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vesihuoltolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vesihuoltolain (119/2001) 2—5, 7, 8, 10—12 ja 15 §, 4 luvun otsikko, 18 §:n 1

momentti, 19 ja 20 §, 5 luvun otsikko, 22 ja 27 §, 28 §:n 1 ja 2 momentti ja 32 §:n 3 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 4 ja 11 § laissa 1488/2009, sekä
lisätään lakiin uusi 8 a ja 15 a §, 3 a luku, 19 a ja 20 a—20 d § sekä 24 §:ään uusi 5

momentti seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan asutuksen vesihuol-
toon sekä, jollei toisin säädetä, asutukseen
vesihuollon kannalta rinnastuvan elinkeino-
ja vapaa-ajantoiminnan vesihuoltoon.

Tätä lakia sovelletaan myös rakennetulla
alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle
tai muulle pinnalle kertyvän sade- tai sula-
misveden (hulevesi) viemäröintiin siltä osin
kuin vesihuoltolaitos siitä huolehtii. Mitä
tässä laissa säädetään hulevesistä, koskee li-
säksi perustusten kuivatusvesiä.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) vesihuollolla veden johtamista, käsitte-

lyä ja toimittamista talousvetenä käytettä-
väksi sekä jäteveden poisjohtamista ja käsit-
telyä;

2) talousvedellä ihmisten käyttöön tarkoi-
tettua vettä sen mukaan kuin siitä terveyden-
suojelulaissa (763/1994) säädetään;

3) vesihuoltolaitoksella laitosta, joka huo-
lehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hy-
väksymällä toiminta-alueella;

4) asiakkaalla kiinteistön omistajaa tai
haltijaa taikka muuta, joka tekee vesihuolto-
laitoksen kanssa sopimuksen kiinteistön liit-
tämisestä laitoksen verkostoon tai laitoksen
palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä;

5) kuluttajalla kuluttajansuojalain (38/1978)
1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua henkilöä, joka te-
kee vesihuoltolaitoksen kanssa tässä laissa tar-
koitetun sopimuksen;

6) yleisillä toimitusehdoilla vesihuoltolai-
toksen verkostoon liittämisestä sekä laitoksen
palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä
tehtäviin sopimuksiin liitettäviä yleisiä eh-
toja;

7) huleveden viemäröinnillä huleveden ja
perustusten kuivatusveden poisjohtamista ve-
sihuoltolaitoksen hulevesiviemärissä ja käsit-
telyä;
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8) taajamalla aluetta, jolla asuu vähintään
200 asukasta toisiaan lähellä olevissa raken-
nuksissa.

4 §

Viranomaiset

Tämän lain toimeenpanon yleinen ohjaus
ja seuranta kuuluvat maa- ja metsätalousmi-
nisteriölle.

Tämän lain mukaisia valvontaviranomaisia
ovat toimialoillaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus sekä kunnan terveydensuo-
jeluviranomainen ja kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomainen.

Kuluttaja-asiamies valvoo 5 luvussa tar-
koitettujen sopimusten ehtojen lainmukai-
suutta kuluttajansuojan kannalta.

5 §

Vesihuollon yleinen kehittäminen

Kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueel-
laan yhdyskuntakehitystä vastaavasti tämän
lain tavoitteiden toteuttamiseksi yhteistyössä
alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä
toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien
sekä muiden kuntien kanssa sekä osallistua
vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

7 §

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toi-
minta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiin-
teistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesi-
johtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen to-
teutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehi-
tyksen vuoksi.

8 §

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
hyväksyminen

Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toi-
minta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväk-
syttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehti-
miseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai,

jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, lai-
tosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hy-
väksymistä tai muuttamista asiasta on tiedo-
tettava riittävässä laajuudessa sekä varattava
valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa
lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja
haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:
1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan

vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudelli-
sesti ja asianmukaisesti; ja

2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi
perittävät vesihuollon maksut muodostuvat
kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tu-
lee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tar-
peet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka
on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohto-
verkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatet-
tava laitoksen jätevesiviemäriverkoston pii-
riin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on
myös asetettava tavoitteellinen yhdyskunta-
kehityksen tarpeita vastaava aikataulu toi-
minta-alueen eri osien saattamiselle verkosto-
jen piiriin.

