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Oheismateriaali: 
- Akaan kaupungin hulevesitaksa 1.1.2020 – 
- Yleiset periaatteet hulevesimaksun laskutuksessa 2020

Akaan kaupunki alkoi periä julkisoikeudellista hulevesimaksua vuonna 2018. 
Ennen maksun käyttöönottoa teknisessä toimessa selvitettiin ja valmisteltiin 
hulevesimaksun määräytymisperusteita yhteistyössä HS-Vesi Oy:n, Hattulan 
kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

Ohjeena käytettiin mm. Kuntaliiton julkaisua Julkisoikeudellisen 
hulevesimaksun määrittäminen (Renko ym. 2015), jossa suositellaan maksun 
määrittämiseen seuraavia periaatteita: 

 maksujen tulee olla kohtuullisia, oikeudenmukaisia ja selkeitä 
kiinteistön omistajia ja haltijoita kohtaan

 maksu on mahdollisimman hyvin aiheuttamisperiaatteen mukainen
 maksujen määrittäminen kunnassa on melko yksinkertaista
 maksut perustuvat kohtalaisen muuttumattomiin kiinteistön 

ominaisuuksiin 

Edellä mainittuja periaatteita noudatettiin Akaan kaupungin hulevesimaksun 
määräytymisperusteita muodostettaessa.

Akaan kaupungin hulevesien hallinnan varmistamiseksi liittyvä yhteenveto 
taulukko hulevesituotoista ja -menoista

TP 2019 TA 2020 TAE/raami 2021
Hulevesituotot 390 210 390 210 390 210
Hulevesikulut
(josta HS-Veden 
maksuosuus)

327 300
(217 905)

285 600
(233 670)

325 600
(253 670)

Hulevesituotot muodostuvat hulevesitaksoista. Kaupungin omien kiinteistöjen 
osuus hulevesituotoista on n. 8,5 %. Vuonna 2019 kaupungin osuus oli 
33 120 euroa.

HS-Vedelle maksetaan HS-Veden omistaman hulevesiviemäriverkon käytöstä
vuodessa keskimäärin noin 230 000 euroa. Hulevesikustannukset 
muodostuvat em. maksuosuudesta sekä uudisrakentamisen, kunnossapidon, 
suunnittelun ja hallinnon kustannuksista ja ne vaihtelevat vuosittain 
hankemääristä riippuen.

Lähitulevaisuudessa toteutuvat investointihankkeet, joihin rakennetaan 
hulevesijärjestelmiä, edellyttävät etupainotteista varautumista tuleviin 
kustannuksiin.
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Vuoden 2019 laskutuksen jälkeen hulevesimaksun liittyviä muutos-, oikaisu ja
vapautushakemuksia tuli 27 kpl:tta ja hyvitetty määrä yhteensä 5 690 euroa. 
Hakemukset olivat ensimmäistä kertaa määrämuotoisia lomakkeita.   

Hulevesitaksaan ei ole tarpeellista tehdä muutoksia vuoden 2019 laskutuksen
perusteella. Korjauksia on tehty vain muotoseikkoihin, puuttumatta itse 
sisältöön. Tehdyt korjausehdotukset perustuvat lähinnä muotoseikkoihin ja 
tarkennuksiin, joiden tarve nousi prosessin aikana esiin. Korjauksilla on pyritty
yhtenäistämään termistöä liitteiden ja hakemusten kesken sekä virallisten 
maa- ja rakennusrekisterien mukaan.

 (Lisätietoja kunnossapitopäällikkö Jukka Palonperä puh. 040 335 3274 ja 
tekninen johtaja Jaana Koota puh. 040 335 3517)

Ehdotus Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen Akaan 
kaupungin hulevesitaksan 1.1.2020- ja antaa laskutukseen oheismateriaalina 
olevat yleiset periaatteet.

Käsittely Asian käsittelyn aikana Marko Peltola esitti että, hulevesimaksulla katetaan 
siitä aiheutuvat kulut (285600 euroa), eli alennetaan hulevesimaksun 
perusosan hintoja 25 %. Saija Roininen ja Juhani Jara kannatti Peltolan 
ehdotusta.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta 
poikkeavaa esitys, jolloin asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja ehdotti 
nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi, että ne jotka kannattavat teknisen johtajan 
pohjaehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Marko Peltolan 
ehdotusta, äänestävät ”EI”. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Suoritetussa 
äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Ilkka Rehuttu, Anu Salovaara, Elina 
Talonen-Ojanperä, Maija Toivonen ja Kirsi Vaittinen) ja 5 EI-ääntä (Saija 
Roininen, Juhani Jara, Petri Aarnio, Marko Peltola ja Timo Tammisto). 
Puheenjohtaja totesi, että äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni 
ratkaisee ja että tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan 
päätösehdotuksen.

Päätös Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen 
Akaan kaupungin hulevesitaksan 1.1.2020- ja antaa laskutukseen 
oheismateriaalina olevat yleiset periaatteet.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Marko Pösö poistui kokouksesta ennen tämän 
pykälän päätöksentekoa klo 17.48.

Ote Kunnossapitopäällikkö Jukka Ojanperä, talousjohtaja Mari Puhka-Susi, 
Rahatoimisto, toimistotyöntekijä Marko Pösö


