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HSY:n toimintamallin esittely

Pitäjänmäen putkisaneeraus



• Aluesaneerausmallin tavoitteet
• Mitä tonttijohdot ovat?
• Toimintamallin periaatteet
• Hulevedet

Esityksen sisältö



• Vesi n. 11 km
• Viemäri n. 10 k
• Hulevesi n. 10 km

• Asiakasliittymien määrä n. 350 kpl
• Kiinteistöillä tonttijohtoja arviolta 

yhteensä yli 10 km

HSY:n vesihuoltoverkosto

Saneerattavan alueen vesihuoltoverkosto



• Kohteen vesijohdot ovat 1950-, 60- ja 70-luvuilla rakennettua vanhaa vuotoherkkää 
valurautaa, jossa on ollut useita vuotoja. Vesijohdon venttiilit ja muut varusteet ovat jo 
käyttöikänsä päässä, ja niihin tulee usein toimintahäiriöitä. 

• Alueella on ollut vedenlaatuongelmia. Vesijohtoja käydään huuhtelemassa säännöllisesti 
useassa kohtaa aluetta.

• Jätevesiviemäreissä on havaittu vikoja: mm. painumia ja vuotoja. Viemäreissä on ollut useita 
tukoksia ja viemäriä huuhdellaan säännöllisesti useassa kohtaa aluetta.

• Viinentiellä kiinteistöille on aiheutunut jätevesitulvavahinkoja.

• Hulevesiviemäreissä on havaittu vikoja ja viemäreiden välityskyky ei paikoin riitä 
ilmastonmuutoksen tarpeisiin.

• Tonttijohdot ovat oletettavasti samassa kunnossa kuin HSY:n verkostot perustuen samaan 
ikään ja sijaintiympäristöön. 

Tausta ja toteutustarve 



• Tonttijohtojen saneerauksen tehostaminen
– HSY tarjoaa kiinteistön omistajille kannustinjärjestelmän, jotta asiakkailla on todellista hyötyä tulla 

mukaan saneeraukseen ja urakoitsijalla on kannuste markkinoida tätä

• Alueen vesihuollon uudistaminen kokonaisuutena
– Mahdollista korjata suurempia rakenteellisia ongelmia

• Urakoitsijan osaamisen parempi hyödyntäminen
– Urakoitsija saa uudenlaisia vapauksia toteuttaa hanke
– Mahdollisuus hyödyntää innovaatioita

• Kustannustehokkuuden parantaminen

• Saneerauksesta johtuvien haittojen pienentäminen

• Viestinnän parantaminen, urakoitsijalla vastuu työmaan viestinnästä

Aluesaneerausmallin tavoitteet



Pilottihankkeessa uutta on se, että katusaneerauksen 
yhteydessä HSY saneeraa tonttijohdot kiinteistön 
rajalle asti ja kannustaa kiinteistön omistajia 
saneeraamaan tonttijohdot siitä eteenpäin 
vesimittarille asti. 

Tonttijohtoja ovat kiinteistön 
ja HSY:n runkoverkoston yhdistävät vesi- ja 
viemäriputket sekä sade-, sulamis-, ja 
salaojavesiä keräävät hulevesiputket.

Tonttijohdot kuuluvat kiinteistön vastuulle 
samalla tavoin kuin rakennuksen sisäiset 
putkitukset. Vastuujako on sama huolimatta 
siitä, onko kiinteistö rakennettu omalle vai 
vuokratontille tai onko kyseessä pientalo, 
kerrostalo vai yrityskiinteistö.

Vastuuraja vesijohdossa on kiinteistön 
tonttijohdon ja HSY:n runkojohdon 
liitoskohta. Kiinteistön jäte- ja 
hulevesiviemärin vastuuraja on katualueella 
sijaitsevassa HSY:n tarkastuskaivossa.  

Mitä tonttijohdot ovat?



