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8. syyskuuta 2020 

 

Pohjoismaiden neuvosto 

 
 
                                                                                  
 
Tanskan hallitus vastaa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana sekä 
Tanskan, Grönlannin ja Färsaarten edustajana Pohjoismaiden hallitusten puolesta 
Pohjoismaiden neuvoston kysymykseen nro E18_2020, jonka Thomas Jensen (S), 
Tanska, esitti 25. toukokuuta.  
 
Kysymys: 
1) Mitä tutkimuksia Pohjoismaiden hallitukset ovat tehneet vesikalusteista 

talousveteen siirtyvien raskasmetallien ja vesikalusteisiin koskettamisen 
aiheuttamista ongelmista? 

2) Millaisia määräyksiä Pohjoismaiden hallitukset käyttävät vähentääkseen 
vesikalusteista talousveteen ja sitä kautta myös jäteveteen irtoavia 
raskasmetalleja? 

3) Mitä laissa säädetään vesikalusteiden materiaaleista niiden pintojen 
aiheuttaman tartuntariskin vähentämiseksi? 

4) Mitä laissa säädetään vesikalusteiden valmistusprosessista, jotta voidaan 
vähentää veden bakteeriesiintymiä, kuten vesikalusteen sisällä olevia 
legionellabakteereja ja ruostebakteereja? 

 
Vastaus: 
Kysymys 1: Mitä tutkimuksia Pohjoismaiden hallitukset ovat tehneet 
vesikalusteista talousveteen siirtyvien raskasmetallien ja vesikalusteisiin 
koskettamisen aiheuttamista ongelmista? 

Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska osallistuivat vuosina 2014–2017 
yhteispohjoismaiseen hankkeeseen Material and product innovation through 
knowledge based standardization in the drinking water sector (MaiD). Hankkeen 
tavoitteena oli kartoittaa pohjoismaiset hyväksyntävaatimukset ja niihin liittyvät 
standardit sekä laatia ehdotuksia yhteispohjoismaiseksi hyväksyntämenettelyksi. 
Hankkeen tuloksena oli kolme raporttia, joissa käsitellään mm. raskasmetallien, 
kuten lyijyn ja nikkelin siirtymistä talousveteen rakennustarvikkeista, esim. 
vesikalusteista. 

Tanskassa on myös tehty useita tutkimuksia terveydelle mahdollisesti haitallisten 
aineiden irtoamisesta talousveden kanssa kosketuksiin joutuvista 
rakennustarvikkeista. 

Grönlannissa ei ole tarpeen tehdä tutkimuksia vesikalusteista talousveteen 
siirtyvien raskasmetallien ja vesikalusteisiin koskettamisen aiheuttamista 
ongelmista, koska Grönlannissa rakennuttajat tilaavat tarvikkeet maista, joissa 
alalla on jo säädöksiä. Vesi- ja viemäröintitarvikkeet, vesikalusteet mukaan lukien, 
ovat siten jo saaneet hyväksynnän talousvesiasennuksissa käytettäviksi. 

Kysymys 2: Millaisia määräyksiä Pohjoismaiden hallitukset käyttävät 
vähentääkseen vesikalusteista talousveteen ja sitä kautta myös jäteveteen 
irtoavia raskasmetalleja? 
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Koko ETA-alueella täytäntöönpantu juomavesidirektiivi1 asettaa vaatimukset 
muun muassa raskasmetallipitoisuuksille talousvedessä. Talousveden raja-arvot 
ovat direktiivissä 5 μg kadmiumia, 1 μg elohopeaa, 10 μg lyijyä, 20 μg nikkeliä ja 
50 μg kromia litraa kohti. Tanskassa kadmiumin ja lyijyn raja-arvoja on 
tiukennettu 3 ja 5 mikrogrammaan litraa kohti. Talousvesiasennuksista ei saa 
irrota raskasmetalleja talousveteen niin paljon, että raja-arvot ylittyvät. Raja-
arvojen valvonnalla ehkäistään raskasmetallien irtoaminen talousveteen. On 
huomattava, että juomavesidirektiivin vuonna 2020 tehty tarkistus sisältää uuden 
artiklan, jonka avulla halutaan yhdenmukaistaa talousveden kanssa kosketuksiin 
joutuvia materiaaleja koskevat säännöt. Esimerkiksi vesikalusteita koskevan 
säännöstön yhdenmukaistaminen tulee sen vuoksi jatkossa ajankohtaiseksi.  

