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Kommentit, jotka liittyvät useaan eri asetukseen, alla esimerkkejä, jossa asia ilmenee: 

OTV  
yksisuunt
aventtiilit  

9§  Asetustekstin sanamuoto on epätäsmällinen: ”Jos äänitaso on 
poikkeava,….”.  

Olisi määriteltävä tarkemmin, millä perusteella 
äänitasomittaus on tehtävä. Esimerkiksi, jos 
äänitaso on aistinvaraisesti arvioiden tai 
tuotteen rakenteen perusteella selvästi alle xx 
dB, ei äänitasoa tarvitse mitata. 

 

PEMU 
OTV 
yksisuunt
aventtiilit  

(§9)  OTV-asetuksen 9§ perustelu puuttuu perustelu lisättävä. Mihin säädökseen 
äänitasovaatimus perustuu? 

 

PEMU TH 
yksisuunt
aventtiilit 

12§  Testauslaboratorio arvioi äänitason mittaamisen tarpeen 
tapauskohtaisesti. 

tarve on pystyttävä määrittämään 
tarkkarajaisesti 
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TH 
Sulkuvent
tiilit  

4§  Luonnoksien ”kymmenen päivän testillä” viitattu NKB-menetelmä 
on kehitetty huomattavasti korkeampia haitta-ainepitoisuuksia 
ajatellen kuin, mihin sitä nyt sovelletaan. Menetelmän 
määritysepätarkkuus on luokkaa 3-4 µg/näyte ja se ollut riittävän 
pieni, kun raja-arvo oli 20 µg/näyte. Nyt raja-arvoa on laskettu 
arvoon 5 µg/näyte, joka on samaa luokkaa mittausepätarkkuuden 
kanssa. Seurauksena on, että sama tuote eri testauksissa (eri 
aikoina, eri testaajat) tai saman tuote-erän samasta materiaalista 
valmistetut eri tuotteet voivat alittaa raja-arvon tai ylittää sen.  

Raja-arvon asettamisessa 
tyyppihyväksyntäasetuksessa tulee ottaa 
huomioon mittausepätarkkuus ja sallia kaikki 
tulokset, jotka kuuluvat menetelmän 
epätarkkuuden piiriin. 

 

OTV 
Sulkuvent
tiilit 

9§  Asetustekstin sanamuoto on epätäsmällinen: ”Jos äänitaso on 
poikkeava,….”.  

Olisi määriteltävä tarkemmin, millä perusteella 
äänitasomittaus on tehtävä. 

 

PEMU 
OTV 
Sulkuvent
tiilit 

9§  Perustelumuistossa todetaan äänitasoon liittyen vain, että 
pykälässä säädettäisiin sulkuventtiilin äänitasosta. Tästä on 
mahdoton johtaa sitä säädöstä, johon vaatimus perustuu, tai 
äänitasolle asetettavaa arvoa. 

Olisi viitattava säädökseen johon vaatimus 
perustuu ja sen perusteella annettava arvo 
äänitasolle.  
 
Esimerkiksi: Äänitasovaatimuksella pyritään 
estämään haittaa, joka aiheutuu saman 
rakennuksen toisessa huoneistossa olevalle 
henkilölle. Taloteknisen laitteen äänitaso 
naapurihuoneistossa ei saa ylittää …. (asetus 
rakennuksen ääniympäristöstä). 

 

TH 
Sulkuvent
tiilit 

14§  Akkreditoidun testauslaboratorion on mitattava sulkuventtiilin 
äänitaso, jos venttiilin virtausmittauksissa havaitaan 
tavanomaisesta poikkeavaa ääntä. 

olisi pystyttävä kuvaamaan, mikä on 
tavanomainen taso. 
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PEMU 
OTV 
Vesikalust
eet 

  Pykälässä säädettäisiin vesikalusteen äänitasoista ja 
äänitasoryhmistä. Pykälän mukaan vesikalusteesta on 
ilmoitettava sen äänitasoryhmä. Tämä määräytyy laboratorio-
olosuhteissa mitatusta vesikalusteen virtauksen aiheuttamasta 
äänitasosta vesipaineella 3,0 bar. Äänitasoryhmiä on kolme ja ne 
määräytyvät taulukossa 3 esitettyjen äänitasojen perusteella. 
 
