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SFS 7031
Ikkunoihin sekä sisäänkäyntioviin kohdistuvat 

kansalliset vaatimukset ja suoritustasojen arviointi

- Oleelliset muutokset standardin edelliseen painokseen -
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Rajaukset edelleen voimassa 
• Tämä standardi on laadittu yhdenmukaistettua 

tuotestandardia SFS-EN 14351-1:2006 + A2:2016 
täydentäväksi kansalliseksi soveltamisstandardiksi. 
Tuotestandardin tavoin tämän soveltamisstandardin piiriin 
kuuluvat sellaiset ikkunat sekä manuaalisesti toimivat 
sisäänkäynti- ja poistumistieovet, joita eivät koske 
savuntiiveys- ja palonkestävyysvaatimukset.

• kuuluvat myös ranskalaiset parvekeovet ja 
kattoikkunat sekä sisäänkäyntioviin kuuluvat myös 
kehyksettömät lasiovet ja poistumisteiden ovet. 

• ei sovelleta muovikattoikkunoihin ja 
julkisivujärjestelmiin, sisäoviin, pyöröoviin, yleensä 
konekäyttöisiin oviin ja poistumisteiden ikkunoihin 
eikä standardin EN 13241:2003 + A2:2016 mukaisiin 
teollisuusoviin sekä autotallien oviin ja portteihin.

• Täsmennyksiä 

• Johdanto on päivitetty vastaamaan muissa 
päivitetyissä kansallisissa soveltamisstandardeissa 
käytettävää tekstiä 

• Viittaukset standardeihin ja lainsäädäntöön on 
ajantasaistettu 

• Tekstejä on joltain osin selkeytetty 
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Lisäys:

Suomessa ikkunoita ja ovia koskevat 
tyyppihyväksyntäasetukset on kumottu. Korvaavana 
menettelynä Eurofins Expert Services Oy ja Inspecta 
Kiwa Oy voivat myöntää palo-oville ja -ikkunoille 
tyyppihyväksynnän korvaavan sertifikaatin/todistuksen 
osana rakennuspaikkakohtaista varmennusta.

Luku 3: 
Tyyppihyväksynnän 
korvaava 
todistus/sertifikaatti



puuteollisuusyrittajat.fi |  0400 510 7554

Suoritustasojen 
osoittaminen ja 
kansalliset 
vaatimukset

- ikkunat
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Tuulenpaineen kestävyys ikkunalle

1) paineen kestävyys

2) puitteen poikkeama 

(suhteellinen taipuma)

Huom: Lasin mitoitus tuulikuormille 
määritetään erikseen 

Perusominaisuus

• pientalo tuulisella paikalla sisämaassa 2 A 

• alle 4-kerroksinen rakennus 3 B

• vähintään 4-kerroksinen rakennus tai 
merenrantasijainti 3 C 

Ikkunat – tuulenpaineen kestävyys ja 
sateenpitävyys

Vaatimustaso Suomessa 
ennen

• pientalo 8A

• matala rakennus 9A

• korkea rakennus tai merenrantasijainti 
E750

Sateenpitävyys

• myös tiivisteiden kestävyys ja 
vaihdettavuus

Luokka C3

Asuinrakennukset ja loma-asunnot

• pientalo 8A

• matala rakennus 9A

• korkea rakennus tai merenrantasijainti 
E750

• puolilämmin, tekninen tila ja varasto 8A

Liike- ja toimistorakennukset

• oleskelutila 9A

• puolilämmin tila, tekninen tila ja varasto 9A

Vaatimustaso Suomessa 
nyt 
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Lämmönläpäisykerroin

Perusominaisuus

Asetus rakennusten 
energiatehokkuudesta

• mukaan lämmönläpäisykertoimen 
vertailu- ja enimmäisarvot [W/m2×K] 

Ikkunat – lämmönläpäisykerroin

Vaatimustaso Suomessa 
ennen

Uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 
annetun ympäristöministeriön asetuksen 
(1010/2017) mukaan lämmönläpäisykertoimen 
vertailu- ja enimmäisarvot. 

Kohdekohtaisen energiatehokkuuslaskentaan 
perustuvat muut lämmönläpäisykertoimen arvot.