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat
sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäri-
verkoston piiriin saatettavat alueet esitetään
kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla
tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymi-
sestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

8 a §

Vesihuollon turvaaminen toiminta-aluetta
supistettaessa

Tehdessään päätöksen vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueen supistamisesta kunnan on sa-
malla päätettävä, miten vesihuolto turvataan
niillä laitoksen verkostoihin liitetyillä kiin-
teistöillä, jotka jäävät toiminta-alueen ulko-
puolelle.

10 §

Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen
verkostoon

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesi-
johtoon ja jätevesiviemäriin.
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Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kui-
tenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen
vesijohtoon, jos:

1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on ra-
kennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueen hyväksymistä; ja

2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi
terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaati-
mukset täyttävää talousvettä.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tar-
vitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesivie-
märiin, jos:

1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on ra-
kennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueen hyväksymistä ja jätevesien johtami-
sessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympä-
ristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai

2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen
jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä nouda-
tetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa sääde-
tään.

Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä
vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä lai-
toksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin kiin-
teistöä, jonka vedenkulutus tai jolta jätevesi-
viemäriin johdettavan jäteveden laatu tai
määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai lai-
toksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi
muiden kiinteistöjen vesihuollosta.

11 §

Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa
olevan tai määräaikaisen vapautuksen
10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvel-
vollisuudesta tässä pykälässä säädetyin pe-
rustein. Ennen vapautuksen myöntämistä ve-
sihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle
tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuul-
luiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta
kunnan terveydensuojeluviranomaisen lau-
sunto.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on
myönnettävä, jos:

1) liittäminen verkostoon muodostuisi
kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuutto-
maksi, kun otetaan huomioon kiinteistön ve-
sihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet

kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustan-
nukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäi-
nen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja

2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon
taloudellista ja asianmukaista hoitamista ve-
sihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi edel-
lytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuu-
desta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on
käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää
talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin
liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2
momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön
jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan
järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen
vaatimusten mukaisesti.

12 §

Liittämiskohdat

Vesihuoltolaitoksen tulee määrätä jokaista
verkostoonsa liitettävää kiinteistöä varten liit-
tämiskohdat, joiden tulee sijaita kiinteistön
välittömässä läheisyydessä. Liittämiskohtien
sijainnin takia kiinteistön liittämisestä laitok-
sen verkostoon ei saa aiheutua kiinteistön
omistajalle tai haltijalle kohtuuttomia kustan-
nuksia.

15 §

Vesihuoltolaitoksen selvilläolo- ja
tarkkailuvelvollisuus

Vesihuoltolaitoksen on oltava selvillä
käyttämänsä raakaveden määrään tai laatuun
kohdistuvista riskeistä sekä laitteistonsa kun-
nosta. Tässä tarkoituksessa vesihuoltolaitok-
sen on tarkkailtava käyttämänsä raakaveden
määrää ja laatua, laitteistonsa kuntoa sekä
vuotovesien määrää laitoksen vesijohto- ja
viemäriverkostoissa. Tiedot verkostojen si-
jainnista on saatettava sähköiseen muotoon.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee
myös laitosta, joka toimittaa vettä vesihuolto-
laitokselle tai käsittelee vesihuoltolaitoksen
jätevesiä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä selvilläolo- ja tarkkai-
luvelvollisuudesta.
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15 a §

Vesihuoltolaitoksen palvelujen turvaaminen
häiriötilanteissa

Vesihuoltolaitos vastaa verkostoihinsa lii-
tettyjen kiinteistöjen vesihuoltopalvelujen
saatavuudesta häiriötilanteissa. Palvelujen
turvaamiseksi laitoksen on oltava yhteis-
työssä muiden samaan verkostoon liitettyjen
vesihuoltolaitosten, kunnan, kunnan valvon-
taviranomaisten, pelastusviranomaisten, sopi-
muskumppanien ja asiakkaiden kanssa.

Vesihuoltolaitos laatii ja pitää ajan tasalla
suunnitelman häiriötilanteisiin varautumi-
sesta sekä ryhtyy suunnitelman perusteella
tarvittaviin toimenpiteisiin. Laitos toimittaa
suunnitelman valvontaviranomaisille, pelas-
tusviranomaiselle ja kunnalle.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee
myös laitosta, joka toimittaa vettä vesihuolto-
laitokselle tai käsittelee vesihuoltolaitoksen
jätevesiä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä perusteista, joiden mu-
kaan vesihuoltolaitos suunnittelee varautu-
mista häiriötilanteisiin.

