
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hannu Paananen 
 

Tuotehyväksyntä ja CE-merkintä LVI- 
 urakoinnissa ja -suunnittelussa 
 

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Insinööri (AMK) 

Talotekniikka 

Insinöörityö 

7.5.2015 



 Tiivistelmä 

  

Tekijä 
Otsikko 
 
Sivumäärä 
Aika 

Hannu Paananen 
Tuotehyväksyntä ja CE-merkintä LVI-urakoinnissa ja -suunnit-
telussa 
31 sivua + 8 liitettä 
7.5.2015 

Tutkinto insinööri (AMK) 

Tutkinto-ohjelma talotekniikka 

Suuntautumisvaihtoehto LVI, tuotantopainotteinen 

Ohjaaja 
 

lehtori Hanna Sulamäki 
 

 
Uusi rakennustuotteiden tuotehyväksyntäasetus tuli voimaan 1.7.2013 ja on ollut voimassa 
nyt vajaat kaksi vuotta. Rakennustuoteasetuksen myötä rakennustuotteille asetetut vaati-
mukset ovat tiukentuneet ja yhtenä tarkoituksena on myös ollut rakentamisen laadun paran-
taminen.  
 
Tämän insinöörityön tarkoitus on tutkia CE-merkinnän sisältöä ja siihen liittyvää lainsäädän-
töä yleisesti. Työssä paneudutaan tarkemmin LVI-alaan liittyviin tuotteisiin ja selvitetään 
näissä tarvittavat CE-merkinnät ja tyyppihyväksynnät. Insinöörityön toinen pääaihe on sel-
ventää, miten tuotehyväksyntä toteutetaan LVI-urakoinnissa ja suunnittelussa. Työssä käy-
dään läpi esimerkkiprojektin tuotehyväksyttämisprosessi, jossa mm. selvitetään asennetta-
vien tuotteiden CE-todistukset, suoritustasoilmoitukset ja tyyppihyväksynnät sekä se, kuka 
voi vaatia CE-merkityn tuotteen käyttöä. Aihe on edelleen ajankohtainen, koska kaikilla toi-
mijoilla kentällä ei ole vieläkään täyttä selvyyttä siitä, miten ja mitkä kaikki tuotteet tarvitsevat 
tuotehyväksynnät ja CE-merkinnän LVI-alalla. 
 
Insinöörityön sisältö muodostuu lainsäädännön osalta kaikista tutkituista julkaisuista ja asia-
kirjoista. Osio siitä, miten tuotehyväksyntä suoritetaan ja miten se prosessina etenee, pe-
rustuu alan ammattilaisen haastatteluun ja omakohtaisiin kokemuksiin. 
 
Tätä työtä voidaan hyödyntää LVI-alalla, kun tehdään tuotehyväksyntöjä ja kun tarvitaan 
tietoa viranomaisvaatimuksista.  
 
 

Avainsanat CE-merkintä, tuotehyväksyntä, LVI-urakointi, LVI-suunnittelu 



 Abstract 

  

Author 
Title 
 
 
Number of Pages 
Date 

Hannu Paananen 
Product approval and CE marking in  contracting and planning of 
HVAC system 
 
31 pages + 8 appendices  
7  May 2015 

Degree Bachelor of Engineering 

Degree Programme Building Services Engineering 

Specialisation option HVAC Engineering 

Instructor 
 

Hanna Sulamäki, Senior Lecturer 
 

 
The purpose of this Bachelor′s thesis was to study the CE marking and related legislation. 

The new product approval regulation for construction products took effect on the 1st of July 
in 2013. Along with the regulations, also the requirements for construction products were 
tightened to improve construction quality. The thesis studied HVAC related products and es-
tablished the CE markings and type approvals required.  
 
The second aim of the thesis was to explain how the product approval is done in HVAC 
construction and planning. For this, a product approval process with the CE certificates for 
the construction products, performance level notifications and type approvals was followed 
through. Furthermore, the parties able to require the use of products with CE marking were 
established.  
 
Regarding the legislation, an extensive literary search was done. For the product approval 
process, interviews with actors in the field, as well as personal experience was relied on. The 
result of this project can be utilized in the HVAC field for product approvals and as an infor-
mation source on official requirements. 

Keywords CE marking, product approval, contracting and planning of 
heating, plumbing and ventilation 



 

  

 

Sisällys 

Lyhenteet 

 

1 Johdanto 1 

1.1 Työn tausta 1 

1.2 Tavoitteet 1 

1.3 Rakenne 2 

2 Lainsäädäntö yleisesti 2 

2.1 Rakennustuotteiden tuotehyväksyntälaki 2 

2.2 Euroopan unionin rakennustuoteasetus 3 

2.3 Rakennuskohteen perusvaatimukset 3 

2.4 Rakennustuoteasetus 4 

3 Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä 5 

3.1 Tuotehyväksyntä 5 

3.2 CE-merkintä 7 

3.3 Rakennustuotteiden CE-merkintä 7 

3.4 Hyväksyntämenettelyt 9 

3.5 Suoritustasoilmoitus DoP 11 

3.6 Harmonisoitu tuotestandardi eli hEN-merkintä 11 

3.7 Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen 13 

3.8 Ilmoitetut laitokset 14 

3.9 Tyyppihyväksyntä 16 

4 LVI-talotekniikkatuotteet ja niiden viranomaisvaatimukset 17 

4.1 Yleistä 17 

4.2 Lämmitys 21 

4.3 Märkä- ja saniteettitilat 21 

4.4 Viemäröinti 22 

4.5 Vesi- ja lämpöjohdot ja laitteet 23 

4.6 Venttiilit 23 

4.7 Ilmanvaihtojärjestelmät 23 



 

  

4.8 Palontorjunta 24 

5 Tuotehyväksyntä prosessina urakoinnissa 25 

5.1 Tuotehyväksyntä urakoinnissa 25 

5.2 Tuotehyväksynnän eri vaiheet urakoinnissa 26 

5.3 Tuotehyväksyntöjen jako kansioihin 26 

5.4 Tuotteiden kilpailuttaminen 28 

5.5 Esimerkki tuotehyväksynnästä toteutuneessa käytännön projektissa 28 

6 Tuotehyväksyntä suunnittelussa 29 

7 Yhteenveto, pohdinta 30 

Lähteet 31 

Liitteet              32 

Liite 1. Kaulusankkuri DoP 

Liite 2. Kupariputket tyyppihyväksyntäpäätös 

Liite 3. Teräsputkien CE-merkintä 

Liite 4. Pesualtaan CE-merkintä 

Liite 5. Muoviviemärit ja niiden osat tyyppihyväksyntäpäätös 

Liite 6. Valurautaviemärien ja niiden osien CE-merkintä 

Liite 7. LVI-talotekniikkaan liittyvät tuotteet, joilla oleellisia viranomaisvaatimuksia 

Liite 8. Esimerkki tuotehyväksytyksistä putkiurakassa 

 

  



 

  

Lyhenteet 

AB Approval Body, Hyväksyntälaitos, eurooppalaisten teknishyväksyntöjen 

myöntäjä.  

CE Merkintä, joka osoittaa, että tuote on EU:n uuden lähestymistavan direktii-

vien mukainen. 

CEN Eurooppalainen standardisoimisjärjestö. 

CPD The Construction Products Directive, Euroopan Unionin rakennustuotedi-

rektiivi, suomeksi lyhenne RTD. 

CPR The Construction Products Regulation. Euroopan unionin rakennustuote-

asetus. 

DIS Draft International Standard. Ehdotus kansainväliseksi ISO-standardiksi. 

EC Euroopan komissio. 

EN European Standard. Eurooppalainen standardi. 

FDIS Final Draft International Standard. Lopullinen ehdotus kansainväliseksi 

standardiksi. 

hEN Harmonized European Standard. EU:n rakennustuotedirektiiviin liittyvä yh-

denmukaistettu tuotestandardi. 

ISO International Organization for Standardization. Kansainvälinen standardi-

soimisjärjestö. 

MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki. 

NANDO New Approach Notified and Designated Organizations. EU:n komission yl-

läpitämä lista.  

NSB National Standards Body. Kansallinen standardisoimisjärjestö. 



 

  

NB Notified Body. Ilmoitettu laitos. 

RakMK Suomen rakentamismääräyskokoelma 

RtA Rakennustuoteasetus, ympäristöministeriön asetus rakennustuotteiden 

hyväksynnästä 1245/2003. 

RtL Rakennustuotelaki, laki rakennustuotteiden hyväksynnästä 13.3.2003/230. 

SFS Standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. 

Standardi Toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu. 

STD Specific Tecnical Documentation. Yksinkertaistettu menettely CE-merkin-

tään. 

YMa Ympäristöministeriön asetus. 

ZA-liite hEN:n liite, jossa määritellään CE-merkinnän edellytykset. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



1 

  

1 Johdanto 

1.1 Työn tausta 

CE-tuotehyväksyntämerkintä tuli pakolliseksi rakennusalalla heinäkuussa 2013, joten ai-

heena tuotehyväksyntä on edelleen hyvin ajankohtainen. Tällä hetkelläkään kaikilla toi-

mijoilla kentällä ei ole täyttä selvyyttä siitä, miten tuotehyväksyntä suoritetaan ja mille 

tahoille. Tuotehyväksynnän hallitsemiselle kaikissa yrityksissä on todellista tarvetta. Tuo-

tehyväksyntä perustuu viranomaissäädöksiin ja lakeihin, joilla määritellään tuotteen omi-

naisuuksia sekä todistamista sertifioinnin tai muun tuotehyväksynnän avulla. 