Aikaisemmassa käytännössä äänitasoryhmä 1:n hanoja sai 
asentaa asuinkerrostaloihin ilman tarkempaa selvitystä, koska 
hanat katsottiin niin hiljaisiksi, ettei niistä koidu koskaan haittaa 
naapurille. 

perustelumuistiossa olisi kuvattava, millä 
tavalla äänitasoryhmät vaikuttavat 
suunnitteluun ja tuotteiden valintaan.  
 
 

 

OTV PEX-
liittimet 

7§  ”asennettava siten että pex-putki työntyy liittimen pohjaan 
saakka”  
Kyseessä ei ole tuoteominaisuus vaan, asennusohjeasia. 
 

Asennetusta liittimestä on oltava 
havaittavissa, että putki on työnnetty pex-
putken liittimen pohjaan saakka. 
(monikerrosputkien vastaavasta kohdasta 
kopioitu ominaisuus) 
 
tai  (huonompi vaihtoehto, olisi erikseen 
perusteltava, miksi eri vaatimus eri 
putkilajeilla) 
 
Tuotteesta on oltava asennusohje, josta käy 
ilmi, miten oikea pistosyvyys varmistetaan.  
 
 

 

OTV 
Monikerr
osputket 

7§  Asennetusta puristusliittimestä on oltava havaittavissa, että putki 
on työnnetty monikerrosputken liittimen pohjaan saakka. 

tämä on hyvä muotoilu, joka olisi hyvä siirtää 
muihin putkityyppeihin. Jos vaatimukset 
muissa putkityypeissä erilaiset, on erot 
perusteltava. 
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OTV 
Kupariput
kien 
liittimet 

6§  Puristusliittimen rakenteen on oltava sellainen, että putkistoa 
paineistettaessa puristamattoman liitoksen vuoto on 
havaittavissa. 

hyvä muotoilu, sama muiden 
putkimateriaalien puristusliitosvaatimuksiin 

 

Kommentit asetusluonnosten eri kohtiin: 

YMA_Yksi
suuntaven
ttiilit 

10 § Taulukko 3 Sulkeutumispaine-eroksi määritelty 500 kPa, standardissa tämä 
on 500 Pa. 

Muutetaan 500 kPa -> 500 Pa  

YMA_Sulk
uventtiilit 
– 
Tyyppihyv
äksyntäas
etusluonn
os 
20181026 

8 § 
9 § 
12 § 

Taulukot 
1,2 ja 4 

1 § on määritelty asetuksen koskevan venttiileitä nimelliskooltaan 
DN 8 - DN100. Taulukoissa 1, 2 ja 4 ei ole määritelty DN 8 
testausarvoja.  

Lisätään DN 8 testausarvot, esim standardin 
EN 13828 mukaisesti 

 

OTV 
Sulkuvent
tiilit 

4§  Veden kanssa 
kosketuksiin joutuvien osien on oltava sinkinkadonkestävää 
messinkiä, korroosionkestävää kupariseosta tai 
molybdeeniseostettua ruostumatonta terästä. 

myös teräksen osalta olisi pystyttävä 
kuvaamaan lopputulos.  

 

PP 
tyyppih. 

4§ Taulukko 2 Vakiointiaika, koeaika ja kokeen tyyppi kohdissa epäloogisia 
arvoja. 

Korjataan arvot oikeiksi  

PP 
tyyppih. 

4§ Taulukko 2 yläindeksien selitteet puuttuvat lisätään selitteet taulukon alalaitaan  

PP 
tyyppih. 

8§ Taulukko 6 Putken iskunkestävyys 32 mm ≤dn ≤ 50 mm (0 ± 1) °C. Suomessa 
myös pienet putket varastoidaan ulkona pakkasessa, siksi 
iskunkestävyys on tehty (-10 ± 1) °C: ssa. 

Putken iskunkestävyys 32 mm ≤dn ≤ 50 mm  
(-10 ± 1) °C 
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PP 
tyyppih. 

11§ Taulukko 
11 

Maahan asennuksessa syntyy puristusta ja kulmapoikkeamia 
putken liitoskohtiin. Tiiviyskokeisiin tulee sisällyttää BD 
käyttöalueen putkille ”tightness of elastomeric sealing ring joints 
–testi.  
 

