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MUISTUTUS JA MUUTOSHAKEMUS HULEVESIMAKSUUN 
(KIINTEISTÖ 434-473-1-174) 

LOVIISAN KAUPUNGILLE 

KAR Oy on vastaanottanut 31. 1. 2020 tiedon Loviisan kaupungin perimästä hulevesimaksusta 
kohdistuen yrityksen (Y-tunnus 2296849-3) omistamaan kiinteistöön Koskenkylän Sahalla, laskun 
numerolla 7600001843, päiväyksellä 27. 1. 2020 ja eräpäivällä 24. 2. 2020, katso Liite 1: 

LIITE01_20200131_KAROy_Loviisan_kaupunki_hulevesilasku_7600001843.pdf. 

Laskuun on merkitty ison teollisuuskiinteistön laskutuskaudeksi 1. 1. – 31. 12. 2019 
hulevesimaksua 634,50 € (ei sisällä eikä lisätä arvonlisäveroa). 

Muutosta haetaan yksipuolisesti määrättyyn maksuun useisiin hyvän hallinnon perusteisiin 
vedoten, joita seuraavassa käsitellään. 

Tämä asiakirja on koostettu siten, että viitatut liitteet ovat lopussa kokonaisuudessaan, PDF-
tulosteina ja valokuvina.  

1 MUUTOSPERUSTEET KAR OY:N HULEVESIMAKSUUN 

KAR Oy hakee kohteliaimmin muutosta yksipuolisesti määrättyyn maksuun seuraavin perustein, 
vedoten mm. hyvän hallinnon oikeusperiaatteisiin, katso kuntaliiton verkkosivut ja tuloste 
verkkosivuilta, Liite 2: 

https://www.kuntaliitto.fi/laki/kunnan-paatoksenteko/hyvan-hallinnon-perusteet  

LIITE02_20200206_Kuntaliitto_www_sivut_hyvan-hallinnon-perusteet.pdf. 

1.1 Ennalta ilmoittamatta takautuvasti määrätty maksu rikkoo 
luottamuksensuoja-, jatkuvuus- ja luottamuksensuojaperiaatteita 

Viranomainen, tässä siis Loviisan kaupunki, ei ole tiedottanut millään tavalla kiinteistön 
omistajaa/haltijaa hulevesimaksujen käyttöönotosta ennen maksun yksipuolista määräämistä, joka 
on tehty yli vuoden takautuvasti(!). Maksut on määrätty kalenterivuodelta 2019, mutta lasku sekä 
ensimmäinen tiedote hulevesimaksujen käyttöönotosta on annettu tiedoksi maksuvelvolliselle 
Postin kantamana 31. 1. 2020, siis 13 kuukautta myöhemmin kuin ensimmäinen laskutuskausi on 
alkanut. 

Kysymys on veron luontoisesta maksusta, jonka on asettanut hallintoviranomainen, jonka tulee 
noudattaa toimessaan Suomen lakeja. 

Hallintotoiminnan lähtökohtana on hallintopäätöksen pysyvyys ja sitovuus suhteessa päätöksen 
tehneeseen viranomaiseen. Maksuvelvollisen tulee voida luottaa siihen, että viranomaisen toiminta 
on ennalta-arvattavaa, siis jatkuvaa ja pysyvää. Yksilön tulee voida luottaa viranomaisen 
toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen: mikäli (merkittäviä) muutoksia on tulossa, tulee 
niistä ilmoittaa suoraan maksuvelvolliselle hyvissä ajoin ennen uuteen käytäntöön siirtymistä. 

