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Ympäristöministeriön asetus
kantavia rakenteita koskevien rakentamismääräysten täydentämisestä
Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2002

__________

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti lisätään 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maankäyttö- ja
rakennuslain (132/1999) 13 §:n nojalla ympäristöministeriön 8 päivänä syyskuuta 1989 antamiiin kantavia
rakenteita koskeviin rakentamismääräyksiin (B 2) sellaisina kuin ne ovat muutettuina 25 päivänä heinäkuuta 1997
annetulla ympäristöministeriön päätöksellä uusi näin kuuluva kohta:
5 CE-MERKINNÄLLÄ VARUSTETTAVAT TUOTTEET
5.1 Rakennussementti
Kantavissa ja säänkestävyyttä vaativissa betonirakenteissa on betonin valmistuksessa käytettävä standardin SFSEN 197-1 mukaisia sementtilaatuja. Tarkempia ohjeita sementtilaatujen käytöstä erilaisissa ympäristöolosuhteissa
annetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman betonirakenteita koskevissa ohjeissa (B4). Standardin SFS-EN
197-1 mukaisten sementtien kelpoisuus käyttötarkoitukseensa on niitä koskevan EU:n komission määräämän
rinnakkaiskäyttöajan päätyttyä 1 päivästä huhtikuuta 2002 alkaen osoitettava CE-merkinnällä siten kuin tähän
merkintään oikeuttavasta menettelystä erikseen säädetään.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002.
Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2002

Ympäristöministeri Satu Hassi

Rakennusneuvos Jaakko Huuhtanen

Ympäristöministeriön asetus
kantavia rakenteita koskevien rakentamismääräysten täydentämisestä
Annettu Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2003

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti lisätään 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 13 §:n nojalla ympäristöministeriön 8 päivänä syyskuuta 1989 antamiin
kantavia rakenteita koskeviin rakentamismääräyksiin (B2) sellaisena kuin ne ovat muutettuina 25
päivänä heinäkuuta 1997 annetulla ympäristöministeriön päätöksellä ja 27 päivänä helmikuuta 2002
annetulle ympäristöministeriön asetuksella uusi näin kuuluva kohta:
5.2 Kiviainesten vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely
Euroopan Yhteisöjen Komission kiviainesten vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä 9
päivänä lokakuuta 1998 antaman päätöksen 98/598/EY liitteen III, sellaisena kuin se on muutettuna
15 päivänä heinäkuuta 2002 annetulla päätöksellä 2002/592/EY, soveltamisessa on noudatettava
seuraavia säännöksiä.
Komission päätöksessä esitettyä vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyä 2+ sovelletaan seuraaviin kiviaineksiin seuraavissa käyttökohteissa, joissa kiviainesten turvallisuusvaatimusten katsotaan olevan korkeat:
1) jännebetonirakenteissa sekä kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa käytettävät betonikiviainekset ja kevytkiviainekset;
2) jännebetonirakenteissa sekä kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa käytettävät betonin fillerikiviainekset ja kevytkiviainesfillerit;
3) kantavien rakenteiden muurauslaasteissa käytettävät laastikiviainekset ja kevytkiviainekset;
4) kantavien rakenteiden muurauslaasteissa käytettävät laastin fillerikiviainekset ja kevytkiviainesfillerit;
5) juotoslaasteissa ja korjauslaasteissa käytettävät laastikiviainekset ja kevytkiviainekset sekä
6) juotoslaasteissa ja korjauslaasteissa käytettävät laastin fillerikiviainekset ja kevytkiviainesfillerit.
Komission päätöksessä esitettyä vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyä 4 sovelletaan seuraaville kiviaineksille seuraavissa käyttökohteissa, joissa kiviainesten turvallisuusvaatimusten ei
katsota olevan korkeat:
1) ei-kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa sekä betonituotteissa, betoniputket mukaan lukien,
käytettävät betonikiviainekset;
2) ei-kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa käytettävät betonin kevytkiviainekset;
3) ei-kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa sekä betonituotteissa, betoniputket mukaan lukien,
käytettävät betonin fillerikiviainekset;
4) ei-kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa käytettävät betonin kevytkiviainesfillerit;
5) ei-kantavien rakenteiden muurauslaasteihin sekä kantavien ja ei-kantavien rakenteiden tasauslaasteihin, tasoitelaasteihin ja rappauslaasteihin käytettävät laastikiviainekset ja laastin fillerikiviainekset;
6) ei-kantavien rakenteiden muurauslaasteihin käytettävät kevytkiviainekset;
7) ei-kantavien rakenteiden muurauslaasteihin käytettävät kevytkiviainesfillerit sekä
8) piha-alueilla käytettävät asfaltti- ja pintauskiviainekset, asfaltti- ja pintauskevytkiviainekset, asfaltin ja asfaltinpintauksen fillerikiviainekset ja kevytkiviainesfillerit, sitomattomien ja hydraulisesti
sidottujen rakenteiden kiviainekset ja kevytkiviainekset sekä suojakivet.

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä syyskuuta 2003.
Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2003

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam

Rakennusneuvos Jaakko Huuhtanen

