
Hulevesien hallinta 
kiinteistöillä

Ville Hahkala

ympäristötarkastaja

Helsingin kaupunki

Kaupunkiympäristön toimiala, ympäristöpalvelut

26.10.2021



2



Hulevesien hallinta
Tavoitteena on edistää hulevesien imeyttämistä niiden syntypaikalla, ehkäistä 

hulevesistä aiheutuvia haittoja ilmaston muuttuessa sekä vähentää hulevesien 

johtamista jätevesiviemäriin.

Ellei asemakaavassa muuta määrätä, noudatetaan hulevesien hallinnassa 

seuraavaa prioriteettijärjestystä:

1. Hulevesien imeyttäminen ja hyödyntäminen niiden syntypaikalla. *

2. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hidastavalla ja viivyttävällä 

järjestelmällä. *

3. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä yleisillä alueilla 

sijaitseville hidastus- ja viivytysalueille ennen vesistöön johtamista.

4. Hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä suoraan vastaanottavaan vesistöön.

5. Hulevedet johdetaan sekaviemäriin.

* Edellyttää vapautuksen hakemista hulevesiviemäriin liittämisestä, jos kiinteistö 

sijaitsee hulevesiviemärin toiminta-alueella.
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Vesihuoltolain liittämisvelvollisuus ja 
siitä vapauttaminen

VHL 17 b §: Kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen 
hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä 
laitoksen hulevesiviemäriin.

VHL 17 c §: Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää 
hakemuksesta kiinteistölle toistaiseksi voimassa olevan tai 
määräaikaisen vapautuksen 17 b §:ssä tarkoitetusta 
liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin.
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Vapautuksen myöntämisen ehdot

1) liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle tai 
haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön hulevesien 
hallinnasta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat 
kustannukset, vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin vähäinen tarve 
tai muu vastaava erityinen syy;

2) vapauttaminen ei vaaranna huleveden viemäröinnin taloudellista ja 
asianmukaista hoitamista 17 a §:ssä tarkoitetulla vesihuoltolaitoksen 
hulevesiviemäröinnin alueella; ja

3) liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi voidaan poistaa 
muutoin asianmukaisesti.
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Mitä tarkoittaa käytännössä?

Kohtuuttomuutta arvioidaan kiinteistökohtaisesti, tiettyä euromääräistä rajaa 
kohtuuttomuudelle ei ole.

Kohtuuttomuuden arvioinnissa huomioidaan esimerkiksi liittämisestä aiheutuvat 
liittymis-, kaivuu- ja materiaalikustannukset, ei kuitenkaan vuosittaista 
hulevesimaksua.

Huleveden asianmukainen käsittely tarkoittaa, että hulevedet voidaan imeyttää 
omalle tontille tai johtaa muualle siten, ettei hulevesistä aiheudu haittaa muille 
kiinteistöille tai rakenteille. Hulevesiä EI saa johtaa katualueille tai jätevesiviemäriin.

Mikäli kiinteistön omistaja ei käsittele hulevesiä asianmukaisesti, voi kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen kehottaa ja tarvittaessa käyttää 
hallintopakkokeinoja asian korjaamiseksi.
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Vapautushakemus

Lomake löytyy sivulta: www.hel.fi/hulevesi
tai hakusanoillla: ”Hulevesivapautuslomake 
Helsinki”

Perustelut vapauttamiselle voidaan esittää myös 
erillisellä liitteellä.

Eritelty kustannusarvio helpottaa hakemuksen 
käsittelyä.

Hakemuksen käsittelyaika tällä hetkellä n. 3 kk.
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Hakemuksen liitteet

Sijaintikartta ja suunnitelma/selvitys kiinteistön 
hulevesijärjestelmästä.

Jos hulevedet imeytetään kiinteistölle, on 
PAKOLLISENA liitteenä pätevän suunnittelijan tai 
asiantuntijan selvitys maaperän sopivuudesta 
imeyttämiseen.

Jos hulevedet johdetaan rajaojaan tai muuhun 
ojaan, on PAKOLLISENA liitteenä maanomistajan 
tiedot ja suostumus. Jos hulevedet johdetaan 
kaupungin omistamalle yleiselle alueelle, tulee 
kaupungin kanssa tehdä sijoitussopimus.
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Kiitos!

Ville Hahkala

ville.hahkala@hel.fi