1.2 Tavoitteet  

Insinöörityön tavoite on selventää, miten urakoinnissa ja suunnittelussa tuotehyväksyntä 

prosessina tapahtuu ja mille tahoille hyväksyntä on tehtävä. Tässä insinöörityössä pää-

paino on erityisesti urakoinnissa, koska tällä hetkellä talotekniikassa on samaan aikaan 

valmistumassa vastaava pelkästään suunnitteluun liittyvä insinöörityö. 

Insinöörityössä käydään läpi tuotehyväksynnän taustat ja lainsäädännöt, selvitetään, 

mitä CE-merkintä tarkoittaa, mitä ominaisuuksia tuotteilta ja niiden valmistajilta vaadi-

taan sekä mitkä kaikki tuotteet tarvitsevat CE-merkinnän ja tuotehyväksynnän. Työssä 

selvitetään tuotestandardit ja kansalliset soveltamisstandardit sekä mitkä ovat tuotehy-

väksynnän yhtenäiset kriteerit Suomessa ja Euroopassa.  

Työssä selostetaan tarkemmin miten LV-urakoinnissa tuotehyväksyntä prosessina ete-

nee ja mitä kaikkia toimenpiteitä se pitää sisällään sekä selvitetään, mitä tuotehyväk-

syntä käytännön urakoinnissa ja suunnittelussa merkitsee esim. mikä taho tai kuka voi 

vaatia CE-merkityn tuotteen käyttöä. Lisäksi insinöörityössä selvitetään talotekniikkaan 

liittyvät tuotteet, joilla on oleellisia viranomaisvaatimuksia ja esitetään taulukkomuodossa 

putkimateriaaleja eri järjestelmissä. 
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1.3 Rakenne  

Insinöörityö etenee seuraavasti: johdannossa esitellään työn tausta ja tavoitteet, eli miksi 

työ on ajankohtainen ja mitä pyritään saavuttamaan. Teorialuvuissa perehdytään tuote-

hyväksynnän lainsäädäntöön ja käydään läpi CE-merkintä sekä selvitetään, miten ura-

koinnissa ja suunnittelussa tuotehyväksyntä prosessina tapahtuu. 

2 Lainsäädäntö yleisesti 

2.1 Rakennustuotteiden tuotehyväksyntälaki 

Suomessa rakennustuotteisiin kohdistuvia vaatimuksia säädellään rakennustuote-

asetuksella ja kansallisella lainsäädännöllä. Rakennustuotteiden tuotehyväksyntälaki 

(RtL) on kansallinen laki, jonka soveltamisala on tarkoitettu rakennustuotteelle maan-

käyttö- ja rakennuslaista (132/1999) annetuista säännöksistä johtuvien vaatimusten mu-

kaisuuden toteamista. Suomen lainsäädäntö kansallisia tuotehyväksyntöjä koskien on 

uudistettu, uusi laki tuli voimaan 1.7.2013. Laki koskee niitä rakennustuotteita, joilla ei 

ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia tai eurooppalaista teknistä arviointia, eikä 

niitä siten voida CE-merkitä. Tässä tapauksessa voidaan käyttää rakennustuotteen kan-

sallisia hyväksyntämenettelyjä, jotka ovat vapaaehtoisia. [1.] 

Kansalliset hyväksyntämenettelyt: 

 tyyppihyväksyntä 

 varmennustodistus 

 valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen. 

Näiden lisäksi voidaan käyttää varmentamista rakennuspaikkakohtaisesti silloin, kun 

muuta menettelyä ei ole käytetty eikä rakennusvalvontaviranomaisella ole syytä epäillä, 

ettei tuote täytä teknisiä vaatimuksia. [1.] 
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Kansalliset hyväksyntämenettelyt ovat valmistajille vapaaehtoisia, mutta velvoittavat 

vastaavasti rakennusvalvontaa, siinä tapauksessa, kun niitä on käytetty. Sitä mukaa kun 

uusia harmonisoituja tuotestandardeja valmistuu, kansalliset hyväksyntämenettelyt kor-

vautuvat CE-merkinnällä. [1.] 

 

2.2 Euroopan unionin rakennustuoteasetus 

Rakennustuotteita koskevan lainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että rakennustuot-

teista saatava tieto on luotettavaa ja vertailukelpoista, kun suunnittelija ja rakentaja ar-

vioivat tuotteiden soveltuvuutta rakennettavaan kohteeseen. [6.] 

Euroopan unionin asetukset ovat suoraan soveltavaa lainsäädäntöä, eli niitä sovelletaan 

sellaisenaan EU:n jäsenmaissa. Rakennustuotteisiin liittyvä keskeinen EU-säädös on 

niin sanottu EU:n rakennustuoteasetus, joka tuli voimaan kokonaisuudessaan 1.7.2013. 

Rakennustuoteasetus korvaa rakennustuotedirektiivin 89/106/ETY. Rakennustuote-

asetuksessa säädetään, kuinka rakennustuotteen ominaisuuksista kerrotaan ja millä 

edellytyksillä rakennustuotteet voidaan CE-merkitä. [6.] 

Rakennustuoteasetuksen tavoitteena on tarkkojen ja luotettavien tietojen saanti raken-

nustuotteiden suoritustasosta ja ominaisuuksista yhteisellä eurooppalaisella tavalla. 

Asetus selkeyttää CE-merkinnän käyttöä, lisäksi asetuksen tavoitteena on rakennustuot-

teiden vapaa liikkuvuus ja kaupanesteiden poistaminen EU:n sisämarkkinoilla. 

2.3 Rakennuskohteen perusvaatimukset 

Rakennuskohteen perusvaatimukset muodostavat pohjan luotaessa mandaatteja, jotka 

ovat toimeksiantoja eurooppalaisille standardisointijärjestöille harmonisoitujen tuo-

testandardien laatimiseksi. Perusvaatimukset ohjaavat myös eurooppalaisten teknisten 

arviointien (ETA) laadintaa. Rakennustuoteasetuksen liitteessä 1 on lueteltu rakennus-

kohteen perusvaatimukset. [1.] 
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Nämä perusvaatimukset liittyvät seuraaviin asioihin: 

 mekaaninen lujuus ja vakaus 

 paloturvallisuus 

 hygienia, terveys ja ympäristö 

 käyttöturvallisuus ja esteettömyys 

 meluntorjunta 

 energiansäästö ja lämmöneristys 

 luonnonvarojen kestävä käyttö. 

Harmonisoidussa tuotestandardissa tai ETA:ssa ei voi olla muita tuotteen ominaisuuksia 

kuin ne, jotka liittyvät rakennuskohteen perusvaatimuksiin. [1.]  

2.4 Rakennustuoteasetus 

Uusi rakennustuoteasetus eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rakennustuot-

teiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 

89/106/ETY kumoamisesta tuli voimaan 1.7.2013. Rakennusalan tuotteita koskevan di-

rektiivin 89/106/ETY eli rakennustuotedirektiivin tavoitteena on ollut varmistaa rakennus-

tuotteiden vapaa liikkuvuus sekä käyttö sisämarkkinoilla. [3, s. 13–14.] 

Parantaakseen rakennustuotteiden sisämarkkinoiden toimivuutta Euroopan komissio 

päätti korvata rakennustuotedirektiivin asetuksella, joka tulee jäsenmaissa voimaan sel-

laisenaan. Tarkoitus selkeyttää sääntelyä ja keventää erityisesti pienille ja keskisuurille 

yrityksille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta sekä poistaa niitä käytännön esteitä, jotka 

olivat vaikeuttaneet pääsemistä hyvin toimiviin rakennustuotteiden sisämarkkinoihin. Uu-

della rakennustuoteasetuksella on tarkoitus varmistaa, että rakennustuotteiden suoritus-

tasosta annetaan luotettavaa tietoa. Olennaisin muutos aikaisempaan verrattuna on CE-
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merkinnän tulo pakolliseksi. Rakennustuoteasetuksen johdosta myös Suomen kansalli-

sen rakennustuotedirektiivin aikainen lainsäädäntö uudistetaan kansallisia tuotehyväk-

syntöjä koskevilta osiltaan. Rakennustuoteasetuksen tärkeimmät kohdat on esitetty alla 

olevassa luetelmassa. [3, s. 13–14.] 

 Rakennustuotteen ominaisuudet ilmoitetaan varmennetusti, jolloin niitä voidaan 

verrata kansallisiin vaatimuksiin. 

 Poistetaan kaupan esteet jäsenmaiden välillä. 

 Rakentamista koskevat vaatimukset esitetään kansallisesti; Suomessa MRL:n 

rakentamismääräyksin. 

3 Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä 

3.1 Tuotehyväksyntä 

Ennen tätä uudistusta rakennustuotteilla on ollut käytössä varmennettu käyttöseloste, 

tuotehyväksyntälakiin perustuva tyyppihyväksyntä tai jokin vapaaehtoinen sertifikaatti. 

