
vesiviemärit, siirtymäaika on kolme vuotta 
saneerauksesta. 

Jos hulevedet imeytetään tontilla tai ne 
on johdettu avo-ojiin, hulevesi-maksua tai 
sekaviemäröintimaksua ei peritä.

mistä selviää, mihin hulevesi  
tontillani Johdetaan?
Kiinteistön omistajan velvollisuus on sel-
vittää, miten hulevesijärjestelyt on tontilla 
hoidettu. Jos kiinteistö sijaitsee alueella, jolla 

ei ole yleistä hulevesiviemäriä, kiinteistö saa 
johtaa perustusten kuivatusvedet jätevesi-
viemäriin. Kattovesien johtaminen jäteve-
siviemäriin ei ole koskaan ollut sallittua. 
Kiinteistön omistajan tulee varmistua, että 
Riihimäen Vedelle on toimitettu ajantasainen 
asemapiirustus, missä hulevesien johtaminen 
on esitetty.

Myös niissä tilanteissa, jos kiinteistöltä 
peritään väärää maksua tai jos maksua ei 
pitäisi periä ollenkaan, pyydämme olemaan 
yhteydessä Riihimäen Veteen asian selvit- 
tämiseksi. Vuoden vaihteessa hulevesi- 
maksu ja sekaviemäröintimaksu on viety 
kiinteistöille aluejakona, eikä yksittäisten 
kiinteistöjen hulevesien johtamista ole  
tutkittu. ■

yhteyshenkilönä hulevesiasioissa  
Riihimäen Vedellä on kehittämis- 
insinööri tuuli tetri, puhelin 019 758 4858,  
sähköposti tuuli.tetri@riihimaki.fi.  
yhteydenotot mieluiten sähköpostilla.

VEsIPOsTIA

Hulevesi on 
rakennetul-
la alueella 
katolle tai 
muille pin-
noille ker-
tyvää sade- 
ja sulamis-
vettä.

mitä hulevesi on?
Hulevesi on rakennetulla alueella maan pin-
nalle, rakennuksen katolle tai muille vastaa-
ville pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä. 
Mitä Vesilaitoksen Yleisissä toimitusehdoissa 
sanotaan hulevesistä, koskee lisäksi perustus-
ten kuivatusvesiä (salaojavedet).

miksi hulevesistä  
laskutetaan?
Hulevesimaksu ja sekaviemäröintimaksu pe-
rustuvat vesihuoltolain muutokseen, joka on 
tullut voimaan 1.9.2014. Lain mukaan huleve-
den johtaminen ja käsittely eivät ole enää ve-
sihuoltoa, eikä niistä aiheutuvia kustannuksia 
voida kattaa jätevesimaksulla, niin kuin  
on tehty tähän saakka.

Riihimäen vesihuoltoliikelaitoksen  
johtokunta päätti kokouksessaan 14.9.2016 
§ 90, että Riihimäen Vesi ottaa vuoden 2017 
alusta käyttöön huleveden perusmaksun sekä 
sekaviemäröinnin perusmaksun ja samaan  
aikaan alennetaan jäteveden käyttömaksua. 

kysymyksiä Ja vastauksia 
hulevedestä
riihimäen vesi on ottanut käyttöön tämän vuoden alusta uuden laskutus-
tavan, jossa hulevedet ja sekäviemäröintivedet erotetaan toisistaan.

Huleveden perusmaksu ja sekaviemäröinti-
maksu ovat vuosimaksuja, jotka laskutetaan 
tasaisin erin joka laskulla.

Vesihuoltolain mukaan hulevesiverkoston 
rakentaminen ja kunnossapito voi olla kau-
pungin omaa toimintaa tai jos sovitaan, myös 
vesilaitos voi hoitaa huleveteen liittyviä teh-
täviä. Riihimäellä on sovittu, että Riihimäen 
Vesi hoitaa putkitettujen hulevesiviemäreiden 
rakentamisen ja kunnossapidon. Kustannuk-
set katetaan kiinteistöiltä perittävillä hulevesi-
maksuilla.

Riihimäen kaupunki korvaa vesihuoltolii-
kelaitokselle yleisten alueiden kuten katujen 
ja puistojen kuivatuksesta aiheutuvat kustan-
nukset.

miten laskutus  
määräytyy?
Hulevesimaksua peritään kiinteistöiltä, jotka 
johtavat hulevesiä hulevesiviemäriin, ja seka-
viemäröintimaksua kiinteistöiltä, jotka johta-
vat hulevesiä jätevesiviemäriin.

