29.5.2013

1 (2)

TIEDOTE:
Palokatkojen osalta yhdistys suosittelee toimintamalliksi Suomessa seuraavaa:
Menettelytapa 1
käytetään CE-merkittyjä palokatkotuotteita
Menettelytapa 2
rakennuspaikkakohtainen hyväksyntämenettely, viranomaisten ohjeiden mukaisesti
Rakennustuotteiden CE-merkintä on vapaaehtoinen 1.7.2013 saakka, jonka jälkeen
osaan rakennustuotteita CE-merkintä tulee pakolliseksi.
MUUTOKSET 1.7.2013
MUUTOKSET KOSKEVAT VAIN TUOTTEITA, JOILLA EI OLE CE-MERKINTÄÄ.
Rakennustuotteiden osalta on tulossa muutoksia 1.7.2013 alkaen.
CE merkintä tulee pakolliseksi pääosalle rakennustuotteista 1.7.2013. Tähän asti CE
merkintä on ollut vapaaehtoinen. Rakennustuotteille joilla ei ole hEN (harmonisoitua
tuotestandardia) kuten palokatkot, tulee jatkossakin CE-merkintä olemaan
vapaaehtoinen.
Suomessa sellaisenaan hyväksytty ratkaisu on nyt ja myös jatkossa CE-merkitty
palokatkotuote. Lisäksi käytössä on palokatkotuotteen kohdekohtainen
hyväksyttäminen (viranomaisten ohjeistus huomioitava).
Suomen Hallitus esittää eduskunnalle laiksi 1.7.2013 eräiden rakennustuotteiden
tuotehyväksynnästä muita kansallisia hyväksyntämalleja (lakiehdotus).
Lakiehdotus koskee rakennustuotteita, jotka eivät kuulu harmonisoidun
tuotestandardin (hEN) soveltamisalaan tai mikäli rakennustuotteelle ei ole
eurooppalaista teknistä arviointia. Laki koskee tilanteita, joissa rakennustuotteessa ei
edellä mainitulla perusteilla voida käyttää CE-merkintää.
Eli suomeksi tulee myös muita uusia tapoja todeta rakennustuotteiden kelpoisuus
kohteissa.
Eri hyväksyntätapoihin soveltuvista tuoteryhmistä ei vielä ole varmuutta.
Suomen Palokatkoyhdistys ry seuraa tilannetta ja tiedottaa muutoksista
yhteistyökumppaneitamme nettisivujemme välityksellä.
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MIKÄLI RAKENNUSTUOTTEELLA EI OLE CE -MERKINTÄÄ
Lakiesitys esittää rakennustuotteiden kansalliselle hyväksyttämiselle kolmea
vapaaehtoista vaihtoehtoa:
1. Tyyppihyväksyntä, joka perustuu Ympäristöministeriön asetuksiin
a. ministeriön valitsema toimielin myöntää
2. Varmennustodistus, joka korvaa aikaisemman varmennetun käyttöselosteen (vrt
aikaisemmat esim. Teräsrakenneyhdistyksen varmennetut käyttöselosteet)
a. tyyppihyväksyntää kevyempi menettely
b. ministeriö määrittelee asetuksella, mitä tuoteryhmiä koskee
c. todistuksen myöntää Ympäristöministeriön hyväksymät toimielimet
3. valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen
a. Ympäristöministeriön hyväksymä laadunvalvonnan varmentaja varmentaa
rakennustuotteen tuotantoprosessin
On myös neljäs vaihtoehto:
4. rakennustuotteen varmentaminen rakennuspaikkakohtaisesti
YHTEENVETO
CE-merkityillä ratkaisuilla ja rakennuspaikkakohtaisella hyväksyttämisellä tehtäviin
palokatkoasennustöihin ei tapahdu muutosta. Näillä tavoilla ja tuotteilla toimittaessa
kaikki toimii sääntöjen ja asetusten mukaisesti.
Lisäksi on tulossa kolme vapaaehtoista hyväksyttämistapaa eri tuoteryhmille, joista ei
vielä ole tarkennusta. 1.7.2013 mennessä saadaan Ympäristöministeriön asetukset ja
muut ohjeet, sekä myös ne tuoteryhmät, joita eri hyväksyntä vaihtoehdot koskevat.
Voimme jatkossakin rakentaa paloteknisesti turvallisia rakennuksia.
Suomen Palokatkoyhdistys ry suosittelee tilaajaa toimimaan hyvässä yhteistyössä
paikkakunnan viranomaisten kanssa jo hyvissä ajoin ennen asennustöiden alkua,
suunnittelemalla ennakkoon palokatkot ja niissä käytettävät tuotteet sekä metodit ja
käyttämään asennuksissa VTT:n henkilösertifioimia palokatkoasentajia.
Suomen Palokatkoyhdistyksen toiminta-ajatuksena on olla mukana turvallisuustyössä
kohottamalla alan yleistä laatu- ja palvelutasoa, edistämällä alan koulutus- ja
tutkimustoimintaa, kehittämällä alan työturvallisuus-, vastuu- ja vakuutusasioita sekä
kannustamalla terveitä liiketoimintamuotoja. Oikein tehdyllä ja kunnossapidetyllä
palokatkolla on keskeinen rooli tehokkaana vahinkoja estävänä tekijänä
rakennuksissa.
Ennalta valmisteltu palokatkosuunnitelma, sertifioidut asentajat, hyväksytyt tuotteet
sekä toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelma edesauttavat sitä, että palokatkot ovat
oikein tehtyinä rakennuksissa ja antavat näin maksimaalisen suojan henkilö- ja
omaisuusvahinkoja vastaan.
Hallitus
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