Uudessa rakennustuotteen tuotehyväksynnässä rakennustuote, jolla on harmonisoitu 

tuotestandardi tai sille on myönnetty hyväksyntä eurooppalaiseen tekniseen arvioon pe-

rustuen, tarvitsee CE-merkinnän. [4.] 
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Kuva 1. Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä 1.7.2013 jälkeen (RT 2012) 

 

Kuva 1 osoittaa, miten kansallisia säädöksiä jouduttiin muuttamaan, kun CE-merkintä 

tuli pakolliseksi rakennustuotteille. Tämän aiheuttivat Euroopan unionin lainsäädännön 

muutokset; näillä muutoksilla poistetaan ristiriitaisuudet lakien väliltä. Kansallisia vaati-

muksia säädetään tuotehyväksyntälaissa, hallitus on jättänyt ehdotuksen asiaa koskien 

eduskunnalle. Tuotehyväksyntälakia on muutettu rakennustuoteasetuksen vuoksi pääl-

lekkäisyyksien poistamiseksi. Lisäksi myös maankäyttö- ja rakennuslakia ja Suomen ra-

kentamismääräyskokoelmaa on jouduttu uudistamaan. 
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3.2 CE-merkintä 

CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää ne vaatimukset, joita direk-

tiivit sille asettavat. CE-merkintä on oltava tuotteessa, jos tuotetta koskeva direktiivi niin 

vaatii. Yli 20 direktiiviä edellyttää CE-merkintää. CE-merkintäjärjestelmän tarkoitus on 

yhtenäistää ominaisuuksia ja laadunvarmistusta, joita rakennustuotteilta vaaditaan. CE-

merkintä on oltava mm. sähkölaitteissa, henkilösuojaimissa, leluissa ja painelaitteissa. 

Kaikkia tuotteita koskevien vaatimusten lisäksi direktiiveissä on vaatimustenmukaisuu-

den osoittamiseen liittyviä vaatimuksia. Esimerkiksi tietyt tuotteet on testautettava ennen 

CE-merkintää. Kuvassa 2 on virallinen CE-logo. [2.] 

 

Kuva 2. CE-merkintä logo 

3.3 Rakennustuotteiden CE-merkintä 

Rakennustuotteiden CE-merkintä poikkeaa muiden tuotteiden CE-merkinnästä. Raken-

nustuotteissa CE-merkintä ei automaattisesti takaa määräysten täyttymistä. Rakennus-

tuotteiden käyttäjien tehtävänä on tarkistaa, että merkintätiedot osoittavat tuotteen täyt-

tävän viranomaisten asettamat vähimmäisvaatimustasot käyttökohteessa. [2.] 

Rakennustuotteiden CE-merkinnällä ilmoitetaan tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella 

eurooppalaisella tavalla. CE-merkinnällä osoitetaan tuotteen ominaisuudet siten, että ky-
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seisen tuotteen voi laittaa markkinoille kaikissa Euroopan talousalueen maissa. CE- mer-

kinnän käyttämisen edellytys on, että kyseiselle tuotteelle on julkaistu harmonisoitu tuo-

testandardi, jonka siirtymäaika on alkanut, tai että tuotteelle on myönnetty eurooppalai-

nen tekninen arviointi ETA. [2.] 

CE-merkintä on pakollinen kaikille niille talonrakentamisen, sekä maa- ja vesirakentami-

sen rakennustuotteille, joihin sovelletaan eurooppalaisia harmonisoituja tuotestandar-

deja [2.] 

CE-merkintää ei haeta viranomaisilta. Valmistaja kiinnittää CE-merkinnän tuotteeseen 

sen jälkeen, kun soveltavan harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen 

arvioinnin ETAN:n vaatimukset on täytetty. Kaikki vaatimukset koskevat niin tuotteen 

valmistusta, ominaisuuksien testausta kuin laadunvalvontaakin. CE-merkinnän varmen-

tamiseen tarvitaan puolueeton kolmas osapuoli, niin sanottu ilmoitettu laitos. Tuotteessa, 

jossa on CE-merkki, tulee olla kaikki kuvassa 3 esitetyt tiedot [2.] 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kuva 3. CE-merkintä CPD:n mukaan 

  
                                Valmistajan nimi 
  
                 Merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi 
                                    viimeistä numeroa 
  
                             EN-standardin tunnus 
  
                        Rakennustuotteen yleisnimi 
  
                                   Sarjanumero 
  
 
             Ominaisuus tai ominaisuudet luokkina 
                    tai arvioina, jotka tuote täyttää 
  
 

 
 
  
  
     305/2011 EU (Rakennustuoteasetuksen tunnus) 
  

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wienerberger.fi/ce-merkint%C3%A4&ei=7O_2VJ7MJ8HYywPO0IGwCQ&bvm=bv.87519884,d.bGQ&psig=AFQjCNGwVW7dNsDDLtf-ttjpfKQtysRTlQ&ust=1425555698499078
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CE-merkinnän pakollisuudella on tarkoitus helpottaa kaikkien tuotteiden vertailua ja näin 

edistää vapaata liikkuvuutta Euroopan talousalueella. CE-merkinnällä myös taataan tar-

kat ja luotettavat tiedot tuotteiden ominaisuuksista ja suoritustasoista. Merkinnän käyt-

töönoton myötä päästään eroon kansallisista päällekkäisistä viranomaisten hyväksyttä-

mismenettelyistä. Näin eurooppalaiset sisämarkkinat avautuvat myös suomalaisille ra-

kennustuotteille. [2.] 

3.4 Hyväksyntämenettelyt 

Rakennustuotteella on kolme erilaista tapaa, joilla sille voidaan suorittaa tuotehyväk-

syntä. Jos tuotteelle ei löydy eurooppalaista arviointiasiakirjaa (EAD), niin asia hoidetaan 

hyväksymislaitoksen kanssa, jossa selvitetään, onko CE-merkintä mahdollista saada yk-

sinkertaistetulla menettelyllä. Jos tuote kuuluu harmonisoidun eurooppalaisen tuotestan-

dardin piirin, sille voidaan hakea CE-merkintä. Jos tuotestandardi puuttuu, on laadittava 

eurooppalainen tekninen arviointi (ETA), jonka kautta tuote voidaan CE-merkitä. [3, s. 32–

35.] 
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Parlamentti   

 

 

Komissio &   

pysyvä komitea 

 

 

 

CEN/ EOTA  

 

 

 

 

 

Teknisestä arvioinnista 

vastaava laitos (TAB)     

   

 

 

Valmistaja  

 

 

Valmistaja    

Kuva 4. Eurooppalainen rakennustuotteiden hyväksyntäjärjestelmä [3,s.16.]. 

Kuva 4 selventää, miten rakennustuoteasetuksen perusteella komissio antaa eurooppa-

laiselle standardisoimisjärjestö CEN:lle mandaatin vahvistaa harmonisoidun tuotestan-

dardin. Tämän perusteella valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen ja kiinnittää raken-

nustuotteeseen CE-merkinnän. Poikkeustapauksissa valmistaja voi käyttää yksinkertais-

tettuja menettelyitä suoritustasoilmoituksen laatimiseen ja CE-merkinnän kiinnittämi-

seen.[3, s. 16.] 

 

RAKENNUSTUOTEASETUS 

- rakennuskohteen perusvaatimukset 

Mandaatit 

Harmonisoidut 

tuotestandardit 

(hEN) 

Eurooppalainen 

arviointiasiakirja 

(EAD) 

Eurooppalainen 

tekninen arviointi 

(ETA) 

Yksinkertaistetut 

menettelyt 

Suoritustasoilmoitus (DoP) 

CE-merkintä 
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3.5 Suoritustasoilmoitus DoP 

Suoritustasoilmoitus DoP laaditaan, jos rakennustuoteasetuksen velvoite sen laatimi-

selle on syntynyt. Tuotteen valmistajan tehtävä on laatia suoritustasoilmoitus, kun se tuo 

markkinoille uuden rakennustuotteen, joka kuuluu yhdenmukaistetun standardin piiriin 

tai se vastaa annettua eurooppalaista teknistä arviota. Laatiessaan suoritustasoilmoituk-

sen valmistaja kantaa vastuun siitä, että rakennustuotteen ilmoitetut ominaisuudet ja 

suoritustasot pitävät paikkansa. [6.] 

Suoritustasoilmoituksessa esitetään mm. 

 valmistajan (mahdollisesti myös valtuutetun edustajan) nimi ja siihen liittyvät tie-

dot 

 rakennustuotteen käyttötarkoitus tai tarkoitukset 

 suoritustasot (ominaisuuksien arvot) ottaen huomioon käyttökohteet ja kansalli-

set säädökset 

 harmonisoidun tuotestandardin ja ilmoitetun laitoksen nimi tai eurooppalaisen 

teknisen arvioinnin ja arviointiasiakirjan tunnus sekä teknisen arviointilaitoksen 

nimi  

 rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen. 

            [6.] 

 

Liitteessä 1 on esimerkkinä esitetty kaulusankkurin suoritustasoilmoitus; tällä kannakoin-

tiin liittyvällä tuotteella on myös olemassa oleva CE-merkintä. 

3.6 Harmonisoitu tuotestandardi eli hEN-merkintä  

EU:n komission standardisointielimiä ovat eurooppalainen standardointikomitea CEN 

sekä eurooppalainen hyväksyntäjärjestöjen järjestö EOTA. Eurooppalaiset EN-standar-

dit laatii Euroopan standardisoimisjärjestö CEN. 
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Harmonisoitu tuotestandardi, hEN on eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin 

laatima CE-merkintään johtava tuotestandardi. Se määrittää tuoteryhmäkohtaisesti 

kaikki tuotteilta esitettävät ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvonnan vaatimukset ja 

CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot. Rakennustuotteen EN-tuotestandardipaketti jakau-

tuu ns. vapaaehtoiseen ja harmonisoituun osaan. Jos rakennustuote kuuluu harmonisoi-

dun tuotestandardin piiriin, sen tulee olla CE-merkitty. [4.] 

Jokaisen harmonisoidun tuotestandardin lopussa on liite ZA, jossa on kerrottu, mikä osa 

kyseisestä standardista on harmonisoitua, eli kuuluu CE-merkintään, sekä mitä yleisiä ja 

mitä teknisiä tietoja kyseisen standardin mukaisten tuotteiden CE-merkinnässä tulee 

esittää. [4.] 

