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§ 470
Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY) välisten hulevesi- ja sekaviemäröintisopimus-
ten muuttaminen sekä sopimuksia koskevan päätösvallan siirtämi-
nen

HEL 2018-004374 T 00 01 06

Esitys

Kaupunginhallitus:

1. hyväksyi HSY:n ja sen jäsenkuntien välisen hulevesien viemä-
röinnistä tehdyn sopimuksen (hulevesisopimus) muuttamisen 
sopimuksen liitteenä olevien huleveden viemäröinnin aluetta ku-
vaavien karttojen osalta; 

2. hyväksyi Helsingin kaupungin ja HSY:n välisen hulevesien hal-
linnasta sekaviemäröintialueella tehdyn sopimuksen (sekavie-
märöintisopimus) muuttamisen sopimuksen liitteenä ole-
van sekaviemäröinnin aluetta kuvaavan kartan osalta;

3. oikeuttaa maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan hulevesisopi-
muksen ja sekaviemäröintisopimuksen muuttamisen; 

4. oikeuttaa maankäyttöjohtajan hyväksymään muut kuin periaat-
teellisesti merkittävät sopimusmuutokset huleveden viemäröin-
nin alueeseen ja sekaviemäröinnin alueeseen; 

5. oikeuttaa maankäyttöjohtajan tekemään tarvittaessa merkityk-
seltään vähäisiä sopimusmuutoksia hulevesisopimukseen ja se-
kaviemäröintisopimukseen sekä määräämään yhteyshenkilöt, 
joiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimusten toteutumista; 

6. valtuuttaa maankäyttöjohtajan yhdessä kuntatekniikan seuranta-
ryhmän (KT-seurantaryhmän) kanssa käsittelemään yleisten 
alueiden huleveden viemäröinnistä Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymälle (HSY) maksettavan korvauksen perus-
tana olevat laskelmat vuosittain;

7. oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymään periaat-
teellisesti merkittävät sopimusmuutokset huleveden viemäröin-
nin alueeseen ja sekaviemäröinnin alueeseen; ja

8. oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymään edellä 
mainitun lisäksi myös muut hulevesisopimuksen ja sekaviemä-
röintisopimuksen muutokset siltä osin kuin toimivaltaa ei ole siir-
retty maankäyttöjohtajalle.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Huleveden viemäröinti eteläinen suurpiiri
2 Huleveden viemäröinti itäinen suurpiiri
3 Huleveden viemäröinti kaakkoinen suurpiiri
4 Huleveden viemäröinti keskinen suurpiiri
5 Huleveden viemäröinti koillinen suurpiiri
6 Huleveden viemäröinti läntinen suurpiiri
7 Huleveden viemäröinti pohjoinen suurpiiri
8 Sekaviemäröintialue Helsinki
9 Sopimusluonnos, hulevesisopimuksen muuttaminen
10 Sopimusluonnos, sekaviemäröintisopimuksen muuttaminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös 17.9.2018 § 599 hulevesisopimuksesta ja sekaviemäröintisopimuksesta

Kaupunginhallitus hyväksyi 17.9.2018 § 599 HSY:n ja sen  jäsenkun-
tien välisen sopimuksen hulevesien viemäröinnistä (hulevesisopimus) 
ja HSY:n ja Helsingin kaupungin välisen sopimuksen hulevesien hallin-
nasta sekaviemäröintialueella (sekaviemäröintisopimus). Samalla kau-
punginhallitus hyväksyi osana sopimuksia huleveden viemäröinnin 
aluetta kuvaavan kartan ja sitä täydentävän sanallisen määrittelyn alu-
eesta Helsingin osalta sekä sekaviemäröinnin aluetta kuvaavan kartan.

Huleveden viemäröinnin kartta kuvaa aluetta, jolla HSY vesihuoltolai-
toksena vesihuoltolain (119/2001, muut. 681/2014) 17 a §:n mukaisesti 
huolehtii huleveden viemäröinnistä Helsingissä. Helsingin kaupungin ja 
HSY:n välisessä hulevesisopimuksessa on tarkemmin määritelty lait-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2021 3 (9)
Kaupunginhallitus

Asia/13
14.06.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

teiden ja rakenteiden omistajuus ja kunnossapitovastuu huleveden 
viemäröinnin alueella. 