3 a luku

Huleveden viemäröinnin järjestäminen ja
hoitaminen

17 a §

Huleveden viemäröinnin järjestäminen

Kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen
kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii
päätöksessä määriteltävällä alueella huleve-
den viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen
tarpeita vastaavasti. Viemäröinti on osa
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
103 b §:ssä tarkoitettua hulevesien hallintaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen
edellytyksenä on, että:

1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan
huleveden viemäröinnistä taloudellisesti ja
asianmukaisesti; ja

2) viemäröinnin kustannusten kattami-
seksi perittävät maksut muodostuvat kohtuul-
lisiksi ja tasapuolisiksi.

Lisäksi 1 momentissa tarkoitetun päätök-
sen edellytyksenä on, että kunta ja laitos ovat
sopineet huleveden viemäröinnistä tai, jos
tällaista sopimusta ei ole, hulevedet viemä-
röidään päätöksessä tarkoitetulla alueella
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen ase-
makaavan, hulevesisuunnitelman, katusuun-
nitelman tai yleisen alueen suunnitelman mu-
kaisesti.

Päätökseen on liitettävä kartta, jossa esite-
tään alueet, joilla on vesihuoltolaitoksen hu-
levesiviemäriverkosto, sekä alueet, joille ver-
kosto rakennetaan.

17 b §

Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen
hulevesiviemäriin

Kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen
hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiin-
teistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemä-
riin.

Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä
vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä lai-
toksen hulevesiviemäriin kiinteistöä, jolta
viemäriin johdettavan huleveden laatu tai
määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai lai-
toksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi
muiden kiinteistöjen huleveden viemäröin-
nistä.

17 c §

Hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta
vapauttaminen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
myöntää hakemuksesta kiinteistölle toistai-
seksi voimassa olevan tai määräaikaisen va-
pautuksen 17 b §:ssä tarkoitetusta liittämis-
velvollisuudesta hulevesiviemäriin. Ennen
vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitok-
selle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluiksi.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta huleve-
siviemäriin on myönnettävä, jos:

1) liittäminen hulevesiviemäriin muodos-
tuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle koh-
tuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteis-
tön hulevesien hallinnasta aiheutuneet kus-
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tannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannuk-
set, vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin
vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen
syy;

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

3) liittämisestä vapautettavan kiinteistön
hulevesi voidaan poistaa muutoin asianmu-
kaisesti.

17 d §

Kielto johtaa kiinteistön hulevesiä
jätevesiviemäriin

Kiinteistöltä ei saa johtaa vesihuoltolaitok-
sen jätevesiviemäriin hulevesiä.

Jos kiinteistön hulevesiä ei poisteta kiin-
teistöltä muulla tavalla, kiinteistö voidaan
kuitenkin liittää jätevesiviemäriin huleveden
poisjohtamiseksi, jos:

1) jätevesiviemäri on rakennettu ennen
vuotta 2015 ja se on mitoitettu myös huleve-
den poisjohtamiseen;

2) alueella ei ole huleveden viemäriver-
kostoa, johon kiinteistö voidaan liittää; ja

3) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan
jätevesiviemäriin johdettavasta hulevedestä
taloudellisesti ja asianmukaisesti.

17 e §

Muut säännökset huleveden viemäröinnin
hoitamisesta

Vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin
hoitamisessa on noudatettava lisäksi, mitä 12,
13, 16 ja 17 §:ssä säädetään.

4 luku

Vesihuoltolaitoksen taloushallinto

18 §

Maksujen yleiset perusteet

Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin
maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä ai-

kavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen
uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset.
Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen
tuotto pääomalle.
— — — — — — — — — — — — —

19 §

Maksut

Vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuol-
losta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään
kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdetta-
van jäteveden määrän ja laadun perusteella.
Vesihuoltolaitos voi periä käyttömaksua
myös huleveden viemäröinnistä.

Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja
perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen
toimittamista palveluista. Nämä maksut ovat
eri alueilla erisuuruisia, jos tämä on tarpeen
kustannusten oikean kohdentamisen tai aihe-
uttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi
taikka muusta vastaavasta syystä. Liittymis-
maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon
myös kiinteistön käyttötarkoitus.

19 a §

Korvaus yleisten alueiden huleveden
viemäröinnistä

Vesihuoltolaitos perii kunnalta kustannuk-
sia vastaavan korvauksen yleisiltä alueilta ve-
sihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin johdetta-
van huleveden viemäröinnistä.