Euroopan komissio sopi yleiset siirtymäaikajärjestelyt harmonisoiduille tuotestandar-

deille siirtymävaiheen sujuvoittamiseksi. 

DAV  Dapp  DOW 

  9 kk  21 kk 

 

     

Valmistautuminen siirtymäaika 

CE-merkintään  

Kuva 5. Harmonisoitujen tuotestandardien siirtymäajat 

Kuvassa 5 DAV (date of availability) on päivämäärä, josta lähtien CE-merkinnän voi kiin-

nittää standardin määrittelemään rakennustuotteeseen. Tämän jälkeen jokainen maa 

huolehti kyseessä olevan hEN:n vaatimista kansallisista menettelyistä, tähän oli varattu 

aikaa yhdeksän kuukautta. Päivää, jolloin harmonisoitu tuotestandardi otettiin käyttöön, 

kutsutaan nimellä Dapp (date of applicability). Viimeinen oleellinen päivämäärä on DOW 

(date of withdrawal), tällöin hEN:n kanssa olevat kansalliset standardit poistuivat käy-

töstä. 
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Kuva 6. Rakennustuotteiden harmonisoidun tuotestandardin rakenne. 

Kuvassa 6 esitetään rakennustuotteiden harmonisoidun tuotestandardin rakenne [4]. 

3.7 Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen 

Vaatimuksenmukaisuuden osoittamisella näytetään hEN:ssä ja ETA:ssa tuotteelle ase-

tettujen vaatimusten täyttyminen valmistuksen, ominaisuuksien ja näiden valvonnan 

osalta. Menettelyt vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen vaihtelevat tuoteryhmittäin. 

Rakennustuoteasetus (305/2011/EC) määrittämä suoritustason pysyvyyden ja vakau-

den arviointi- ja varmennusjärjestelmä (AVCP) sisältää eri määräytymiskriteeritasoja, 

nämä ovat 1+, 1, 2+, 2, 3, 4. Taso 1+ on vaativin ja taso 4 edellyttää valvontaa vähiten. 

[1.] 
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Kuvassa 7 selviää, miten vaatimustenmukaisuuden osoittaminen tapahtuu.  

 

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa käytettävät menettelyt 
 
KONTROLLIKEINOT 
 

1+ 1 2+ 2 3 4 

Tuotteen alkutestaus 
 
 

        

Tehtaalta otettujen näyt-
teiden testaus 
 

        

Tehtaalta, markkinoilta 
tai rakennuspaikalta 
otettujen pistokoenäyt-
teiden testaus 
 

        

Tehtaan sisäinen laadun-
valvonta 
 

        

Tehtaan ja sen sisäisen 
laadunvalvonnan alkutar-
kastus 
 

        

Tehtaan sisäisen laadun-
valvonnan jatkuva val-
vonta, arviointi ja hyväk-
syminen 
 

        

 

 

 = valmistaja  = arviointilaitos (ns. ilmoitettu laitos) 

 

Kuva 7. Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa käytettävät menettelyt [ 
YM 2004]. 

3.8 Ilmoitetut laitokset 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille laitokset, joille on an-

nettu lupa suorittaa kolmansien osapuolten tehtäviä suoritustason pysyvyyden arviointi- 
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ja varmennusprosessissa tämän asetuksen mukaisesti; jäljempänä kyseisestä järjeste-

lystä käytetään termiä ′ilmoitetut laitokset′. [7.] 

Jäsenvaltiot ovat itse vastuussa ilmoitettujen laitosten nimeämisestä. Kaikkien jäsenval-

tioiden täytyy ilmoittaa komissiolle ja muille jäsenvaltioille, kun on nimetty jokin laitos 

ilmoitetuksi laitokseksi. Tällä päätöksellä ilmoitetulle laitokselle annetaan lupa suorittaa 

kolmansien osapuolien tehtäviä suoritustason ja pysyvyyden arviointi- ja varmennuspro-

sessissa. [3, s. 120.] 

Suomessa ympäristöministeriö nimeää ilmoitetut laitokset ja ilmoittaa päätöksistä komis-

siolle, joka taas jakaa tiedon edelleen muille jäsenmaille. Komissio ylläpitää listaa kai-

kista ilmoitetuista laitoksista Nandossa (New Approach Notified and Designated Organi-

sations); siellä ilmoitetut laitokset ovat kaikkien tarkistettavissa internetin välityksellä. [3, 

s. 120] 

Suomessa toimii tällä hetkellä seuraavat viisi ilmoitettua laitosta: 

 Contesta Oy 

 DNV Certification Oy/ Ab 

 Inspecta Sertifiointi Oy 

 Suomen Ympäristökeskus 

 VTT Expert Services Oy. 
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3.9 Tyyppihyväksyntä 

Tyyppihyväksynnän myöntää tyyppihyväksyntälaitos. Hyväksynnät perustuvat lakiin 

eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (Laki 954/2012). Myös ympäristöminis-

teriö voi myöntää tyyppihyväksynnän, jos siihen on erityinen syy. Tyyppihyväksyntä on 

määräaikainen, maksimissaan viisi vuotta kerrallaan, ja se päättyy, jos tuote siirtyy CE-

merkinnän soveltamisalaan. [9.] 

Rakennustuotteen valmistaja on oikeutettu hakemaan tyyppihyväksyntää. Hakemuk-

sessa esitetään selvitys rakennustuotteen käyttötarkoituksesta. Hakemukseen liitetään 

kuvaus rakennustuotteesta ja sen valmistuksesta, sekä muut selvitykset kelpoisuuden 

osoittamiseksi. Alla olevasta luetelmasta selviää rakennustuotteen kelpoisuuden toden-

taminen tyyppihyväksynnällä, jos 

 rakennustuote teknisiltä ominaisuuksiltaan vaikuttaa merkittävästi rakennuskoh-

teen olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen 

 rakennustuotetyyppiä käytetään laajasti 

 tyyppihyväksynnällä voidaan yksinkertaistaa tai yhtenäistää rakennusviranomai-

sen toimenpiteitä. 

Lisäksi tyyppihyväksynnän edellytyksenä on laadunvalvonnan varmentaminen. [9.] 

Tyyppihyväksytty rakennustuote merkitään tyyppihyväksynnässä edelletyllä tavalla. 

Merkintä kiinnitetään tuotteeseen, tai jos tämä ei ole mahdollista, pakkaukseen tai mu-

kana oleviin asiakirjoihin. Tyyppihyväksyntäpäätöksessä tai sen liitteessä ilmenee seu-

raavat asiat [9]: 

 valmistajan ja hakijan nimi ja kotipaikka 

 tuotteen nimi ja kuvaus tuotteesta 

 tuotteen suunniteltu käyttö 

 hyväksynnän ehdot 
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 laadunvalvonnan varmentajan nimi ja kotipaikka 

 tuotteen merkitseminen 

 tarvittavat suunnittelutiedot. asennusohjeet, käyttö- ja huolto ohjeet 

 hyväksynnän voimassaolo. 

Tyyppihyväksyntäpäätöksistä voidaan antaa tarkempia säännöksiä ympäristöministe-

riön asetuksella. [9.] 

 

4 LVI-talotekniikkatuotteet ja niiden viranomaisvaatimukset 

4.1 Yleistä 

Suurelle osalle LVI-taloteknisiä tuotteita ei ole harmonisoituja tuotestandardeja, niinpä 

niiden suunnittelu, myynti ja käyttö jatkuvat pääpiirteittäin kuten tähänkin asti kansallisten 

hyväksyntöjen mukaisesti. Varmennustodistus ja valmistuksen laadunvalvonta ovat uu-

sia menetelmiä, jotka tulevat käyttöön vasta myöhemmin. 

LVI-kortit ohjeistavat LVI-tuotantoa sekä -suunnittelua. LVI-ohjekortteina on julkaisuja 

SFS-standardeista. Nämä kortistot asettavat 

 lakeja 

 asetuksia 

 määräyksiä ja ohjeita 

 tuotetietoa ja viranomaismääräyksiä 

 työ- ja suunnitteluohjeita. 
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LVI-talotekniikkaan liittyvillä tuotteilla ei ole yhtenäistä CE-merkintää. Eri tuoteryhmien 

sisälläkin tilanne on se, että osalla tuotteista on CE-merkintä ja osalla pelkkä tyyppihy-

väksyntä. Tämä tekee järjestelmästä jossain määrin epäluotettavan ja haavoittuvan. 

Esimerkiksi kupariputkella on pakollinen CE-merkintä, mutta kuparisilla putkiyhteillä, eikä 

kuparisilla puserrusliittimillä ei ole CE-merkintää. Kun tähän yhdistää sen, että putkikan-

nakkeilla ja kierretangolla, johon putkilinja kiinnitetään, ei ole CE-merkintää, syntyy sel-

keä riskitekijä. Siispä esimerkiksi tulipalon sattuessa ei ole mitään takeita siitä, kestääkö 

kierretanko vai putoaako koko linja alas. Kannakointiin liittyvät kiila-ankkurit, näkyvät ku-

vassa 8. 

 

  

Kuva 8. Kiila-ankkuri 

Betoniruuvit ja kaulusankkurit taas ovat CE-merkittyjä tuotteita. Ennen kannakoinnissa 

käytettiin yleisesti messinkiankkuria, jolla tuotteena ei ole olemassa minkäänlaista tyyp-

pihyväksyntää. Näin ollen sen käyttö nykypäivänä ei ole sallittua, mutta siitä huolimatta 

edelleen näkee joillakin rakennustyömailla niitä olevan käytössä.  