Sekaviemäröinnin aluetta kuvaava kartta kuvaa aluetta, jolla HSY huo-
lehtii sekaviemäröinnistä. Sekaviemäröinnillä tarkoitetaan hulevesien 
johtamista viemäriin, jossa sekä jätevedet että hulevedet johdetaan tar-
koituksella samassa viemärissä. Sekaviemäröintisopimuksessa määri-
tellään tarkemmin asiaa koskeva vastuunjako Helsingin kaupungin ja 
HSY:n välillä.

Samalla kun kaupunginhallitus hyväksyi hulevesisopimuksen päätök-
sellään, se siirsi kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtajalle 
toimivallan tehdä hulevesisopimukseen tarvittaessa merkitykseltään 
vähäisiä muutoksia ja määrätä yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on seu-
rata ja valvoa hulevesisopimuksen toteutumista. Kaupunginhallitus siir-
si maankäyttöjohtajalle vastaavan toimivallan myös sekaviemäröintiso-
pimuksen osalta. Lisäksi kaupunginhallitus valtuutti maankäyttöjohtajan 
yhdessä kuntatekniikan seurantaryhmän (KT-seurantaryhmä) kanssa 
käsittelemään yleisten alueiden huleveden viemäröinnistä HSY:lle 
maksettavan korvauksen perustana olevat laskelmat vuosittain.

Lainsäädännölliset lähtökohdat

Vesihuoltolain 17 a §:n mukaan kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen 
kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii päätöksessä määriteltävällä 
alueella huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vas-
taavasti. Viemäröinti on osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
103 b §:ssä tarkoitettua hulevesien hallintaa. Päätöksen edellytyksenä 
on, että:

1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan huleveden viemäröinnistä ta-
loudellisesti ja asianmukaisesti; ja

2) viemäröinnin kustannusten kattamiseksi perittävät maksut muodos-
tuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Lisäksi päätöksen edellytyksenä on, että kunta ja laitos ovat sopineet 
huleveden viemäröinnistä tai, jos tällaista sopimusta ei ole, hulevedet 
viemäröidään päätöksessä tarkoitetulla alueella maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaisen asemakaavan, hulevesisuunnitelman, katusuunni-
telman tai yleisen alueen suunnitelman mukaisesti.

Päätökseen on liitettävä kartta, jossa esitetään alueet, joilla on vesi-
huoltolaitoksen hulevesiviemäriverkosto, sekä alueet, joille verkosto ra-
kennetaan. 
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Lainsäädännössä ei määritellä sekaviemäröintiä eikä sekaviemäröinnin 
alueen perustamista. Sekaviemäröinti tarkoittaa vesihuoltolain näkö-
kulmasta hulevesien johtamista jätevesiviemäriin ja asiallisesti kyse on 
siten jäteveden viemäröinnistä. Jäteveden viemäröinnin alue hyväksy-
tään osana vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta. Vesihuoltolain 7 §:n 
mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kat-
taa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon 
tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskun-
takehityksen vuoksi. Vesihuoltolain 8 §:n mukaan kunta hyväksyy vesi-
huoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä 
toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esi-
tyksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. 

Helsingin kaupunki on neuvotellut vesihuoltolaitoksena toimivan HSY:n 
kanssa hulevesiviemäröinnistä ja sekaviemäröinnistä ja tehnyt niitä 
koskevat sopimukset, joita tällä päätöksellä muutetaan. Selvyyden 
vuoksi todetaan, että kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lu-
pajaosto on toimivaltainen antamaan vesihuoltolain 8 ja 17 a §:n mu-
kaiset hallintopäätökset, kun sopimusmuutoksista on päätetty.