20 §

Vesihuollon eriyttäminen kirjanpidossa

Kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan
eriyttää vesihuolto muista toiminnoista. Vesi-
huollolle on tilikausittain laadittava tase, tu-
loslaskelma ja rahoituslaskelma sekä esitet-
tävä niiden liitteenä olevat tiedot. Tase ja
tuloslaskelma on laadittava kirjanpitolain
(1336/1997) säännösten mukaisesti.

Mitä 1 momentissa säädetään vesihuollon
eriyttämisestä, sovelletaan myös 17 a §:ssä
tarkoitettuun huleveden viemäröintiin.
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Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee
myös laitosta, joka toimittaa vettä vesihuolto-
laitokselle tai käsittelee vesihuoltolaitoksen
jätevesiä tai hulevesiä.

20 a §

Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus

Vesihuoltolaitoksen on laadittava kirjanpi-
tolaissa tarkoitettu toimintakertomus. Siinä
tulee esittää ymmärrettävässä muodossa tä-
män lain 20 §:ssä tarkoitetut tilinpäätöstiedot
sekä tiedot vesihuollon hintatasoa, tehok-
kuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavista
tunnusluvuista.

Toimintakertomuksessa tulee esittää 1 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot myös 17 a §:n mu-
kaisesta huleveden viemäröinnistä.

Toimintakertomuksen sisällöstä voidaan
antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston
asetuksella.

20 b §

Tilinpäätöstietojen ja toimintakertomuksen
tarkastaminen

Tilintarkastajien tulee tarkastaa 20 §:ssä
tarkoitetut tilinpäätöstiedot ja 20 a §:ssä tar-
koitettu toimintakertomus osana kunnan tai
vesihuoltolaitoksen lakisääteistä tilintarkas-
tusta.

20 c §

Tilinpäätöstietojen, toimintakertomuksen, toi-
mitusehtojen ja tunnuslukujen julkistaminen

Vesihuoltolaitoksen tulee julkistaa tieto-
verkossa 20 §:ssä tarkoitetut tilinpäätöstiedot
ja 20 a §:ssä tarkoitettu toimintakertomus. Li-
säksi laitoksen tulee julkistaa tietoverkossa
vesihuollon toimitusehdot ja hinnoittelupe-
rusteet sekä vesihuollon hintatasoa, tehok-
kuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavat tun-
nusluvut.

20 d §

Vesihuollon tietojärjestelmä

Suomen ympäristökeskus ylläpitää vesi-
huollon tietojärjestelmää yhteistyössä elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
kanssa.

Vesihuoltolaitos toimittaa vesihuollon tie-
tojärjestelmään vesihuoltopalvelujensa hinnat
ja niiden määräytymisperusteet sekä tiedot,
joita tarvitaan vesihuollon tehokkuutta, laatua
ja kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen
laskemiseksi.

Mitä 2 momentissa säädetään vesihuolto-
laitoksista, koskee myös laitosta, joka toimit-
taa vettä vesihuoltolaitokselle tai käsittelee
vesihuoltolaitoksen jätevesiä.

Vesihuollon tietojärjestelmästä ja siihen
toimitettavista tiedoista voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä valtioneuvoston asetuk-
sella.

5 luku

Sopimukset vesihuollosta ja huleveden
viemäröinnistä

22 §

Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin
yleiset toimitusehdot

Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin
yleiset toimitusehdot on laadittava siten, että
ne ovat kohtuulliset ja tasapuoliset.

24 §

Sopimuksen irtisanominen

— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 1 ja 3 momentissa

säädetään, vesihuoltolaitos saa irtisanoa
21 §:ssä tarkoitetun sopimuksen verkostoon
liittämisestä ja laitoksen palvelujen toimitta-
misesta ja käyttämisestä myös silloin, kun
asiakkaan kiinteistö jää laitoksen toiminta-
alueen supistamisen takia toiminta-alueen ul-
kopuolelle. Irtisanomisen edellytyksenä on,
että vesihuoltolaitos tai kunta turvaa kiinteis-
tön vesihuollon siten, että asiakkaalle ei ai-
heudu tästä ylimääräisiä kustannuksia.
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27 §