Tässä olisi selkeä paikka yhtenäistää kokonaisuus, jotta koko järjestelmä olisi yhtä luo-

tettavalla tasolla. Mikäli tuotaisiin kaikki osat ja tarvikkeet mukaan CE-merkinnän piiriin, 

ei jäisi mitään epäselvyyksiä tästä asiasta. 

Euroopan yhteisö on antanut direktiivin (98/83/EY), joka koskee ihmisten käyttöön tar-

koitetun veden laatua. Kukin yhteisön maa on harmonisoinut kansalliset määräykset di-

rektiivin ohjauksen mukaisesti. Kansallisten määräysten osalta muuttujien arvot eivät 

saa olla huonompia kuin direktiivin ohjearvot. Suomessa annettiin terveydensuojelulain 

muutos (441/2000), joka koskee talousvettä ja soveltaa direktiivin ohjeistuksen Suomen 

oloihin. [10.] 
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Suomessa juomavesi ja käyttövesi ovat poikkeuksellisesti sama asia. Monissa muissa 

maissa näin ei ole, sillä hanasta tuleva vesi on tarkoitettu muualla vain käyttövedeksi, 

jolla ei periaatteessa ole CE-merkintää. Vaikka se tulisikin kyseisessä maassa nimetyksi 

juomavedeksi, ei se taas tarkoita sitä, että se täyttäisi Suomen rakentamismääräysko-

koelmassa vesilaitteistolle asetetut vaatimukset. Silloin pitäisi olla kyseiselle tuotteelle 

suomalainen tyyppihyväksyntä siitä, että se on tarkoitettu juomavesikäyttöön. Näin ei 

monessa muussa maassa Euroopassa ole. 

EU:n standardi (CE-vaatimustaso) määrittää siten minimitason talousveden laadulle. 

Koska esimerkiksi Suomessa on täysin juomakelpoinen vesi, Suomen terveysviranomai-

set ovat määrittäneet Suomeen omat laatukriteerit, jotka ovat jonkun verran korkeammat 

kuin EU:n minimitaso. Suomen rakentamismääräyskokoelman D1 kohdassa 2.2 ja 2.3.3 

on viittaukset kyseisiin määrityksiin. Tämän takia Suomessa on syytä tarkastella tuotteita 

myös siltä kannalta, että ne ovat nimenomaan Suomeen hyväksyttyjä tuotteita; niissä on 

lisäksi esimerkiksi VTT:n tyyppihyväksyntä. Tällöin tuote on testattu nimenomaan 

RakMK D1:n vaatimusten mukaisesti, jonka taso on korkeampi kuin EU-standardin, eli 

CE-merkinnän vaatimustaso. Suomessa on myös huomioitava paikkakuntakohtaiset 

vaatimuserot huomioiden mm. veden korkeat kalkki- tai rautapitoisuudet. 

Juomaveden tai talousveden kanssa kosketuksissa olevista rakennustuotteista vain ku-

pariputkilla on CE-merkintä. Tällä hetkellä EU:ssa valmistellaan yhtenäistä tuotehyväk-

syntämenettelyä joka koskee 

 vesimittareita 

 hanoja 

 venttiileitä 

 vesijohtoja 

 muita juomaveden kanssa kosketuksissa olevia rakennustuotteita. 

Tämän tuotehyväksyntämenettelyn tarkoitus on varmistaa talousveden turvallisuus. Uu-

distus tulee kattamaan vähintään 80 tuotestandardia. Standardit ovat pitkälti jo valmiita, 
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testaus yhteistoiminnasta talousveden kanssa puuttuu. Aikaa tämän uudistuksen toteut-

tamiseen on annettu 3 vuotta. Kuvasta 9 selviää mitkä, ovat CE-merkinnän edellytykset 

tässä asiassa.  

 

 CEN/TC 164/WG3 

 Testausmenetelmät 

 vaikutuksesta juomaveteen 

 

      

   CE 

   

  

89/106/EY-305/2011 

 Tuotevaatimukset 

Kuva 9. CE-merkinnän edellytykset   

Liitteessä 2 on kupariputkien tyyppihyväksyntäpäätös. Tässä on hyvä esimerkki monista 

LVI- alan tuotteista, joille CE-merkintä tuli mahdolliseksi uuden rakennustuoteasetuksen 

myötä 1.7.2013. Tämän hyväksynnän voimassaolo on päättynyt harmonisoidun tuo-

testandardin (hEN) siirtymäajan loputtua.  

 

 

Juomaveden kanssa kosketuksissa 

olevat rakennustuotteet 
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4.2 Lämmitys 

Lämmitykseen liittyviä tuotteita, joille CE-merkintä tuli pakolliseksi, kun tuotetta koskeva 

harmonisoitu tuotestandardi valmistui ja sen siirtymäaika päättyi, ovat 

 

 patterit (radiaattorit ja konvektorit) 

 säteilylämmittimet (vesikiertoiset, kaasukäyttöiset) 

 ilmalämmittimet (kaasukäyttöiset) 

 kiinteällä polttoaineella toimivat takat/kamiinat/kiukaat/liedet 

 ulkopuoliset kaihtimet (esim. aurinkosuojakäyttöön). 

Lämmitykseen liittyvät tuotteet ovat LVI-alan yhtenäisin osa-alue CE-merkinnän osalta, 

kaikilla tuotteilla on vaadittava CE-merkintä ja standardi, lukuun ottamatta yksisuunta-

venttiileitä/ sulkuventtiileitä ja kannakointia.  Liitteessä 3 on esitetty teräsputkien CE-mer-

kintä. 

4.3 Märkä- ja saniteettitilat 

Märkä- ja saniteettitiloihin tulevilla seuraavilla tuotteilla on CE-merkintä [8]: 

 keittiön altaat 

 kylpyammeet 

 pesuistuimet 

 pesu-, suihku- ja poreammeet 

 suihkuseinät 
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 WC- istuimet ja kalusteet 

 urinaalit. 

Kaikki muut vesikalusteet tarvitsevat vain voimassa olevan tyyppihyväksyntäasetuksen, 

eivätkä CE-merkintää. [8.] Liitteessä 4 on esimerkki pesualtaiden CE-merkinnästä. 

4.4 Viemäröinti 

Viemäröinnissä käytettävissä olevilla tuotteilla on yli 30 standardia. Seuraavat tuotteet 

ovat CE-merkittyjä [8]: 

 pienjätevedenpuhdistamot 

 öljyn- ja rasvanerottimet 

 viemäröintikourut (hulevesi) 

 betoniputket ja miesluukut 

 kiinteistökohtaiset pumppaamot 

 ylivuodon estolaitteet 

 RST-, valurauta- ja saviputket 

 viemäreiden alipaineventtiilit. 

Tuotehyväksyntälaadinnassa ovat mm. muoviputket ja kaivonkannet. Liitteessä 5 esite-

tään muoviviemärit ja niiden osien tyyppihyväksyntäpäätös sekä liitteessä 6 valurauta-

viemäreiden ja niiden osien CE-merkintä. 
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4.5 Vesi- ja lämpöjohdot ja laitteet 

Vesijohtojärjestelmissä, lämpöjohdoissa ja laitteissa käytettävissä olevat tuotteet, joilla 

on CE-merkintä, ovat 

 kupariputket 

 ruostumattomat teräsputket ja niiden osat 

 teräsputket ja niiden yhteet. 

Kaikki loput tuotteet ovat ilman CE-merkkiä ja standardia, niillä on käytössä pelkkä ole-

massa oleva tyyppihyväksyntäasetus. Näitä CE-merkittömiä vesi- ja lämpöjohtoihin liit-

tyvät tuotteita ovat 

 messinkiset ja kupariset putkiyhteet sekä kupariputken puserrusliittimet 

 monikerrosputket ja niiden liittimet 

 PEX-putket ja niiden liittimet 

 PE-putkien liittimet. [8.] 

4.6 Venttiilit 

Yksisuuntaventtiileillä eikä sulkuventtiileillä ole CE-merkintää, ainoastaan pelkkä ole-

massa oleva tyyppihyväksyntäasetus. Sen sijaan hitsattavilla venttiileillä on CE-mer-

kintä, esimerkiksi Vexve-merkkisillä tuotteilla. [8.] 

4.7 Ilmanvaihtojärjestelmät 

Ilmanvaihtojärjestelmiin kuuluvilla palorajoittimilla ja palopelleillä on käytössä yksi stan-

dardi. Kaikki muut järjestelmän osat tarvitsevat olemassa olevan tyyppihyväksyntäase-

tuksen, jotka on esitetty luettelossa [8]: 
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 ilmakanavat ja kanavaosat 

 ulkoilmaventtiilit 

 pienet ilmankäsittelykoneet (0,5-1,0 m³/s) 

 ilmankäsittelykoneet (>1,0 m³/s) 

 suodattimet 

 ilmanvaihdon päätelaitteet (yksinään tai säätölaitteineen) 

 äänenvaimentimet 

 ilmavirran mittauslaitteet. 

