Rakennustuotteiden tuotekelpoisuuden tarkastuslomake
Suunnittelijakokemuksia
Hemmo Sumkin 5.2.2014

Mitä rakennustuotteen ominaisuuksilta pitää edellyttää?
Teknistä toimivuutta, ennustettavaa laatua ja sopivuutta käyttökohteeseensa
Rakennuksessa käytettävien tuotteiden pitää toteuttaa rakennuksille kohdistettavia
olennaisia teknisiä vaatimuksia MRL:n (§117) mukaan
Rakenteiden lujuus ja vakaus



kansallisia soveltamisstandardeja
(NAS) joillekin CE-merkittäville
tuotteille



lisäksi tuotteille määritellään
vaatimustasoja suunnitteluasiakirjoissa
(myös tilaajan vaatimukset!)

Paloturvallisuus
Hygienia, terveys ja ympäristö
Käyttöturvallisuus
Meluntorjunta
Energiatalous ja lämmöneristys
Luonnonvarojen kestävä käyttö
(Rakennustuoteasetus)

Näistä muodostuu
kelpoisuus kohteeseen
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Minkälaisia havaintoja on viime ajoilta?
-

Tuotteen kelpoisuus pitää pystyä toteamaan, menettelyjä on lukuisia

-

Pitää varmentua, että tuote on juuri kyseisen kohteen vaatimukset
täyttävä

-

periaatteet ovat sinällään helpot, kun asian yrittää itselleen kirkastaa,
mutta mukaan mahtuu kaikenlaista mikä voi sotkea näkymää…
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Dokumentaatioiden mukanaan tuomaa oheisilmiötä:
Rakennustuotteiden ”yhdenmukaistettuun” maailmaan liittyvä terminologia luo
uuden kielen
hEN
=
harmonised european standard
ETAG
=
ETA guideline
ETA
=
european technical assessment
EAD
=
european assessment document
assessment and verification of constancy and performance
AVCP
=
CPR
=
construction products regulation
CPD
=
construction products directive
DoP
=
declaration of performance
AoC
=
attestation of conformity
EOTA
=
European Organisation for Technical Approvals
NB
=
notified body
TAB
=
technical assessment body
NAS
=
national application standard
Osa vanhentuneita, osa voimassa, mutta
näitä on opeteltava tunnistamaan, ja monia muita…
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Tuotehyväksyntäasioiden vaikutus suunnitelmien sisältöön ja sisällön
tuottamiseen
Esimerkiksi kohteeseen suunnitellaan betonielementtipalkki.

Suunnitelmassa
ilmoitetaan
olennaiset
tekniset
vaatimukset
Esim.
1. Betoni: C35/45
2. Teräs A500HW tai B500B
3. Paloluokka R60
4. Kantokyky
suunnittelumääritysten
mukainen

Onko
tuotetta
koskevaa
hEN:ää?

On
EN 13225 +
NAS
SFS7026

Kuuluuko
tuote
standardin
käyttöalaan?
Kyllä.

CEmerkitty
tuote

SFS 7026

Näiden tietojen
on kohdattava
jotenkin

Betonivalmisosilta (Pilari- ja
palkkielementit, ripalaatat,
kuorilaatat, perustuselementit,
portaat ja seinäelementit) eri
käyttökohteissa vaadittavat
ominaisuudet ja niille asetetut
vaatimustasot

Valmistaja tuottaa
tiedon
valmistamastaan
tuotteesta
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Prosessi muuttuu, kun suunnitellaan sama palkki paikalla valettuna

Varmennustodistus

Suunnitelmassa
ilmoitetaan
olennaiset
tekniset
vaatimukset
Esim.
1. Betoni: C35/45
2. Teräs B500B (A500HW)
3. Paloluokka R60
4. Kantokyky
suunnittelumääritysten
mukainen

Onko
tuotetta
koskevaa
hEN:ää?

Ei

Kansalliset
tuotehyväksynnät
palkkiin
käytettävillä
osatuotteilla

Tyyppihyväksyntä
Valmistuksen
laadunvarmennus
Rak.paikkakoht.
hyväksyntä
Myös CE-merkittyjä
osia
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Uusi kielioppi, uusi sanasto?
Esim. harmonisoidun tuotestandardin EN 13225 liite ZA (pilarit ja palkit),
Tuotteen olennaisten ominaisuuksien määritteet ko. standardin liitteessä:

Betoni C30/37
Teräs A500HW
lujuusmitoituksen mukaan

Paloluokka R60
Rasitusluokka

Jne.
Nämä perusasiat ovat
pitkälti ennallaan
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Harmonisoidun tuotestandardin EN 13162 liite ZA
(Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. tehdasvalmisteiset mineraalivillatuotteet)

Kaikki termit eivät
välttämättä ole tuttuja
vanhalla tavalla

Nämä ovat kuitenkin niitä
termejä, joita
suoritustasoilmoituksissa
näkyy
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Määrä!


Harmonisoituja tuotestandardeja on tällä hetkellä n. 432 kpl.



Kansallisia soveltamisstandardeja on 35 kpl.



Lisää tulee hiljalleen.



Ja muitakin informaatiolähteitä riittää.