Sekaviemäröintimaksu on aluksi yhtä  
suuri kuin hulevesimaksu. Kolmen vuoden 
siirtymäajan jälkeen sen on tarkoitus 
olla kaksinkertainen hulevesimak-
suun verrattuna ja kuuden vuoden 
kuluttua jopa nelinkertainen.  
Sekaviemäröintimaksun nousu  
koskee niitä kiinteistöjä, 
joilla on mahdollisuus 
liittyä hulevesiviemäriin. 
Saneerattavilla alueilla, 
joille rakennetaan hule-

hulevesimaksu

omakoti- Ja paritalot 
20,00 €/v (alv  0%) 
24,80 €/v (alv 24 %)

muiden kiinteistöJen maksut  
lasketaan kaavalla  
h = y X a X k
h = hulevesi/sekaviemäröinti-maksu. 
y = hulevesimaksun yksikköhinta,  
1.1.2017 lähtien 20 eur/v.       
A = liittyneen tontin pinta-ala/1000. 
K = kiinteistötyyppikerroin.
K = 2  asuinkiinteistöillä ja julkisilla 
rakennuksilla.
K = 4 muilla kiinteistöillä.

Maksuun lisätään laskutettaessa 
arvonlisävero.

muista:
kiinteistön  

tietojen  
päivittäminen  
on kiinteistön  

omistajan  
vastuulla 

kiinteistön omistaJan tulee päi-
vittää kiinteistön piirustukset, kun tehdään 
lisäyksiä tai muutoksia kiinteistön vesi- ja 
viemärilaitteistoihin. Vesihuoltolaitoksen 
yleisten toimitusehtojen mukaan kiinteistön 
kvv-laitteistoja ovat kiinteistön laitteistot 
talous-, sammutus-, jäte- sekä huleveden ja 
perustusten kuivatusvesien johtamiseksi.

Riihimäen Vedelle tulee toimittaa asema-
piirustus, joka sisältää rakennuksen ulkopuo-
liset vesi- ja viemärilaitteet sekä hulevesijär-
jestelyt riippumatta siitä, mihin hulevedet on 
johdettu. 

Jos tehdään lisäyksiä tai muutoksia ra-
kennuksen sisällä, tulee Riihimäen Vedelle 
toimittaa rakennuksen pohjapiirustus, missä 
on esitetty vesi ja viemärilaitteet. Piirustukset 
tulee siis päivittää myös putkia uusittaessa, 
vaikka putkien sijainti ei muutu.

Kun kiinteistöllä pohditaan vesi- ja  
viemärilaitteiden uusimista, on hyvä olla 
yhteydessä Riihimäen Veden tarkastustek-
nikkoon ja käydä hänen kanssaan läpi  
työn suunniteltu laajuus. Tässä yhteydessä 
 päätetään myös, onko työhön nimettävä  
kvv-työnjohtaja. Kvv-työnjohtaja vastaa siitä, 
että kiinteistössä tehtävät vesi- ja viemäri-
laitteistoihin kohdistuvat työt tehdään  
määräysten mukaan ja suunnitelmia noudat-
taen.

Jos kiinteistön vesijohdoissa on vuoto tai 
viemäri tukkeutuu, on ajan tasalla olevista 
piirustuksista hyötyä myös ongelmakohdan 
löytämisessä ja sitä kautta vahinkojen mini-
moinnissa. Ajan tasalla olevat piirustukset 
on siksi tärkeää säilyttää myös kiinteistöllä. 
Myynnin yhteydessä piirustukset tulee luo-
vuttaa uudelle omistajalle. ■
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kesän 2017 verkostosaneeraus-
alueina on kaksi aluetta Hirsi- 
mäestä. 

Hirsimäen eteläinen alue käsit- 
tää Salkokadun, Savikonkadun,  
Puutarhakadun ja Koivukadun sekä  
Orvonpolun, Leskenpolun ja Vir- 
manpolun, Seiväskujan, Halkokujan,  
Humalapolun ja Vierrekujan ver- 
kostojen saneeraukset.

Hirsimäen itäinen alue  käsit-
tää Kaarlonkadun, Asepajankadun, 
Raitasenpolun sekä Jyrkkälänkujan  
verkostojen uusimisen.

Urakoitsijana molemmilla alueilla 
toimii Destia Oy. ■

1. hirsimäen eteläinen saneerausalue.
2. hirsimäen itäinen alue.

Vesihuollon verkostosaneeraukset 2017

1. 2.

merkittävin ja kaikille asiakkaille  
näkyvä taksamuutos on hulevesimak- 
sun ja sekaviemäröintimaksun käyttöön- 
otto. Samassa yhteydessä alennetaan jäte- 
veden käyttömaksua. Talousveden käyttö-
maksu ja perusmaksut pysyivät ennal- 
laan. 

Talousveden käyttömaksu on 1,66 €/m³ 
ja jäteveden käyttömaksu 2,06 €/m³. Hinnat 
sisältävät arvonlisäveron 24 %. 

Hulevesiasioiden eriyttämiseen vesi- 
huollosta liittyy myös tonttijohtomaksujen 
uusiminen. Maksuissa on eriytetty hule- 
veden tontti-johto omaksi maksukseen  
kokonaishinnan säilyessä likimain ennal-
laan.

Palvelumaksuista korottuvat vesimit-
tarin tarkastusmaksu, talosulkuventtiilin 
avaus- ja sulkumaksu sekä vesimittarin  
ylimääräisestä lukemisesta perittävä maksu.

Taksamuutoksia vuonna 2017

Talousveden käyttö-
maksu on 1,66 €/m³, 
jäteveden 2,06 €/m³. 


