuudesta vapauttamisen merkitys ei 
myöskään välttämättä olisi taloudellisesti ko-
vin merkittävä, koska se ei vaikuttaisi ehdo-
tettavan 103 k §:n nojalla yhdyskunnan hule-
vesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien 
kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta perittä-
viin vuosittaisiin hulevesimaksuihin. 

Kiinteistön omistaja tai haltija voisi huo-
lehtia hulevesien hallinnasta asianmukaisesti 
esimerkiksi imeyttämällä hulevedet kiinteis-
tön alueella tai johtamalla ne vesistöön tai 
muuhun sellaiseen paikkaan, joka ei olisi osa 
yhdyskunnan hulevesijärjestelmää.  

103 k §. Hulevesien hallinnasta kunnalle 
perittävät maksut. Kunta perisi pykälän mu-
kaan maksut yhdyskunnan hulevesijärjestel-
män avulla toteutettavasta hulevesien hallin-

nasta. Näihin sisältyisivät myös maksut sel-
laisesta huleveden viemäröinnistä, josta vesi-
huoltolaitos huolehtisi vesihuoltolain 3 a lu-
vun mukaisesti. Hulevesien hallinnasta voi-
taisiin periä vain pykälässä tarkoitettuja jul-
kisoikeudellisia maksuja. Jos hulevesiä joh-
dettaisiin poikkeuksellisesti jätevesiviemä-
riin, määräytyisivät tästä perittävät maksut 
vesihuoltolain säännösten mukaisesti. 

Nykyisin vesihuoltolaitoksen toteuttaman 
huleveden viemäröinnin maksuista säädetään 
vesihuoltolain 18 ja 19 §:ssä. Laitos voi periä 
huleveden viemäröinnistä yksityisoikeudelli-
sia liittymis- ja perusmaksua sekä muita 
maksuja. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja 
tasapuoliset. 

Ehdotuksen mukaan vesihuoltolaitos perisi 
vesihuoltolain 17 c §:n nojalla kunnalta kus-
tannuksia vastaavan korvauksen huleveden 
viemäröinnistä, josta se huolehtisi vesihuol-
tolain 17 a §:n mukaisen kunnan päätöksen 
perusteella. 

Hulevesimaksuilla katettaisiin yhdyskun-
nan hulevesijärjestelmän kustannuksia. Nii-
hin ei tulisi sisällyttää tuottoa pääomalle. 
Maksujen olisi oltava kohtuulliset sekä tasa-
puoliset eri käyttäjien kannalta. Maksujen 
määräämisessä tulisi ottaa huomioon erityi-
sesti hallinto-oikeudellinen yhdenvertaisuus-
periaate. 

Pykälän 1 momentin mukaan kunta voisi 
periä kiinteistön omistajalta tai haltijalta liit-
tymismaksun, jolla katettaisiin yhdyskunnan 
hulevesijärjestelmän rakentamiskustannuk-
sia. Rakentamiskustannuksia voitaisiin kui-
tenkin kattaa myös 2 momentin mukaisilla 
vuosittaisilla maksuilla, sillä rakentamiskus-
tannusten osuus hallinnan kustannuksista voi 
olla erittäin suuri, ja yhdyskunnan hule-
vesijärjestelmä palvelisi usein myös sellaisia 
kiinteistöjä, joita ei liitettäisi järjestelmään. 

Pykälän 2 momentin perusteella kunta voi-
si periä hulevesien hallinnasta vuosittaisen 
maksun yhdyskunnan hulevesijärjestelmän 
vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen 
omistajilta tai haltijoilta. Tällä maksulla voi-
taisiin kattaa niin hulevesijärjestelmän käy-
töstä ja ylläpidosta kuin sen rakentamisesta 
aiheutuneita kustannuksia. Yhdyskunnan hu-
levesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevat 
kiinteistöt määriteltäisiin ehdotetun 103 g §:n 
mukaisessa hulevesisuunnitelmassa. 
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Kunta hyväksyisi pykälän 3 momentin mu-
kaan maksujen määräämisen perusteet sisäl-
tävän taksan. Maksujen perusteena voisi olla 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti esimerkik-
si rakennuksen kokonaispinta-ala jaettuna 
kerrosluvulla tai muut helposti saatavilla ole-
vat kiinteistön ja rakennuksen tiedot. Olen-
naista olisi, että hulevesimaksujen määräy-
tymiseen vaikuttaisi katettujen pintojen ala.  

Maksujen määräämisessä voitaisiin ottaa 
huomioon myös kiinteistön ominaisuudet, 
hulevesien määrään tai laatuun vaikuttavat 
ratkaisut sekä kiinteistön käyttötarkoitus. 
Esimerkiksi kiinteistön maa-alueen pintama-
teriaalilla voi olla ratkaiseva merkitys kiin-
teistöllä muodostuvan huleveden määrän tai 
laadun kannalta. Maksu voisi määräytyä eri 
tavoin myös asuin- ja teollisuuskiinteistöille, 
viheralueille ja liikennealueille. Maksujärjes-
telmästä ei tulisi kuitenkaan muodostaa aihe-
uttamisperiaatteen soveltamisen vuoksi tar-
peettoman monimutkaista tai kallista. 

Pykälän 4 momentin mukaan 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetut maksut voitaisiin periä 
siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(706/2007) säädetään. 

182 §. Uhkasakko ja teettämisuhka. Pykä-
lään lisättäisiin uusi 3 momentti. Sen perus-
teella kunnan monijäseniselle toimielimelle 
annettaisiin hulevesiasioissa toimivaltaa 
määrätä uhkasakosta ja teettämisuhasta. 

183 §. Tarkastusoikeus. Pykälään lisättäi-
siin uusi 4 momentti. Siinä säädettäisiin kun-
nan määräämän viranomaisen tarkastusoi-
keudesta, kun se hoitaa ehdotetun 13 a luvun 
mukaisia tehtäviään kiinteistön hulevesijär-
jestelmän toimivuuden selvittämiseksi. Hule-
vesiasioissa tarkastus ei kohdistuisi pysyväis-
luonteiseen asumiseen käytettäviin tiloihin. 

190 §. Muutoksenhaku muusta viranomai-
sen päätöksestä. Pykälän 3 momenttiin lisät-
täisiin 103 d, 103 e ja 103 g §:n mukaiset 
hallintopäätökset. Niiden perusteella hule-
vesien hallintaa koskevista määräyksistä, 
määräyksestä hulevesistä aiheutuvan haitan 
poistamiseksi ja hulevesisuunnitelman hy-
väksymispäätöksestä voitaisiin hakea muu-
tosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta vain, 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan. Säännöksen tarkoittama valituslupa-

järjestelmä ulotettaisiin koskemaan myös hu-
levesien hallintaan liittyviä päätöksiä. 

Pykälän 4 momentin luetteloon lisättäisiin 
hulevesisuunnitelma, jota koskevaan päätök-
seen ei saisi hakea muutosta valittamalla siltä 
osin kun asiasta on päätetty lainvoimaisessa 
asemakaavassa. 

204 a §. Kaavan, tonttijaon ja kunnan hu-
levesisuunnitelman laatimiseen liittyvät työt. 
Otsikkoa ehdotetaan muutettavaksi pykälän 
sisältöä vastaavaksi lisäämällä siihen kunnan 
hulevesisuunnitelma.  

Pykälän sisältöön lisättäisiin yhdyskunnan 
hulevesisuunnitelma. Myös tähän hulevesi-
suunnitelmaan liittyvät työt tulee voida tehdä 
kiinteistöllä. Nämä toimet eivät kohdistu ko-
tirauhan suojan piiriin kuuluviin tiloihin. Eh-
dotuksen mukaan kiinteistön omistaja tai hal-
tija on velvollinen sallimaan töiden tekemi-
sen alueellaan. 

 
 
2 Tarkemmat säännökset ja mää-

räykset 

Vesihuoltolaki 

Varautumisesta vesihuollon erityistilantei-
siin, vesihuollon toimintakertomuksesta sekä 
vesihuollon tietojärjestelmästä, sen käyttöön-
otosta siihen toimitettavista tiedoista, tunnus-
lukujen laskemisesta ja tietojärjestelmään tal-
lennettavista muista tiedoista säädettäisiin 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.  

Vakiohyvityksen enimmäismäärää voitai-
siin tarkistaa valtioneuvoston asetuksella ra-
hanarvon muutosta vastaavasti. 

 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Valtioneuvoston asetuksella ehdotetaan sää-
dettäväksi yksi pykälä maankäyttö- ja raken-
nusasetukseen kiinteistön hulevesien hallin-
nasta. 
 
 
3 Voimaantulo 

 
Ehdotettujen lakien esitetään tulevan voi-

maan 1.1.2014.  



   
  

 

61 

Ehdotetussa vesihuoltolain 17 a §:ssä tar-
koitettu kunnan päätös siitä, että vesihuolto-
laitos huolehtii huleveden viemäröinnistä, tu-
lisi tehdä 31.12.2016 mennessä. Kunnan pää-
töksen tekemiseen asti vesihuoltolaitos huo-
lehtisi toiminta-alueellaan huleveden ja pe-
rustusten kuivatusveden poisjohtamisesta 17a 
§:n voimaan tullessa voimassa olleiden sään-
nösten ja toiminta-alueen hyväksymispäätök-
sen mukaisesti. 

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksy-
tyllä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella 
kiinteistön liittämisvelvollisuus vesihuolto-
laitoksen vesijohtoon ja viemäriin määräytyi-
si 31.12.2018 asti vesihuoltolain muutosten 
voimaan tullessa voimassa olleen vesihuolto-
lain 10 §:n mukaisesti. 

Vesihuollon tietojärjestelmän käyttöön-
otosta säädettäisiin erikseen asetuksella. 
 
 
 
4 Suhde perustuslaki in ja säätä-

misjär jestys 

Ehdotukseen liittyviä asetuksenantoval-
tuuksia tulee tarkastella perustuslain 80 §:n 
näkökulmasta. Ehdotettuihin säännöksiin liit-
tyvät keskeiset perusoikeudet ovat perustus-
lain 6 §:ssä tarkoitettu yhdenvertaisuus, 15 
§:ssä tarkoitettu omaisuuden suoja, 20 §:n 1 
momentissa tarkoitettu vastuu ympäristöstä 
ja 21 §:ssä tarkoitettu oikeusturva. Lisäksi 
perustuslain 121 §:n mukainen kunnallinen 
itsehallinto on esityksen kannalta merkityk-
sellinen. 
 
Asetuksenantovaltuudet 

Ehdotuksen mukaan vesihuoltolakiin sisäl-
lytettäisiin perustuslain 80 §:ssä tarkoitettuja 
tarkkarajaisia ja täsmällisiä asetuksenanto-
valtuuksia valtioneuvostolle. Hulevesien 
osalta asetuksenantovaltuutus osoitettaisiin 
niin ikään valtioneuvostolle asian luonteen 
vuoksi.  
 