4.8 Palontorjunta 

Palontorjunnassa on käytössä 30 standardia. Nämä standardit koskevat seuraavia tuot-

teita [8]: 

 IV-järjestelmään kuuluvat palorajoittimet ja palopellit 

 savunhallintajärjestelmät 

 kiinteät palonsammutusjärjestelmät, kaasusammutuslaitteet 

 kiinteät palonsammutusjärjestelmät, palopostit 

 kiinteät palonsammutusjärjestelmät, sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen kom-

ponentit 

 kiinteät palonsammutusjärjestelmät, CO2-laitteistojen komponentit 

 paloilmoittimet 

 palovaroittimet. 
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Tämän insinöörityön liitteessä 7 on taulukko kaikista LVI-talotekniikkaan liittyvistä tuot-

teista, joilla on oleellisia viranomaisvaatimuksia. Taulukosta selviävät kaikki standardit, 

joita eri järjestelmissä tarvitaan. Lisäksi taulukosta näkee kaikki tuotteet, joilla on CE-

merkintä, ja ne tuotteet, joilla on olemassa oleva tyyppihyväksyntäasetus. 

 

5 Tuotehyväksyntä prosessina urakoinnissa 

5.1 Tuotehyväksyntä urakoinnissa 

Urakka alkaa, kun urakoitsija saa käteensä kyseessä olevan kohteen rakennussuunni-

telmat ja työselostukset. Niistä hän näkee, mitä tuotteita suunnittelija on suunnitellut koh-

teeseen asennettavaksi. Näiden pohjalta urakoitsija lähtee itse katsomaan, mitä laitteita 

ja tuotteita hän aikoo esittää työssä käytettäväksi. Esimerkiksi, jos urakoitsijalla on ta-

pana käyttää aina venttiileinä Oraksen ja Vexven tuotteita, vaikka suunnittelija olisi suun-

nitellut jotain muuta, hän esittää omat laitevalintansa ja kaikki muut materiaalit eteenpäin 

sen perustella, mitä ollaan käyttämässä. 

Urakoitsija lähettää kaikkien käytettävissä olevien materiaalien tiedot aina suunnittelijalle 

ja sen lisäksi LVI-valvojalle. Lisäksi, jos kyseessä on projektinjohtourakka, jossa pääura-

koitsijalla on kohteessa oma LVI-projektinhoitaja, materiaalitiedot lähetetään myös hä-

nelle. Jos kyseessä oleva kohde on sellainen, jossa pääurakoitsijalla ei ole omaa LVI-

projektinhoitajaa, rakennusurakoitsijalle ei tarvitse tehdä näitä selvityksiä. 

Suunnittelijan suunnitelmissa laite- ja materiaalivalinnoissa käytetään hyvin usein sanaa 

esimerkiksi, se ei varsinaisesti sido mihinkään tiettyyn asiaan. Suunnittelija voi käyttää 

aina jonkun itselleen sopivan valmistajan laitteita ja tuotteita. Jos urakoitsija haluaa hy-

väksyttää jonkun toisen valmistajan vastaavat laitteet, täytyy esittää, että ne ovat tekni-

siltä ominaisuuksiltaan vastaavanlaiset kuin on suunniteltu. Kaikkien vaadittavien toimin-

tojen, tehojen ja muiden arvojen on oltava samalla tasolla kuin alkuperäisissä suunnitel-

missa.  
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5.2 Tuotehyväksynnän eri vaiheet urakoinnissa 

Perusperiaatteena tuotehyväksytyksissä urakoitsijalla tulee olla, että kaikki ne tuotteet, 

jotka asennetaan kohteeseen, on hyväksytetty ennen asennusten aloittamista. Käytän-

nössä on olemassa monta varoittavaa esimerkkiä siitä, että kohteeseen on asennettu 

tuotteita, joita ei ole hyväksytetty ajallaan. Ne on jouduttu purkamaan pois ja tekemään 

uudelleen, koska ne eivät ole kelvanneet LVI-valvojalle. Tuotehyväksytykset voi suorittaa 

kaikki yhdellä kertaa rakentamisen aloitusvaiheessa, toinen tapa on suorittaa ne vaiheit-

tain työn edistyessä. Yleensä monissa kohteissa ensimmäisinä hyväksytetään teräsput-

ket ja hitsattavat venttiilit, jotka asennetaan lämmönjakohuoneeseen.  Liitteessä 8 on 

malliesimerkki putkiurakan tuotehyväksynnöistä, siellä on muun muassa seuraavat olen-

naiset tiedot 

 mikä verkosto on kyseessä 

 mikä liuos verkostossa kulkee 

 käytettävä putkimateriaali, seinämävahvuus 

 liitostavat 

 lämpötilakestot 

 vaadittava eristys 

 käyttölämpötilat. 

5.3 Tuotehyväksyntöjen jako kansioihin 

Helpottaakseen työtään urakoitsijan kannattaa tehdä erillinen taulukko, jossa on eritelty 

kaikki eri osa-alueet omiin kansioihin. Näistä selviää myös, onko kyseisellä tuotteella CE-

merkki vai tyyppihyväksyntä. Esimerkkitapauksena (taulukko 1) ovat putkiurakan hyväk-

synnät. 
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Taulukko 1. Tuotehyväksynnät putkiurakassa 

Putkiurakka CE TYYPPI- 

   MERKINTÄ HYVÄKSYNTÄ 

1 Lämmitys   

1.1   Patterit X   

1.2   Säteilylämmittimet X   

1.3   Terässäiliöt X   

1.4   Vuodonilmaisujärjestelmät X   

1.5   Teräsputket (myös jäähdytys) X   

     

2 Märkä ja saniteettitilat   

2.1   Keittiön altaat X   

2.2   Kylpyammeet X   

2.3   Pesuistuimet X   

2.4   Pesu-, suihku- ja porealtaat X   

2.5   Suihkuseinät X   

2.6   WC-istuimet ja -kalusteet X   

2.7   Urinaalit X   

2.8   Muut kalusteet   X 

     

3 Viemäröinti   

3.1   Jätevedenpuhdistamot X   

3.2   Pumppaamot X   

3.3   Valurauta ja ruostumattomat putket ja yhteet X   

3.4   Öljyn ja rasvanerottimet X   

3.5   Alipaineventtiilit X   

3.6   Elastomeeriset tiivisteet X   

3.7   Viemärikourut X   

3.8   Vesilukot   X 

3.9   PP-putket ja yhteet   X 

3.10   Lattiakaivot   X 

     

4 Vesi ja lämpöjohdot ja laitteet   

4.1   Monikerrosputket ja liittimet   X 

4.2   Pex-putket ja liittimet   X 

4.3   Pe-putkien liittimet   X 

4.4   Kupariputket X   

4.5   Messinkiset ja kupariset putkiyhteet   X 

4.6   Kupariputkien puserrusliittimet   X 

4.7   Ruostumattomat teräsputket ja osat X   

4.8   Paineistamattomien kestomuoviputkien liimat X   

4.9   Teräsputket ja yhteet X   
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5 Venttiilit   

5.1   Yksisuuntaventtiilit   X 

5.2   Sulkuventtiilit   X 

     

6 Palontorjunta   

6.1   Palopostit X   

     

7  Mahdolliset muut tuotteet   

          
 

 

5.4 Tuotteiden kilpailuttaminen 

Kaikkia tuotteita ja tarvikkeita ei ole välttämätöntä kilpailuttaa. Urakoitsijalla on voimassa 

olevat sopimukset monista tarvikkeista LVI-tukkureiden kanssa. Kaikki kannakkeet, put-

ket ja muut asennukseen liittyvät osat ja tarvikkeet ostetaan aina samalta tukkurilta. Suu-

ret laitehankinnat, esimerkiksi oviverhokoneet, kannattaa aina kilpailuttaa, koska näiden 

arvo suurissa rakennuskohteissa voi olla kymmeniä tuhansia euroja ja säästöt kilpailu-

tuksen myötä huomattavan suuret. 

5.5 Esimerkki tuotehyväksynnästä toteutuneessa käytännön projektissa 

Esimerkkiprojektina on tällä hetkellä valmistumassa oleva Opinmäen Kampus. Kun 

urakka alkaa, ensimmäiseksi pääurakoitsija lähtee hyväksyttämään tilaajalle mahdolliset 

aliurakoitsijat, myös tilaajavastuun mukaisten paperien täytyy olla kunnossa. Tämän jäl-

keen hyväksytetään ensimmäiseksi asennettavien järjestelmien tuotteita. Opinmäen 

Kampuksella työt aloitettiin putkiurakan osalta lämmönjakohuoneen rakentamisella, jotta 

saataisiin työn aikaista lämmitystä mahdollisimman pikaisesti hyödynnettyä kaukoläm-

möllä. Ensin hyväksytettiin lämmönjakopaketti, paisunta-astiat, teräsputket ja hitsattavat 

venttiilit sekä kannakointitarvikkeet. 

Konkreettisesti projekti eteni niin, että kaikista kyseisistä tuotteista lähetettiin kohteen 

suunnittelijalle ja valvojalle CE-todistukset, suoritustasoilmoitukset ja mahdolliset erilliset 
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tyyppihyväksynnät, jotka saatiin tuotteen valmistajalta, maahantuojalta tai jälleenmyy-

jältä. Tässä tapauksessa valvojia on kahdessa eri organisaatiossa – Espoon kaupungin 

valvoja, joka edustaa rakennuttajaa/ tilaajaa sekä SRV:n valvoja, joka edustaa projektin-

johtourakoitsijaa. Kun nämä tahot ovat hyväksyneet kaikki käytettävät tuotteet, on peri-

aatteessa virallisesti lupa aloittaa työt. 

Kuitenkin tässä tapauksessa voi joskus ilmetä ongelmia, koska aina suunnittelija tai val-

voja ei varsinaisesti tunne tätä uudehkoa CE-merkintätapaa, vaan odottaa sokeasti kai-

kilta mahdollisilta tuotteilta CE-merkintää. Erityisesti kannakointimateriaaleissa on risti-

riitaista tietoa liikkeellä, ja esimerkiksi jo aikaisemmin mainitut messinkiankkurit ovat ns. 

laittomia tuotteita, koska ne eivät läpäise kyseistä standardin vaatimustasoa. 