Tanskassa viitataan lisäksi asetukseen nro 1007/2016, joka koskee talousveden 
kanssa kosketuksiin joutuvien rakennustarvikkeiden markkinointia ja myyntiä. 
Asetuksen avulla halutaan varmistaa, että talousveden kanssa kosketuksiin 
joutuvista rakennustarvikkeista irtoaa mahdollisimman vähän terveydelle 
haitallisia aineita. Tanskassa talousveden kanssa kosketuksiin joutuvilla 
rakennustarvikkeilla on siksi oltava hyväksyntä niiden vaarattomuudesta 
terveydelle, ennen kuin niitä voidaan markkinoida ja myydä.  

Norjan rakennustekninen asetus (TEK17), 15.5 §, sisältää vaatimuksen siitä, että 
asennuksiin on valittava sellaisia tarvikkeita, joista ei irtoa talousveden laatua 
heikentäviä aineita. Norjan juomavesiasetuksen  16 § sisältää vaatimuksen siitä, 
että vesilaitoksen omistaja ja jakeluverkon omistaja vastaavat siitä, että 
talousveden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit eivät ole terveydelle 
haitallisia. Materiaaleista ei saa irrota talousveteen terveyttä vaarantavia määriä 
aineita, tai aineita, jotka sameuttavat juomavettä tai muuttavat sen hajua, makua 
tai väriä.  
 
Ruotsissa talousveden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista säädetään 
kaavoitus- ja rakennuslaissa (2010:900), joka asettaa tietyt vaatimukset 
rakennusten teknisille ominaisuuksille. Yksi vaatimus on hygienian, terveyden ja 
ympäristön suojelu, ja sitä tarkennetaan kaavoitus- ja rakennuslain (2011:338) 9 
§:n 3. luvussa. Säännösten mukaan rakennus on suunniteltava ja rakennettava 
siten, ettei se aiheuta käyttäjälle kohtuuttoman suuria puhtaus- tai terveyshaittoja. 
Vaatimusta tarkennetaan lisää Ruotsin asuntoviraston rakennussäännöissä 
(2011:6) – määräykset ja yleiset ohjeet, BBR. 
 
Suomen maankäyttö- ja rakennusasetuksen (1999/132) mukaan rakennus on 
suunniteltava ja rakennettava siten, ettei sen vesihuolto aiheuta haittaa 
terveydelle. Lain mukaan rakentamisessa käytettävät tuotteet ja materiaalit eivät 
saa aiheuttaa talousveteen kohtuuttoman suuria päästöjä. Suomen 
ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 
(1047/2017) edellyttää, että vesilaitteistosta otettava vesi ei saa vaarantaa terveyttä 
eikä vedessä saa olla maku- tai hajuhaittoja. Vesilaitteistossa käytettävien 
tuotteiden on lisäksi oltava talousveden johtamiseen soveltuvia. Tärkeitä 
tuoteryhmiä tässä yhteydessä ovat hanat, venttiilit ja mekaaniset liitännät.  
 

                                                             
1 Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön 

tarkoitetun veden laadusta. 
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ETA-maat ovat lisäksi vesipuitedirektiivin2 myötä velvollisia vähentämään 
vesiympäristön epäpuhtauksia. Vesiympäristön likaantumista voidaan vähentää 
valvomalla esimerkiksi jäteveden raskasmetallipitoisuuksia.   

Kysymys 3: Mitä laissa säädetään vesikalusteiden materiaaleista niiden pintojen 
aiheuttaman tartuntariskin vähentämiseksi? 

Tanskan asetus talousveden kanssa kosketuksiin joutuvien rakennustarvikkeiden 
markkinoinnista ja myynnistä kattaa rakennustarvikkeen sisältämät veden 
kanssa kosketuksiin joutuvat komponentit. Tällä tarkoitetaan rakennustarvikkeita, 
jotka sisältyvät kiinteisiin vesiasennuksiin ja niiden vedenottopisteisiin ja jotka 
voivat vaikuttaa talousveden laatuun. Asetus ei sisällä vaatimuksia vesikalusteiden 
pintamateriaalien valintaan esimerkiksi bakteerien leviämisen vähentämiseksi.  

Norjan rakennustekninen asetus (TEK17) edellyttää, että asennukset 
suunnitellaan ja toteutetaan siten, että bakteerien kasvu estyy. Norjan 
juomavesiasetuksen 17 §:n mukaan rakennuksen vesijakeluverkon omistajan on 
varmistettava, että jakeluverkon kunto on riittävän hyvä ja ettei se vaaranna 
talousveden puhtautta.  
 