Part of SWECO

9

Kuka vastaa, kenen kuuluu tehdä ja valvoa jne.
Rakennushanke, hankkeeseen ryhtyvä
Suunnittelija –tekniset vaatimukset
Asettaa vaatimustasot
tuotteille suunnitelmassa

Urakoitsija – tuotteiden hankinta
Hankitaan tuotteita, jotka
täyttävät suunnitelmissa
asetetut vaatimukset

Valvoja/tarkastaja tms. –
hankittujen tuotteiden tarkastus

Tarkistetaan, että hankitut
tuotteet ovat vaatimustasoja
vastaavia

”Hyvä tulee”
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Lain ja asetusten kirjauksia ei sovi unohtaa
RakMk A1; 3.1.1 Määräys
”Rakennustyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän erityisenä tehtävänä on huolehtia,
että…”
RakMk A1; 7.1.1 Määräys
”Rakennustyön tarkastusasiakirjan pitäminen on rakennushankkeeseen ryhtyvän
huolehtimisvelvollisuuteen kuuluva….”
Maankäyttö- ja rakennusasetus 73 §
”Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että…”
RakMk A1; 6.2.2 Määräys
”…todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennushankkeen keskeisten osapuolten
tarkastustehtävät…sekä järjestelyt rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamiseksi…”

Part of SWECO

11

Tarkastusasiakirjan liitelomakkeen malli
-

Hyvä, käyttökelpoinen työkalu ja on jo otettu käyttöön kohteissa

-

Erityisesti parasta antia se, että lähes kaikille tuoteryhmille löytyy valmiiksi niihin
kytkeytyvät tuotehyväksyntämenettelyt  vähentää ihmettelyä

-

Hyvä muistaa, ettei se kuitenkaan ole täydellinen ja aukoton!

-

Linkki tuotestandardiin on tärkeä, että tulee tarkistettua, kuuluuko kyseinen tuote
standardin käsittelyalaan
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Joitain huomioita tämän hetken tilanteesta:
-

Rakennusvalvonnat pääkaupunkiseudulla ovat alkaneet edellyttää edellä
kuvatun mukaista menettelyä kohteissa. Menettely laajentunee myös muualle
nopeasti.

-

Standardijärjestelmä ja kotimainen säädäntötilannekin on vielä ”vaiheessa”
(tuotestandardit eivät ole vielä täysin rakennustuoteasetuksen mukaisia,
varmennustodistuksia ei vielä saa, väliaikaisesti joudutaan toimimaan
vanhojen sertifikaattien varassa ym.)
-

Tällä hetkellä löytyy vielä aika mukavasti esim. varmennettuja käyttöselosteita,
joiden voimassaoloaikaa on jäljellä, joten toistaiseksi niitä hyödynnetään
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Rakennuspaikkakohtaisen hyväksynnän menettelyt?
- Vapaaehtoinen tuotesertifikaatti sinällään ok, mutta kelpaako kaikille
rakennusvalvonnoille samanarvoisesti sellaisenaan ilman muita
selvityksiä? Ohjeistus on, että pitäisi kelvata?
- vaaditaanko kuitenkin jossain lisäksi muuta dokumentaatiota?

- muoto ja sisältö?
- Nyt tehdään suunnittelijan harkinnan mukaisella formaatilla, kenties muotoa
hakien hEN:n sisällöstä

- tuote, jolla on hEN, mutta käyttöala ei sovellu? RPKH?
- Eli valvontaviranomaisilla harkintavalta, toivottavasti linjaukset tulevat
olemaan samansuuntaisia eri puolilla
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-

Kaikilla osapuolilla on vielä opeteltavaa

-

Menettelyt alkavat varmasti yhtenäistyä riittävän ajan kuluttua, mutta
hetkessä se ei tapahdu

-

Suunnittelijoiden kannalta tulee paljon muokattavaa dokumentaatiota, vanhat
”malliasiakirjat” pitää ajanmukaistaa ym. Tämä työ on käynnissä.

-

-

Rakennetyypit

-

Työselitykset

-

Mallidetaljit

Kehitysmahdollisuuksia voisi olla esim. tuotemallinnukseen: käytettäville
tuotteille pitäisi liittää hyväksyntämenettelytieto jo mallinnuksen yhteydessä
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-

dokumentaatioiden kanssa joudutaan ja on jouduttu ”painimaan” jonkin
verran (tuote ulkomailta: dokumentaatio, kieliseikat, muotoseikat…)
-

Esim. tuote on tuotestandardin mukaisesti CE-merkitty, suoritustasoilmoitus löytyy
mutta on vaikkapa ranskankielinen ja tuote on kaikin puolin muodollisesti
Rakennustuoteasetuksen mukainen.
 CPR: ”Suoritustasoilmoitus on toimitettava sen jäsenvaltion vaatimalla
kielellä tai kielillä, missä tuote asetetaan saataville”  ?
 Jäänee osapuolten harkinnan varaan, kelpaako. Jos hankinnan tekijä ja
suunnittelija osaavat tarpeeksi ranskaa ja pystyvät toteamaan vaatimusten
täyttyvän, on ok?
 Jos kielitaito ei riitä, voinee todeta, että ”vaatimustasojen täyttymistä ei
pystytä toteamaan, tuote ei kelpaa”
 Oleellista on, onko otettu huomioon rakennuskohteen paikalliset olosuhteet ja
pystytään toteamaan luotettavasti?  suunnitelmissa esitetyt kansalliset
vaatimustasot!
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-

Joissain prosessin vaiheissa aiheutuu aiempaa enemmän työtä,
mutta toisaalla siitä saavutetaan hyötyjä; kokonaisuus päätyy
plussalle ?

-

Tämän työn määrää projekteittain on hyvin vaikea ennakoida,
korvauksista sovittava

Part of SWECO

17

Kiitos!
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