Testivaatimukset löytyvät tuotestandardista 
EN 1451-1 taulukosta 18. 
Testivaatimuksena olisivat Insta-Cert 
erityisohjeen vaatimukset pohjoisiin 
olosuhteisiin vielä paremmin soveltuvat. 

 

Yma_Vesi
kalusteet 
- 
olennaiset 
tekniset 
vaatimuks
et 
luonnos 
20181026  

3§ Vesikaluste
esta veteen 
liuenneen 
lyijyn 
määrä saa 
olla 
enintään 
viisi 
mikrogram
maa, kun 
liukenemin
en 
testataan 
kymmenen 
vuorokaude
n kokeella.  
 

Kymmenen vuorokauden kokeella (NKB4 testi) 5µg rajan alle 
pääseminen edellyttää vähälyijyisen messingin käyttöä, tai 
muotoilultaan vain pienikokoisten hanojen valmistusta. Muissa 
Euroopan maissa hyväksytään ”4MS common composition list” 
listalla olevat standardin EN 15664 mukaan testatut materiaalit. 
Siksi ehditamme että myös nämä 4MS listalla olevat materiaalit 
(EN 15664 mukaan 26 viikon testin läpäisseet) pitää hyväksyä 
ilman tuotekohtaista NKB4 testiä. Tämä on jo näin mm. 
sulkuventiilien teknisten vaatimusten luonnoksessa, messinkisten 
ja kuparisten putkiyhteiden teknisten vaatimusten luonnoksessa, 
yksisuuntaventtiilien teknisten vaatimusten luonnoksessa, sekä 
kupariputkien ja PEX-putkien liittimien teknisten vaatimusten 
luonnoksessa. 

Ehdotusteksti: 
Vesikalusteen materiaalista testiveteen 
liuenneen lyijyn pitoisuus saa olla enintään 
viisi mikrogrammaa litrassa, kun materiaali on 
testattu 26 viikon pituisella 
liukenemiskokeella.   
Vaihtoehtoisena tuotekohtaisena 
vaatimuksena Vesikalusteesta veteen 
liuenneen lyijyn määrä saa olla enintään viisi 
mikrogrammaa, kun liukeneminen testataan 
kymmenen vuorokauden kokeella Jos 
metalliosat ovat kupariseosta, jonka 
lyijypitoisuus on enintään 0,2 prosenttia, ei 
testausta edellytetä. 
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Yma_Vesi
kalusteet 
- 
olennaiset 
tekniset 
vaatimuks
et 
luonnos 
20181026  

7 § Elektronise
n hanan 
käyttöjänni
te saa olla 
enintään 42 
V AC tai 72 
V DC.  
Virtalähtee
nä voi olla 
sähköverkk
oon 
kytketty 
muuntaja, 
paristo tai 
muu 
virtalähde. 
 

Oras Oy:llä on tuotteita jossa on esim. 230V solenoidi. 
STF tyyppihyvksyntä (VTT-RTH-00112-11) niille on voimassa 
2.11.2021. Venttiili sijaitsee pöydän alla samassa yhteydessä, 
jossa hanan 12V muuntajakin on. Se on erillään esim. hanan 
anturien elektroniikasta, jotka on itse hanassa kiinni. Itse hanan 
elektroniikan käyttöjännite on 12V.  Samanlaista (230V) venttiiliä 
käytetään esimerkiksi tiskikoneiden ja pyykinpesukoneiden 
venttiilinä.  
 
 

Ehdotettu lisäys virkkeen perään: Muiden 
hanan elektroniikan ohjaamien toimilaitteiden 
pitää noudattaa sitä koskevia standardeja 

 

OTV 
vesikalust
eet 

7§ hanan 
käyttöjänni
te ja 
kotelointilu
okka 

on turha säätää asiasta, josta on säädös jo muualla. 
Elektroniset hanat kuuluvat CE-merkinnän piiriin ja tästä johtuen 
niitä koskee useaan eurooppalaiseen säädökseen perustuva 
määräys (LVD, EMC, RoHS, …..). 
  

poistetaan jänniterajat tästä asetuksesta  
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Yma_Vesi
kalusteet 
- 
tyyppihyv
äksyntäas
etus 
luonnos 
20181026 

