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Taustaa 

 
• Lainsäädännön muutokset 
• Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutos (958/2012) tuli voimaan 

1.1.2013 
• Viiden vuoden siirtymäsäännös uusien asetusten laatimiselle (1.1.2018) 
• Uudet asetuksenantovaltuudet uudisrakentamiselle, korjausrakentamiselle 

ja rakennustuotteille  
• Olennaiset tekniset vaatimukset, MRL 117 a – g § (Terveellisyys 117 c §) 
• Perustuslain vaatimukset  

 
• Rakennustuoteasetus, CPR (EU n:o 305/2011) ja 

tuotehyväksyntälaki (954/2012) 
• CE-merkintä pakollinen silloin, kun se on mahdollinen 
• Tällä hetkellä talousveden kanssa kosketuksissa oleville rakennustuotteille 

CE-merkintä ei ole mahdollinen 
• Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (954/2012) 
• Tuotehyväksyntää koskevat vaatimukset uuteen malliin, annataan erillisinä 

olennaisten teknisten vaatimusten asetuksina tuoteryhmittäin 
• Tuoteominaisuuksia on voitava verrata kansallisiin vaatimuksiin 
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Tavoitteet  
 

• Asetus uuden lainsäädännön mukaiseksi 
• Vain sitovat määräykset 
• Otsikoidut pykälät ja luvut 
• Tarkkarajaisuus ja täsmällisyys 
 

• Terveysriskien välttäminen 
• Talousveden kanssa kosketuksissa olevat rakennustuotteet 
• Takaisinvirtauksen estäminen 
• Lämpötilat 
 

• Vesivahinkojen välttäminen 
• Osien ja tuotteiden yhteensopivuus ja putkistojen tiiviys 
• Vesivuotojen havaittavuus 

 
• Tuotehyväksyntävaatimusten  täsmentäminen 
• Tuoteryhmäkohtaiset vaatimuksten täsmentäminen (olennaiset teknisten 

vaatimusten asetukset erillisinä) 
 

• Dokumentointi työn eri tarkastusvaiheissa 
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Taustaselvitykset ja valmistelutyö 

 
1. Tuotehyväksyntää ja standardisointia käsittelevä selvitystyö,         

(2014 Talotekniikkateollisuus ry.) 
 

2. Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja koskevien 
rakentamismääräysten (D1) toimivuus ja kehittämistarpeet 
rakennusvalvonnan kannalta, (2017 RTY) 
 

3. Kansainvälinen vertailu kiinteistöjen vesi- ja 
viemärilaitteistoja (D1) ja kosteusteknistä toimivuutta 
koskevista säädöksistä (C2), (Sweco) 
 

Ympäristöministeriössä on pidetty neljä kuulemis- ja 
keskustelutilaisuutta sidosryhmien edustajien kanssa 
• Pykäläluonnosten läpi käyntiä ja keskustelua kehitystarpeista 
• Kommenttien kokoamista 

 
Konsultaatiot 
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Keskeisiä muutoksia 
• Määräyksissä ei isoja sisällöllisiä muutoksia 
• Asetus aikaisempaa tiiviimpi paketti 
• Soveltamisalassa mukana uusien rakennusten lisäksi olemassa 

olevan rakennuskannan korjaus- ja muutostyöt, laajennukset ja 
käyttötarkoituksen muutostyöt 

• Lämpimän käyttöveden kiertojohtoon liitettävien laitteiden 
rajoitusten täsmennykset 

• Tiiviysvaatimuksia tarkennettu 
• Hulevesien poisjohtamisen tarkennukset 
• Osa nykyisistä ohjeista nousee asetuksen tasolle (esim. 

lattiakaivojen sijainnit ja sulkuventtiilien sijainnit) 
• Dokumentoinnin vastuut tarkastusvaiheittain (merkinnät 

tarkastusasiakirjaan) 
• Mitoitusohjeet oppaisiin 
• Asetuksen tueksi valmistellaan opasmateriaalia (Talotekniikka 

Teollisuus koordinoi) 
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Poimintoja asetusluonnoksesta (1/5) 

• 4 § Veden laatu 
• Erityissuunnittelijan tulee selvittää kiinteistön vesilaitteistoon johdettavan 

veden laatu teknistä suunnittelua ja korroosion välttämistä varten 

 
• 5 § Suojaaminen terveydellisiltä vaaroilta ja muilta haitoilta 
• Rakennusvaiheen vastuuhenkilön huolehdittava vesilaitteistoon kuuluvien 

rakennustuotteiden suojaamisesta kastumiselta ja epäpuhtauksilta 

työmaavarastoinnin ja rakentamisen aikana. 

