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Lausunto vesi- ja viemärilaitteistojen 11 tuoteryhmän tuotehyväksyntäase-
tuksista (luettelo lausunnon lopussa) 

 
Rakennusteollisuus ry:n mielestä on hyvä, että lausuttavina oleville vesi- ja viemärilaitteistojen tuotteille 
on tulossa selkeä tyyppihyväksyntään johtava tuotekelpoisuuden osoittamismenettely. Vaikka Rakennus-
teollisuudella onkin luonnoksiin joitakin parannusehdotuksia, on tärkeätä, että asetusten laadinnassa ede-
tään mahdollisimman nopeasti eteenpäin ilman viivytyksiä. Asetukset selkeyttävät tilannetta rakentami-
sessa ja luovat perustaa rakentamisen laadulle. Lausuttavina olevien tuoteryhmien osalta rakennuskoh-
teen olennaisia ominaisuuksia ovat vesi- ja viemärilaitteistojen tiiviys ja juomaveden kanssa kosketuksiin 
joutuvien tuotteiden osalta ihmisille haitallisten päästöjen määrä juomavedessä. 
 
Rakennusteollisuus kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriön luonnoksista vesi- ja viemärilait-
teisiin liittyvistä asetuksista. Tuoteryhmiä on 11 ja kullekin tuoteryhmälle on luonnos asetukseksi tuote-
ryhmän olennaisista teknisistä vaatimuksista ja luonnos asetukseksi tyyppihyväksynnästä. Lisäksi lausun-
toaineistossa on kunkin asetusluonnoksen perustelumuistion luonnos.  
 
Asetusluonnokset ovat herättäneet kiinnostusta valmistajien taholla. Lyhyestä lausuntoajasta huolimatta 
asetusluonnoksiin on saatu yksityiskohtaisia kommentteja, jotka ovat saatavissa vain tuotteiden valmis-
tuksen ja asentamisen kanssa päivittäin työskenteleviltä tahoilta. Kerätty yksityiskohtainen palaute on 
viety lausuntopyyntö.fi -palveluun. Kommentit toistavat osin tässä lausunnossa mainittuja asioita, mutta 
niissä on myös paljon muita parannusehdotuksia. Yksityiskohtaiset lausunnot ovat myös tämän lausunnon 
liitetaulukkona.  
 
Erityispiirteenä palautteen keräämisessä on ollut se, että valmistuksen ja kaupan kansainvälistymisestä 
johtuen lausuntoaineiston saatavuutta muilla kielillä kuin suomeksi on kysytty eri tahoilta. Koska lausun-
toaineisto julkaistaan englanniksi vasta notifikaatiovaiheessa, joudumme varaamaan mahdollisuuden ot-
taa kantaa silloin esille tuleviin asioihin myös kotimaasta. 
 
Tuotekelpoisuuden osoittamiseen liittyvien asetusten rakenne noudattelee vuoden 2015 – 2016 vaih-
teessa lausuttavana olleiden ja kesällä 2018 annettujen kahden tuoteryhmän asetusten rakennetta. Ase-
tusten rakenne (olennaiset tekniset vaatimukset ja tyyppihyväksyntä) on yhden tuoteryhmän kannalta 
katsottuna selkeä ja hyvä. Kokonaisuutta arvioitaessa on kuitenkin vaarana, että jokin olennainen tekni-
nen vaatimus, joka kohdistuu kahteen tai useampaan tuoteryhmään, on kirjoitettu eri tavalla eri asetuk-
sissa.  
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Esimerkiksi puristusliittimeen liittyvä olennainen tekninen vaatimus on luonnoksissa erilainen PEX-putkien 
liittimien ja kupariputkien liittimien asetusluonnoksissa, vaikka molemmissa tuoteryhmissä rakennuskoh-
teen olennainen ominaisuus tältä osin on varmistua siitä, että saadaan aikaan tiivis ja kestävä putkiliitos. 
Erilaiset vaatimukset samasta asiasta eri tuoteryhmille voivat pahimmillaan johtaa siihen, että vaatimuk-
set ohjaavat markkinoita ja estävät jommankumman tuotteen pääsyä markkinoille.   
 