Ennalta ilmoittamatta ja takautuvasti määrätty huomattavan suuri maksu on 
luottamuksensuoja-, jatkuvuus- ja luottamuksensuojaperiaatteiden vastainen. 
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1.2 Ennalta ilmoittamatta takautuvasti määrätty ei-vähäinen maksu on hyvän 
hallintotavan vastainen 

Kuten Liitteestä 2 ilmenee, hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat myös palveluperiaate, palvelun 
asianmukaisuus ja neuvontavelvollisuus. Jos/kun Loviisan kaupunki on tiedottanut omilla 
verkkosivuillaan huleveden käyttöönotosta ennakkoon, ei tämä ole riittävää tiedotusta 
asianosaisille. Kaupunki ei voi vaatia, että kiinteistönomistajat seuraisivat jatkuvasti niitä lukuisia 
eri asioita, joita kaupunki verkkosivuillaan tiedottaa tai jättää tiedottamatta, ja jotka kohdistuvat 
tai eivät kohdistu hänen kiinteistöönsä. Näin ei tule olla sellaiselle kiinteistön omistajalle, joka 
asuu alueella vakituisesti, tai sellaiselle, joka ei edes asu kunnalla ja jolle kiinteistö on vain 
vähäisessä varastokäytössä. 

Loviisan kaupunki käyttää hyväkseen hulevesien uudessa maksukäytännössä maankäyttö- ja 
rakennuslain (MRL) muutoksia, jotka eivät ole yleisesti maallikkojen tiedossa, ja joita ei voida 
olettaakaan olevan tiedossa ilman kaupungin nimenomaista ohjeistuista asiassa. Kaupunki on 
toimittanut vasta takautuvasti määrätyn laskun yhteydessä tiedotteen asiasta maksuvelvolliselle. 
Viranomaisen toiminta ei ole ollut täysin vilpitöntä, koska näin toimien maksuvelvollinen ei ole 
saanut ajoissa tietoa uudesta käytännöstä eikä ole voinut omalta osaltaan vaikuttaa käytännön 
muodostumiseen tai muodostumatta jäämiseen. Kun viranomainen vielä ottaa käyttöön uuden 
veronluontoisen ja sellaisenaan ulosmittauskelpoisen maksun, jonka suuruus ei ole vähäinen edes 
kiinteistöveroon verrattuna, viranomaisen rooli tiedottaa asiallisesti ajoissa suunnitelmistaan 
korostuu.  

Viranomaisen toiminta ei ole ollut hyvän hallintotavan mukaista, johon kuuluu asiallinen 
etukäteistiedottaminen merkittävistä muutoksista maksuvelvolliseen nähden. 

1.3 Ennalta ilmoittamatta takautuvasti määrätty kiinteistöveroakin 
suurempi veron luontoinen maksu rikkoo kohtuullisuus- ja 
luottamuksensuojaperiaatteita 

Takautuvasti määrätty ennalta ilmoittamaton veronluontoinen maksu, joka on miltei 1.5 -kertainen 
kiinteistöveroon verrattuna on täysin kohtuutonta, vertaa Liite 3: 

LIITE03_20190228_KAROy_kiinteistovero_434-473-1-174.pdf. 

Kiinteistöverojen muutoksista tiedotetaan valtakunnan laajuisesti ajoissa noudattaen 
jatkuvuusperiaatetta; kiinteistöverojen vuosivaihtelut ovat maltillisia.  

Loviisan kaupungin päätös määrätä merkittävä veronluontoinen maksu takautuvasti ja ennalta 
maksuvelvollista ilmoittamatta on hallintolain suhteellisuus- ja luottamuksensuojaperiaatteiden 
vastainen. 

1.4 Kiinteistöveroakin suurempi veron luontoinen maksu rikkoo 
kohtuullisuus- ja luottamuksensuojaperiaatteita 

KAR Oy:n omistama kiinteistö on vuonna 1983 rakennettu leipomokiinteistö, joka on ollut uudella 
omistajallaan vain varastokäytössä, minkä paloviranomainen on omalla päätöksellään todennut 
(lausunto toimitetaan pyynnöstä). Kiinteistön vähäisen käytön osoittaa myös sen minimaalinen 
vuosittainen sähkönkulutus, joka on pienempi (alle 2000 MWh) kuin keskiverto kerrostalokaksion 
vastaava, katso Liite 4: 

LIITE04_2019_KAROy_kiinteisto_434-473-1-174.pdf_sahkonkulutus.pdf 
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Kiinteistön vähäisen käytön osoittaa myös Loviisan kaupungin vesilaitoksen vesilaskut (KAR Oy, 
asiakasnumerolla 402861, mittarinumerolla 2647), joissa vuotuinen vedenkulutus on ollut vain n. 
2 m3 (hankintavuotta lukuunottamatta, jolloin asianomainen puhdisti koko rakennuksen sisältä), 
katso Liite 5, 

LIITE05_20191231_KAROy_Loviisan_kaupunki_vesilasku_7500078830.pdf. 