Hulevesisopimukseen tehtävät muutokset

HSY on ehdottanut muutoksia kaupunginhallituksen 17.9.2018 hyväk-
symään hulevesisopimukseen. Sopimusmuutokset koskevat muutoksia 
kartalla esitettyyn huleveden viemäröinnin alueeseen, josta HSY huo-
lehtii. Aluetta koskevat muutokset on käyty läpi kuntatekniikan seuran-
taryhmässä (KT-seurantaryhmä), joka koostuu kaupunkien (Helsinki, 
Espoo, Kauniainen ja Vantaa) ja HSY:n edustajista. Alkuperäiseen hu-
leveden viemäröinnin alueeseen nähden alueeseen on sekä lisätty että 
siitä on poistettu kiinteistöjä. Muutokset johtuvat osin siitä, että huleve-
den viemäröintialueessa on havaittu epätarkkuuksia ja puutteita, joita 
on ollut tarpeen korjata karttaan. Alueeseen tehdyt supistukset ovat 
teknisluontoisia. Uusia kiinteistöjä on lisätty huleveden viemäröinnin pii-
riin myös hulevesiverkoston laajenemisen perusteella. 

Liitteenä oleviin karttoihin on merkitty, mitkä kiinteistöt lisätään huleve-
den viemäröinnin alueeseen ja mitkä siitä poistetaan sopimusmuutok-
sen johdosta. Sopimusmuutoksen hyväksymisen jälkeen huleveden 
viemäröinnin alue muodostuu kokonaisuudessaan kartoilla alueista, 
jotka on merkitty ”huleveden viemäröintialue 2019” ja ”huleveden vie-
märöintialueen tarkistamisessa alueelle lisätyt kiinteistöt” –nimillä. Li-
säksi kartoilla on kuvattu alustavat huleveden viemäröinnin laajenemi-
salueet lähivuosille. Niiden osalta sopimusmuutokset käsitellään myö-
hemmin erikseen.

Sekaviemäröintisopimukseen tehtävät muutokset
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HSY on ehdottanut muutoksia kaupunginhallituksen 17.9.2018 hyväk-
symään sekaviemäröintisopimukseen. Sopimusmuutokset koskevat 
muutoksia kartalla esitettyyn sekaviemäröinnin alueeseen. Aluetta kos-
kevat muutokset on käyty läpi kuntatekniikan seurantaryhmässä (KT-
seurantaryhmässä). Alkuperäiseen sekaviemäröinnin alueeseen näh-
den alueeseen on sekä lisätty että siitä on poistettu kiinteistöjä. Muu-
tokset johtuvat osin siitä, että alkuperäinen sekaviemäröintialue ei ole 
täysin vastannut sitä, millä alueilla HSY:llä on sekaviemäröintiverkostoa 
ja millä kiinteistöillä voi olla liittymä sekaviemäriverkostoon. Muutosten 
johdosta sekaviemäröinnin alue myös vastaa paremmin kiinteistörajoja. 
Sekaviemäröintialueelta on poistettu joitakin puistoalueita tai muita vas-
taavia alueita ja katualueita, joilla ei ole liittymiä sekaviemäröintiverkos-
toihin tai joille on rakennettu erillinen hulevesiviemäröinti. Sekaviemä-
röintialueeseen lisättyjä suurimpia kohteita ovat Hernesaari ja Lapin-
lahden sairaalan alue.

Liitteenä olevaan sekaviemäröinnin alueen karttaan on merkitty, mitkä 
kiinteistöt lisätään sekaviemäröinnin alueeseen ja mitkä siitä poistetaan 
sopimusmuutoksen johdosta. Sopimusmuutoksen hyväksymisen jäl-
keen sekaviemäröinnin alue muodostuu kokonaisuudessaan kartoilla 
alueista, jotka on merkitty ”muuttumaton sekaviemäröintialue” ja ”seka-
viemäröintialueeseen tarkistuksessa lisätyt osat” -nimillä. Lisäksi kartal-
la on informatiivisuuden vuoksi esitetty sekaviemäröintialueelta eriytet-
tyyn hulevesiviemäriin liitettävissä olevat kiinteistöt.