Norjan ympäristönmukaisen terveydenhuollon asetuksen luvussa 3a on vaatimus 
legionellabakteeria sisältävän aerosolin leviämisen estämisestä. 11b §:ssä asetetaan 
vaatimus, jonka mukaan yritysten on varmistettava, että laiteasennus 
kokonaisuudessaan, siihen kuuluvat prosessit sekä niiden välilliset ja välittömät 
vaikutukset rakentamisen tai asennusten yhteydessä antavat riittävän suojan 
legionellabakteeria levittävältä aerosolilta. Legionellabakteerin valvontaohjeissa – 
Norjan kansanterveyslaitoksen vesiraportissa 123 – määrätään, että veden 
kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien tulee olla mahdollisimman huonoja 
kasvualustoja mikrobeille ja materiaalit tulee valita veden laatu huomioiden siten, 
että veden syövyttävä vaikutus pysyy mahdollisimman pienenä.  
 
Ruotsin säädöksissä – Ruotsin asuntoviraston rakennusmääräykset (2011:6) – 
määräyksiä ja yleisiä ohjeita – ilmoitetaan luvussa 6:62, että 
talousvesiasennukset tulee suunnitella siten, että järjestelmästä saatava vesi on 
puhdasta ja täyttää maan elintarvikeviraston talousvedelle asettamat vaatimukset. 
Lisäksi määräyksissä sanotaan, että talousasennukset on toteutettava siten, ettei 
vesijohtoveteen pääse kerääntymään haitallisia aineita. Asennuksista ei myöskään 
saa irrota hajua tai makua talousveteen. 
 
Islannissa vesikalusteiden pintamateriaalille ei ole asetettu vaatimuksia 
infektiovaaraan liittyen, mutta Islannin rakennusmääräysten (112/2012) mukaan 
rakennusten vesijohtoasennuksissa saa käyttää vain hyväksyttyjä materiaaleja, 
jotka eivät sisällä haitallisia kemikaaleja. Lisäksi on varmistettava, että vesi on 
kaikissa ottopisteissä hygieenistä, hajutonta ja mautonta. 
 
Suomen ympäristöministeriön asetus, joka koskee talousveden kanssa 
kosketuksissa olevien rakennustuotteiden olennaisia teknisiä vaatimuksia, 
asettaa mm. vaatimuksen materiaalien soveltuvuudelle talousveden käsittelyyn 
sekä raskasmetallien pitoisuuksille (Pb ja Cd). Vaatimukset on ilmoitettu 
asetuksessa rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen vesikalusteiden 
olennaisista teknisistä vaatimuksista (497/2019). Asetuksen mukaan 
vesikalusteesta ei saa siirtyä veteen terveydelle haitallisia aineita eikä se saa 
heikentää veden laatua.  

                                                             
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23. lokakuuta 2000 

yhteisön vesipolitiikan puitteista. 
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Kysymys 4: Mitä laissa säädetään vesikalusteiden valmistusprosessista, jotta 
voidaan vähentää veden bakteeriesiintymiä, kuten vesikalusteen sisällä olevia 
legionellabakteereja ja ruostebakteereja? 

Tanskassa ei aseteta vaatimuksia talousveden kanssa kosketuksiin joutuvien 
rakennustarvikkeiden valmistusmenetelmille esimerkiksi legionella- tai 
ruostebakteeriesiintymien vähentämiseksi. Rakennuslainsäädäntö sisältää 
kuitenkin muita vaatimuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa 
legionellabakteerien kasvuvaaran pitäminen mahdollisimman pienenä. 

Norjan rakennusteknisen asetuksen johdannossa viitataan standardeihin NS-EN-
817:2008 ja NS-EN 1111:2017 vesikalusteiden yleisistä teknisistä vaatimuksista. 

Islannin rakennusasetus (112/2012) sisältää vesilaitteistoja koskevia vaatimuksia, 
joiden avulla halutaan estää legionellabakteerien esiintyminen 
vesijohtoputkistoissa. Viranomaiset voivat vaatia sisäistä valvontaa myöntäessään 
luvan toimintaan, johon liittyy infektiovaara tai jossa on noudatettava erityisiä 
turvatoimia, kuten veden lämpötilan säätöä. Islannin hygienia-asetus (941/2002) 
sisältää myös vaatimuksen legionellabakteeriesiintymien ennaltaehkäisemisestä 
vesijohtoputkistossa. 

Suomen asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen vesikalusteiden 
olennaisista teknisistä vaatimuksista edellyttää, että vesikalusteen ulkopinnan on 
oltava tasainen ja virheetön eikä siinä saa olla teräviä ulokkeita. Näin halutaan 
estää mikrobien kasvu pinnoilla.  

Ystävällisin terveisin 

 

Lea Wermelin 

 

 

 
 

 


