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MELUA VAIMENTAVIEN PÄÄLLYSTEIDEN TUOTEHYVÄKSYNNÄN SÄÄNNÖT
(15.8.2011)

1. Tuotehyväksyttävä päällystetuote

1.1. Tuotehyväksynnän tarkoitus

Tuotehyväksynnän tarkoituksena on, että yritys voi halutessaan hyväksyttää päällystetuotteensa
meluominaisuudet. Tuotehyväksyntä on todistus päällystetuotteen meluominaisuuksista.

1.2. Vastuu tuotteesta

Yritys voi hakea tuotehyväksyntää päällystetuotteelle, jossa käytettävän massan valmistamisesta sekä
levitys- ja tiivistystyöstä se itse vastaa.

Yritys vastaa tuotehyväksytyn tuotteen meluominaisuudesta ja että se on tuoteselostuksen mukainen.

1.3. Tuotehyväksynnän kattavuus

Tuotehyväksyntä koskee tuotenimeä ja sen kiviaineksen maksimiraekokoa (esimerkiksi Melua vaimentava
päällyste 11). Päällysteen eri maksimiraekoot edellyttävät aina erillistä tuotehyväksyntää.

2. Tuotehyväksynnän hakeminen

2.1. Edellytykset tuotehyväksyntää hakevalle yritykselle

Tuotehyväksyntää voi hakea Suomessa toimiva yritys, joka itse vastaa tuotehyväksyttävän massan
valmistamisesta sekä levitys- ja tiivistystyöstä.  Lisäksi yrityksellä tulee olla osoittaa riittäviksi katsottavat

todistukset olemassa olevasta yleisesti tunnetusta laatujärjestelmästä tai vastaavasta.

2.2. Edellytykset päällystetuotteelle

Tuotehyväksyntää hakevalla yrityksellä tulee olla tuotteesta tuoteseloste ja vähintään kolme (3) erillistä
puolueettoman tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn testausorganisaation mittausraporttia, joissa

tuotehyväksyttävä päällystetuote alittaa menetelmällä PANK-5210 mitattuna tuotehyväksynnän raja-arvon
91,0 dB(A). Mittauksissa joissa on käytetty vanhaa ennen 2011 voimassa olevaa mittausmenetelmää ja

rengasta raja-arvo on 89,0 dB(A).

2.3. Vaaditut dokumentit

Tuotehyväksyntää haetaan Päällystealan neuvottelukunnan PANK ry:n hakemuslomakkeella melua
vaimentavan päällystetuotteen tuotehyväksynnän hakeminen. Lomake on tulostettavissa PANK ry:n

kotisivuilta www.pank.fi.

Hakemukseen liitetään kohdassa 2.2. mainitut puolueettoman tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn
testausorganisaation mittausraportit, joista tulee käydä ilmi menetelmäohjeessa PANK-5210 esitetyt

mittauksen kohteena ollutta tuotetta, kohdetta, olosuhteita ja mittausjärjestelyjä koskevat tiedot.

Hakemukseen liitetään myös tuoteseloste, josta ilmenee tuotteen nimi, tuotteen maksimi raekoko,
päällysteessä käytettävän sideaineen tyyppi (esim. tiebitumi tai kumibitumi) ja määrä, tuotteen
mahdollisesti sisältämät vaaralliset aineet sekä tiedot tuotteen uusiokäytöstä tai kierrätyksestä.

Tuoteselosteessa hakija voi halutessaan ilmoittaa myös tuotteen muut ominaisuudet ja sen käyttöön ja
hoitoon liittyvät tiedot ja rajoitteet. Tuoteselosteessa pitää esittää sen versio tai päivämäärä.
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2.4. Hakemuksen toimittaminen

Hakemus toimitetaan PANK ry:n Asfalttinormitoimikunnalle hakemuslomakkeessa annettujen ohjeiden
mukaisesti.

3. Tuotehyväksynnän myöntäminen

3.1. Tuotehyväksynnän myöntäjä

Tuotehyväksynnän myöntää PANK ry:n Asfalttinormitoimikunta.

3.2. Hakemuksen käsittely

PANK ry:n Asfalttinormitoimikunta käsittelee hakemuksen ja tekee hyväksymistä koskevan päätöksen
viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta.

3.3. Lisäselvitykset

PANK ry:n Asfalttinormitoimikunta on oikeutettu pyytämään lisäselvityksiä esimerkiksi kohdassa 1.3.
mainitussa tilanteessa tai jos hakemus tai siihen liitetyt dokumentit ovat puutteellisia. Tuotehyväksynnän

myöntäjällä ei kuitenkaan ole oikeutta pyytää päällystemassan koostumusta koskevia yksityiskohtaisia
tietoja.

3.4. Päätöksestä ilmoittaminen

Päätöksestä ilmoitetaan aina kirjallisesti. Päätös on julkinen. Päätöksessä esitetään tuotteesta
hakemuslomakkeeseen vaaditut tiedot.

3.4. Päätöksestä valittaminen

PANK ry:n Asfalttinormitoimikunnan tekemästä päätöksestä voi valittaa vapaamuotoisella PANK ry:n
hallitukselle osoitetulla kirjeellä.

4. Tuotehyväksynnän voimassaolo

4.1. Tuotehyväksynnän voimassaolo

Tuotehyväksyntä on voimassa viidennen vuoden loppuun vanhimman tuotehyväksynnän perusteena olevan
mittausraportin päiväyksestä lukien. Voimassa olevista tuotehyväksytyistä päällystetuotteista pidetään

rekisteriä PANK ry:n kotisivuilla.

4.2. Tuotehyväksynnän voimassaolon jatkaminen

Yritys voi jatkaa Tuotehyväksynnän voimassaoloaikaa toimittamalla jatkohakemuksen, joka sisältää uusia
samaa tuotetta koskevia mittausraportteja. Tuotehyväksynnän voimassaoloaika määritetään edelleen kuten

kohdassa 4.1. Jotta jatkohakemukset ehditään käsitellä, tulee ne toimittaa PANK ry:n
Asfalttinormitoimikunnalle syyskuun loppuun mennessä.
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4.3. Tuotehyväksynnän raukeaminen

Tuotehyväksyntä raukeaa mikäli useampi kuin yksi tehty tarkastusmittaus osoittaa tuotehyväksynnän raja-
arvona oleva 91,0 dB(A) ylittyvän.

Tarkistusmittauksia tehdään, jos on syytä olettaa, etteivät päällystetuotteen meluominaisuudet ole
tuotehyväksynnän edellyttämällä tasolla. Jos tuotehyväksynnälle asetettu meluvaatimuksen raja-arvo

täyttyy, tarkistusmittaukset maksaa tilaaja. Muussa tapauksessa mittauksen maksaa urakoitsija.  Raja-arvot
ylittäneistä tarkistusmittauksista tulee tilaajan toimittaa tieto PANK ry:n Asfalttinormitoimikunnalle. PANK

ry:n normitoimikunta voi tarkistusmittausten tai väärinkäytön perusteella peruuttaa tuotehyväksynnän.

4.4. Tuotehyväksynnän uudelleenhakeminen

Päällystetuotteelle voidaan hakea uutta tuotehyväksyntää aikaisintaan siinä vaiheessa, kun raja-arvot
ylittäneen kohteen mittaamisen jälkeen on mitattu kolme (3) erillistä kohdetta, joiden kaikkien melutaso

alittaa menetelmällä PANK-5210 mitattuna tuotehyväksynnän raja-arvoksi asetetun 91,0 dB(A).

Uudelleen hyväksyntää haettaessa menetellään muutoin luvun 2 mukaisesti.