10 § Taulukko 2 Vaihdin, automaattinen palautus: 
Vaihdin ammeasennossa on mainittu testipaineet 0,2 bar sekä 0,5 
bar. Tuo 0,2 bar on liikaa. Se on käsikäyttöiselle vaihtimelle. 
Vaihdin suihkuasennossa puuttuu testipaine 4 bar. 
Myös esim. vipuhanojen standardin EN 817 taulukko ”table 7” on 
hieman puutteellinen automaattisesti palautuvan vaihtimen 
osalta, mutta kaikki testaukset on kuitenkin selostettuna 
pykälässä 8.6 

Poistetaan kohdasta vaihdin, automaattinen 
palautus: testipaine ammeasennossa 0,2 bar 
 
Lisätään kohtaan vaihdin, atuomaattinen 
palautus: testipaine suihkuasennossa 4 bar. 

 

Yma_Vesi
kalusteet 
- 
tyyppihyv
äksyntäas
etus 
luonnos 
20181026 

12 § mittaus 
sekoitetun 
veden 
lämpötilass
a 42 °C 

Vesikalusteiden standardeissa EN 817, EN 1111 ja EN 15091 tuo 
ylin sekoitetun veden lämpötila on 44°C, eikä 42. Syy siihen on, 
että ammeentäytössä käytetään kohtalaisen lämmintä vettä 
(44°C), koska vesi ehtii jäähtyä jonkin verran ammeentäytön 
aikana.  

muutetaan 42 celsiusta 44 celsiusta  

Yma_Vesi
kalusteet 
- 
tyyppihyv
äksyntäas
etus 
luonnos 
20181026 

13 § Taulukko 4 Termostaattihanat: 
2 lämpötilan pysyvyys kylmän veden paineen muutoksessa: 
Puuttuu paineen muutoksen suuruus, joka standardissa EN 1111 
kohdassa 13.5.4 on 1 bar (edestakaisin) 
Puuttuu lämpötilan muutos lämpimän veden paineen 
muutoksessa. 
3 Lämpötilan pysyvyys tuloveden lämpötilan muutoksessa: 
Puuttuu muutoksen suuruus, joka standardissa EN 1111 kohdassa 
13.5.5 on lämpimällä tulovedella 10 °C. (edestakaisin) 

Lisätään paineen muutos 3bar -> 2 bar. 
Tehdään sekä kylmällä että lämpimälle 
tulovedelle. 
Lisätään lämpimän tuloveden muutoksen 
suuruus, joka on lämpimän tuloveden pudotus 
10°C. 
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OTV 
Putkiyhte
et 

2§  Putkiyhteen määrittely on epäselvä ja pelkona on, että se 
aiheuttaa sekaannusta. Nyt määritelmä kuuluu: 
Putkiyhteellä [tarkoitetaan] kierreliitospäillä ja/tai 
kapillaariliitospäillä varustettua putkiyhdettä, joka on 
valmistettu messingistä tai kuparista. Kuparisessa putkiyhteessä 
on pelkästään kapillaariliitospäät. 

Määritelmässä olisi hyvä kuvata, että 
putkiyhteellä tarkoitetaan liitoskappaletta, 
jossa on ainakin yksi kapillaariliitospää 
(juotettava liitos). 

 

OTV 
Kupariput
kien 
liittimet 

2§  Määritelmä on sinänsä selvä, mutta olisiko selvyyden vuoksi hyvä 
sanoa, että näissä liittimissä ei ole kapillaariliitospäätä. 
Kupariputken mekaanisella liittimellä tarkoitetaan kupariputkeen 
mekaanisesti kiinnitettävää 
metallista liitintä. 

Lisätään.: 
Kupariputkien mekaaniset liittimet, joissa on 
ainakin yksi juotettava kapillaariliitospää ovat  
putkiyhteitä. 

 

OTV  
Kupariput
ket 

puuttuv
a pykälä 

 Kupariputkien olennaisten teknisten vaatimusten asetuksesta 
puuttuu kokonaan pykälä putken kelpoisuudesta juomaveden 
johtamiseen. 

Kupariputkelle on lisättävä saman sisältöinen 
pykälä kuin muillakin putkimateriaaleilla. 

 

 
 

Kunnioittavasti  
 
 
Juhani Hyvärinen, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry 
 

 