 

• 6 § Veden lämpötila 
• Kylmä vesi max 20 ᵒC (kesällä max 24 ᵒC) 

• Lämmin vesi vähintään 55 ᵒC vesilaitteistossa (lämminvesikalusteesta 20 s 

kuluessa) 
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Poimintoja luonnoksesta (2/5) 

• 8 § Lämpimän käyttöveden kiertojohto 
• Rajoituksia lämmönluovuttimien ja pyyhekuivaimen asentamiseen 

lämpimän käyttöveden kiertojohtoon 

 

• 13 § Vuotojen havaittavuus 
• Rakenteissa olevien kytkentäjohtojen on oltava saumattomia. 

• Vesivuotojen havaitsemiseksi on käytettävä rakenteellisia ratkaisuja, jotka 

ohjaavat vuotoveden näkyville. 

 
• 17 § Vesilaitteiston sulku- ja varolaitteet 
• Sulkuventtiilien sijainnit ohjeesta määräykseen. 

 

• 20 § Vesilaitteiston tiiviyden toteaminen 
• Tiiviys on varmistettava vesipainekokeella. 
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Poimintoja asetusluonnoksesta (3/5) 

• 26 § Viemäröinnin järjestäminen 
• Tilat, jotka on varustettava lattiakaivolla, on nostettu ohjeesta 

määräykseksi. 

 

• 27 § Jätevesien pumppaamo 
• Jos viemäripiste sijaitsee padotuskorkeuden alapuolella, jätevedet on 

pumpattava.  

• Korjaus- ja muutostyössä padotuskorkeuden alapuolella sijaitseva 

yksittäinen viemäripiste voidaan pumppauksen sijasta varustaa 

padotusventtiilillä. 

 

• 31 § Viemärilaitteiston tiiviys 
• Viemärilaitteiston on oltava vesi- ja ilmatiivis. 
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Poimintoja asetusluonnoksesta (4/5) 

• 35 § Hulevesijärjestelmän suunnittelu 
• Ensisijainen ratkaisu hulevesien poistamiseksi on niiden viivyttäminen ja 

imeyttäminen kiinteistöllä. 

• Jos hulevesien imeyttäminen ei ole maaperän ominaisuuksien vuoksi 

mahdollista, kiinteistöllä on oltava hulevesilaitteisto, jonka kautta 

hulevedet virtaavat avo-ojaan, vesistöön tai kunnan hulevesiviemäriin. 

 

• 37 § Rakennuksen sisäpuolisten hulevesiviemäreiden tiiviys ja 
käyttövarmuus 
• Sisäpuolisten hulevesiviemäreiden tiiviys on tarkistettava 

painemittauksilla, siten, että se kestää täyden pystysuuntaisen putken 

vesipatsaan paineen. 
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Poimintoja asetusluonnoksesta (5/5) 

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä 
rakennustyön tarkastusasiakirjaan: (määräyksissä) 
 
• Vesilaitteiston tiiviyden toteamisesta 
• Vesilaitteiston huuhtelusta 
• Mahdollisesta puhdistuksesta ja desinfioinnista 
• Vesilaitteiston paineen ja vesikalusteiden virtaamien mittaus- ja 

säätötyön suunnitelmanmukaisuudesta 
• Lämpimän käyttöveden kiertojohdon virtausnopeudesta 
• Viemärilaitteiston tiiviyden toteamisesta. 

 
Erityisalan työnjohtajan on huolehdittava, että kyseiset 
toimenpiteet on tehty. 
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Aikataulu 

 
• Asetusluonnos oli lausunnolla 2.6.-14.7.2016 

 
• Lausuntoja kaikkiaan 35 kpl 

 
• Asetusluonnos on lähetetty komission teknisten määräysten 

ilmoitusmenettelyyn 19.9.2017 (notifiointiin) 
 

• Perustelumuistion päivittäminen ja valmiiksi saattaminen 
 
• Uusi asetus tarkoitus saada voimaan 1.1.2018 
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