Yhdenvertaisuus 

Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ih-
miset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Maan-
käyttö- ja rakennuslakiin ehdotettuihin hule-

vesisäännöksiin sisältyy liittymisvelvollisuus 
yhdyskunnan hulevesijärjestelmään, josta 
voitaisiin periä liittymismaksua. Liittymises-
tä voisi saada vapautuksen. Lisäksi kunta 
voisi päättää periä vuosittaista hulevesimak-
sua. Tämä vuosittainen hulevesimaksu koh-
distuisi niiden kiinteistöjen omistajiin ja hal-
tijoihin, jotka kuuluvat yhdyskunnan hule-
vesijärjestelmän vaikutusalueeseen. Vaiku-
tusalue osoitettaisiin hulevesisuunnitelmassa, 
johon voisi hakea muutosta. 

Kunnalliseen taksaan perustuvat hulevesien 
hallinnan maksut olisivat hyväksyttäviä ja 
yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia. Taajaan 
asutuilla alueilla hulevesistä aiheutuu pääl-
lystettyjen pintojen vuoksi enemmän kustan-
nuksia kuin harvaan asutuilla alueilla. Yh-
dyskunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalu-
een kiinteistöjen omistajat ja haltijat olisivat 
keskenään yhdenvertaisessa asemassa. Mak-
su saattaisi vaihdella yhdyskunnan hule-
vesijärjestelmän vaikutusalueen eri osissa sen 
mukaan, millainen kunkin osan hulevesijär-
jestelmä on.  

Kunta voisi myös päättää kattaa hulevesien 
hallinnan kustannukset kantamastaan kunnal-
lisverosta. Vero kohdistuu tällöin kaikkiin 
kunnallisveroa maksaviin.  
 
 
Omaisuudensuoja 

Perustuslain 15 §:n 1 momentin mukainen 
omaisuudensuoja sisältää muun muassa 
omistajalle lähtökohtaisesti kuuluvan vapau-
den käyttää omaisuuttaan. Omistajan oikeuk-
sia voidaan kuitenkin rajoittaa lailla, joka 
täyttää perusoikeutta rajoittavalta lailta vaa-
ditut edellytykset (PeVL 49/2002). 

Esityksessä ehdotetaan lievennettäväksi 
velvollisuutta liittää vesihuoltolaitoksen toi-
minta-alueella sijaitseva kiinteistö laitoksen 
vesijohto- ja viemäriverkostoon. Tämä vah-
vistaisi perustuslain 15 §:ssä tarkoitettua 
omaisuudensuojaa. 

Ehdotetuista hulevesisäännöksistä (103 d ja 
103 e §) liittyisivät perustuslain 15 §:ssä tur-
vattuun omaisuudensuojaan. Hulevesien hal-
lintaa kiinteistöllä koskevien säännösten voi-
daan katsoa rajoittavan omistajan vapautta 
käyttää omaisuuttaan haluamallaan tavalla. 
Kysymys olisi kuitenkin vähäisistä omaisuu-
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den käyttörajoituksista, jotka eivät tosiasialli-
silta vaikutuksiltaan rinnastuisi miltään osin 
pakkolunastukseen tai ulottuisi omaisuuden-
suojan ytimeen. Ehdotetut säännökset ovat 
myös tarkkarajaisia ja täsmällisiä, eivätkä si-
ten olisi ristiriidassa omaisuudensuojan kans-
sa. 
 
Vastuu ympäristöstä 

Perustuslain 20 §:n 1 momentin mukaisen 
ympäristöperusoikeuden tarkoitus on muun 
muassa turvata rakennetun ympäristön ja 
kulttuuriperinnön arvojen säilyminen (HE 
309/1993 s. 66). Ehdotetuilla maankäyttö- ja 
rakennuslakiin lisättävillä uusilla hulevesi-
säännöksillä pyritään osaltaan toteuttamaan 
tätä perusoikeutta.  
 
Oikeusturva 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättäisiin 
ehdotuksen säännöksistä johtuvat tarkistukset 
siten, että hulevesien hallintaan liittyvistä 
päätöksistä olisi mahdollista valittaa perus-

tuslain 21 §:n 1 momentissa edellytetyllä ta-
valla. 
 
Kunnallinen itsehallinto 

Esityksessä säädettäisiin kunnallisen vesi-
huoltolaitoksen yhtiöittämisestä silloin, kun 
se toimii kilpailutilanteessa markkinoilla. Pe-
rustuslain 121 §:n mukaan kuntien hallinnon 
tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallin-
toon ja kuntien hallinnon yleisistä perusteista 
ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään 
lailla. Yhtiöittämisestä on säädettävä lailla, 
jotta kunnallisiin vesihuoltolaitoksiin liittyvät 
kilpailuneutraliteetti- ja valtiontukiongelmat 
poistetaan. Sääntely ei siten ole ristiriidassa 
perustuslain 121 §:ssä säädetyn kunnallisen 
itsehallinnon kanssa. 

 
Edellä esitetyn perusteella lakiehdotukset 

voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 

1. 

 

Laki 

vesihuoltolain muuttamisesta 

Annettu Helsingissä    päivänä      kuuta 201   . 
————— 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
muutetaan vesihuoltolain (119/2001) 2 §, 3 §:n 1 kohta, 4 §:n otsikko, 5 §:n 2 momentti, 7 

§, 8 §:n 1 ja 3 momentti, 10 §, 11 §:n 1 momentti ja 2 momentin 1 ja 3 kohta, 12 §, 15 §, 18 
§:n 1 momentti, 20 §, 27 § ja 32 §:n 3 momentti,  

sellaisina kuin niistä ovat 4 ja 11 § laissa 1488/2009, sekä 
lisätään 2 §:ään 2 momentti, 3 §:ään 8 kohta, 4 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 

1488/2009, 1 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi, 8 §:ään 4 
momentti, 8 a §, 15 a §, 15 b §, 3 a luku, 17 a—17 c §, 20 §:ään 2 ja 3 momentti, 20 a—20 e 
§, 24 §:ään 5 momentti, 27 a § ja 27 b § seuraavasti: 
  
 
 

2 §  

Soveltamisala  

Tätä lakia sovelletaan asutuksen vesihuol-
toon sekä, jollei toisin säädetä, asutukseen 
vesihuollon kannalta rinnastuvan elinkeino- 
ja vapaa-ajantoiminnan vesihuoltoon. 

Tätä lakia sovelletaan myös huleveden 
viemäröintiin siltä osin kuin vesihuoltolaitos 
siitä huolehtii. 
 
 

3 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) vesihuollolla vedenhankintaa eli veden 

johtamista, käsittelyä ja toimittamista talous-

vetenä käytettäväksi sekä viemäröintiä eli jä-
teveden poisjohtamista ja käsittelyä; 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) Huleveden viemäröinnillä huleveden ja 
perustusten kuivatusveden poisjohtamista ve-
sihuoltolaitoksen hulevesiviemärissä. 
 
 
 

4 §  

Viranomaiset 

Tämän lain toimeenpanon yleinen ohjaus ja 
seuranta sekä kehittäminen kuuluvat maa- ja 
metsätalousministeriölle. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
valvoo tämän lain 2,3 ja 3 a luvun säännösten 
noudattamista. Kunnan terveydensuojeluvi-
ranomainen ja kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen valvovat näiden säännösten nou-
dattamista toimi-aloillaan. 
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5 §  

Vesihuollon yleinen kehittäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesi-

huoltolaitosten ja laitoksille vettä toimittavi-
en sekä niiden jätevesiä käsittelevien kanssa 
laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat 
vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Kehit-
tämissuunnitelmia laatiessaan kunnan tulee 
olla riittävässä yhteistyössä muiden kuntien 
kanssa ja varata valvontaviranomaisille tilai-
suus tulla kuulluiksi. Kehittämissuunnitel-
masta on tiedotettava riittävässä laajuudessa 
ja sen on oltava yleisesti saatavilla tietover-
kossa tai muulla tavalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

7 §  

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet 

Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toi-
minta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiin-
teistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesi-
johtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen to-
teutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehi-
tyksen vuoksi. 
 
 
 

8 §  

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväk-
syminen  

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesi-
huoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvitta-
essa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta 
vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos 
ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultu-
aan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai 
muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto 
valvontaviranomaisilta sekä varattava alueen 
kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus 
tulla kuulluiksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tu-
lee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tar-

peet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka 
on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohto-
verkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatet-
tava laitoksen jätevesiviemäriverkoston pii-
riin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on 
myös asetettava tavoitteellinen yhdyskunta-
kehityksen tarpeita vastaava aikataulu toi-
minta-alueen eri osien saattamiselle verkos-
tojen piiriin. 

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat se-
kä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriver-
koston piiriin saatettavat alueet esitetään kar-
talla. 
 

8 a §  

Vesihuollon turvaaminen toiminta-aluetta 
supistettaessa  

Tehdessään päätöksen vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueen supistamisesta kunta määrit-
tää, miten vesihuolto turvataan niillä laitok-
sen verkostoon liitetyillä kiinteistöillä, jotka 
jäävät toiminta-alueen ulkopuolelle. 
 
 

10 §  

Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen 
verkostoon  

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva 
kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon 
ja jäte-vesiviemäriin. Taajaman ulkopuolella 
sijaitsevaa kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse 
liittää laitoksen verkostoon, jos kiinteistön 
vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen lai-
toksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jos 
kiinteistöllä on asianmukainen vesihuolto. 
Kiinteistöllä, jota ei liitetä laitoksen vesijoh-
toon, tulee olla käytettävissä riittävästi talo-
usvettä. Kiinteistöllä, jota ei liitetä laitoksen 
jätevesiviemäriin, tulee jätevesien käsittelys-
sä noudattaa, mitä ympäristönsuojelulain 
(86/2000) 3 a luvussa säädetään. 

 Kiinteistöä ei tarvitse liittää jätevesiviemä-
riin huleveden ja perustusten kuivatusveden 
poisjohtamiseksi, jos kiinteistön hulevesi ja 
perustusten kuivatusvesi voidaan muutoin 
poistaa kiinteistöltä asianmukaisesti. Taaja-
man ulkopuolella sijaitsevaa vapaa-
ajantoimintaan tarkoitettua kiinteistöä ei tar-
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vitse liittää jätevesiviemäriin, jos kiinteistöllä 
ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsitte-
lyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelu-
lain (86/2000) 3 a luvussa säädetään. 

Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä 
vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä lai-
toksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin kiin-
teistöä, jonka vedenkulutus tai jolta jätevesi-
viemäriin johdettavan jäteveden tai huleve-
den ja perustusten kuivatusveden laatu tai 
määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai lai-
toksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi 
muiden kiinteistöjen vesihuollosta. 
 
 

11 §  

Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen  

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
myöntää hakemuksesta kiinteistölle toistai-
seksi voimassa olevan tai määräaikaisen va-
pautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta liittämisvel-
vollisuudesta tässä pykälässä säädetyin pe-
rustein. Ennen vapautuksen myöntämistä ve-
sihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle 
tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuul-
luiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta 
kunnan terveydensuojeluviranomaisen lau-
sunto. 

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on 
myönnettävä, jos: 

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiin-
teistön omistajalle tai haltijalle kohtuutto-
maksi, kun otetaan huomioon kiinteistön ve-
sihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet 
kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kus-
tannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vä-
häinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 

2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon 
taloudellista ja asianmukaista hoitamista ve-
sihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 

3) sekä lisäksi: 
a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla 

kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaa-
timukset täyttävää talousvettä; tai 

b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautet-
tavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja 
käsittely voidaan järjestää ympäristönsuoje-
lulain (86/2000) 3 a luvussa asetettujen vaa-
timusten mukaisesti. 