Virhe ja hinnanalennus

Vesihuollossa tai huleveden viemäröin-
nissä on virhe, kun veden laatu tai toimitus-
tapa tai vesihuoltolaitoksen palvelu ei vastaa
sitä, mitä sopimuksen tai säädösten perus-
teella voidaan edellyttää. Vesihuollossa tai
huleveden viemäröinnissä on virhe myös sil-
loin, kun se on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti
keskeytynyt, jollei keskeytys aiheudu vesi-
huoltolaitoksen laitteiston tavanomaisesta
korjaus- tai huoltotyöstä, joka kestää yhtäjak-
soisesti alle 12 tuntia ja josta on ilmoitettu
asiakkaalle etukäteen, tai jollei keskeytystä
voida muutoin pitää keskeytyksen syy ja olo-
suhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Virheenä ei pidetä sellaista vesihuoltolai-
toksen palvelun häiriötä tai keskeytymistä,
joka aiheutuu vesihuoltolaitoksen vaikutus-
mahdollisuuksien ulkopuolella olevasta es-
teestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyt-
tää ottavan huomioon toiminnassaan ja jonka
seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta nou-
dattaen olisi voinut välttää tai voittaa.

Asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan
hinnanalennukseen. Vaatimus hinnanalen-
nuksesta on esitettävä vesihuoltolaitokselle
kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas ha-
vaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se ha-
vaita.

Jos virhe perustuu vesihuollon yli 12 tun-
nin yhtäjaksoiseen keskeytykseen, hinnan-
alennuksen määrä on vähintään kaksi pro-
senttia asiakkaan vuotuisesta perus- ja käyttö-
maksusta. Vesihuoltolaitos vähentää hinnan-
alennuksen asiakkaan laskusta todettuaan ve-
sihuollon yhtäjaksoisen keskeytyksen. Tässä
momentissa säädetystä ei saa asutuksen vesi-
huollossa sopimuksin poiketa asiakkaan va-
hingoksi.

28 §

Vahingonkorvaus

Vesihuoltolaitos on velvollinen korvaa-
maan vesihuollossa tai huleveden viemäröin-
nissä olevasta virheestä henkilölle taikka yk-
sityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoite-
tulle ja vahinkoa kärsineen pääasiassa sellai-

seen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle
aiheutuneen vahingon. Ennen vahingon ilme-
nemistä tehdyn sopimuksen ehto, joka rajoit-
taa vahinkoa kärsineen oikeutta korvaukseen
tämän momentin nojalla, on mitätön.

Vesihuoltolaitos on velvollinen korvaa-
maan vesihuollossa tai huleveden viemäröin-
nissä olevasta virheestä asiakkaalle aiheutu-
van taloudellisen vahingon. Välillisen vahin-
gon vesihuoltolaitos on velvollinen korvaa-
maan vain, jos virhe tai vahinko aiheutuu
huolimattomuudesta laitoksen puolella.
— — — — — — — — — — — — —

32 §

Muutoksenhaku

— — — — — — — — — — — — —
Kunnan viranomaisen 8 tai 17 a §:n nojalla

antamaan päätökseen haetaan valittamalla
muutosta siten kuin kuntalaissa (365/1995)
säädetään. Valitusoikeus on myös valvonta-
viranomaisella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2014. Sen 20 d § tulee kuitenkin voi-
maan 1 tammikuuta 2016.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leen 8 §:n mukaisesti hyväksytyllä toiminta-
alueella vesihuoltolaitos huolehtii huleveden
viemäröinnistä hyväksymispäätöksen mukai-
sesti siihen saakka, kunnes kunta tekee
17 a §:ssä tarkoitetun päätöksen huleveden
viemäröinnistä.

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksy-
tyllä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella,
jossa laitos on ryhtynyt toimenpiteisiin vesi-
huollosta huolehtimiseksi, kiinteistön liittä-
misvelvollisuus laitoksen vesijohtoon ja vie-
märiin määräytyy 31 päivään joulukuuta
2018 asti tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleen 10 §:n mukaisesti.

Kunnan tulee esittää ennen tämän lain voi-
maantuloa hyväksytyt vesihuoltolaitosten toi-
minta-alueet, niillä sijaitsevat taajamat sekä
vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkos-
ton piiriin saatettavat alueet kartalla 8 §:n 4
momentissa tarkoitetulla tavalla viimeistään
31 päivänä joulukuuta 2016.

Vesihuoltolaitoksen tulee saattaa tiedot
verkostojen sijainnista sähköiseen muotoon
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15 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla vii-
meistään 31 päivänä joulukuuta 2016.

Vesihuoltolaitoksella tulee olla 15 a §:n 2

momentissa tarkoitettu suunnitelma häiriöti-
lanteisiin varautumisesta viimeistään 31 päi-
vänä joulukuuta 2016.

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo
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