Kiinteistönomistaja
• varmistaa kiinteistölle laadukkaan juomaveden ja 

katkeamattoman vedenjakelun
• ehkäisee vuotojen tai tukosten aiheuttamia vahinkoja 

omaisuudelle ja ympäristölle
• nostaa kiinteistön arvoa

HSY
• Vähentää vuotoja ja auttaa vesihuollon 

kokonaishallinnassa

Paikalliset liikkujat
• Katualue saadaan kerralla kuntoon, vähäinen tarve 

katurakenteiden avaamiseen urakan jälkeen

Tonttijohtojen saneeraamisen hyödyt 



Tonttijohdon ikä HSY % Kiinteistön %

20-30 70 30

30-40 60 40

yli 40 0 100

* Taulukko: Ikähyvitys katualueen osuudesta.

1. HSY:n urakoitsija saneeraa kaikki yli 20 vuotta 
vanhat tonttijohdot runkoputkesta kiinteistön rajalle 
asti (kuvassa osuus 1).

– Kaikkien tonttijohtojen saneerausmaksu on 
4 000 € (sis. alv. 24 %) /kpl/liittymäkaivanto. Hinta 
sisältää kaivannon teon, putkimateriaalit ja 
liitostyöt. Hinnassa on ikävähennys.*

– Yksittäin erikseen tehtynä vastaava työ maksaisi 
n. 8000 € (sis. alv. 24 %)/kiinteistö.

2. Kiinteistön omistajaa kannustetaan saneeraamaan 
omat tonttijohtonsa kiinteistön rajalta vesimittarille 
asti (osuus 2) urakan yhteydessä. Kannustin: 
omistaja saa yleisellä katualueella tehdyn 
tonttijohtojen saneerauksen veloituksetta.

Linjaus tonttijohtojen saneerauksesta 



Vuonna 1998 rakennettu talo, tonttijohdot saman ikäiset eli 23 vuotta

HSY saneeraa yli 20 vuotta vanhat tonttijohdot yleisellä alueella runkoputkista kiinteistön rajalle asti. 
Saneerauksesta selvitään yhdellä kaivannolla, joten saneerauksen kustannus on 4000 €. HSY 
subventoi 20–30 vuotta vanhojen tonttijohtojen saneeraamista maksamalla 70 prosenttia kustannuksista, 
joten ikävähennyksen jälkeen lasku kiinteistönomistajalle on 1200 €, sis. alv. 24 %.

1. Kiinteistönomistaja päättää saneerata tonttijohtonsa tontin rajojen sisällä. Hän 
saa suoraan urakoitsijalta tarjouksen kustannuksista ja teettää työn.
 HSY ei laskuta yleisen alueen osuutta (1200 €) saneerausmaksusta kompensaationa siitä, että kiinteistönomistaja 

on saneerannut tonttijohdot kiinteistöllään.

2. Kiinteistönomistaja päättää, että hän ei saneeraa tonttijohtoja kiinteistöllään. 
 HSY laskuttaa kiinteistönomistajalta yleisellä alueella saneeraamistaan tonttijohtoista 30 

prosentin omavastuuosuuden eli 1200 €, sis. alv. 24 %. 

Esimerkkejä tonttijohtojen saneerauksista 1/2 



Vuonna 1920 rakennettu talo, tonttijohdot on saneerattu 1970 eli ikä 51 vuotta

HSY saneeraa tonttijohdot runkoputkista kiinteistön tontin rajalle asti. Saneerauksesta selvitään yhdellä 
kaivannolla, joten saneerauksen kustannus on 4000 €. HSY ei subventoi yli 40 vuotta vanhojen 
tonttijohtojen saneeraamista, joten lasku kiinteistönomistajalle on sama 4000 €, sis. alv. 24 %.

1. Kiinteistönomistaja päättää saneerata tonttijohtonsa kiinteistön tontin rajojen sisällä. Kiinteistön 
omistaja saa suoraan urakoitsijalta tarjouksen kustannuksista ja teettää työn.
 HSY ei laskuta kiinteistön osuutta (4000 €, sis. Alv. 24%) saneerausmaksusta 

kompensaationa siitä, että tämä saneerannut tonttijohdot vesimittarille asti.

2. Kiinteistönomistaja ei saneeraa tonttijohtoja kiinteistöllään. HSY laskuttaa saneeraamistaan 
tonttijohtoista yleisellä alueella sadan prosentin osuuden eli 4000 €, sis. Alv. 24%.