 
12 § 

Liittämiskohdat  

Vesihuoltolaitoksen tulee määrätä jokaista 
verkostoonsa liitettävää kiinteistöä varten 
liittämiskohdat, joiden tulee sijaita kiinteis-
tön välittömässä läheisyydessä. Liittämiskoh-
tien sijainnin takia kiinteistön liittämisestä 
laitoksen verkostoon ei saa aiheutua kiinteis-
tön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomia 
kustannuksia. 
 

15 §  

Vesihuoltolaitoksen selvilläolo- ja tarkkailu-
velvollisuudet  

Vesihuoltolaitoksen on oltava selvillä käyt-
tämänsä raakaveden määrään tai laatuun 
kohdistuvista riskeistä sekä laitteistonsa kun-
nosta. Tässä tarkoituksessa vesihuoltolaitok-
sen on tarkkailtava käyttämänsä raakaveden 
määrää ja laatua, laitteistonsa kuntoa sekä 
vuotovesien määrää laitoksen vesijohto- ja 
viemäriverkostossa.  
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee sovel-
tuvilta osin myös sitä, joka toimittaa vettä 
vesi-huoltolaitokselle tai käsittelee vesihuol-
tolaitoksen jätevesiä. 
 

15 a §  

Vesihuoltolaitoksen palvelujen turvaaminen 
erityistilanteissa 

Vesihuoltolaitos vastaa verkostoihinsa lii-
tettyjen kiinteistöjen vesihuoltopalvelujen 
saatavuudesta erityistilanteissa. Palvelujen 
turvaamiseksi laitos on yhteistyössä muiden 
samaan verkostoon liitettyjen vesihuoltolai-
tosten, kunnan, pelastusviranomaisten, sopi-
muskumppanien ja asiakkaiden kanssa. 

Vesihuoltolaitos laatii ja pitää ajan tasalla 
suunnitelman erityistilanteisiin varautumises-
ta sekä ryhtyy suunnitelman perusteella tar-
vittaviin toimenpiteisiin. Suunnitelmasta tu-
lee käydä ilmi ainakin seuraavat seikat: 

1) toimintaan liittyvät riskit; 
2) toimenpiteet haittojen ja vahinkojen eh-

käisemiseksi; sekä 
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3) erityistilanteissa toteutettavat toimenpi-
teet. 

Laitos toimittaa suunnitelman valvontavi-
ranomaisille ja pelastusviranomaiselle. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee 
soveltuvilta osin myös sitä, joka toimittaa 
vettä vesihuoltolaitokselle tai käsittelee vesi-
huoltolaitoksen jätevesiä. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä varautumisesta erityis-
tilanteisiin vesihuollossa. 
 

15 b § 

Kunnan varautuminen erityistilanteisiin 

Kunta suunnittelee toimenpiteet, joita tarvi-
taan vesihuollon turvaamiseksi erityistilan-
teissa vesihuoltolaitosten verkostojen ulko-
puolella.  

Suunnitelma 1 momentissa tarkoitetuista 
toimenpiteistä sisällytetään valmiuslain 
(1552/2011) 12 §:ssä tarkoitettuun kunnan 
valmiussuunnitelmaan. 
 
 

3 a luku 

Huleveden viemäröinti 

17 a §  

Huleveden viemäröinnin järjestäminen  

Kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen 
kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii 
päätöksessä määriteltävällä alueella huleve-
den viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen 
tarpeita vastaavasti. Laitoksen hule-
vesiviemäriverkosto on tällöin osa maankäyt-
tö- ja rakennuslain (132/1999) 103 a §:ssä 
tarkoitettua yhdyskunnan hulevesijärjestel-
mää.  

Päätöksen edellytyksenä on, että vesihuol-
tolaitos kykenee huolehtimaan huleveden 
viemäröinnistä taloudellisesti ja asianmukai-
sesti, sekä lisäksi, että: 

1) kunta ja laitos ovat sopineet huleveden 
viemäröinnistä; tai 

2)maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
mukaisen asemakaavan, hulevesisuunnitel-
man, katusuunnitelman tai yleisen alueen 

suunnitelman mukaan hulevedet viemäröi-
dään päätöksessä tarkoitetulla alueella. 

1 momentissa tarkoitetussa päätöksessä esi-
tetään kartalla alueet, joilla on vesihuoltolai-
toksen hulevesiviemäriverkosto, sekä alueet, 
joille verkosto rakennetaan. 
 

17 b § 

Liittämiskohta vesihuoltolaitoksen hule-
vesiviemäriin 

Vesihuoltolaitos osoittaa jokaista maan-
käyttö- ja rakennuslain 103 i §:n perusteella 
hulevesiviemäriverkostoonsa liitettävää kiin-
teistöä varten yhden tai useamman liittämis-
kohdan, jonka tulee sijaita kiinteistön välit-
tömässä läheisyydessä, sekä antaa liittämi-
sestä ohjeet kiinteistön omistajalle tai halti-
jalle. Liittämiskohdan sijainnin takia kiinteis-
tön liittämisestä laitoksen hulevesiviemäriin 
ei saa aiheutua kiinteistön omistajalle tai hal-
tijalle kohtuuttomia kustannuksia. 
 

17 c §  

Korvaus huleveden viemäröinnistä  

Vesihuoltolaitos perii kunnalta kustannuk-
sia vastaavan korvauksen huleveden viemä-
röinnistä 17 a §:ssä tarkoitetulla alueella. 
 

18 §  

Maksujen yleiset perusteet  

Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, 
että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesi-
huoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja 
kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enin-
tään kohtuullinen tuotto pääomalle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 §  

Vesihuollon eriyttäminen kirjanpidossa 

Kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan 
eriyttää vesihuolto muista toiminnoista. Ve-
sihuollolle on tilikausittain laadittava tase ja 
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja esitettävä 
niiden liitteenä olevat tiedot. Taseen ja tulos-
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laskelman tulee olla kirjanpidosta johdetta-
vissa. Ne on laadittava soveltuvin osin kir-
janpitolain (1336/1997) säännösten mukai-
sesti. 

Mitä 1 momentissa säädetään kirjanpidon 
eriyttämisestä, sovelletaan myös 17 a §:ssä 
tarkoitettuun huleveden viemäröintiin. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee 
soveltuvilta osin myös sitä, joka toimittaa 
vettä vesihuoltolaitokselle tai käsittelee vesi-
huoltolaitoksen jätevesiä tai hulevesiä. 
 
 

20 a §  

Vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen 

Kunnan tai muun julkisyhteisön on muo-
dostettava omistamastaan vesihuoltolaitok-
sesta yhtiö, jos laitos toimii kilpailutilantees-
sa markkinoilla. 
 
 
 

20 b § 

Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus 

Vesihuoltolaitoksen on laadittava toiminta-
kertomus soveltuvin osin kirjanpitolain 
(1336/1997) säännösten mukaisesti. Siinä tu-
lee esittää ymmärrettävässä muodossa 20 
§:ssä tarkoitetut tilinpäätöstiedot sekä tiedot 
vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja 
kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista. 

Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot 
huleveden viemäröinnistä, josta vesihuolto-
laitos huolehtii 17 a §:ssä tarkoitetun päätök-
sen mukaisesti, sen kustannuksista ja kunnal-
ta 17 c §:n mukaisesti viemäröinnistä peri-
tyistä korvauksista. 

Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

20 c §  

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöstietojen ja 
toimintakertomuksen tarkastaminen 

Tilintarkastajien tulee tarkastaa 20 §:ssä 
tarkoitetut tilinpäätöstiedot ja 20 b §:ssä tar-

koitettu toimintakertomus osana kunnan tai 
laitoksen lakisääteistä tilintarkastusta. 
 
 
 

20 d § 

 Tilinpäätöstietojen, toimintakertomuksen, 
toimitusehtojen ja tunnuslukujen julkistami-

nen  

Vesihuoltolaitoksen tulee julkistaa 20 §:ssä 
tarkoitetut tilinpäätöstiedot ja 20 b §:ssä tar-
koitettu toimintakertomus. Lisäksi laitoksen 
tulee julkistaa vesihuollon toimitusehdot ja 
hinnoitteluperusteet sekä vesihuollon hintata-
soa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta 
kuvaavat tunnusluvut.  

Tilinpäätöstietojen, toimintakertomuksen, 
toimitusehtojen, hinnoitteluperusteiden ja 
tunnuslukujen tulee olla kaikkien saatavilla 
tietoverkossa. 
 
 
 
 

20 e §  

Vesihuollon tietojärjestelmä  

Suomen ympäristökeskus ylläpitää vesi-
huollon tietojärjestelmää yhteistyössä elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kans-
sa. Suomen ympäristökeskus perii vesihuol-
tolaitoksilta maksun tietojärjestelmästä ai-
heutuvien kustannusten kattamiseksi. 

Vesihuoltolaitos toimittaa vesihuollon tie-
tojärjestelmään vesihuoltopalvelujensa voi-
massa olevat hinnat ja niiden määräytymis-
perusteet sekä tiedot, joita tarvitaan vesihuol-
lon tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta ku-
vaavien tunnuslukujen laskemiseksi.  

Lisäksi vesihuoltolaitoksen samoin kuin 
sille vettä toimittavan tai sen jätevesiä tai hu-
levesiä käsittelevän tulee toimittaa tietojär-
jestelmään verkostojensa paikkatiedot. 

Vesihuollon tietojärjestelmästä, sen käyt-
töönotosta, siihen toimitettavista tiedoista, 
tunnuslukujen laskemisesta ja tietojärjestel-
mään tallennettavista muista tiedoista sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
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24 §  

Sopimuksen irtisanominen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vesihuoltolaitos saa irtisanoa 21 §:ssä tar-

koitetut sopimukset verkostoon liittämisestä 
ja laitoksen palvelujen toimittamisesta ja 
käyttämisestä myös silloin, kun asiakkaan 
kiinteistö jää toiminta-alueen supistamisen 
takia toiminta-alueen ulkopuolelle. Irtisano-
misen edellytyksenä on, että kiinteistön vesi-
huolto turvataan siten, että asiakkaalle ei ai-
heudu tästä ylimääräisiä kustannuksia. 
 
 

27 §  

Virhe ja hinnanalennus  

Vesihuollossa on virhe, kun veden laatu tai 
toimitustapa tai vesihuoltolaitoksen palvelu 
ei vastaa sitä, mitä sopimuksen tai säädösten 
perusteella voidaan edellyttää. Vesihuollossa 
on virhe myös silloin, kun se on yhtäjaksoi-
sesti tai toistuvasti keskeytynyt, jollei kes-
keytys aiheudu vesi-huoltolaitoksen laitteis-
ton tavanomaisesta korjaus- tai huoltotyöstä 
tai jollei keskeytystä voida muutoin pitää 
keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ot-
taen vähäisenä. 

Asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan 
hinnanalennukseen. Jos virhe perustuu vesi-
huollon keskeytykseen, hinnanalennuksen 
määrä on vähintään kaksi prosenttia asiak-
kaan vuotuisesta perus- ja käyttömaksusta. 
Vaatimus hinnanalennuksesta on esitettävä 
vesihuoltolaitokselle kohtuullisessa ajassa 
siitä, kun asiakas havaitsi virheen tai hänen 
olisi pitänyt se havaita. 
 
