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Uudet asetukset

Muutos nykymääräyksiin nähden merkittävä:

• Tavoitteet kuvataan, mutta keinoja niihin pääsemiseksi ei kerrota

- Tulkinnanvaraisuus lisääntyy

+ Suunnitteluun lisää liikkumavaraa

 Käytännöt muuttuvat kirjaviksi?

 Paikalliset viranomaiset entistä merkittävämmässä roolissa

• Uudet asetukset vaativat rinnalleen ohjeet

• Ohjeissa kuvataan (nykyiset) hyvät käytännöt

• Ohjeilla ei ole juridista asemaa
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Asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

• Nykyisessä D1-osassa 64 sivua

• Konkreettisia mitoitusohjeita ja kytkentäesimerkkejä

• Paljon kuvia, taulukoita, kuvaajia ja kaavoja

• Viimeisin asetusluonnos 11 sivua, joista 8 keskittyy varsinaiseen aiheeseen

• Ei yhtään ohjetta tekniseen toteutukseen

• Ei yhtään kuvaa, taulukkoa, kuvaajaa tai kaavaa

• Ei ohjeista eikä rajoita teknisiä ratkaisuja 

 Ei enää konkreettista tukea suunnitteluun
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Asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

Esimerkki: Takaisinvirtauksen estäminen

UUSI ASETUS D1
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”Vesilaitteiston on oltava sellainen, että torjutaan 
veden takaisinimeytymisestä sekä nesteiden ja 
kaasujen sisään tunkeutumisesta johtuva 
saastumisvaara.” 

”Sammutusvesilaitteistosta ei saa aiheutua 
takaisinvirtausta kiinteistön vesilaitteistoon.”
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Asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

Poimintoja (täsmennyksiä ja tiukennuksia D1-osaan nähden)

• Kylmän käyttöveden lämpötila maks 20 °C, kesä-elokuussa maks 24 °C

• Lämpimän käyttöveden odotusaika maks 20 s

• Käyttöveteen liitettyjä lämmönluovuttimia ei saa käyttää uudiskohteissa

• Asuntokohtaiset vesimittarit pakollisia

• Hulevedet on imeytettävä tai niitä on vähintään viivästettävä kiinteistöllä

• Sisäpuoliset hulevesiviemärit on eristettävä

• Sisäpuolisille hulevesiviemäreille on tehtävä painekoe (kestettävä padotus vesikatolle asti)
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Asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja 
ilmanvaihdosta

• Nykyisessä D2-osassa 34 sivua

• Konkreettisia mitoitusohjeita ja kytkentäesimerkkejä

• Paljon havainnollistavia kuvia, taulukoita, kuvaajia ja kaavoja

• Uudessa asetuksessa 15 sivua, joista 9 keskittyy varsinaiseen aiheeseen

• Ei yhtään ohjetta tekniseen toteutukseen

• Taulukoita ja kuvia vain tiiveyteen ja säädataan liittyen

• Ei ohjeista eikä rajoita teknisiä ratkaisuja 

 Ei enää konkreettista tukea suunnitteluun
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Asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja 
ilmanvaihdosta

Esimerkki: Ulkoilmavirrat

UUSI ASETUS D2 
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”Oleskelutilojen ulkoilmavirraksi on mitoitettava 
vähintään 6 dm³/s henkilöä kohti suunniteltuna 
käyttöaikana, jos tilan käyttötarkoituksesta ei 
aiheudu lisäilmavirran tarvetta. Koko 
rakennuksen ulkoilmavirraksi on mitoitettava 
kuitenkin vähintään 0,35 (dm³/s)/m²lattian 
pinta-alaa kohden suunniteltuna käyttöaikana, 
jos rakennuksen tilan käyttötarkoituksen 
erityisluonteesta ei aiheudu lisäilmavirran 
tarvetta. Asuinhuoneiston ulkoilmavirraksi on 
mitoitettava kuitenkin vähintään 18 dm³/s.”
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Asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja 
ilmanvaihdosta
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Sanavalinnat jättävät paljon tulkinnanvaraa: 

• ”huonelämpötilan on oltava viihtyisä”

• ”ei saa esiintyä haitallisessa määrin”

• ”pysyttävä käyttötarkoituksen mukaisissa arvoissa”

• ”ei saa päästä siinä määrin lunta tai vettä”

• jne
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Asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja 
ilmanvaihdosta
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Poimintoja

• Sisäilmassa ei saa haitallisessa määrin esiintyä terveyttä vaarantavia hiukkasia, mikrobeja 
tai yhdisteitä. D2:ssa annettu ohjeellisia raja-arvoja useille yhdisteille.

• Hiilidioksiditaso 800 ppm yli ulkoilman tason (D2 ”Hiilidioksiditaso maks 1200 ppm”)

• Käyttöajan ulkopuolella ulkoilmavirran on oltava kaikissa tiloissa vähintään 0,15 (l/s)/m²

• Ulospuhallusilman johtaminen seinästä entistä helpompaa 

• Ulko- ja ulospuhallusilmavirrat suunnitellaan siten, ettei ulkovaipan yli synny haitallista 
yli- tai alipainetta. Ei numeerisia arvoja paine-erolle.

• Erillispoistojen ja tulisijojen korvausilmansaanti suunniteltava

• IV-järjestelmän tiiveys on mitattava
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Yhteenveto

• Tavoitteet kuvataan

+ Osin täsmennetty nykymääräysten tulkinnanvaraisia kohtia

- Osin käytetty epätäsmällisempiä ilmaisuja

• Suunnittelua ohjaavia malliratkaisuja hyväksyttävistä toteutustavoista ei esitetä 

+ Lisää liikkumavaraa suunnitteluun

- Tulkinnanvaraisuus lisääntyy

• Asetuksille laadittavat ohjeet tulevat todelliseen tarpeeseen
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Kiitos mielenkiinnostanne!

Sasu Karkiainen


