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• Maankäyttö- ja rakennuslain muutos vuonna 2013 kirjoitettiin uuden perustuslain vaatimaan muotoon. Sitovat määräykset ja 

käytännön toteutusta ohjaavat ohjeet on erotettava nykyistä selkeämmin erilleen. MRL: n muutos 5.12.2017 ”Rakennuksen 

rakennettavaksi sallitun kerrosalan saa ylittää myös väestönsuojan tai taloteknisten järjestelmien edellyttämän kuilun, hormin 

tai yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan rakentamiseen tarvittavan pinta-alan verran”.

• On selvää, että yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan jatkossakin. Asetuksen pykälät saavat opastavan tekstin oppaissa, jotka taustoittavat 

määräyksiä ja antavat apua tulkintaan. Ala teki oppaat helpottamaan suunnittelijoiden työtä, kun tiedettiin, ettei YM: llä ole 

resursseja yksin tehdä ohjeita ajoissa. 

• Kohteessa käytettävistä ratkaisuista on suunnittelijan hyvä olla yhteydessä rakennusvalvontaan riittävän varhaisessa vaiheessa. 

• Työn alla: Tuoteryhmäkohtaiset olennaiset tekniset vaatimukset annetaan erillisinä asetuksina. Tyyppihyväksyntäasetukset 

uudistetaan samalla. 

• PEX- putkia ja joustavia kytkentäputkia koskevat vaatimukset ovat tulleet voimaan 1.9.2018

• Komposiittiputkia ja liittimiä, PEX putkien liittimiä, PP viemäreitä, lattiakaivoja, vesilukkoja, vesikalusteita, kupariputkia ja liittimiä, messinki- ja kupariyhteitä, sulkuventtiilejä sekä 

yksisuuntaventtiilejä koskevat vaatimukset ovat tulleet lausunnolle 6.11.2018..Tulevat voimaan 1.6.2019.

Lisää vapautta ja vastuuta LVI- suunnitteluun
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• Määräyksissä olevat ohjeet ovat jarruttaneet uusien ideoiden syntymistä. Ohjeen minimivaatimuksesta tuli usein 

markkinataloudessa maksimi. 

• Oppaassa on mahdollista esittää useampia vaihtoehtoja ratkaisuiksi kuin rakentamismääräysten ohjeessa. 

• Oppaat eivät ole YM: n julkaisuja. YM harkitsee mahdollista omaa suositusluonteista ohjeistusta. Vesi- ja viemärilaitteita koskeva 

asetuksen ja oppaan kuulemistilaisuus YM : ssä 15.1.2019 klo 10. 

• Uudistus toivottavasti innostaa koko alaa kehittymään!

Miksi uudistus on tarpeen



• Avoin hanke, johon osallistuminen oli mahdollista kaikille

• Ohjausryhmässä rahoittajat

• Kommentointi avattu sidosryhmille

• Yhdistys- ja yhteisöosallistujat

• Rakennustuotteiden Laatu Säätiö (päärahoittaja)

• Talotekniikkateollisuus ry (koordinointi, vetovastuu)

• Ympäristöministeriö

• Rakennustarkastusyhdistys 

• SKOL

• LVI-TU

• SuLVI 

Opashankkeen osallistujat

• Yritysosallistujat
–Allaway

–BetterPipe Finland

–Climecon

–Camfil

–Enervent

–Fläkt Woods 

–ETS Nord

–Halton

–KP-Tekno

–SK-Tuote

–Swegon

–Uponor

–Vallox
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• Alalla tehdään koko ajan paljon työtä erilaisten oppaiden valmistamiseksi.

• Tateoppaan tulokset ovat muidenkin käytössä.

• Näin vältetään päällekkäisyyksiä ja ylimääräistä työtä.

• Opashanke tähtää neutraaleihin määräyksiä täydentäviin suositusluonteisiin ohjeistuksiin

• Suunnittelijoita ja rakennusvalvontaa tukeva opasaineisto.

• Oppaalla ei ole virallista asemaa, mutta sillä pyritään ohjaamaan suunnittelua ja toteutusta 

tarkoituksenmukaiseen suuntaan.

• TateRYL koskee toteuttajan suoritukselle ja käytettäville tuotteille asetettuja vaatimuksia, jotka 

hankkeissa täytyy toteuttaa. TateRYL: n asema yleisenä teknisenä asiakirjana on 

samanlainen kuin yleisten sopimusehtojen (YSE) asema yleisenä kaupallisena asiakirjana.

• Tate RYL vesi- ja viemärilaitteistot osuus lausunnolle alkuvuodesta 2019. 

Suhde muihin oppaisiin

Rakennusvalvonta 

Suunnittelu 

Kohteen toteutus

Tateopas

TateRYL
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• (D2) Sisäilmasto ja ilmanvaihto opas on julkaistu.

• (D1) Vesi- ja viemärilaitteistot opas on julkaistu. 

• (E7) Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus opas on julkaistu.

• Valmiit oppaat osoitteesta: https://www.talotekniikkainfo.fi/

Talotekniikkateollisuuden oppaiden aikataulu
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FINVAC: n ilmanvaihdon mitoitus -oppaat

• FINVAC on tehnyt kaksi opasta ympäristöministeriön sisäilmasto ja ilmanvaihtoasetuksen (2017) 
tueksi.

• Opas asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitukseen

• Opas ilmanvaihdon mitoitukseen muissa kuin asuinrakennuksissa

• Oppaat ovat osa loppuraporttia Ilmanvaihdon mitoituksen perusteet -hanke, loppuraportti 2018
(pdf). 

https://www.sulvi.fi/d2hanke/
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https://www.sulvi.fi/wp-content/uploads/2018/01/Opas-asuinrakennusten-ilmanvaihdon-mitoitukseen_2017-11-30.pdf
https://www.sulvi.fi/wp-content/uploads/2018/01/Opas-ilmanvaihdon-mitoitukseen-muissa-kuin-asuinrakennuksissa_2017-11-30.pdf
http://www.ym.fi/download/noname/{59DC42F9-7C8A-4CBE-817E-1E2DBB67E02E}/133706
https://www.sulvi.fi/d2hanke/


Koulutuspäivän tavoitteet

• Tutustua asetusten keskeisiin muutoskohtiin ja niiden tulkintaa auttavaan opastarjontaan.

• Ymmärtää määräysten tavoitteet ja innostaa alaa kehittymään.

• Antaa mahdollisuuden keskustella paikallisen LVI-viranomaisen kanssa asioista käytännössä. 
Rakentamisprosessista, rooleista, suunnittelijan tehtävistä, kelpoisuuksista, yhteisistä tulkinnoista 
jne.
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