 

27 a §  

Vakiohyvitys  

Jos vesihuolto keskeytyy yhtäjaksoisesti 
vähintään 12 tunniksi, asiakkaalla on oikeus 
vakiohyvitykseen, jollei kysymys ole vesi-
huoltolaitoksen vaikutusmahdollisuuksien 
ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei 
kohtuudella voida edellyttää ottavan huomi-

oon toiminnassaan ja jonka seurauksia se ei 
kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut 
välttää tai voittaa. 

Asiakas on oikeutettu joko vakiohyvityk-
seen tai 27 §:ssä tarkoitettuun hinnanalen-
nukseen sen mukaan, kumpi näistä on mää-
rältään suurempi. Vesihuoltolaitos maksaa 
asiakkaalle vakiohyvityksen todettuaan 1 
momentissa tarkoitetun vesihuollon yhtäjak-
soisen keskeytymisen.  

Tämän pykälän säännöksistä ei saa sopi-
muksin poiketa asiakkaan vahingoksi. Vesi-
huoltolaitos voi kuitenkin ennalta päättää, et-
tä se ei maksa vakiohyvitystä sellaisille asi-
akkaille, jotka ovat laitoksen omistajia.   
 
 

27 b §  

Vakiohyvityksen määrä  

Vakiohyvityksen määrä on asiakkaan vesi-
huollon vuotuisesta perus- ja käyttömaksusta: 

1) 4 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut 
vähintään 12 tuntia mutta vähemmän kuin 48 
tuntia; 

2) 8 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut 
vähintään 48 tuntia mutta vähemmän kuin 
viikon; 

3) 10 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut 
vähintään viikon ja tämän jälkeen aina 2 pro-
senttia kutakin alkavaa viikkoa kohti. 

Vakiohyvityksen enimmäismäärä on 1000 
euroa asiakasta kohti tai yhteensä laskettuna 
10 prosenttia laitoksen vuosittaisesta liike-
vaihdosta. 

Jos vesihuoltolaitos tarjoaa korvaavia vesi-
huollon palveluja vesihuollon keskeytyksen 
aikana, ne otetaan huomioon vakiohyvityk-
sen määrää alentavana tekijänä. 

Vakiohyvityksen enimmäismäärä voidaan 
tarkistaa valtioneuvoston asetuksella ra-
hanarvon muutosta vastaavasti. 
 

32 §  

Muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan viranomaisen 8 §:n tai 17 a §:n no-

jalla antamaan päätökseen haetaan valitta-
malla muutosta siten kuin kuntalaissa 
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(365/1995) säädetään. Valitusoikeus on myös 
valvontaviranomaisella. 

 
————— 

 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

201   . 
Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksy-

tyllä toiminta-alueella vesihuoltolaitos huo-
lehtii huleveden ja perustusten kuivatusveden 
poisjohtamisesta ja käsittelystä tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännös-

ten ja toiminta-alueen hyväksymispäätöksen 
mukaisesti siihen saakka kunnes kunta tekee 
17 a §:ssä tarkoitetun päätöksen huleveden 
viemäröinnistä. Kunnan tulee tehdä tämä 
päätös viimeistään 31.12.2016. 

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksy-
tyllä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella 
kiinteistön liittämisvelvollisuus laitoksen ve-
sijohtoon ja viemäriin määräytyy 31.12.2018 
asti tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leen 10 §:n mukaisesti. 

 
————— 

Helsingissä     päivänä       kuuta 201  . 

 



   
  

 

70 

2. 

Laki  

maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 

Annettu Helsingissä    päivänä       kuuta       201   . 
————— 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 190 §:n 3 ja 4 momentti sekä 204 a §, 
sellaisena kuin ne ovat, 190 §:n 3 momentti laissa 1129/2008 ja 4 momentti laissa 

1441/2006, 204 a § laissa 476/2004  
lisätään 13 a luku, 103 a—103 k §, 182 §:ään 3 momentti, 183 §:ään 4 momentti seuraavas-

ti: 
 
 

13 a luku  

Hulevesiä koskevat erityiset säännökset 

 
103 a §  

Hulevesien hallinnan määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) hulevedellä rakennetulla alueella maan 

pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle vas-
taavalle pinnalle kertyvää sade- tai sulamis-
vettä sekä rakennetun alueen kuivatusvettä;  

2) hulevesien hallinnalla hulevesien imeyt-
tämiseen, johtamiseen, viemäröintiin ja käsit-
telyyn liittyviä toimenpiteitä; 

3) yhdyskunnan hulevesijärjestelmällä hu-
levesien hallintaan tarkoitettujen alueiden ja 
rakenteiden kokonaisuutta mukaan lukien ve-
sihuoltolain (119/2001) 17 a §:ssä tarkoitetut 
vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkos-
tot; ja 
4) yhdyskunnan hulevesijärjestelmän vaiku-
tusalueella aluetta, jolla sijaitsevia kiinteistö-
jä yhdyskunnan hulevesijärjestelmä palvelee.  
 
 

103 b §  

Hulevesien hallinnan tavoitteet 

Hulevesien hallinnan tavoitteena on: 
1) imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden 

kerääntymispaikalla; 

2) kehittää hulevesien suunnitelmallista 
hallintaa asemakaava-alueella;  

3) ehkäistä hulevesistä aiheutuvia haittoja 
ja vahinkoja ottaen huomioon myös ilmaston 
muuttuminen pitkällä aikavälillä; ja 

4) luopua hulevesien johtamisesta jätevesi-
viemäriin. 
 
 
 

103 c §  

Hulevesien hallinta 

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiin-
teistönsä hulevesien hallinnasta.  

Kunta vastaa hulevesien hallinnan järjes-
tämisestä asemakaava-alueella. Kunta voi ot-
taa järjestettäväkseen hulevesien hallinnan 
muillakin alueilla.  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä hulevesien hallinnasta 
kiinteistöllä.  
 
 

103 d §  

Hulevesien hallintaa koskevat määräykset 

Kunnan määräämä monijäseninen toimielin 
voi antaa kuntaa tai kunnan osaa koskevia 
tarkempia määräyksiä hulevesien hallinnasta.  

Määräysten valmistelussa, laatimisessa ja 
hyväksymisessä noudatetaan, mitä 15 §:ssä 
säädetään rakennusjärjestyksestä.  
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Määräykset voivat koskea;  
1) hulevesien määrää, laatua, maahan 

imeyttämistä, viivyttämistä ja tarkkailua sekä 
hulevesien käsittelyä kiinteistöllä; 

2) kiinteistön liittämistä yhdyskunnan hu-
levesijärjestelmään; ja 

3) muita näihin rinnastettavia, hulevesien 
hallintaan liittyviä seikkoja. 

Määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikut-
teisessa yleiskaavassa tai asemakaavassa on 
asiasta toisin määrätty. 
 
 

103 e §  

Määräys hulevesistä aiheutuvan haitan pois-
tamiseksi 

Kunnan monijäseninen toimielin voi antaa 
kiinteistön omistajalle tai haltijalle määräyk-
sen hulevesistä aiheutuvan haitan poistami-
seksi. 

Jos hulevesistä aiheutuvan haitan poistami-
nen vaatii usean kiinteistön yhteisiä järjeste-
lyjä, kunnan monijäseninen toimielin voi 
kiinteistön omistajan aloitteesta ja muita 
kiinteistön omistajia tai haltijoita kuultuaan 
määrätä kiinteistön tai kiinteistöjen hulevesi-
en johtamisesta. Yhteisjärjestelyssä noudate-
taan soveltuvin osin, mitä 164 §:n 2-4 mo-
mentissa säädetään. 

Luonnollisen vedenjuoksun muuttamiseen 
sovelletaan, mitä 165 §:ssä säädetään. Oji-
tukseen sovelletaan, mitä vesilaissa 
(587/2011) säädetään. 
 
 

103 f §  

Kielto johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin 

Kiinteistön hulevesiä ei saa johtaa jätevesi-
viemäriin. Kunnan määräämä viranomainen 
voi kuitenkin antaa määräajaksi suostumuk-
sen hulevesien johtamiseen jätevesiviemäriin 
vesihuoltolaitosta kuultuaan, jos;  

1) kysymys on ennen tämän lain voimaan-
tuloa olemassa olleesta viemäristä, joka on 
tarkoitettu myös hulevesien johtamiseen; 

2) vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa ky-
kenevän huolehtimaan hulevesien viemä-
röinnistä ja niiden käsittelystä osana jäteve-

den käsittelyä taloudellisesti ja asianmukai-
sesti erityisesti ympäristönsuojelulliset näkö-
kohdat ja muu yhdyskuntajätevesiä koskeva 
lainsäädäntö huomioon ottaen; ja  

3) hulevesien jätevesiviemäriin johtamises-
ta luopuminen aiheuttaisi saavutettaviin hyö-
tyihin verrattuna kohtuuttomia kustannuksia.  

Jos hulevesiä johdetaan jätevesiviemäriin, 
johtamiseen sovelletaan vesihuoltolain 
(119/2001) jätevesien johtamista koskevia 
säännöksiä. 

 
 

103 g §  

Hulevesisuunnitelma  

Kunta hyväksyy hulevesisuunnitelman, 
jossa esitetään yhdyskunnan hulevesijärjes-
telmään kuuluvat hulevesien hallinnan rat-
kaisut ja rakenteet, kuten ojat, kosteikot, 
imeytysalueet, valumavesien reitit, putket ja 
pumppaamot. Suunnitelmassa osoitetaan 
myös kiinteistöt, jotka kuuluvat yhdyskunnan 
hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen.  

Hulevesisuunnitelma voi olla osa katu-
suunnitelmaa tai yleisten alueiden suunnitel-
maa. 

Hulevesisuunnitelma on laadittava siten, 
että suunnitelmassa otetaan huomioon ase-
makaava, katusuunnitelma ja yleisten aluei-
den suunnitelma ja että se täyttää toimivuu-
den, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaati-
mukset myös sademäärän ja rankkasateiden 
lisääntyessä. Suunnitelmaa laadittaessa nou-
datetaan, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovai-
kutuksesta kaavaa valmisteltaessa.  
 
 

103 h § 

Yhdyskunnan hulevesijärjestelmän toteutta-
minen 

Kunnan on huolehdittava, että yhdyskun-
nan hulevesijärjestelmä toteutetaan asema-
kaavan mukaisen maankäytön tarpeita vas-
taavasti, jos hulevesiä ei voida muilla kei-
noilla hallita tässä luvussa tarkoitetulla taval-
la ja jos hulevesijärjestelmän toteuttamisesta 
aiheutuvat kustannukset eivät ole kohtuutto-
mat. 
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103 i §  

Kiinteistön hulevesien johtaminen yhdyskun-
nan hulevesijärjestelmään 

Kiinteistön hulevedet on johdettava yhdys-
kunnan hulevesijärjestelmään.  

Kunnan määräämä viranomainen osoittaa 
kiinteistön hulevesijärjestelmän ja yhdys-
kunnan hulevesijärjestelmän yhteensovitta-
miseksi tarpeelliset rajakohdat kiinteistön vä-
littömään läheisyyteen ja antaa johtamiseen 
liittyviä määräyksiä. Jos vesihuoltolaitos 
huolehtii vesihuoltolain (119/2001) 3 a luvun 
mukaisesti huleveden viemäröinnistä, laitos 
osoittaa vesihuoltolain 17 b §:n mukaisesti 
kiinteistöä varten liittämiskohdan hule-
vesiviemäriverkostoonsa ja antaa liittämises-
tä ohjeet kiinteistön omistajalle tai haltijalle. 

