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Viite: Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 21.12.2016 YM011/00/2016
koskien luonnosta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta
Lausuntopyynnön asia
Luonnoksessa on kyse maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen 21.12.2012/958 nojalla annettavasta asetuksesta,
joka tulee korvaamaan Suomen rakentamismääräyskokoelmassa julkaistun määräyksen ”C2, Kosteus, Määräykset
ja ohjeet, 1998". Asetus tarkentaa lain 117 c §:ssä annettuja rakennuksen terveellisyyttä koskevia olennaisia teknisiä
vaatimuksia.
Lausunto
Muoviteollisuus ry ja sen putkijaoston työryhmä TR1 Hule- ja jätevesijärjestelmät kiittävät mahdollisuudesta
saada tulla kuulluksi tässä muoviputkijärjestelmien valmistajien kannalta merkittävässä asiassa.
Lausuntonamme toteamme, että luonnoksen mukaisessa asetuksessa rakennuksen kosteusteknisestä
toimivuudesta 9. luvussa 40 §:ssä annetut rakennustuotteiden olennaiset tekniset vaatimukset ovat
yleisluontoisia ja kaipaavat siksi tuekseen tarkkoja tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia. Ehdotammekin
tuotevaatimusdokumenteiksi soveltuvien standardien huomioimista asetuksen perustelumuistiota
täsmennettäessä ja ministeriön ohjetta asetuksen tueksi laadittaessa.
Perustelut
Asetusluonnoksen yleisluontoiset lain vaatimusten tarkennukset jättävät runsaasti tilaa suunnittelijoiden ja
rakennusvalvojien erilaisille tulkinnoille. Tavoitteena tulisi olla tarkkojen vaatimusten mahdollistama käytäntöjen
yhtenäistäminen, mikä osaltaan tukisi pyrkimyksiä alentaa rakentamisen kustannuksia laadusta tinkimättä.
Ehdotus
Ehdotamme tuotevaatimusdokumenteiksi soveltuvien standardien huomioimista asetuksen perustelumuistiota
täsmennettäessä ja ministeriön ohjetta asetuksen tueksi laadittaessa. Ohjeessa tulisi mielestämme viitata
rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden kannalta oleellisiin EN-tuotestandardeihin ja SFS 7000-sarjassa
julkaistuihin kansallisiin soveltamisstandardeihin. Asetusluonnoksen 2 §:ssä määritellyssä salaojitusjärjestelmässä
käytettävien muoviputkijärjestelmien tuotteiden näkökulmasta kyse on lähinnä salaojaputkista ja salaojien
tarkastuskaivoista, joita koskevia standardisarjoja ovat EN 13476, EN 13598 ja EN 14758 ja joita koskevat
kansalliset soveltamisstandardit ehdotamme laadittavaksi vuoden 2017 aikana.
Lopuksi
Työryhmä TR1 Hule- ja jätevesijärjestelmät osallistui Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n vetämään hankkeeseen
”Kosteusmääräysten (C2) rakennustuoteselvitys” ja on valmis hyödyntämään hankkeen tulokset ottamalla
muoviputkijärjestelmien tuotteiden osalta vastuun tarvittavien kansallisten soveltamisstandardien laatimisesta
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston muodostamassa kansallisessa standardisointikomiteassa.
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