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Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen 
vesi- ja viemärilaitteistoista 
 

Ympäristöministeriö (YM) on pyytänyt Energiateollisuus ry:ltä lausuntoa otsikon mu-

kaisesta asetusluonnoksesta. Energiateollisuus ry (ET) kiittää mahdollisuudesta lau-

sua. Seuraavassa on esitetty yksityiskohtaisia kommentteja ja ehdotuksia asetusluon-

nokseen ja siihen liittyvään perustelumuistioon. 

 

Määritelmät 2 § 

Määritelmissä on hieman epäloogisesti lueteltu joukko käsitteitä, joita itse asetusteks-

tissä ei ole lainkaan käytetty (esim. mitoitusvirtaama, normivirtaama). Ehdotamme, 

että kaikki ”ylimääräiset” käsitteet 2 §:stä poistetaan. 

 

Pykälästä puuttuu ”lämminvesilaitteiston” yksikäsitteinen määritelmä. Vesilaitteiston 

on määritelty olevan ”laitteisto talousveden ja lämpimän käyttöveden johtamista var-

ten”. Määritelmä on epätäsmällinen sen osalta, kuuluuko veden lämmitin ja lämmitti-

melle palaava kiertovesijohdon osa lämminvesilaitteistoon. Epäselväksi jää, onko 

tämä tarkoituksellinen rajaus. 18 §:ssä vaatimuksena on lämpömittari lämpimän 

käyttöveden kiertojohdon paluuseen. Miksi vaadittaisiin lämpömittaria, jos siinä vir-

taavalle lämpötilalle ei olisi asetettu vaatimusta (eli jos lämminvesilaitteisto ei määri-

telmällisesti sisältäisi myös kiertojohdon paluuta). 

 

Lisäksi tulisi pohtia, pitäisikö myös lämmittimissä, lämminvesivaraajissa ym. olevalle 

lämpimälle vedelle asettaa lämpötilavaatimuksia, jotta järjestelmät täyttävät Asumis-

terveysasetuksen (545/2015) määrittämät lämpötilat.  

 

Lämpimän veden lämpötila 6 §, 24 § 

6 §:n mukaan ” Lämminvesilaitteistossa olevan veden lämpötilan on oltava vähintään 

55 astetta Celsiusta.” ”Lämminvesilaitteistosta on saatava lämmintä vettä noin kah-

denkymmenen sekunnin kuluessa.”  

 

Teksti ei tässä ole yksikäsitteinen. Tarkoitetaanko, että vesikalusteelta on saatava 55 
oC:n lämpötilaista vettä n. 20 sekunnin kuluessa? Johtaako 20 sekunnin odotusaika 

turhaan veden juoksutukseen?  

 

24 §:ssä edellytetään, että” Lämminvesijohdosta lähtevän veden lämpötilan on oltava 

sellainen, että vesikalusteista saatavan veden lämpötila on vähintään 57 astetta Cel-

siusta.”  

 

Tämän vaatimuksen voi nähdä osin ristiriitaiseksi 6 §:n lämpötilavaatimusten kanssa. 

Tarkasti määritelty, 55 oC:tta korkeampi lämpötila on tässä tarpeeton, hämmennystä 

aiheuttava lisävaatimus. Lämpimän käyttöveden lämpötilavaatimukseksi riittää 6 §:n 
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koko lämminvesilaitteistoa koskeva vaatimus. Asetuksen perustelumuistiossa tai myö-

hemmin laadittavissa opastuksissa asiaa voi selventää kertomalla, että lämmittimen 

mitoituksessa ja lämmittimeltä lähtevän veden lämpötilan säädössä tulee veden jääh-

tyminen verkostossa ennen vesikalustetta ja kiertojohdossa ottaa huomioon. Em. 

vuoksi lämmittimeltä lähtevän veden tulee olla korkeampi kuin 55 oC. Tarvittava läm-

pötila riippuu verkoston koosta ja rakenteesta, asetusarvo määritellään suunnitel-

missa. 

 

Kylmävesijohdossa olevan veden lämpötilan pitämiseksi riittävän kylmänä ei riitä, että 

ne asennetaan riittävän etäälle lämminvesijohdoista. Rakennuksessa on myös muita 

kylmävesijohtoa lämmittäviä rakenteista. Voisiko edellyttää aina eristämistä? 

 

Ehdotus tekstin muotoiluksi 6 §:  

 

Kylmävesijohdossa olevan veden lämpötila tulee olla enintään 20 astetta Celsiusta. 

Uutta rakennusta rakennettaessa sekä korjaus- ja muutostyössä, joka vastaa uutta 

rakentamista, kylmävesijohdot on eristettävä kylmän veden lämpenemisen välttä-

miseksi. 