KAR Oy maksaa vesi- ja jätevesikuukausimaksuja n. 64 € ja varsinaisia kulutusmaksuja n. 4 € per 
kolmen kuukauden laskutuskausi. Efektiiviisesti katsoen KAR Oy tukee vahvasti Loviisan 
kaupungin vesilaitosta. 

Loviisan kaupungin vesilaitos on kieltäytynyt korjaamasta KAR Oy:n kiinteistön veden 
pääsulkuventtiiliä ennen vesimittaria (sulkuventtiili on jumittunut), vaikka tämä kuuluu 
vesilaitokselle mm. rakennuspiirusten mukaan. Loviisan kaupungin vesihuoltopäällikkö Markku 
Paakkarinen ei suostunut perustelemaan laajemmin päätöstään eikä vastaamaan allekirjoittaneen 
jatkokyselyyn, katso Liite 6: 

LIITE06_20150511_KAROy_veden_paasulkuventtiilin_korjaaminen.pdf. 

Loviisan kaupunki on kieltäytynyt hyvittämästä millään tavalla 10/2019 Koskenkylän Sahan alueen 
päävesiputken rikkoutumista ja sen korjaamisesta aiheutunutta haittaa ja harmaan veden (useiden 
satojen litrojen) juoksuttamista KAR Oy:lle, mikä ei ole siltikään poistanut veden sakeutta. 
Tästäkään tapahtuneesta vesilaitos ei lainkaan tiedottanut erikseen asiakkaan, siis että alueella oli 
sattunut merkittävä putkirikko, joka vaikutti veden saantiin ja käyttöön. Tapahtumasta oli 
ainoastaan kerrottu kaupungin verkkosivuilla, mikä selvisi vasta allekirjoittaneelle myöhemmin. 
Tapahtumankulku esti veden normaalin käytön joulukuussa, kun allekirjoittanut kävi kiinteistöään 
tarkastamassa.  

KAR Oy tukee jo nyt vahvasti Loviisan kaupunkia ja sen vesilaitosta. Kaupunki ei itse hoida 
velvollisuuksiaan KAR Oy:n kiinteistöön ja sen vesiliittymään liittyen. Kaupungin määräämä 
634,50 € vuotuinen hulevesimaksu on kohtuuton kiinteistön käyttöön, käyttöarvoon ja 
kiinteistöveroon (n. 490 €) nähden. 

Loviisan kaupungin päätös määrätä merkittävä ylimääräinen veron luontoinen maksu on 
hallintolain suhteellisuus- ja tarkoitussidonnaisuusperiaatteiden vastainen. 

Hyvään hallintoon kuuluu myös viranomaisen yhteystyövelvoite (Liite 2). Hyvästä hallinnosta ei 
voida puhua, kun viranomainen jättää omat velvoitteensa hoitamatta ja jopa asettaa lisää 
velvoitteita kiinteistön omistajille. 

1.5 Hulevesimaksun keräämisen tarkoitus ei toteudu KAR Oy:n kiinteistön 
kohdalla – merkittävä maksu on tarkoitussidonnaisuus-, suhteellisuus- ja 
luottamuksensuojaperiaatteiden vastainen 

Loviisan kaupunki perustelee hulevesimaksun perimistä hulevesin hallinnassa syntyvien 
kustannusten kattamiseksi. Kaupunki kertoo laskunsa saatteessa muun muassa, että  

"Määräytymisperusteiden kautta maksu on pyritty tekemään selkeäksi ja tasapuoliseksi. 
Esimerkiksi liike- ja teollisuuskiinteistöillä on keskimääräistä enemmän läpäisemättömiä pintoja 
kuin asumiseen tarkoitetuilla pientaloilla." (Liite 1). 