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiin-
teistön huleveden johtamiseen käytettävästä 
laitteistosta ja rakenteista rajakohtaan asti.  

Hulevesien hallinta kiinteistöllä on toteu-
tettava yhdyskunnan hulevesijärjestelmän 
kanssa yhteensopivaksi. 
 

103 j §  

Johtamisvelvollisuudesta vapauttaminen 

Kunnan määräämä viranomainen voi ha-
kemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuk-
sen 103 h §:ssä tarkoitetusta velvollisuudesta 
johtaa kiinteistön hulevedet yhdyskunnan hu-
levesijärjestelmään, jos kiinteistön omistaja 
tai haltija huolehtii hulevesien hallinnasta 
asianmukaisesti muilla toimenpiteillä. 
 

103 k §  

Hulevesien hallinnasta kunnalle perittävät 
maksut 

Kunta voi periä kiinteistön omistajalta tai 
haltijalta liittymismaksunyhdyskunnan hule-
vesijärjestelmän rakentamiskustannusten kat-
tamiseksi. 

Kunta voi periä yhdyskunnan hulevesijär-
jestelmän käytöstä ja ylläpidosta vuosittaisen 
maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueel-
la sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai hal-
tijoilta.  

Kunta hyväksyy maksujen määräämisen 
perusteet sisältävän taksan. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut mak-
sut voidaan periä siinä järjestyksessä kuin ve-
rojen ja maksujen täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa (706/2007) säädetään. 
 

182 §  

Uhkasakko ja teettämisuhka 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, noudate-

taan myös kunnan monijäsenisen toimieli-
men päättäessä huleveden hallintaan liittyvis-
tä velvoitteista.  
 

183 §  

Tarkastusoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1-3 momentissa säädetään, noudate-

taan myös silloin, kun kunnan määräämä vi-
ranomainen hoitaa tämän lain 13 a luvun 
mukaisia tehtäviään kiinteistön hulevesijär-
jestelmän toimivuuden selvittämiseksi. 
 

190 §  

Muutoksenhaku muusta viranomaisen pää-
töksestä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan viranomaisen suunnittelutarveasiassa 
tekemää 137 §:n mukaista päätöstä, poik-
keamispäätöstä, rakennuslupaa, toimenpide-
lupaa ja katusuunnitelmaa koskevassa asiassa 
sekä kunnan määräämän monijäsenisen toi-
mielimen hulevesien hallintaa koskevassa 
asiassa tekemää 103 d §:n mukaista päätöstä 
ja hulevesistä aiheutuvan haitan poistamista 
koskevassa asiassa tekemää 103 e §:n mu-
kaista päätöstä sekä kunnan 103 f §:n mu-
kaista hulevesisuunnitelmaa koskevassa asi-
assa hallinto-oikeuden päätökseen, jolla vali-
tus on jätetty tutkimatta tai jolla ei ole muu-
tettu valituksen kohteena ollutta viranomai-
sen päätöstä, saa hakea muutosta valittamalla 
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää va-
litusluvan.  
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Rakennuslupa, katusuunnitelmaa tai hule-
vesisuunnitelmaa koskevaan hallinto-
oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla siltä osin kuin asia on ratkaistu 
lainvoiman saaneessa asemakaavassa.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

204 a §  

Kaavan, tonttijaon ja kunnan hulevesisuunni-
telman laatimiseen liittyvät työt 

Tontin tai muun kiinteistön omistaja ja hal-
tija on velvollinen sallimaan kaavan, tonttija-

on tai kunnan hulevesisuunnitelman laatimi-
seen liittyvien töiden tekemisen alueellaan. 
Toimituksessa asetettua merkkiä ei saa luvat-
ta poistaa, siirtää tai vahingoittaa. Jollei 
merkkejä ole tarkoitettu ainoastaan lyhytai-
kaisiksi, ne on sijoitettava rakennukseen tai 
aitaan taikka maahan mahdollisuuksien mu-
kaan siten, etteivät ne haittaa kiinteistön ta-
vanmukaista käyttämistä eivätkä aiheuta väl-
tettävissä olevaa ympäristön rumentumista. 

————— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
201   .

 
————— 

 
Helsingissä     päivänä       kuuta 201  . 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 

1. 

Laki 

vesihuoltolain muuttamisesta 

Annettu Helsingissä    päivänä     kuuta 201   . 
————— 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
muutetaan vesihuoltolain (119/2001) 2 §, 3 §:n 1 kohta, 4 §:n otsikko, 5 §:n 2 momentti, 7 

§, 8 §:n 1 ja 3 momentti, 10 §, 11 §:n 1 momentti ja 2 momentin 1 ja 3 kohta, 12 §, 15 §, 18 
§:n 1 momentti, 20 §, 27 § ja 32 §:n 3 momentti,  

sellaisina kuin niistä ovat 4 ja 11 § laissa 1488/2009, sekä 
lisätään 2 §:ään 2 momentti, 3 §:ään 8 kohta, 4 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 

1488/2009, 1 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi, 8 §:ään 4 
momentti, 8 a §, 15 a §, 15 b §, 3 a luku, 17 a—17 c §, 20 §:ään 2 ja 3 momentti, 20 a—20 e 
§, 24 §:ään 5 momentti, 27 a § ja 27 b § seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan asutuksen vesihuol-
toon sekä, jollei toisin säädetä, asutukseen 
rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-
ajantoiminnan vesihuoltoon. 

2 §  

Soveltamisala  

Tätä lakia sovelletaan asutuksen vesihuol-
toon sekä, jollei toisin säädetä, asutukseen 
vesihuollon kannalta rinnastuvan elinkeino- 
ja vapaa-ajantoiminnan vesihuoltoon. 

Tätä lakia sovelletaan myös huleveden 
viemäröintiin siltä osin kuin vesihuoltolaitos 
siitä huolehtii. 

 
3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) vesihuollolla vedenhankintaa eli veden 

3 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) vesihuollolla vedenhankintaa eli veden 
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johtamista, käsittelyä ja toimittamista talous-
vetenä käytettäväksi sekä viemäröintiä eli jä-
teveden, huleveden ja perustusten kuivatus-
veden poisjohtamista ja käsittelyä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

johtamista, käsittelyä ja toimittamista talous-
vetenä käytettäväksi sekä viemäröintiä eli jä-
teveden poisjohtamista ja käsittelyä; 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) Huleveden viemäröinnillä huleveden ja 
perustusten kuivatusveden poisjohtamista ve-
sihuoltolaitoksen hulevesiviemärissä. 

 
4 § (22.12.2009/1488) 

Valvontaviranomaiset 

 
 
 
Tämän lain mukaisia valvontaviranomaisia 

ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
sekä kunnan terveydensuojeluviranomainen 
ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 
 

4 §  

Viranomaiset 

Tämän lain toimeenpanon yleinen ohjaus 
ja seuranta sekä kehittäminen kuuluvat maa- 
ja metsätalousministeriölle. 

Tämän lain mukaisia valvontaviranomaisia 
ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
sekä kunnan terveydensuojeluviranomainen 
ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
valvoo tämän lain 2,3 ja 3 a luvun säännös-
ten noudattamista. Kunnan terveydensuoje-
luviranomainen ja kunnan ympäristönsuoje-
luviranomainen valvovat näiden säännösten 
noudattamista toimialoillaan. 

 
5 § 

Vesihuollon yleinen kehittäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesi-

huoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan ta-
salla alueensa kattavat vesihuollon kehittä-
missuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia laa-
tiessaan kunnan tulee olla riittävässä yhteis-
työssä muiden kuntien kanssa. 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

5 § 

Vesihuollon yleinen kehittäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesi-

huoltolaitosten ja laitoksille vettä toimittavi-
en sekä niiden jätevesiä käsittelevien kanssa 
laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat 
vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Kehit-
tämissuunnitelmia laatiessaan kunnan tulee 
olla riittävässä yhteistyössä muiden kuntien 
kanssa ja varata valvontaviranomaisille tilai-
suus tulla kuulluiksi. Kehittämissuunnitel-
masta on tiedotettava riittävässä laajuudessa 
ja sen on oltava yleisesti saatavilla tietover-
kossa tai muulla tavalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
7 § 

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet 

Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toimin-
ta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteis-

7 §  

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet 

Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toimin-
ta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteis-



   
  

 

76 

töjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijoh-
toon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka 
vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan 
elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän 
tai laadun vuoksi. 

töjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijoh-
toon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutu-
neen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen 
vuoksi. 
 

 
8 § 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväk-
syminen 

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesi-
huoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaes-
sa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesi-
huoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei 
tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. 
Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai 
muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto 
valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen 
kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus 
tulla kuulluiksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tu-
lee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tar-
peet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka 
on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohto-
verkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatet-
tava laitoksen viemäriverkostojen piiriin. Hy-
väksymispäätöksen yhteydessä on myös ase-
tettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-
alueen eri osien saattamiselle verkostojen pii-
riin. 

8 §  

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväk-
syminen  

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesi-
huoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvitta-
essa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta 
vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos 
ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultu-
aan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai 
muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto 
valvontaviranomaisilta sekä varattava alueen 
kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus 
tulla kuulluiksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tu-
lee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tar-
peet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka 
on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohto-
verkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatet-
tava laitoksen jätevesiviemäriverkoston pii-
riin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on 
myös asetettava tavoitteellinen yhdyskunta-
kehityksen tarpeita vastaava aikataulu toi-
minta-alueen eri osien saattamiselle verkos-
tojen piiriin. 

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat se-
kä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriver-
koston piiriin saatettavat alueet esitetään 
kartalla. 
 

 
 8 a §  

Vesihuollon turvaaminen toiminta-aluetta 
supistettaessa  

Tehdessään päätöksen vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueen supistamisesta kunta määrit-
tää, miten vesihuolto turvataan niillä laitok-
sen verkostoon liitetyillä kiinteistöillä, jotka 
jäävät toiminta-alueen ulkopuolelle. 
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10 § 

Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen 
verkostoon 

   Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella 
oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijoh-
toon ja viemäriin. Kiinteistöllä ei kuitenkaan 
ole velvollisuutta liittyä viemäriin huleveden 
ja perustusten kuivatusveden poisjohtamisek-
si, jos alueella ei ole erillistä verkostoa tar-
koitusta varten ja kiinteistön hulevesi ja pe-
rustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muu-
toin asianmukaisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä ve-

sihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä laitok-
sen vesijohtoon tai viemäriin kiinteistöä, jon-
ka vedenkulutus tai jolta viemäriin johdetta-
van jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi lai-
toksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä 
huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen 
vesihuollosta. 

 
 

10 §  

Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen 
verkostoon  

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva 
kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon 
ja jätevesiviemäriin. Taajaman ulkopuolella 
sijaitsevaa kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse 
liittää laitoksen verkostoon, jos kiinteistön 
vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen lai-
toksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jos 
kiinteistöllä on asianmukainen vesihuolto. 
Kiinteistöllä, jota ei liitetä laitoksen vesijoh-
toon, tulee olla käytettävissä riittävästi talo-
usvettä. Kiinteistöllä, jota ei liitetä laitoksen 
jätevesiviemäriin, tulee jätevesien käsittelys-
sä noudattaa, mitä ympäristönsuojelulain 
(86/2000) 3 a luvussa säädetään. 