Huom: Lämmönläpäisykertoimen vertailuarvot (U-
arvot) ovat:  

Asuinrakennukset ja loma-asunnot:

• pientalo ja rivitalo 1,0 W/m2×K  

• kerrostalon asuin- ja oleskelutila 1,0 W/m2×K 

• puolilämmin tila, tekninen tila, varasto ja 
tuulikaappi 1,4 W/m2×K

• loma-asunto 1,4 W/m2×K 

Liike- ja toimistorakennukset:

• oleskelutila 1,0 W/m2×K 

• puolilämmin tila, tekninen tila, varasto ja 
tuulikaappi 1,4 W/m2×K 

Vaatimustaso Suomessa 
nyt
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Ilmanpitävyys 

• myös tiivisteiden kestävyys ja 
vaihdettavuus 

Perusominaisuus

RakMK mukaan

• Pientalo ja rivitalo tuulettomalla 
paikalla sisämaassa 3

• Muut 4

Ikkunat – ilmanpitävyys

Vaatimustaso Suomessa 
ennen

Suositus

• pientalo                4                                          

• matala rakennus                                            4

• korkea rakennus tai merenrantasijainti 4

Vaatimustaso Suomessa 
nyt
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Suoritustasojen 
osoittaminen ja 
kansalliset 
vaatimukset

- Sisäänkäynti- ja 
parvekeovet
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Tuulenpaineen kestävyys ikkunalle

1) paineen kestävyys

2) puitteen poikkeama 

(suhteellinen taipuma)

Perusominaisuus

Kyllä, kun korkea rakennus (yli 4 kerrosta)

Ei, kun korkeintaan 4 –kerroksinen rakennus

Luokka 3B

Sisäänkäyntiovet – tuulenpaineen kestävyys

Vaatimustaso Suomessa 
ennen

Luokka C3

Vaatimustaso Suomessa 
nyt 
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Perusominaisuus

Sisäänkäyntiovet – sateenpitävyys

Vaatimustaso Suomessa 
ennen

Kyllä, kun ei ole yläpuolista parveketta tai 
katosta

Ei, kun on yläpuolinen parveke tai katos ja 
tuulensuojassa

• pientalo 2 A

• matala rakennus 3 A

• korkea rakennus tai merenrantasijainti 4 A

Sateenpitävyys

• myös tiivisteiden kestävyys ja 
vaihdettavuus

Asuinrakennukset ja loma-asunnot:

• pientalo ja rivitalo luokka 2A

• kerrostalon asuin- ja oleskelutila luokka 4A

• puolilämmin tila, tekninen tila, varasto ja 
tuulikaappi luokka 2A

Liike- ja toimistorakennukset:

• oleskelutila korkeintaan 4 kerroksinen 
rakennus luokka 2A

• oleskelutila yli 4 kerroksinen rakennus 
ja/tai merenrantasijainti luokka 4A

• pariovi teknisessä tilassa tai tuulikaapissa 
luokka 2A

• puolilämmin tila, tekninen tila, varasto ja 
tuulikaappi luokka 2A 

Huom. merkinnät: 

A ja E(testipaine) = sateelle alttiina

B = sateelta osittain suojattu 

Vaatimustaso Suomessa 
nyt 
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Perusominaisuus

Sisäänkäyntiovet – lämmönläpäisykerroin

Vaatimustaso Suomessa 
ennen

RakMK mukaan lämmönläpäisykertoimen 
vertailu- ja enimmäisarvot (W/m2×K)

Kohdekohtaisen 
energiatehokkuuslaskentaan perustuvat 
muut lämmönläpäisykertoimen arvot.

Lämmönläpäisykerroin Uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 
annetun ympäristöministeriön asetuksen 
(1010/2017) mukaan 
lämmönläpäisykertoimen vertailu- ja 
enimmäisarvot. Kohdekohtaisen 
energiatehokkuuslaskentaan perustuvat 
lämmönläpäisykertoimen arvot, huomioiden 
asetuksen määrittämät maksimiarvot.