Tämän jälkeen töiden käynnistyttyä alettiin etukäteen hyväksyttämään seuraavien työ-

vaiheiden tuotteita, esimerkiksi oviverhokoneita, jäähdyttimiä, radiaattoreita. Tässä vai-

heessa on hyvä pitää taulukkoa, josta näkyvät tuotteet, hyväksyttämispäivät sekä eri in-

stanssien hyväksyntäpäivämäärät. Yleisperiaatteena on, että kaikki asennettavat tuot-

teet on hyväksytettävä. 

6 Tuotehyväksyntä suunnittelussa 

Suunnittelussa ei varsinaisesti ole olemassa mitään tiettyä tapaa siitä, miten tuotehyväk-

syntä suoritetaan. Seikat, jotka vaikuttavat useissa tapauksissa tuotehyväksyntään, ovat 

yleensä suunnittelijan omat kokemukset, laitteiden käyttökokemukset, tietyn mitoitusoh-

jelman helppous, viestintä ja selvittelyt laitevalmistajan kanssa sekä hyvät toimivat asia-

kassuhteet. Talotekniikkasuunnittelun osalta tarvitaan ainakin mallikirjaukset urakkaoh-

jelmaan ja LVI-työselvitykseen. Esimerkiksi joissain suunnittelutoimistoissa pelkkä joh-

tajan mieltymys johonkin tiettyyn laitemerkkiin ja käsky käyttää aina tätä samaa tuotetta, 

tekee tuotehyväksynnän ja valinnan helpoksi. 
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7 Yhteenveto, pohdinta 

Tämän insinöörityön tavoite oli esitellä ja selventää, miten tuotehyväksyntä ja CE-mer-

kintä toteutetaan LVI-urakoinnissa ja -suunnittelussa. Uusi rakennustuoteasetus tuli voi-

maan 1.7.2013 ja on ollut nyt voimassa vajaat kaksi vuotta. Tämän uudistuksen tarkoitus 

oli parantaa rakennustuotteiden sisämarkkinoiden toimivuutta Euroopassa. Opinnäyte-

työssä käydään läpi uusi lainsäädäntö rakennustuoteasetuksen ja tuotehyväksyntälain 

osalta sekä selvitetään, miten tuotehyväksyntä prosessina tapahtuu ja mitä kaikkia vai-

heita siihen liittyy. Esimerkiksi, jos rakennustuotteella on harmonisoitu tuotestandardi 

hEN, käytettävien tuotteiden tulee olla CE-merkittyjä, mutta jos tuotteella ei sitä ole, käy-

tettävien rakennustuotteiden tulee täyttää rakennustuotehyväksyntälain ja -asetuksen 

vaatimukset. Opinnäytetyön toinen pääaihe on selventää, miten tuotehyväksyntä LVI-

urakoinnissa ja suunnittelussa tapahtuu. Pääpaino on kuitenkin urakoinnissa. Työssä 

selvitetään, missä järjestyksessä tuotehyväksynnät urakoinnissa etenevät ja luetellaan 

LVI-alan tarvikkeet niihin liittyvine viranomaisvaatimuksineen. 

CE-merkintä ei ole yhtenäinen LVI-tuotteiden osalta, suurella osalla tuotteista ei ole vie-

läkään minkäänlaista standardia käytössä. Nämä puutteet tekevät kokonaiskuvaa aja-

tellen järjestelmästä epäluotettavan. Mitä tapahtuu, kun olemassa olevan tyyppihyväk-

synnän voimassaolo loppuu, mutta ei ole vielä edellytyksiä CE-merkitä tuotetta? Jääkö 

niistä aukkoja? Milloin kaikki yleisesti käytössä olevat tarvikkeet ja laitteet ovat CE-mer-

kittävissä? Valitettavasti nykyään meidän on joskus pakko hyväksyä huonokin CE-mer-

kitty tuote. 
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Esimerkki tuotehyväksytyksistä putkiurakassa 

  



Työnumero: Piirustusnumero Suunn. Piirt. Lehti / lehtiä       

 

 

RIVI LYHENNE JÄRJES- URAKKA LÄMPÖTILAT LIUOS OMINAIS PUTKISTO- PUTKI- SEINÄMÄ RAKENNE- STANDARDI LIITOS- KANNAKOINTI ERI STYS HUOMAUTUS

TELMÄ LÄMPÖ LUOKKA MATE- VAHVUUS PAINE TAPA ks. Myös työselostus

KOODI (sijainti) Cp RIAALI

[°C] [kJ/kgK]

1

2

3 ALUEL MRU +115/+45 VESI 4,2 Fe33 16 bar HITSAUS/LAIPPA Maassa: PUR-ERISTYSELEMENTTI

4 Rak. Ulkopuoli PE SUOJAKUORI

5 PU SFS3313 LJ-huone Q3: MINERAALIVILLA Aa25 +

6 LJ-huone Q3 LVI 0404 Pelti 10

7 KL 1101 PU +95/+30 VESI 4,2 Fe33 6 bar SFS3313 ≥DN65 HITSAUS/LAIPPA MINERAALIVILLA Aa24+ PINNOITE 6

8 LVI 0404

9 L(M) 1102 MRU +50/+25 VESI 4,2 Fe33 6 bar SFS3312 ≥DN65 HITSAUS/LAIPPA Maassa: PUR-ERISTYSELEMENTTI

10 Rak. ulkopuoli (KIERTEYTETTÄVÄ, KESKIRASKAS) LVI 0304 PE SUOJAKUORI

11 PU Fe33 LJ-huone Q3: MINERAALIVILLA Aa24+

12 Rakennuksessa (KIERTEYTETTÄVÄ, KESKIRASKAS) PINNOITE 6

13 L(I) 1120 PU +50/+20 PROPYLEENILEENIGLYKOLI 12% 4,0 Fe33 6 bar SFS3312 ≥DN65 HITSAUS/LAIPPA MINERAALIVILLA Aa24+ PINNOITE 6

14 (KIERTEYTETTÄVÄ, KESKIRASKAS) LVI 0304 ≤DN50 KIERRE/HITSAUS ≤25 mm; mineraalivilla Aa22 + 6

15 L(I) PU +50/+30 PROPYLEENILEENIGLYKOLI 12% 4,0 Fe33 6 bar SFS3312 ≥DN65 HITSAUS/LAIPPA MINERAALIVILLA Aa24+ PINNOITE 6 Liitetään suoraan IV-verkostoon

16 (KIERTEYTETTÄVÄ, KESKIRASKAS) ≤DN50 KIERRE/HITSAUS ≤25 mm; mineraalivilla Aa22 + 6

15 L(S) 1160 PU +70/+40 VESI 4,2 Fe33 6 bar ≥DN65 HITSAUS/LAIPPA MINERAALIVILLA Aa24+ PINNOITE 6

(KIERTEYTETTÄVÄ, KESKIRASKAS) ≤DN50 KIERRE/HITSAUS (SÄTEILYPIIREJÄ EI ERISTETÄ PUMPUN JÄLKEEN)

16 VE: Komposiitti pumpulta säteilijöille Puristusliitos SAMASSA HUONETILASSA)

17 L(G) 4100 PU Talvi -3/0…+2 MONO-ETYLEENIGLYKOLI 30% 3,8 1 Luokka Rst , AISI304 3,0 mm PN10 EN ISO 1127 HITSAUS/LAIPPA Eristeen ulkopinnasta PUR-ERISTYSELEMENTTI 50 mm+ PE SUOJA- RÖNGENKUVAUS 5% SAUMOISTA

18 Kesä +7/+13 SFS 13480 KUORI

19 L(GM) 1170 PU Talvi -1/+2 Naturet MAALÄMPÖNESTE 28% 3,5 Siirtimeltä Rst AISI 304 2,5 mm HITSAUS/LAIPPA Solukumi Ef 25 mm

20 GENU Kesä +11/+8 Jakotukki PE-muovi 70°C/6 bar HITSAUS Solukumi Ef 19 mm

21 GENU Maassa PELM 40*3,7/68 70°C/6 bar HITSAUS

22 GENU kaivoissa PELM 40*2,4 70°C/6 bar HITSAUS

23 L(LS) 1171 SULU +35/+20 PROPYLEENIGLYKOLI 30% 3,9 0 Luokka Rst , AISI304 2,5 mm HITSAUS/LAIPPA

24 Rak. Ulkopuoli Laatassa PE-Xa 25x2,3 70°C/6 bar

25

26 PU +35/+20 PROPYLEENIGLYKOLI 30% 3,9 0 Luokka Siirtimeltä Rst AISI 304 HITSAUS/LAIPA Solukumi Ef 19 mm

27 Rakennuksessa

28 L(LS) SULU +35/+20 PROPYLEENIGLYKOLI 30% 3,9 0 Luokka PE-RT 25X2,3 70°C/6 bar HITSAUS/LAIPPA

29 Rak. Ulkopuoli

30

31 PU +35/+20 PROPYLEENIGLYKOLI 30% 3,9 0 Luokka Fe33 6 bar HITSAUS/LAIPA Solukumi Ef 13 mm, poistumistiet:

32 Rakennuksessa (KIERTEYTETTÄVÄ, KESKIRASKAS) mineraalivilla Aa22 + 10

33 L(P) PU +35/+29 PROPYLEENILEENIGLYKOLI 12% 4,0 Rungot, kytkennät: Kupari 6 bar EN 1057 Kovajuotos, puristus Solukumi Ef 13 mm, poistumistiet ja iv-

