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Ympäristöministeriön asetus
rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista annetun ympäristöministeriön asetuksen 

muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista annetun ympäristöministeriön ase-

tuksen (1047/2017) 4 §:n 2 momentti, sekä
muutetaan 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 2 momentti seuraavasti:

4 §

Veden laatu

Rakennuksen vesilaitteistoon johdettavaksi aiotun veden laadun on oltava erityissuun-
nittelijan tiedossa laitteiston teknistä suunnittelua ja korroosion välttämistä varten. Vesi-
laitteistoon voi johtaa vain talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävää vettä. Talous-
veden laatuvaatimuksista säädetään terveydensuojelulaissa 763/1994.

5 §

Suojaaminen terveydellisiltä vaaroilta ja muilta haitoilta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vesilaitteistossa käytettävien tuotteiden on oltava talousveden johtamiseen soveltuvia

ja niiden on koostuttava ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/2184 mukaisesti hyväksytyistä materiaa-
leista tai materiaalien yhdistelmistä. Vesilaitteiston talousveden kanssa kosketuksissa ole-
vat tuotteet eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa eivätkä vaikuttaa haitallisesti veden väriin,
hajuun tai makuun, lisätä mikrobien kasvua vedessä eikä niistä saa päästä veteen liukene-
maan vieraita aineita suurempina määrinä kuin on määritelty ihmisten käyttöön tarkoitetun
veden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/2184
mukaisesti. Talousveden kanssa kosketuksissa olevien kemikaalien, materiaalien ja tuot-
teiden vaatimuksista säädetään terveydensuojelulain 17 b §:ssä ja sen nojalla annetuissa
säädöksissä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2023.
Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan hankkeeseen sovelletaan tämän ase-

tuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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