 Kiinteistöä ei tarvitse liittää jätevesi-
viemäriin huleveden ja perustusten kuivatus-
veden poisjohtamiseksi, jos kiinteistön hule-
vesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan 
muutoin poistaa kiinteistöltä asianmukaises-
ti. Taajaman ulkopuolella sijaitsevaa vapaa-
ajantoimintaan tarkoitettua kiinteistöä ei tar-
vitse liittää jätevesiviemäriin, jos kiinteistöllä 
ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsitte-
lyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelu-
lain (86/2000) 3 a luvussa säädetään. 

Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä 
vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä lai-
toksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin kiin-
teistöä, jonka vedenkulutus tai jolta jätevesi-
viemäriin johdettavan jäteveden tai huleve-
den ja perustusten kuivatusveden laatu tai 
määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai lai-
toksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi 
muiden kiinteistöjen vesihuollosta. 

 
11 § (22.12.2009/1488) 

Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapau-
tuksen 10 §:ssä tarkoitetusta liittämisvelvolli-
suudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. 
Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuolto-
laitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle 
ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksel-

11 §  

Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen  

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
myöntää hakemuksesta kiinteistölle toistai-
seksi voimassa olevan tai määräaikaisen va-
pautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta liittämisvel-
vollisuudesta tässä pykälässä säädetyin pe-
rustein. Ennen vapautuksen myöntämistä ve-
sihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle 
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le on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Li-
säksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
on pyydettävä vapauttamisesta kunnan ter-
veydensuojeluviranomaisen lausunto. 

 
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on 

myönnettävä, jos: 
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiin-

teistön omistajalle tai haltijalle kohtuutto-
maksi, kun otetaan huomioon liittämisestä ai-
heutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen 
palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava 
erityinen syy; 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) sekä lisäksi: 
a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla 

kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaati-
mukset täyttävää talousvettä; tai 

b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautet-
tavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja 
käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä ai-
heudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaan-
tumista; taikka 

c) huleveden ja perustusten kuivatusveden 
poisjohtamista varten tarkoitettuun viemäriin 
liittämisestä vapautettavan kiinteistön huleve-
si ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa 
muutoin asianmukaisesti. 
 

tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuul-
luiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta 
kunnan terveydensuojeluviranomaisen lau-
sunto. 

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on 
myönnettävä, jos: 

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiin-
teistön omistajalle tai haltijalle kohtuutto-
maksi, kun otetaan huomioon kiinteistön ve-
sihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutu-
neet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat 
kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen 
vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen 
syy; 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) sekä lisäksi: 
a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla 

kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaa-
timukset täyttävää talousvettä; tai 

b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautet-
tavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja 
käsittely voidaan järjestää ympäristönsuoje-
lulain (86/2000) 3 a luvussa asetettujen vaa-
timusten mukaisesti. 

 
12 § 

Liittämiskohdat 

Vesihuoltolaitoksen tulee määrätä jokaista 
verkostoonsa liitettävää kiinteistöä varten liit-
tämiskohdat, joiden tulee sijaita kiinteistön 
välittömässä läheisyydessä. 
 

12 § 

Liittämiskohdat  

Vesihuoltolaitoksen tulee määrätä jokaista 
verkostoonsa liitettävää kiinteistöä varten 
liittämiskohdat, joiden tulee sijaita kiinteistön 
välittömässä läheisyydessä. Liittämiskohtien 
sijainnin takia kiinteistön liittämisestä laitok-
sen verkostoon ei saa aiheutua kiinteistön 
omistajalle tai haltijalle kohtuuttomia kus-
tannuksia. 

 
15 § 

Vesihuoltolaitoksen tarkkailuvelvollisuudet 

 
Vesihuoltolaitoksen on tarkkailtava käyttä-

mänsä raakaveden määrää ja laatua sekä ve-

15 §  

Vesihuoltolaitoksen selvilläolo- ja tarkkailu-
velvollisuudet  

Vesihuoltolaitoksen on oltava selvillä käyt-
tämänsä raakaveden määrään tai laatuun 



   
  

 

79 

den hävikkiä laitoksen verkostossa. 
 
 
 
 
 
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 

sitä, joka toimittaa vettä vesihuoltolaitokselle. 

kohdistuvista riskeistä sekä laitteistonsa kun-
nosta. Tässä tarkoituksessa vesihuoltolaitok-
sen on tarkkailtava käyttämänsä raakaveden 
määrää ja laatua, laitteistonsa kuntoa sekä 
vuotovesien määrää laitoksen vesijohto- ja 
viemäriverkostossa.  

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee so-
veltuvilta osin myös sitä, joka toimittaa vettä 
vesihuoltolaitokselle tai käsittelee vesihuolto-
laitoksen jätevesiä. 

 
 15 a §  

Vesihuoltolaitoksen palvelujen turvaaminen 
erityistilanteissa 

Vesihuoltolaitos vastaa verkostoihinsa lii-
tettyjen kiinteistöjen vesihuoltopalvelujen 
saatavuudesta erityistilanteissa. Palvelujen 
turvaamiseksi laitos on yhteistyössä muiden 
samaan verkostoon liitettyjen vesihuoltolai-
tosten, kunnan, pelastusviranomaisten, sopi-
muskumppanien ja asiakkaiden kanssa. 

Vesihuoltolaitos laatii ja pitää ajan tasalla 
suunnitelman erityistilanteisiin varautumi-
sesta sekä ryhtyy suunnitelman perusteella 
tarvittaviin toimenpiteisiin. Suunnitelmasta 
tulee käydä ilmi ainakin seuraavat seikat: 

1) toimintaan liittyvät riskit; 
2) toimenpiteet haittojen ja vahinkojen eh-

käisemiseksi; sekä 
3) erityistilanteissa toteutettavat toimenpi-

teet. 
Laitos toimittaa suunnitelman valvontavi-

ranomaisille ja pelastusviranomaiselle. 
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee 

soveltuvilta osin myös sitä, joka toimittaa 
vettä vesihuoltolaitokselle tai käsittelee vesi-
huoltolaitoksen jätevesiä. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä varautumisesta erityis-
tilanteisiin vesihuollossa. 
 

 
 15 b § 

Kunnan varautuminen erityistilanteisiin 

Kunta suunnittelee toimenpiteet, joita tarvi-
taan vesihuollon turvaamiseksi erityistilan-
teissa vesihuoltolaitosten verkostojen ulko-
puolella.  
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Suunnitelma 1 momentissa tarkoitetuista 
toimenpiteistä sisällytetään valmiuslain 
(1552/2011) 12 §:ssä tarkoitettuun kunnan 
valmiussuunnitelmaan. 
 

 
 3 a luku  

Huleveden viemäröinti 

 
 
 
 17 a §  

Huleveden viemäröinnin järjestäminen  

Kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen 
kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii 
päätöksessä määriteltävällä alueella huleve-
den viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen 
tarpeita vastaavasti. Laitoksen hule-
vesiviemäriverkosto on tällöin osa maankäyt-
tö- ja rakennuslain (132/1999) 103 a §:ssä 
tarkoitettua yhdyskunnan hulevesijärjestel-
mää.  

Päätöksen edellytyksenä on, että vesihuol-
tolaitos kykenee huolehtimaan huleveden 
viemäröinnistä taloudellisesti ja asianmukai-
sesti, sekä lisäksi, että: 

1) kunta ja laitos ovat sopineet huleveden 
viemäröinnistä; tai 

2) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
mukaisen asemakaavan, hulevesisuunnitel-
man, katusuunnitelman tai yleisen alueen 
suunnitelman mukaan hulevedet viemäröi-
dään päätöksessä tarkoitetulla alueella. 

1 momentissa tarkoitetussa päätöksessä 
esitetään kartalla alueet, joilla on vesihuolto-
laitoksen hulevesiviemäriverkosto, sekä alu-
eet, joille verkosto rakennetaan. 
 

 
 
 17 b § 

Liittämiskohdat vesihuoltolaitoksen hule-
vesiviemäriin 

Vesihuoltolaitos osoittaa jokaista maan-
käyttö- ja rakennuslain 103 i §:n perusteella 
hulevesiviemäriverkostoonsa liitettävää kiin-
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teistöä varten yhden tai useamman liittämis-
kohdan, jonka tulee sijaita kiinteistön välit-
tömässä läheisyydessä, sekä antaa liittämi-
sestä ohjeet kiinteistön omistajalle tai halti-
jalle. Liittämiskohtien sijainnin takia kiinteis-
tön liittämisestä laitoksen hulevesiviemäriin 
ei saa aiheutua kiinteistön omistajalle tai 
haltijalle kohtuuttomia kustannuksia. 
 

 
 17 c §  

Korvaus huleveden viemäröinnistä  

Vesihuoltolaitos perii kunnalta kustannuk-
sia vastaavan korvauksen huleveden viemä-
röinnistä 17 a §:ssä tarkoitetulla alueella. 
 

 
 

18 § 

Maksujen yleiset perusteet 

Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, 
että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesi-
huoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. 
Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen 
tuotto pääomalle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 §  

Maksujen yleiset perusteet 

Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, 
että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesi-
huoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja 
kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enin-
tään kohtuullinen tuotto pääomalle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
20 § 

Kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpito 

Kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpito 
tulee eriyttää kunnan kirjanpidossa, ja laitok-
sen on laadittava tilikausittain erillinen tilin-
päätös. 

20 §  

Vesihuollon eriyttäminen kirjanpidossa 

Kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan 
eriyttää vesihuolto muista toiminnoista. Ve-
sihuollolle on tilikausittain laadittava tase ja 
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja esitettävä 
niiden liitteenä olevat tiedot. Taseen ja tulos-
laskelman tulee olla kirjanpidosta johdetta-
vissa. Ne on laadittava soveltuvin osin kir-
janpitolain (1336/1997) säännösten mukai-
sesti. 

Mitä 1 momentissa säädetään kirjanpidon 
eriyttämisestä, sovelletaan myös 17 a §:ssä 
tarkoitettuun huleveden viemäröintiin. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee 
soveltuvilta osin myös sitä, joka toimittaa 
vettä vesihuoltolaitokselle tai käsittelee vesi-
huoltolaitoksen jätevesiä tai hulevesiä. 
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 20 a §  

Vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen 

Kunnan tai muun julkisyhteisön on muo-
dostettava omistamastaan vesihuoltolaitok-
sesta yhtiö, jos laitos toimii kilpailutilantees-
sa markkinoilla. 
 

 
 20 b § 

Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus 

Vesihuoltolaitoksen on laadittava toiminta-
kertomus soveltuvin osin kirjanpitolain 
(1336/1997) säännösten mukaisesti. Siinä tu-
lee esittää ymmärrettävässä muodossa 20 
§:ssä tarkoitetut tilinpäätöstiedot sekä tiedot 
vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua 
ja kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista. 

Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot 
huleveden viemäröinnistä, josta vesihuolto-
laitos huolehtii 17 a §:ssä tarkoitetun pää-
töksen mukaisesti, sen kustannuksista ja kun-
nalta 17 c §:n mukaisesti viemäröinnistä pe-
rityistä korvauksista. 

Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 

 
 20 c § 

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöstietojen ja 
toimintakertomuksen tarkastaminen 

Tilintarkastajien tulee tarkastaa 20 §:ssä 
tarkoitetut tilinpäätöstiedot ja 20 b §:ssä tar-
koitettu toimintakertomus osana kunnan tai 
laitoksen lakisääteistä tilintarkastusta. 

 
 20 d § 

 Tilinpäätöstietojen, toimintakertomuksen, 
toimitusehtojen ja tunnuslukujen julkistami-

nen  

Vesihuoltolaitoksen tulee julkistaa 20 §:ssä 
tarkoitetut tilinpäätöstiedot ja 20 b §:ssä tar-
koitettu toimintakertomus. Lisäksi laitoksen 
tulee julkistaa vesihuollon toimitusehdot ja 
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hinnoitteluperusteet sekä vesihuollon hinta-
tasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta 
kuvaavat tunnusluvut.  

Tilinpäätöstietojen, toimintakertomuksen, 
toimitusehtojen, hinnoitteluperusteiden ja 
tunnuslukujen tulee olla kaikkien saatavilla 
tietoverkossa. 

 
 20 e §  

Vesihuollon tietojärjestelmä  

Suomen ympäristökeskus ylläpitää vesi-
huollon tietojärjestelmää yhteistyössä elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kans-
sa. Suomen ympäristökeskus perii vesihuolto-
laitoksilta maksun tietojärjestelmästä aiheu-
tuvien kustannusten kattamiseksi. 

Vesihuoltolaitos toimittaa vesihuollon tie-
tojärjestelmään vesihuoltopalvelujensa voi-
massa olevat hinnat ja niiden määräytymis-
perusteet sekä tiedot, joita tarvitaan vesi-
huollon tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta 
kuvaavien tunnuslukujen laskemiseksi.  

Lisäksi vesihuoltolaitoksen samoin kuin sil-
le vettä toimittavan tai sen jätevesiä tai hule-
vesiä käsittelevän tulee toimittaa tietojärjes-
telmään verkostojensa paikkatiedot. 

Vesihuollon tietojärjestelmästä, sen käyt-
töönotosta, siihen toimitettavista tiedoista, 
tunnuslukujen laskemisesta ja tietojärjestel-
mään tallennettavista muista tiedoista sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 
 

24 § 

Sopimuksen irtisanominen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Sopimuksen irtisanominen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vesihuoltolaitos saa irtisanoa 21 §:ssä tar-

koitetut sopimukset verkostoon liittämisestä 
ja laitoksen palvelujen toimittamisesta ja 
käyttämisestä myös silloin, kun asiakkaan 
kiinteistö jää toiminta-alueen supistamisen 
takia toiminta-alueen ulkopuolelle. Irtisano-
misen edellytyksenä on, että kiinteistön vesi-
huolto turvataan siten, että asiakkaalle ei ai-
heudu tästä ylimääräisiä kustannuksia. 
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27 § 

Virhe ja hinnanalennus 

Vesihuollossa on virhe, kun veden laatu tai 
toimitustapa tai vesihuoltolaitoksen palvelu ei 
vastaa sitä, mitä sopimuksen tai säädösten pe-
rusteella voidaan edellyttää. Vesihuollossa on 
virhe myös silloin, kun se on yhtäjaksoisesti 
tai toistuvasti keskeytynyt, jollei keskeytystä 
voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet 
huomioon ottaen vähäisenä. 

 
 
 
Asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan 

hinnanalennukseen. Jos virhe perustuu vesi-
huollon keskeytykseen, hinnanalennuksen 
määrä on vähintään kahta viikkoa vastaava 
osuus vuotuisesta perusmaksusta. Vaatimus 
hinnanalennuksesta on esitettävä vesihuolto-
laitokselle kohtuullisessa ajassa siitä, kun 
asiakas havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt 
se havaita. 
 

27 §  

Virhe ja hinnanalennus  

Vesihuollossa on virhe, kun veden laatu tai 
toimitustapa tai vesihuoltolaitoksen palvelu 
ei vastaa sitä, mitä sopimuksen tai säädösten 
perusteella voidaan edellyttää. Vesihuollossa 
on virhe myös silloin, kun se on yhtäjaksoi-
sesti tai toistuvasti keskeytynyt, jollei keskey-
tys aiheudu vesihuoltolaitoksen laitteiston ta-
vanomaisesta korjaus- tai huoltotyöstä tai 
jollei keskeytystä voida muutoin pitää kes-
keytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen 
vähäisenä. 

Asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan 
hinnanalennukseen. Jos virhe perustuu vesi-
huollon keskeytykseen, hinnanalennuksen 
määrä on vähintään kaksi prosenttia asiak-
kaan vuotuisesta perus- ja käyttömaksusta. 
Vaatimus hinnanalennuksesta on esitettävä 
vesihuoltolaitokselle kohtuullisessa ajassa 
siitä, kun asiakas havaitsi virheen tai hänen 
olisi pitänyt se havaita. 

 
 27 a § 

Vakiohyvitys 

Jos vesihuolto keskeytyy yhtäjaksoisesti 
vähintään 12 tunniksi, asiakkaalla on oikeus 
vakiohyvitykseen, jollei kysymys ole vesi-
huoltolaitoksen vaikutusmahdollisuuksien ul-
kopuolella olevasta esteestä, jota sen ei koh-
tuudella voida edellyttää ottavan huomioon 
toiminnassaan ja jonka seurauksia se ei 
kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut 
välttää tai voittaa. 

Asiakas on oikeutettu joko vakiohyvityk-
seen tai 27 §:ssä tarkoitettuun hinnanalen-
nukseen sen mukaan, kumpi näistä on mää-
rältään suurempi. Vesihuoltolaitos maksaa 
asiakkaalle vakiohyvityksen todettuaan 1 
momentissa tarkoitetun vesihuollon yhtäjak-
soisen keskeytymisen.  

Tämän pykälän säännöksistä ei saa sopi-
muksin poiketa asiakkaan vahingoksi. Vesi-
huoltolaitos voi kuitenkin ennalta päättää, et-
tä se ei maksa vakiohyvitystä sellaisille asi-
akkaille, jotka ovat laitoksen omistajia.   
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 27 b §  

Vakiohyvityksen määrä  

Vakiohyvityksen määrä on asiakkaan vesi-
huollon vuotuisesta perus- ja käyttömaksus-
ta: 

1) 4 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut 
vähintään 12 tuntia mutta vähemmän kuin 48 
tuntia; 

2) 8 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut 
vähintään 48 tuntia mutta vähemmän kuin 
viikon; 

3) 10 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut 
vähintään viikon ja tämän jälkeen aina 2 
prosenttia kutakin alkavaa viikkoa kohti. 

Vakiohyvityksen enimmäismäärä on 1000 
euroa asiakasta kohti tai yhteensä laskettuna 
10 prosenttia laitoksen vuosittaisesta liike-
vaihdosta. 

Jos vesihuoltolaitos tarjoaa korvaavia vesi-
huollon palveluja vesihuollon keskeytyksen 
aikana, ne otetaan huomioon vakiohyvityksen 
määrää alentavana tekijänä. 

Vakiohyvityksen enimmäismäärä voidaan 
tarkistaa valtioneuvoston asetuksella ra-
hanarvon muutosta vastaavasti. 

 
32 § 

Muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan viranomaisen 8 §:n nojalla anta-

maan päätökseen haetaan valittamalla muu-
tosta siten kuin kuntalaissa (365/1995) sääde-
tään. Valitusoikeus on myös valvontaviran-
omaisella. 
 

32 §  

Muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan viranomaisen 8 §:n tai 17 a §:n no-
jalla antamaan päätökseen haetaan valitta-
malla muutosta siten kuin kuntalaissa 
(365/1995) säädetään. Valitusoikeus on myös 
valvontaviranomaisella. 

 
 ————— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
201   . 

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksy-
tyllä toiminta-alueella vesihuoltolaitos huo-
lehtii huleveden ja perustusten kuivatusveden 
poisjohtamisesta ja käsittelystä tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännös-
ten ja toiminta-alueen hyväksymispäätöksen 
mukaisesti siihen saakka kunnes kunta tekee 
17 a §:ssä tarkoitetun päätöksen huleveden 
viemäröinnistä. Kunnan tulee tehdä tämä 
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päätös viimeistään 31.12.2016. 
Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksy-

tyllä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella 
kiinteistön liittämisvelvollisuus laitoksen ve-
sijohtoon ja viemäriin määräytyy 31.12.2018 
asti tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleen 10 §:n mukaisesti. 
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2.  

Laki  

maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 

Annettu Helsingissä    päivänä       kuuta       201   . 
————— 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 190 §:n 3 ja 4 momentti sekä 204 a §, 
sellaisena kuin ne ovat, 190 §:n 3 momentti laissa 1129/2008 ja 4 momentti laissa 

1441/2006, 204 a § laissa 476/2004  
lisätään 13 a luku, 103 a—103 k §, 182 §:ään 3 momentti, 183 §:ään 4 momentti seuraavas-

ti: 
 
 
 
 13 a luku  

Hulevesiä koskevat erityiset säännökset 

 
 
 103 a §  

Hulevesien hallinnan määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) hulevedellä rakennetulla alueella maan 

pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle vas-
taavalle pinnalle kertyvää sade- tai sulamis-
vettä sekä rakennetun alueen kuivatusvettä;  

2) hulevesien hallinnalla hulevesien imeyt-
tämiseen, johtamiseen, viemäröintiin ja käsit-
telyyn liittyviä toimenpiteitä; 

3) yhdyskunnan hulevesijärjestelmällä hu-
levesien hallintaan tarkoitettujen alueiden ja 
rakenteiden kokonaisuutta mukaan lukien ve-
sihuoltolain (119/2001) 17 a §:ssä tarkoitetut 
vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostot; 
ja 
4) yhdyskunnan hulevesijärjestelmän vaiku-
tusalueella aluetta, jolla sijaitsevia kiinteistö-
jä yhdyskunnan hulevesijärjestelmä palvelee.  
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 103 b §  

Hulevesien hallinnan tavoitteet 

Hulevesien hallinnan tavoitteena on: 
1) imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden 

kerääntymispaikalla; 
2) kehittää hulevesien suunnitelmallista 

hallintaa asemakaava-alueella;  
3) ehkäistä hulevesistä aiheutuvia haittoja 

ja vahinkoja ottaen huomioon myös ilmaston 
muuttuminen pitkällä aikavälillä; ja 

4) luopua hulevesien johtamisesta jätevesi-
viemäriin. 
 

 
 103 c §  

Hulevesien hallinta 

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiin-
teistönsä hulevesien hallinnasta.  

Kunta vastaa hulevesien hallinnan järjes-
tämisestä asemakaava-alueella. Kunta voi ot-
taa järjestettäväkseen hulevesien hallinnan 
muillakin alueilla.  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä hulevesien hallinnasta 
kiinteistöllä. 
 

 
 103 d §  

Hulevesien hallintaa koskevat määräykset 

Kunnan määräämä monijäseninen toimie-
lin voi antaa kuntaa tai kunnan osaa koske-
via tarkempia määräyksiä hulevesien hallin-
nasta.  

