Jatkuvalämmitteisten saunan puukiukaiden suojaetäisyydet
Rakennustuoteasetus ja CE-merkintä
Rakennustuotteisiin liittyvä keskeinen EU-säädös on niin sanottu EU:n rakennustuoteasetus, joka tuli
voimaan kokonaisuudessaan 1.7.2013. Rakennustuoteasetuksessa säädetään, kuinka rakennustuotteen
ominaisuuksista kerrotaan ja millä edellytyksillä rakennustuotteet voidaan CE-merkitä.
Rakennustuoteasetuksen tavoitteena on tarkkojen ja luotettavien tietojen saanti rakennustuotteiden
suoritustasoista ja ominaisuuksista yhteisellä eurooppalaisella tavalla.
Rakennustuotteiden CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet suoritustasoilmoituksella.
Rakennustuotteen CE-merkintä on keino osoittaa tuotteen ominaisuudet siten, että tuotteen voi saattaa
markkinoille kaikissa Euroopan talousalueen maissa. CE-merkinnän käytön edellytyksenä on, että kyseiselle
tuotteelle on julkaistu harmonisoitu tuotestandardi tai tuotteelle on laadittu Eurooppalainen
arviointiasiakirja (EAD). EAD:n pohjalta voidaan tehdä eurooppalainen tekninen arviointi ETA, jonka jälkeen
tuote voidaan CE-merkitä. Tämä on vapaaehtoista.
Jos tuote kuuluu jonkin harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan, se on pakko CE-merkitä ennen
markkinoille saattamista. Valmistaja on velvollinen selvittämään tuotteen kuulumisen standardin
soveltamisalaan.

SFS-EN 15821: JATKUVALÄMMITTEISET SAUNAN PUUKIUKAAT, VAATIMUKSET JA
TESTAUSMENETELMÄT
Valmistajan tulee määrittää testein jatkuvalämmitteisen saunan puukiukaan vähimmäissuojaetäisyydet
ympäröiviin palaviin materiaaleihin. Suojaetäisyydet ovat aina mallikohtaisia. Suojaetäisyys tulee määrittää
kiukaan takana, sivuilla, edessä ja yläpuolella oleviin palaviin materiaaleihin. Jos jatkuvalämmitteinen
saunan puukiuas sijoitetaan palavalle alustalle, niin tulee käyttää kiukaille tarkoitettua alustaa. Näitä
suojaetäisyyksiä on noudatettava asennettaessa jatkuvalämmitteistä saunan puukiuasta. Suojaetäisyydet
ilmoitetaan käyttö- ja asennusohjeessa, suoritustasoilmoituksessa sekä CE-merkinnässä, joka on kiinnitetty
tuotteeseen.
Suojaetäisyyttä voidaan pienentää jatkuvalämmitteisen saunan puukiukaan valmistajan valmistamalla
suojaseinällä, joka on suunniteltu ja testattu yksilöidysti tietylle kiuasmallille. Valmistaja ilmoittaa
jatkuvalämmitteisen saunan puukiukaan suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin kyseistä suojaseinää
käytettäessä. Ns. tarvike suojaseinän käyttö ei ole mahdollista.
Jatkuvalämmitteisen saunan puukiukaan suojaetäisyyttä palaviin materiaaleihin ei saa pienentää
käyttämällä palavan materiaalin pinnan suojausta.

E8: Muuratut tulisijat (ohje)
Rakentamismääräyskokoelma E8 soveltamisalaan kuuluvat ainoastaan paikalla muuratut tulisijat, joissa voi
olla myös tulenkestäviä valmisosia. Tällaisia tulisijoja ovat mm. liedet, takat, uunit ja leivinuunit. E8
taulukossa 1 on esitetty muurattujen tulisijojen suojaetäisyyksiä. Taulukossa olevia suojaetäisyyksiä ja
suojaetäisyyksien pienentämistä ei voida soveltaa jatkuvalämmitteisiin saunan puukiukaisiin.
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