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MUUTOKSENHAKU HULEVESIMAKSUUN 

 
 

Tällä lomakkeella voitte hakea muutosta koskien kiinteistönne hulevesimaksua hulevesilaskun saapumisen 
jälkeen. Hakemus ei vaikuta laskun maksamiseen eräpäivään mennessä. Mahdollinen muutos maksuun 
hyvitetään. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta. Hakemus on toimitettava 
osoitteella Akaan kaupunki, Tekninen toimi/hulevesi, PL 34, 37801 AKAA tai sähköpostitse 
2020hulevesimaksu@akaa.fi (viestin otsikkokenttään MUUTOKSENHAKU HULEVESIMAKSUUN). 

 

Kiinteistön tiedot 
 

Kunta Kiinteistötunnus 

Kiinteistön lähiosoite 

Kiinteistön postinumero ja postitoimipaikka 

 

Hakijan tiedot 
 

Kiinteistön omistajan/haltijan nimi 

Yhteyshenkilö Puhelinnumero 

Lähiosoite 

Postinumero ja postitoimipaikka Sähköpostiosoite 

 

Muutoksen hakeminen ja hakemuksen perusteet 
 

  
Muutos Haluan hakea muutosta hulevesimaksuun koskien laskua nro  maksun 
hulevesi‐ määrä  euroa. 
maksuun  

Vähennystä 
hulevesi‐
maksusta on 
mahdollista 
hakea vain 
yhdellä 
vähennys‐
perusteella  
(A/B/C/D2/D3) 
 
Valittu peruste: 

 

Vähennysperusteet: kerroin 

A 
Kiinteistölle on rakennettu rakennusvalvonnan hyväksymän luvan 
mukaisesti huleveden hallintamenetelmiä, joilla vähennetään, tasataan tai 
muulla tavoin käsitellään kiinteistöltä syntyviä hulevesiä 

0,5 

B Kiinteistö on saanut luvan johtaa kaikki hulevetensä valtion järjestelmään 0,5 

C Kiinteistö on ainoastaan yleishyödyllisessä tarkoituksessa 0,5 

D 

Kasvillisuuspeitteisyyden oikeuttama euromääräinen vähennys 
hulevesimaksun perusosasta (kuitenkin enintään puolet perusosasta): 

€‐määrä 
 

1)  kasvillisuuden osuus tontin pinta‐alasta <25 % ‐> ei vähennystä – 

2) kasvillisuuden osuus tontin pinta‐alasta >25 % mutta <50 %  30 €  

3) kasvillisuuden osuus tontin pinta‐alasta > 50 %  50 €  
 

 
saapunut 
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Lisätietoja  

 
Liitteet: 

Voitte jättää tarvittaessa hakemukseenne liitteitä. Yksilöikää liitteet kohdassa lisätietoja. Liitteistä tulee olla selkeästi 

todennettavissa oikeutus hakemaanne vähennykseen. Selkeät liitteet jouduttavat hakemuksenne käsittelyä. 

Tarvittaessa pyydämme teiltä lisäselvityksiä asian ratkaisemiseksi. 

Päätöksen toimittaminen: 

Päätös ja mahdolliset lisäselvityspyynnöt toimitetaan hakijalle (valitse toinen): □ sähköpostitse □ kirjeitse 

Paikka, aika ja allekirjoitus 
 
       

 
Paikka ja pvm Allekirjoitus (nimenselvennys) 

 
 

Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta. Hakemus ei vaikuta laskun maksamiseen eräpäivään 
mennessä. Mahdollinen muutos hyvitetään. 
Hakemus on toimitettava osoitteella Akaan kaupunki, Tekninen toimi/hulevesi, PL 34, 37801 AKAA tai 
sähköpostitse 2020hulevesimaksu@akaa.fi (viestin otsikkokenttään MUUTOKSENHAKU HULEVESIMAKSUUN). 
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