Määräysten valmistelussa, laatimisessa ja 
hyväksymisessä noudatetaan, mitä 15 §:ssä 
säädetään rakennusjärjestyksestä.  

Määräykset voivat koskea;  
1) hulevesien määrää, laatua, maahan 

imeyttämistä, viivyttämistä ja tarkkailua sekä 
hulevesien käsittelyä kiinteistöllä; 

2) kiinteistön liittämistä yhdyskunnan hule-
vesijärjestelmään; ja 

3) muita näihin rinnastettavia, hulevesien 
hallintaan liittyviä seikkoja. 

Määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikut-
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teisessa yleiskaavassa tai asemakaavassa on 
asiasta toisin määrätty. 
 

 
 103 e §  

Määräys hulevesistä aiheutuvan haitan pois-
tamiseksi 

Kunnan monijäseninen toimielin voi antaa 
kiinteistön omistajalle tai haltijalle määräyk-
sen hulevesistä aiheutuvan haitan poistami-
seksi. 

Jos hulevesistä aiheutuvan haitan poista-
minen vaatii usean kiinteistön yhteisiä järjes-
telyjä, kunnan monijäseninen toimielin voi 
kiinteistön omistajan aloitteesta ja muita 
kiinteistön omistajia tai haltijoita kuultuaan 
määrätä kiinteistön tai kiinteistöjen hulevesi-
en johtamisesta. Yhteisjärjestelyssä noudate-
taan soveltuvin osin, mitä 164 §:n 2-4 mo-
mentissa säädetään. 

Luonnollisen vedenjuoksun muuttamiseen 
sovelletaan, mitä 165 §:ssä säädetään. Oji-
tukseen sovelletaan, mitä vesilaissa 
(587/2011) säädetään. 
 

 
 
 103 f §  

Kielto johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin 

Kiinteistön hulevesiä ei saa johtaa jäteve-
siviemäriin. Kunnan määräämä viranomai-
nen voi kuitenkin antaa määräajaksi suostu-
muksen hulevesien johtamiseen jätevesi-
viemäriin vesihuoltolaitosta kuultuaan, jos;  

1) kysymys on ennen tämän lain voimaan-
tuloa olemassa olleesta viemäristä, joka on 
tarkoitettu myös hulevesien johtamiseen; 

2) vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa ky-
kenevän huolehtimaan hulevesien viemäröin-
nistä ja niiden käsittelystä osana jäteveden 
käsittelyä taloudellisesti ja asianmukaisesti 
erityisesti ympäristönsuojelulliset näkökoh-
dat ja muu yhdyskuntajätevesiä koskeva lain-
säädäntö huomioon ottaen; ja  

3) hulevesien jätevesiviemäriin johtamises-
ta luopuminen aiheuttaisi saavutettaviin hyö-
tyihin verrattuna kohtuuttomia kustannuksia.  

Jos hulevesiä johdetaan jätevesiviemäriin, 
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johtamiseen sovelletaan vesihuoltolain 
(119/2001) jätevesien johtamista koskevia 
säännöksiä. 

 
 103 g §  

Hulevesisuunnitelma  

Kunta hyväksyy hulevesisuunnitelman, jos-
sa esitetään yhdyskunnan hulevesijärjestel-
mään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut 
ja rakenteet, kuten ojat, kosteikot, imeytys-
alueet, valumavesien reitit, putket ja pump-
paamot. Suunnitelmassa osoitetaan myös 
kiinteistöt, jotka kuuluvat yhdyskunnan hule-
vesijärjestelmän vaikutusalueeseen.  

Hulevesisuunnitelma voi olla osa katu-
suunnitelmaa tai yleisten alueiden suunni-
telmaa. 

Hulevesisuunnitelma on laadittava siten, 
että suunnitelmassa otetaan huomioon ase-
makaava, katusuunnitelma ja yleisten aluei-
den suunnitelma ja että se täyttää toimivuu-
den, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaati-
mukset myös sademäärän ja rankkasateiden 
lisääntyessä. Suunnitelmaa laadittaessa nou-
datetaan, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovai-
kutuksesta kaavaa valmisteltaessa. 

 
 103 h § 

Yhdyskunnan hulevesijärjestelmän toteutta-
minen 

Kunnan on huolehdittava, että yhdyskun-
nan hulevesijärjestelmä toteutetaan asema-
kaavan mukaisen maankäytön tarpeita vas-
taavasti, jos hulevesiä ei voida muilla kei-
noilla hallita tässä luvussa tarkoitetulla ta-
valla ja jos hulevesijärjestelmän toteuttami-
sesta aiheutuvat kustannukset eivät ole koh-
tuuttomat. 
 

 
 103 i §  

Kiinteistön hulevesien johtaminen yhdyskun-
nan hulevesijärjestelmään 

Kiinteistön hulevedet on johdettava yhdys-
kunnan hulevesijärjestelmään.  

Kunnan määräämä viranomainen osoittaa 
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kiinteistön hulevesijärjestelmän ja yhdyskun-
nan hulevesijärjestelmän yhteensovittamisek-
si tarpeelliset rajakohdat kiinteistön välittö-
mään läheisyyteen ja antaa johtamiseen liit-
tyviä määräyksiä. Jos vesihuoltolaitos huo-
lehtii vesihuoltolain (119/2001) 3 a luvun 
mukaisesti huleveden viemäröinnistä, laitos 
osoittaa vesihuoltolain 17 b §:n mukaisesti 
kiinteistöä varten liittämiskohdan hule-
vesiviemäriverkostoonsa ja antaa liittämises-
tä ohjeet kiinteistön omistajalle tai haltijalle. 

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiin-
teistön huleveden johtamiseen käytettävästä 
laitteistosta ja rakenteista rajakohtaan asti.  

Hulevesien hallinta kiinteistöllä on toteu-
tettava yhdyskunnan hulevesijärjestelmän 
kanssa yhteensopivaksi. 

 
 
 103 j §  

Johtamisvelvollisuudesta vapauttaminen 

Kunnan määräämä viranomainen voi ha-
kemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuk-
sen 103 h §:ssä tarkoitetusta velvollisuudesta 
johtaa kiinteistön hulevedet yhdyskunnan hu-
levesijärjestelmään, jos kiinteistön omistaja 
tai haltija huolehtii hulevesien hallinnasta 
asianmukaisesti muilla toimenpiteillä. 

 
 103 k §  

Hulevesien hallinnasta kunnalle perittävät 
maksut 

Kunta voi periä kiinteistön omistajalta tai 
haltijalta liittymismaksun yhdyskunnan hule-
vesijärjestelmän rakentamiskustannusten kat-
tamiseksi. 

Kunta voi periä yhdyskunnan hulevesijär-
jestelmän käytöstä ja ylläpidosta vuosittaisen 
maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueel-
la sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai 
haltijoilta.  

Kunta hyväksyy maksujen määräämisen 
perusteet sisältävän taksan. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut mak-
sut voidaan periä siinä järjestyksessä kuin 
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa (706/2007) säädetään. 
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182 § 

Uhkasakko ja teettämisuhka 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

182 §  

Uhkasakko ja teettämisuhka 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, nouda-

tetaan myös kunnan monijäsenisen toimieli-
men päättäessä huleveden hallintaan liitty-
vistä velvoitteista.  
 

 
183 § 

Tarkastusoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

183 §  

Tarkastusoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1-3 momentissa säädetään, noudate-

taan myös silloin, kun kunnan määräämä vi-
ranomainen hoitaa tämän lain 13 a luvun 
mukaisia tehtäviään kiinteistön hulevesijär-
jestelmän toimivuuden selvittämiseksi. 

 
 

190 § 

Muutoksenhaku muusta viranomaisen pää-
töksestä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan viranomaisen suunnittelutarveasi-

assa tekemää 137 §:n mukaista päätöstä, 
poikkeamispäätöstä, rakennuslupaa, toimen-
pidelupaa ja katusuunnitelmaa koskevassa 
asiassa hallinto-oikeuden päätökseen, jolla 
valitus on jätetty tutkimatta tai jolla ei ole 
muutettu valituksen kohteena ollutta viran-
omaisen päätöstä, saa hakea muutosta valit-
tamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. (30.12.2008/1129) 

 
 
 
 
 
 
 
Rakennuslupaa tai katusuunnitelmaa kos-

kevaan hallinto-oikeuden päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla siltä osin kuin 
asia on ratkaistu lainvoiman saaneessa ase-
makaavassa. (29.12.2006/1441) 
— — — — — — — — — — — — — —  

190 §  

Muutoksenhaku muusta viranomaisen pää-
töksestä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan viranomaisen suunnittelutarveasi-

assa tekemää 137 §:n mukaista päätöstä, 
poikkeamispäätöstä, rakennuslupaa, toimen-
pidelupaa ja katusuunnitelmaa koskevassa 
asiassa sekä kunnan määräämän monijäseni-
sen toimielimen hulevesien hallintaa koske-
vassa asiassa tekemää 103 d §:n mukaista 
päätöstä ja hulevesistä aiheutuvan haitan 
poistamista koskevassa asiassa tekemää 103 
e §:n mukaista päätöstä sekä kunnan 103 f 
§:n mukaista hulevesisuunnitelmaa koskevas-
sa asiassa hallinto-oikeuden päätökseen, jol-
la valitus on jätetty tutkimatta tai jolla ei ole 
muutettu valituksen kohteena ollutta viran-
omaisen päätöstä, saa hakea muutosta valit-
tamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan.  

Rakennuslupa, katusuunnitelmaa tai hule-
vesisuunnitelmaa koskevaan hallinto-
oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla siltä osin kuin asia on ratkaistu 
lainvoiman saaneessa asemakaavassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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204 a § (11.6.2004/476) 

Kaavoituksesta ja tonttijaosta aiheutuvien 
töiden suorittaminen 

Tontin tai muun kiinteistön omistaja ja hal-
tija on velvollinen sallimaan kaavoituksesta 
tai tonttijaosta aiheutuvien töiden suorittami-
sen alueellaan. Toimituksessa asetettua merk-
kiä ei saa luvatta poistaa, siirtää tai vahingoit-
taa. Jollei merkkejä ole tarkoitettu ainoastaan 
lyhytaikaisiksi, ne on sijoitettava rakennuk-
seen tai aitaan taikka maahan mahdollisuuk-
sien mukaan siten, etteivät ne haittaa kiinteis-
tön tavanmukaista käyttämistä eivätkä aiheuta 
vältettävissä olevaa ympäristön rumentumis-
ta. 
 

204 a §  

Kaavan, tonttijaon ja kunnan hulevesi-
suunnitelman laatimiseen liittyvät työt 

Tontin tai muun kiinteistön omistaja ja hal-
tija on velvollinen sallimaan kaavan, tonttija-
on tai kunnan hulevesisuunnitelman laatimi-
seen liittyvien töiden tekemisen alueellaan. 
Toimituksessa asetettua merkkiä ei saa luvat-
ta poistaa, siirtää tai vahingoittaa. Jollei 
merkkejä ole tarkoitettu ainoastaan lyhytai-
kaisiksi, ne on sijoitettava rakennukseen tai 
aitaan taikka maahan mahdollisuuksien mu-
kaan siten, etteivät ne haittaa kiinteistön ta-
vanmukaista käyttämistä eivätkä aiheuta väl-
tettävissä olevaa ympäristön rumentumista. 
 

 