Esimerkkejä tonttijohtojen saneerauksista 2/2 



Tontin rajojen sisällä tehtävä saneeraus 
• Kiinteistön omistaja sopii TerraWisen kanssa. TerraWise

selvittää parhaillaan rahoitusmahdollisuutta. 

Yleisellä alueella tehtävä saneeraus: 
• HSY laskuttaa tonttijohdon saneerauksen yleisellä alueella urakan 

valmistumisen jälkeen, vuoden 2022 ja 2023 vaiheessa. HSY:llä on 
mahdollisuus laskuttaa osissa.

Mahdollisesta uudesta hulevesiliittymästä laskutetaan liittymisen yhteydessä.

Saneeraustyön laskut



• Kiinteistönomistaja voi tilata tonttijohtojen saneerauksen tontin rajojen sisäpuolella myös 
muulta kuin HSY:n urakoitsijalta. 

• Jotta kiinteistönomistaja on oikeutettu HSY:n rahalliseen kannustimeen, tulee hänen osoittaa, 
että tonttijohdot on saneerattu asianmukaisesti HSY:n urakan aikana. 

• Kun kiinteistö saneeraa tonttijohdot itse, HSY laskuttaa tekemistään töistä voimassa olevan 
hinnaston mukaan. 
– Kuluja ovat mm. vesimittarituen ja vesimittarin vaihtaminen sekä tonttijohdon avaaminen ja 

sulkeminen.

• Kiinteistönomistajan tulee varmistaa, että tontilla tehtävään työhön on hankittu tarvittavat luvat. 

• Lisätietoja: https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesi--tai-viemariliitosten-uusiminen/

Muun kuin HSY:n urakoitsijan käyttäminen tonttijohtojen saneeraamisessa



Hulevedet



• Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä sekä rakennusten perustusten kuivatusvesiä. 

• HSY:n jäsenkaupungit vastaavat huleveden hallinnan kokonaisuudesta omalla alueellaan 
sekä huolehtivat yleisten alueiden kuten katujen kuivauksesta ja tulvareiteistä. Kunnan 
hulevesijärjestelmään kuuluvat esimerkiksi avo-ojat ja viivytysrakenteet. Kaupunki toimii 
ympäristöviranomaisena ja päättää vapautuksesta liittymisvelvollisuudesta HSY:n
hulevesiviemäriin.

• HSY huolehtii huleveden runkoviemäriverkoston rakentamisesta ja kunnossapidosta erikseen 
määritellyllä huleveden viemäröintialueella.

• Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa rakennuksen kuivatuksesta ja kiinteistöllä 
muodostuvien hulevesien hallinnasta. Hulevettä voidaan imeyttää ja viivyttää sekä johtaa 
hulevesi hallitusti HSY:n hulevesiviemäriin tai kunnan hulevesijärjestelmään. Kiinteistön tulee 
liittyä HSY:n hulevesiviemäriin, jos se sijaitsee huleveden viemäröintialueella.

Hulevesien hallinnan tehtävät ja vastuut HSY:n toiminta-alueella
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• Vesihuoltolaki 17 b §: Kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella 
oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin. 

• Vesihuoltolaki 17 c §: Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta 
kiinteistölle toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 17 b §:ssä 
tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin. 

– Jos kiinteistöllä ei ole hulevesijärjestelmää ja kiinteistönomistaja ei ole halukas sellaista rakentamaan, 
liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta Helsingin kaupungin ympäristöpalveluista, joka on 
asiasta päättävä ympäristönsuojeluviranomainen.

Hulevedet kiinteistöllä



7.5.2021 16

Huomattavaa on, että vapautuksen myöntämiseksi kaikkien yllämainittujen kohtien on 
täytyttävä eli esimerkiksi pelkät korkeat liittymiskustannukset eivät riitä vapautuksen 
myöntämisen perusteeksi, jos muut kohdat eivät täyty.

Vesihuoltolain mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin on myönnettävä, jos:
– 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;

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

– liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

– Hakemus liitteineen toimitetaan Helsingin kaupungin kirjaamoon. Hakemuksen käsittelyaika on keskimäärin 
1-2 kk.