 

Lämminvesilaitteistossa olevan veden lämpötilan on oltava vähintään 55 astetta Cel-

siusta. Lämminvesikalusteista saatavan veden lämpötila ei saa olla korkeampi kuin 65 

astetta Celsiusta, jotta vältytään tapaturmilta. Lämminvesikalusteista on saatava läm-

mintä vettä noin kahdenkymmenen (?) sekunnin kuluessa. 

 

Vesilaitteiston on oltava sellainen, että haitallinen veden ristiin virtaus lämminvesijoh-

dosta kylmävesijohtoon tai päinvastoin estyy. 

 

Lämpimän käyttöveden kiertojohto 8 §, 24 § 

Pykälässä 8 on kielletty lämmönluovuttimien kytkeminen lämpimän käyttöveden jär-

jestelmään uudisrakennuksissa ja laajoissa peruskorjauksissa. Kategorinen kielto on 

tarpeeton. Riittävää on, että mitoituksella ja säädöllä varmistetaan lämpötilan pysy-

minen lämminvesilaitteistossa yli 55 oC:ssa. Lämmönluovuttimien käytön rajaaminen 

varsinaisen tilan lämmityksen ulkopuolelle on riittävä.  

 

Pykälässä 24 edellytetään, että ”kiertojohdossa virtausnopeus ei missään kohdassa 

saa ylittää arvoa 1,0 metriä sekunnissa.” Perustelumuistiossa olisi hyvä kertoa, mihin 

raja-arvo perustuu. Samoin voisi miettiä, onko tämä myös mitoitusperuste eli pitäi-

sikö vaatimus kirjoittaa myös 8 §:än. 

 

Ehdotus tekstin muotoiluksi 8 §:  

 

Lämpimän käyttöveden kiertojohdon ja pumpun mitoituksen on perustuttava putkis-

ton lämpöhäviöihin ja lämmönluovuttimiin. Kiertojohdon mitoituksessa on otettava 

huomioon veden virtauksen aiheuttama eroosiokorroosiovaara. Mitoituksen perus-

teena oleva virtausnopeus ei millään putkimateriaalilla saa ylittää arvo 1,0 metriä se-

kunnissa.  

 

Lämpimän käyttöveden kiertojohtoon kytkettyjä lämmönluovuttimia ei saa suunnitella 

käytettäväksi lämpöhäviöiden kattamiseen eikä lattialämmitykseen. Lämpimän käyt-

töveden kiertojohtoon liitettävän pyyhekuivaimen lämmönluovutusteho voi olla enin-

tään 200 wattia huonetilaa kohti. 

 

Ehdotus tekstin muotoiluksi 24 §:  

 

Lämminvesijohdosta lähtevän veden lämpötila säädetään siten, että lämminvesilait-

teistossa veden lämpötila on vähintään 55 astetta Celsiusta. 
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Virtausnopeus kiertojohdossa ei missään kohdassa saa ylittää arvoa 1,0 metriä se-

kunnissa. 

 

Vesilaitteiston mittauslaitteet 18 § 

Ehdotus tekstin muotoiluksi:  

 

Vesilaitteistossa on oltava: 

……. 

3) kertasäätöventtiilit, joilla voidaan säätää ja mitata lämpimän käyttöveden kierto-

johtojen virtaamat. 

 

Perustelu: Kertasäätöventtiilin ensisijainen tarkoitus on säätö, toissijaisesti sen avulla 

voidaan määritellä virtaama.  

 

Lisäksi tulisi harkita tarkennusta kertasäätöventtiilien asennuspaikalle. On olennaista, 

että niistä saadaan luotettava mittaustulos. Ne siis tulee asentaa suoralle putkiosuu-

delle virtaussuunnassa ennen kiertovesipumppua. Vähintäänkin asiasta tulisi mainita 

perustelumuistiossa ja oppaassa. 

 

Vesilaitteiston mitoitus 

Asetusluonnoksessa ei ole lainkaan vaatimuksia vesilaitteiston mitoitukselle (lämmitti-

met, johdot jne). Tulisi vielä tarkkaan harkita keskeisten vesilaitteiston mitoitukseen 

liittyvien vaatimusten ottamista mukaan asetukseen. Vain oppaassa esitettävät mitoi-

tusperusteet eivät välttämättä ole riittäviä estämään merkittäviä alimitoituksia, joiden 

korjaaminen tulee kalliiksi.  

 

Yhteystiedot  

Yhteyshenkilömme asiassa on asiantuntija Mirja Tiitinen. Hänen yhteystietonsa ovat:  

puhelin 050 434 6994; e-mail: mirja.tiitinen@energia.fi 
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