Sopimusmuutoksista päättäminen

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että se oikeutettaisiin hyväksy-
mään jatkossa sopimuksia koskevat muutokset siltä osin kuin toimival-
taa ei ole siirretty maankäyttöjohtajalle. 

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtajalla olisi ensinnäkin 
edelleen toimivalta tehdä kaupunginhallituksen päätöstä 17.9.2018 (§ 
599) vastaavasti hulevesisopimukseen ja sekaviemäröintisopimukseen 
tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muutoksia sekä määrätä yhteys-
henkilöt, joiden tehtävänä on seurata ja valvoa hulevesisopimuksen ja 
sekaviemäröintisopimuksen toteutumista. Maankäyttöjohtaja valtuutet-
taisiin myös edelleen yhdessä kuntatekniikan seurantaryhmän (KT-
seurantaryhmän) kanssa käsittelemään yleisten alueiden huleveden 
viemäröinnistä HSY:lle maksettavan korvauksen perustana olevat las-
kelmat vuosittain kaupunginhallituksen päätöstä 17.9.2018 (§ 599) vas-
taavasti.  

Lisäksi maankäyttöjohtaja oikeutettaisiin hyväksymään muut kuin peri-
aatteellisesti merkittävät muutokset huleveden viemäröinnin ja seka-
viemäröinnin alueisiin, mitä voidaan pitää perusteltuna, sillä aluemuu-
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toksissa ei ole kyse sopimusten keskeisten periaatteiden muutoksista. 
Periaatteellisesti merkittävinä muutoksina viemäröinnin alueisiin pidet-
täisiin esimerkiksi kokonaisten kaupunginosien sisällyttämistä huleve-
den- tai sekaviemäröinnin alueeseen tai tätä vastaavia muita laajoja 
muutoksia viemäröinnin alueisiin. Lisäksi periaatteellisesti merkittävinä 
muutoksina pidettäisiin muitakin sellaisia aluemuutoksia, joilla arvioi-
daan olevan laajoja vaikutuksia alueen kiinteistöjen huleveden- tai se-
kaviemäröinnin järjestämiseen. 

Siltä osin kuin maankäyttöjohtajalla ei olisi toimivaltaa hyväksyä sopi-
musmuutoksia, hyväksyisi ne kaupunkiympäristölautakunta. Koska 
kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään muitakin maankäytön 
suunnitteluun liittyviä asioita, on tarkoituksenmukaista, että toimivalta 
päättää muista sopimusmuutoksista ja periaatteellisesti merkittävistä 
huleveden ja sekaviemäröinnin alueiden muutoksista on jatkossa kau-
punginhallituksen sijaan kaupunkiympäristölautakunnalla. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Huleveden viemäröinti eteläinen suurpiiri
2 Huleveden viemäröinti itäinen suurpiiri
3 Huleveden viemäröinti kaakkoinen suurpiiri
4 Huleveden viemäröinti keskinen suurpiiri
5 Huleveden viemäröinti koillinen suurpiiri
6 Huleveden viemäröinti läntinen suurpiiri
7 Huleveden viemäröinti pohjoinen suurpiiri
8 Sekaviemäröintialue Helsinki
9 Sopimusluonnos, hulevesisopimuksen muuttaminen
10 Sopimusluonnos, sekaviemäröintisopimuksen muuttaminen

Oheismateriaali

1 Hulevesisopimus
2 Hulevesisopimus_sanallinen_määrittely
3 Sekaviemarointisopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2021 7 (9)
Kaupunginhallitus

Asia/13
14.06.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 09.02.2021 § 61

HEL 2018-004374 T 00 01 06

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus:

1. hyväksyy hulevesien viemäröinnistä tehdyn sopimuksen (hule-
vesisopimus) muuttamisen sen liitteenä olevan huleveden vie-
märöinnin aluetta kuvaavan kartan osalta; 