KAR Oy:n 9017 m2 tontin keskivaihella sijaitsee sen ainoa v. 1983 valmistunut 486 m2 varastona 
toimiva (leipomo)rakennus, joka on runsaan kasvillisuuden ja vettä imevän maa-aineksen 
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ympäröimä. Rakennuksen etäisyys pohjoiseen Porvoontielle on n. 50 m ja n. 60 m Suurpellontielle, 
joita kumpaakin kiertää Loviisan kaupungin ylläpitämä avo-oja, katso Liite 7 

LIITE07_20140318_Ote_asemakaavasta_434-473-1-174.pdf  

ja Liite 8 

LIITE08_20140318_Ote_kantakirjasta_434-473-1-174.pdf.  

Kiinteistö rajautuu etelässä suojeltuun ja luonnontilaiseen runsaaasti puita ja pensaita käsittävään 
harjuun ja lännessä ja pohjoisessa viljeltyyn (kaupungin vuokraamaan) peltoon. Ainoastaan idässä 
kiinteistö rajautuu välittömästi Suurpellontielle, mutta tässäkin ilmansuunnassa rakennuksen / 
asfaltoidun pihan ja maantien väliin jää yli 50 m luonnontilaista niittyä.  

Tontilla ei ole omistajan tiedon mukaan salaojia, jotka olisi kytketty kaupungin 
hulevesi/viemärijärjestelmään. Rakennuksen pohjoispuolella sekä vähäisin osin itäpuolella 
sijaitsevan rakennuksesta poispäin viettävän asfaltin (kokonaisalaltaan n. 500 m2) sadevedet 
imeytyvät tehokkaasti kiinteistön niittykasveille ja runsaalle puustolle sekä pensastolle. Etelässä ja 
lännessä runsas kasvillisuus, erityisesti pajukko, imevät hyvin tehokkaasti rakennuksen hulevedet. 
Allekirjoittanut karsii pajukkoa käsivoimin rakennuksen eteläpuolella sekä asfaltin läpi 
tunkeutuvaa kasvustoa säännöllisesti, jotta kiinteistö pihoineen säilyisivät hyvässä ja aikaisempi 
omistajiaan paremmassa kunnossa. Katso Liite 9, allekirjoittaneen ottamia valokuvia 07/2019. 

Kiinteistön vähäisen käytön vuoksi allekirjoittanut tekee pihan lumitöitä vähäisessä määrin. Näin 
ollen edes lumen sulaminen ei aiheuta juurikaan kuormitusta Suurpellontien vieressä kulkevaan 
ojajärjestelmään. Ilmaston lämpenemisen johdosta tulevaisuudessa mahdollinen lumikuormitus 
tulee olemaan vieläkin merkityksettömämpää.  

KAR Oy:n omistama kiinteistö ei perustellusti aiheuta sellaisia hulevesikuormituksia Loviisan 
kaupungille kuin kaupunki väittää (Liite 1). Ison tontin pinta-alasta miltei 90 % on luonnontilaista 
aluetta, jossa on paljon kasvillisuutta: puita, pensaita ja heinikkoa ja muita kasveja. KAR Oy:n 
kiinteistön kohdalla Loviisan kaupungin edellä mainittu väite suuresta määrästä läpäisemättömiä 
pintoja pientalokiinteistöön verrattuna ei pidä lainkaan paikkaansa. Tilanne KAR Oy kiinteistön 
kohdalla on aivan päinvastainen: isosta tontista vain hyvin pieni osa on rakennettua (vettä 
läpäisemätöntä) aluetta. 