Toinen asetusten rakenteeseen kohdistuva esimerkkimme on, että kupariputkien ja muista materiaaleista 
valmistettujen putkien olennaiset tekniset vaatimukset eroavat luonnosten perusteella toisistaan. Kupari-
putkille ei ole esitetty mitään vaatimuksia kelpoisuudesta juomaveden johtamiseen, vaikka niitä siinä 
käyttötarkoituksessa yleisesti käytetäänkin. Terveellisyyteen ja hygieenisyyteen liittyvien olennaisten tek-
nisten vaatimusten tulisi olla samoja toteutusteknologiasta tai valmistusmateriaalista riippumatta.  
 
Olisi myös tärkeätä, että asetukset kattaisivat kaikki käytössä olevat ratkaisut. Nyt esimerkiksi juomave-
den johtamiseen käytettävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet eivät ole asetusten pii-
rissä. Niitä kuitenkin käytetään yleisesti rakentamisessa. Nyt esitettyjen tuoteryhmien lisäksi käytössä voi 
siis olla tai markkinoille voi tulla muita tuoteryhmiä. Niiden osalta olisi hyvä, että olennaiset tekniset vaati-
mukset olisi kuvattu tuoteryhmää yleisemmällä tasolla. 
 
Olennaisten teknisten vaatimusten asetusluonnokset kuvaavat niitä teknisiä ominaisuuksia, joita tuot-
teelle voidaan johtaa lainsäädännössä olevista rakennuksen olennaisista ominaisuuksista. Olisi tämän 
vuoksi tärkeätä, että säädös ja säädöksen kohta, josta olennainen tekninen vaatimus on johdettu, olisi esi-
tetty perustelumuistiossa, ellei yhteys ole ilmeinen. Osin asetusten tekstit ja niiden perustelumuistiot tuo-
vat yhteyden esille riittävän selvästi, mutta esimerkiksi äänitasoon liittyvien olennaisten teknisten vaati-
musten osalta perustelut eivät ole kattavia eikä asetustenkaan teksti ole tarkkarajaista. 
 
Tyyppihyväksyntäasetukset kuvaavat sitä menettelyä, jolla tuotteen kelpoisuus rakentamiseen osoitetaan 
tuoteryhmän osalta. Rakennusteollisuuden mielestä rakenne on hyvä, koska uudessa rakenteessa tyyppi-
hyväksyntä koskee vain kelpoisuuden osoittamisen menettelyä eikä sitä enää ole sidottu kyseiseen tuote-
ryhmään liittyviin muusta lainsäädännöstä tuleviin teknisiin vaatimuksiin. Kun aikanaan nyt lausuttavina 
oleville tuoteryhmille kehitetään harmonisoituja standardeja, voidaan tyyppihyväksyntäasetukset korvata 
kyseiselle tuoteryhmälle soveltuvalla standardilla. 
 
Tyyppihyväksyntäasetusten osalta olisi mahdollisuuksien mukaan tärkeätä pyrkiä testausmenetelmien 
osalta siihen, että tuotteiden ominaisuuksien määrittämisessä voitaisiin käyttää yhteisiä eurooppalaisia 
standardeja. Luonnoksissa erityisesti kelpoisuuden talousveden johtamiseen -ominaisuuden osoittamisen 
osalta molemmat esitetyt määritystavat ovat omalla tavallaan ongelmallisia ja vaatisivat menetelmäkehi-
tystä, jotta menetelmien käyttö olisi tasapuolista eri valmistajia kohtaan eikä rajoittaisi kilpailua markki-
noilla. 
 
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 epätark-
kuuden piiriin. 



 3 (4) 
 
 

 

 
Luonnoksien ”26 viikon liukenemiskokeella” viitataan EN 15664 standardin kuvaamaan testimenetel-
mään, joka testaa materiaalin päästöjä. Rakennusteollisuuden mielestä on hyvä, että asetuksessa tukeu-
dutaan eurooppalaiseen standardiin, koska valmistusmateriaalia koskevaa testitulosta voidaan soveltaa 
usean tuotteen valmistuksessa. 
 
EN 15664 standardin soveltamisessa hankaluutena on, että testauksen saatavuus on hyvin rajoitettua ja . 
Testiä ei voi tehdä akkreditoituna muualla kuin Saksassa. Lisäksi standardisarja on vajavainen, ja jättää 
auki mm. sen, millä tavalla testauksen tuloksia on tulkittava. Rakennuteollisuuden mielestä on hyvä, että 
vaihtoehtoisena menettelynä on myös ”kymmenen päivän testi”. Vaihtoehtoisuuden tulisi kuitenkin kat-
taa kaikki tuoteryhmät. 
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