2. hyväksyy hulevesien hallinnasta sekaviemäröintialueella tehdyn 
sopimuksen (sekaviemäröintisopimus) muuttamisen sen liitteenä 
olevan sekaviemäröinnin aluetta kuvaavan kartan osalta;

3. oikeuttaa maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan hulevesisopi-
muksen ja sekaviemäröintisopimuksen muuttamisen; 

4. oikeuttaa maankäyttöjohtajan hyväksymään muut kuin periaat-
teellisesti merkittävät sopimusmuutokset huleveden viemäröin-
nin alueeseen ja sekaviemäröinnin alueeseen; 

5. oikeuttaa maankäyttöjohtajan tekemään tarvittaessa merkityk-
seltään vähäisiä muita sopimusmuutoksia hulevesisopimukseen 
ja sekaviemäröintisopimukseen sekä määräämään yhteyshenki-
löt, joiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimusten toteutu-
mista; 

6. valtuuttaa maankäyttöjohtajan yhdessä kuntatekniikan seuranta-
ryhmän (KT-seurantaryhmän) kanssa käsittelemään yleisten 
alueiden huleveden viemäröinnistä Helsingin seudun ympäristö-
palvelut –kuntayhtymälle (HSY) maksettavan korvauksen perus-
tana olevat laskelmat vuosittain;

7. oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymään periaat-
teellisesti merkittävät sopimusmuutokset huleveden viemäröin-
nin alueeseen ja sekaviemäröinnin alueeseen; ja
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8. oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymään edellä 
mainitun lisäksi myös muut hulevesisopimuksen ja sekaviemä-
röintisopimuksen muutokset siltä osin kuin toimivaltaa ei ole siir-
retty maankäyttöjohtajalle.

29.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tiina Tikkala, lakimies, puhelin: +358 9 310 32082

tiina.tikkala(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 599

HEL 2018-004374 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus 

a) hyväksyi hulevesisopimuksen Helsingin seudun ympäristöpalvelut –
kuntayhtymän (HSY) ja sen jäsenkuntien kesken ehdolla, että muut jä-
senkunnat ja HSY tekevät vastaavan sisältöiset päätökset,

b) hyväksyi HSY:n huleveden viemäröintialueen kartan Helsingin osalta 
(sisältäen karttojen täydentävän sanallisen määritelmän),

c) oikeutti maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan hulevesisopimuksen,

d) oikeutti maankäyttöjohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa 
merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja määräämään yhteyshenkilöt, 
joiden tehtävänä on seurata ja valvoa hulevesisopimuksen toteutumis-
ta,

e) hyväksyi hulevesisopimuksen mukaisen yleisten alueiden huleveden 
viemäröinnistä HSY:lle maksettavan korvauksen siten, että se tulee 
voimaan vaiheittain vuosien 2019-2021 aikana maksuosuuden ollessa 
vuonna 2019 1/3, vuonna 2020 2/3 ja vuonna 2021 täysimääräinen,

f) valtuutti maankäyttöjohtajan yhdessä kuntatekniikan seurantaryhmän 
(KT-seurantaryhmän) kanssa käsittelemään yleisten alueiden huleve-
den viemäröinnistä HSY:lle maksettavan korvauksen perustana olevat 
laskelmat vuosittain,
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g) hyväksyi HSY:n ja Helsingin kaupungin välisen sopimuksen huleve-
sien hallinnasta sekaviemäröintialueella sekä oikeuttaa maankäyttöjoh-
tajan allekirjoittamaan sopimuksen,

h) oikeutti maankäyttöjohtajan tekemään sekaviemäröintialueen hule-
vesisopimukseen tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja 
määräämään yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on seurata ja valvoa se-
kaviemäröintialueen hulevesisopimuksen toteutumista,

i) hyväksyi HSY:lle maksettavan korvauksen yleisten alueiden huleve-
sien viemäröimisestä sekaviemäröintialueella siten, että se tulee voi-
maan vaiheittain vuosien 2019-2021 aikana maksuosuuden ollessa 
vuonna 2019 1/3, vuonna 2020 2/3 ja vuonna 2021 täysimääräinen.
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