34 VE: Komposiitti Puristusliitos kuilut: mineraalivilla Ac 22

35 L(P) PU +60/+40 VESI 4,2 Fe33 6 bar SFS3312 ≥DN65 HITSAUS/LAIPPA MINERAALIVILLA Aa24+ PINNOITE 6

36 (KIERTEYTETTÄVÄ, KESKIRASKAS) LVI 0304 ≤DN50 KIERRE/HITSAUS ≤25 mm; mineraalivilla Aa22 + 6

35 LTO PU Talvi -3/+3 MONO-ETYLEENIGLYKOLI 30% 3,8 Fe33 6 bar SFS3312 ≥DN65 HITSAUS/LAIPPA Solukumi Ef 19 mm

36 (KIERTEYTETTÄVÄ, KESKIRASKAS) ≤DN50 KIERRE/HITSAUS

37 L(L) PU +35/+30 PROPYLEENILEENIGLYKOLI 12% 4,0 Fe33 6 bar SFS3312 ≥DN65 HITSAUS/LAIPPA MINERAALIVILLA Aa22+ PINNOITE 6

38 ≤DN50 KIERRE/HITSAUS

39 Lattiassa: PEX Happidiffuusiotiivis

40 LL PU +35/+29 PROPYLEENILEENIGLYKOLI 20% 4,0 Fe33 6 bar SFS3312 ≥DN65 HITSAUS/LAIPPA MINERAALIVILLA Aa22+ PINNOITE 6

41 ≤DN50 KIERRE/HITSAUS

42 Lattiassa: PEX Happidiffuusiotiivis

40

41

42 J(I) 4101 PU +10/+16 VESI 4,2 Rst , AISI304 3,0 mm 6 bar EN ISO 1127 ≥DN65 HITSAUS/LAIPPA Solukumi Ef 19 mm, poistumistiet ja iv-

43 ≤DN50 KIERRE/HITSAUS kuilut:kondenssitiivis mineraalivilla Ac 22+ 10K

44 J(P) 4104 PU +15/+18 VESI 4,2 Rungot, kytkennät: Kupari 6 bar EN 1057 Kovajuotos, puristus Solukumi Ef 13 mm, poistumistiet ja iv-

45 VE: Komposiitti Puristusliitos kuilut:kondenssitiivis mineraalivilla Ac 22 + K

46 LA 4101 ADVEN Talvi +55/+25 MONO-ETYLEENIGLYKOLI 35% 3,8 1 Luokka Hst, AISI 316 3,0 mm 6 bar SFS3313 ≥DN65 HITSAUS/LAIPPA Solukumi Ef 19 mm, poistumistiet ja iv- RÖNGENKUVAUS 5% SAUMOISTA

47 Kesä +42/+36 SFS 13480 ≤DN50 KIERRE/HITSAUS kuilut: mineraalivilla Aa 24 + 10

48 L(G) 4100 ADVEN Talvi -3/0…+2 MONO-ETYLEENIGLYKOLI 30% 3,8 1 Luokka Rst , AISI304 3,0 mm PN10 EN ISO 1127 HITSAUS/LAIPPA Eristeen ulkopinnasta Solukumi Ef 25 mm RÖNGENKUVAUS 5% SAUMOISTA

49 Kesä +7/+13 SFS 13480 Hilti MIP-kannake

48

49

50 KV PU VESI 4,2 Runkolinjat Rst , AISI304 10 bar EN ISO 1127 ≥DN65 HITSAUS/LAIPPA Solukumi Ef 13 mm, poistumistiet ja iv-kuilut:

51 ≤DN50 KIERRE/HITSAUS kondenssitiivis mineraalivilla Ac 22 + 6K

52 Haarat, kytkennät: Kupari Kovajuotos, puristus Haarat: mineraalivilla Ac 22+6K

53 VE: Komposiitti Puristusliitos

54 Piiloasennus: PEX+suojaputki

55 Pinta-asennus: kromattu kupari Puristusliitos

VESIJOHDOT

JÄÄHDYTYSVERKOSTOT
IV-JÄÄHDYTYS

MAALÄMPÖ
(Comfortjäähd. konehuone)

(APURAKENNUS)

MAALÄMPÖ

 ROUTASUOJAUS
(MAASSA, PAKKASTILAN ALLA)

ROUTASUOJAUS
(RAKENNUKSESSA)

(TOIMISTOT)

(ULKONA)

PATTERILÄMMITYS
(VAIHE 3, TOIMISTOT)

LATTIALÄMMITYS

LÄMMITYSVERKOSTOT

PATTERIVERKOSTO
Käytävät, tekniset tilat, porrashuoneet

LUMENSULATUS
(RAKENNUKSESSA)

KAUKOLÄMPÖ

SÄTEILYLÄMMITYS

SÄTEILYLÄMMITYS

LUMENSULATUS

(RAKENNUKSESSA)

MAALÄMPÖ

LTO-VERKOSTOT
(IV-KONEILLA)

R

E

V

I

S

I

O

ALUELÄMPÖ

 

VERKOSTO

MATALALÄMPÖ

ILMANVAIHTOV.

(MAAPIIRIT)

(LOGISTIIKKATILAT)

PALKKIVERKOSTO
(TOIMISTOT)

KYLMÄVESI

LATTIALÄMMITYS
(Vaihe 4)

LAUHDEVERKOSTO



Työnumero: Piirustusnumero Suunn. Piirt. Lehti / lehtiä       

 

 

RIVI LYHENNE JÄRJES- URAKKA LÄMPÖTILAT LIUOS OMINAIS PUTKISTO- PUTKI- SEINÄMÄ RAKENNE- STANDARDI LIITOS- KANNAKOINTI ERI STYS HUOMAUTUS

TELMÄ LÄMPÖ LUOKKA MATE- VAHVUUS PAINE TAPA ks. Myös työselostus

KOODI (sijainti) Cp RIAALI

[°C] [kJ/kgK]

R

E

V

I

S

I

O

 

VERKOSTO

56 Pinta-asennus VE: komposiitti Puristusliitos Tuotantotilojen WC:t

57 LV PU +58 VESI 4,2  Kupari 10 bar EN 1057 Kovajuotos, puristus >22 mm; mineraalivilla Ac 24 + 6

58 VE: Komposiitti Puristusliitos ≤22 mm; mineraalivilla Ac 22 + 6

59 Piiloasennus: PEX+suojaputki

60 Pinta-asennus: kromattu kupari Puristusliitos

61 Pinta-asennus VE: komposiitti Puristusliitos

62 LVK PU VESI 4,2 Haarat, kytkennät: Kupari 10 bar EN 1057 Kovajuotos, puristus >22 mm; mineraalivilla Ac 24 + 6

63 VE: Komposiitti Puristusliitos ≤22 mm; mineraalivilla Ac 22 + 6

64 Piiloasennus: PEX+suojaputki

65 Pinta-asennus: kromattu kupari Puristusliitos

66 Pinta-asennus VE: komposiitti Puristusliitos

67

68

69 V PU Epoksipintainen valurauta- PANTALIITOS

70 viemäri

71 V PU Hitsattumuoviviemäri PANTALIITOS

72

71 V MRU PVC tai PP-muovi MUHVILIITOS

72

73 V PU PVC tai PP-muovi MUHVILIITOS

74

75 RV PU Hst, AISI 316 MUHVILIITOS

76 esim Blücher Europipe Rst

77 RV MRU Hst, AISI 316 MUHVILIITOS

78  esim Blücher Europipe Hst

79 ÖV PU PVC tai PP-muovi MUHVILIITOS Öljynkestävät tiivisteet

80

81 ÖV MRU PVC tai PP-muovi MUHVILIITOS Öljynkestävät tiivisteet

82

83 S PU Rst , AISI304 HITSAUS Solukumi Ef 13 mm, poistumistiet ja iv-

84 VE: Blücher Europipe Rst + MUHVILIITOS kuilut:kondenssitiivis mineraalivilla Ac 22 + 10 K

85 patopaine-liitospanta 847.001

85 S MRU PVC tai PP-muovi MUHVILIITOS

86

87

88

89

90

91 PI PU Rst , AISI304 16 bar EN ISO 1127 HITSAUSLIITOS

92 VE: ohut seinämä alumiini

93 tai sinkitty teräsputki

94 puristusliitoksin tai muovi

95 MRU Hst, AISI 316 2,5 mm 6 bar EN ISO 1127 HITSAUS/LAIPPA

96 PE-putki

97 ÖP PU Tarkuusteräsputki 16 bar EN ISO 1127 Leikkurengasliitos MINERAALIVILLAKOURU Ac (EI60) KUILUSSA

98

KONDENSSIVESI

ÖLJYPUTKI
(VARAVOIMAKONE)

(RAKENNUKSESSA)

VIEMÄRIT

(RAKENNUKSESSA)

(MAASSA)

(MAASSA)

(RAKENNUKSESSA)

MUUT PUTKISTOT

LÄMMINVESI

LÄMMINVESI, KIERTO

JÄTEVESI

JÄTEVESI

KEITTIÖ JÄTEVESI

KEITTIÖ JÄTEVESI

(MAASSA)

PAINEILMA

PALOVEDEN IMUPUTKI

(RAKENNUKSESSA)

(MAASSA)

ÖLJY JÄTEVESI

ÖLJY JÄTEVESI

JÄTEVESI
(BUFFERIN KATOSSA)

(LATTIAN ALLA)

SADEVESI

SADEVESI

(RAKENNUKSESSA)
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