– Vapautuspäätös myönnetään toistaiseksi voimassaolevana tai määräajaksi. Jos vapautuksen edellytykset 
eivät enää täyty, voidaan päätös perua.

Vapautuksen hakeminen liittymisvelvollisuudesta 
hulevesiviemäriin 



Olen asunut kiinteistössä jo 40 vuotta, kiinteistöä ei ole liitetty hulevesiviemäriin. Hulevedet 
imeytyvät tontilla enkä koe tarvetta johtaa niitä hulevesiviemäriin. Miksi kiinteistön on nyt 
liityttävä hulevesiviemäriin? Mitä seuraa, jos en liity?

• Laki ei velvoittanut kiinteistöjä liittymään hulevesiviemäriin 40 vuotta sitten. Nykyinen vesihuoltolaki 
kuitenkin velvoittaa kiinteistön liittymään hulevesiviemäriin vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin 
toiminta-alueella. Liittämisestä voidaan kuitenkin tietyin perustein hakea vapautusta. Jos vapautuksen 
edellytykset eivät täyty ja kiinteistön omistaja laiminlyö liittämisvelvollisuuden, voi kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen tarvittaessa velvoittaa kiinteistön liittymään hulevesiviemäriin. 
Velvoitetta voidaan tehostaa tarvittaessa uhkasakolla.

Mikä on kohtuuton kustannus hulevesiviemäriin liittämiselle?

• Kohtuuttomuutta arvioidaan tapauskohtaisesti. Tavanomaisista kaivuutöistä, hulevesipumpun 
hankinnasta yms. hankinnasta aiheutuvat kustannukset muodostuvat harvoin hakijan kannalta 
kohtuuttomiksi. Jos hulevesiviemärin liitoskohta kuitenkin sijaitsee huomattavan kaukana, liittyminen 
vaatisi huomattavia louhintatöitä, johto- ja viemärilinjojen alituksia yms. saattaa kustannukset muodostua 
kuitenkin hakijan kannalta kohtuuttomiksi. Lisäksi on huomattava, että kohtuuttomuutta arvioitaessa 
huomioidaan vain liittämisen vaativat kertaluontoiset kustannukset, ei esimerkiksi pumppaamon 
vuotuisia käyttö- tai huoltokustannuksia eikä vuotuisia huleveden viemäröintimaksuja. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä hulevesiviemäristä 
vapauttamisesta



Haluan imeyttää kiinteistöni hulevedet tontilleni, jonne ne ovat ennenkin imeytyneet. Miksi 
minulta nyt vaaditaan hakemuksen liitteeksi asiantuntijan lausunto maaperän 
imeytymiskyvystä? Kuka on pätevä arvioimaan maaperän imeytymiskykyä?

• Maaperän imeytymiskyvyn selvityksellä varmistetaan, että hulevedet todella imeytyvät tontilla eivätkä 
valu esimerkiksi naapurikiinteistölle, missä ne voivat aiheuttaa ongelmia. Se, että vesi ei jää seisomaan 
tontille ei välttämättä tarkoita, että se myös imeytyisi tontilla. Maaperän imeytymiskyky arvioidaan usein 
perustamistapalausunnon yhteydessä, mutta myös esimerkiksi geologin, pätevän piha- tai LVI-
suunnittelijan tekemiä arvioita on hyväksytty. 

Hulevesiviemärin liitoskohta sijaitsee kaukana ja liittämiskustannukset muodostuisivat 
suuriksi. Haluan johtaa kiinteistön hulevedet tontin vieressä, kaupungin puistoalueella 
kulkevaan ojaan.

• Tarvitsette hulevesien johtamiselle ojaan maanomistajan suostumuksen, tässä tapauksessa 
sijoitussopimuksen. Kun sopimus kaupungin kanssa on tehty, voitte hakea vapautusta hulevesiviemäriin 
liittämisestä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä hulevesiviemäristä 
vapauttamisesta



Antti Kattilamäki
Projektipäällikkö (toteutus)
050 449 9365

Iiro Hannula
Projektipäällikkö (suunnittelu)
050 462 1474

Ilpo Korhonen
Yksikön päällikkö
050 340 5383

HSY:n hankkeen yhteyshenkilöt:



Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority 

Kiitos
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