KAR Oy:n kiinteistön kuormitus Loviisan kaupungin hulevesiverkostoon on täysin minimaalinen, 
korkeintaan tavallisen paritalon luokkaa, jos edes sitäkään. KAR Oy:n kiinteistö tulee ensisijaisesti 
vapauttaa hulevesimaksusta kokonaan, mikä mahdollisuus on myös todettu Loviisan 
vesiliikelaitoksen omassa esitetyksessä, katso katso verkkosivut ja tämän tallenne, Liite 10: 

http://julkaisu.loviisa.fi/FIN/kokous/20185064-5-1.PDF 

LIITE10_20180530_Loviisan_vesiliikelaitos_johtokunnan_kokous_20185064-5-1.pdf 

KAR Oy:n kiinteistön kohdalla hulevesimaksun keräämisen tarkoitus ei toteudu. Loviisan 
kaupungin määräämä hulevesimaksu on tarkoitussidonnaisuus-, suhteellisuus- ja 
luottamuksensuojaperiaatteiden vastainen. 

2 MUUTOSHAKEMUS HULEVESIMAKSUUN 

Edellä mainituin perustein (Kappaleet 1.1 – 1.5) pyydämme kunnioittavammin seuraavia 
muutoksia KAR Oy:n kiinteistön hulevesimaksuihin. 
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1) Vuodelta 2019 KAR Oy:n ei tule maksaa lainkaan hulevesimaksua, josta Loviisan kaupunki ei ole 
ajoissa ilmoittanut KAR Oy:lle. 

2) Vuodesta 2020 alkaen KAR Oy:n kiinteistön tulee olla ensisijaisesti vapautettu 
hulevesimaksusta ja toissijaisesti sen tulee olla korkeintaan taulukoidun ison pien- tai 
paritalokiinteistön suuruinen (Liite 1: 47 € vuodessa). 

 

Pyydämme ystävällisesti, että kuittaatte vastaanottaneenne muutoshakemuksemme oikea-
aikaisena ja oikeamuotoisena ja vastaatte sähköpostiimme kar@kar.fi. 

Pyydämme myös, että ilmoitatte eräpäivän siirtämisestä käsittelynne ja mahdollisen valituksemme 
hallinto-oikeuteen ajaksi, mikäli emme pääse asiassa sopuun.  

 

Kunnioittavasti,  

 

 
___________________________________________ 

Klaus Riederer, TkT, DI 
KAR Oy, tj.  

 

PS. Pienen yrityksen pyörittäminen on haastavaa Suomessa ja erityisesti Koskenkylän Sahalla. 
Edes Loviisa/Porvoo –akselilla asiakkaita ei ole moniosaajalle eksynyt, kun alueen yrittäjätkin 
hakevat mieluummin palvelunsa muulta kuin allekirjoittaneelta. Stefansin leipomotoiminnan 
jatkamatta jättäminen oli tietoinen valinta: se ei ole ollut kannattavaa tällä vuosituhannella. Siitä 
huolimatta rakennuksen jääminen varastokäyttöön ei ollut suunniteltua, vaan käytännön pakon 
sanelemaa.  
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3 LIITTEET 

1) LIITE01_20200131_KAROy_Loviisan_kaupunki_hulevesilasku_7600001843.pdf. 

2) https://www.kuntaliitto.fi/laki/kunnan-paatoksenteko/hyvan-hallinnon-perusteet 
LIITE02_20200206_Kuntaliitto_www_sivut_hyvan-hallinnon-perusteet.pdf. 

3) LIITE03_20190228_KAROy_kiinteistovero_434-473-1-174.pdf. 

4) LIITE04_2019_KAROy_kiinteisto_434-473-1-174.pdf_sahkonkulutus. 

5) LIITE05_20191231_KAROy_Loviisan_kaupunki_vesilasku_7500078830.pdf. 

6) LIITE06_20150511_KAROy_veden_paasulkuventtiilin_korjaaminen.pdf. 

7) LIITE07_20140318_Ote_asemakaavasta_434-473-1-174.pdf  

8) LIITE08_20140318_Ote_kantakirjasta_434-473-1-174.pdf.  

9) Valokuvia KAR Oy:n kiinteistöstä 434-473-1-174 heinäkuussa 2019 eri ilmansuuntiin. 

10) http://julkaisu.loviisa.fi/FIN/kokous/20185064-5-1.PDF 
LIITE10_20180530_Loviisan_vesiliikelaitos_johtokunnan_kokous_20185064-5-1.pdf 