Huom: Lämmönläpäisykertoimen 
vertailuarvot (U-arvot) ovat:  

Asuinrakennukset ja loma-asunnot:

• pientalo ja rivitalo 1,0 W/m2×K 

• kerrostalon asuin- ja oleskelutila 1,0 
W/m2×K  

• puolilämmin tila, tekninen tila, varasto ja 
tuulikaappi W/m2×K 

• loma-asunto 1,4 W/m2×K Liike- ja 
toimistorakennukset:

• oleskelutila 1,0 W/m2×K 

• puolilämmin tila, tekninen tila, varasto ja 
tuulikaappi 1,4 W/m2×K 

Vaatimustaso Suomessa 
nyt 
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Perusominaisuus

Sisäänkäyntiovet – ilmanpitävyys

Vaatimustaso Suomessa 
ennen

Luokka 3Ilmanpitävyys Vaaditaan: Kyllä

Asuinrakennukset ja ympärivuotiseen 
käyttöön tarkoitetut loma-asunnot:

• pientalo ja rivitalo luokka 3

• kerrostalon asuin- ja oleskelutila luokka 3

• puolilämmin tila, tekninen tila, varasto ja 
tuulikaappi luokka 2

Liike- ja toimistorakennukset:

• oleskelutila luokka 2 

• pariovi teknisessä tilassa tai tuulikaapissa 
luokka 2

• puolilämmin tila, tekninen tila, varasto ja 
tuulikaappi luokka 2 

Vaaditaan: Ei

Vain kesäkäyttöön tarkoitetut loma-asunnot 
sekä varastot.

Vaatimustaso Suomessa 
nyt 
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Säteilyominaisuudet 
(kokonaisauringonsäteily-
energia)

• aurinkotekijä, lasiosan g-arvo 
(gg-arvo)

Perusominaisuus

Vaaditaan: Ei

Sisäänkäyntiovet – säteilyominaisuudet

Vaatimustaso Suomessa 
ennen

Vaaditaan: Kyllä, kun ovessa on valoaukko.

Uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 
annetun ympäristöministeriön asetuksen 
(1010/2017) mukaan

Vaatimustaso Suomessa 
nyt

Säteilyominaisuudet

• valonläpäisykerroin (Ƭ)

Vaaditaan: Ei Ei ulko-oville

Kyllä parvekeoville

Uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 
annetun ympäristöministeriön asetuksen 
(1010/2017) mukaan

• huonetilan valaistustarpeen laskenta
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• Muutokset

• Noudattaa taulukkoa 1 (ikkunoiden taulukkoa) 
yhteisten ominaisuuksien osalta

• Lumikuorma, 4.3 – viittaus eurokoodeihin

Kattoikkunat –
ominaisuudet 
noudattaa ikkunoiden 
taulukkoa

Kuva: Velux
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Liite A
Suoritustasojen arviointi ja 
tuotteiden luokitus
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• Äänitekniset ominaisuudet: täsmennetty puitemateriaali

• Lämmönläpäisy:

• lisätty täsmennys: Suuremmalla koekappaleella määritettyjä arvoja ei saa käyttää pienempää 
koekappaletta pienemmille tuotteille. 

• Säteily:

• lisätty täsmennys: Arvo gg määritetään tuotteen lasiosalle ja gw koskee koko tuotetta 

A. 1 Ikkunat
Muutokset taulukossa A.1
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• Tuulenpaineen kestävyys:

• muutettu koekappaleen koko sekä käyttöpinta-ala:

• Koekappale: Ei määritetty (yleensä 0,99 × 2,09 m), 

• Sovellettava käyttöalue: ≤ 2,5 m2

• Iskunkestävyys, soveltuva käyttöalue: korjattu edellisessä standardissa ollut virhe soveltuvan käyttöalueen 
kohdalta. P.o. pienempi tai yhtä suuri kuin koekappaleen kokonaispinta-ala. 

• Varauloskäynnin avattavuus: Lisätty ohje lukkolaitteiden testauksen menettelystä ja standardeista

• Poistumistieovien lukkolaitteiden CE-merkintä perustuu harmonisoituihin tuotestandardeihin EN 179 
(varustettu painikkeella tai työntölevyllä) ja EN 1125 (varustettu vaakapuomilla). Kun ko. lukkolaite 
liitetään poistumistieoveen, niin kannattaa huolehtia siitä, että lukkolaite on CE-merkitty ja täyttää 
kansallisessa soveltamisstandardissa SFS 7036 käyttökohteelle asetetut vaatimustasot. Huom. 
Lukkolaitteen avattavuuden tyyppitestaus on suoritettu lukkolaitteen CE-merkinnästä vastaavan 
valmistajan toimesta.

• Lämmönläpäisy:

• lisätty: Arvo gg määritetään tuotteen lasiosalle ja gw koskee koko tuotetta 

• Säteilyominaisuudet gD: 

• lisätty täsmennys: Arvo gg määritetään tuotteen lasiosalle ja gD koskee koko tuotetta 

A. 2 Sisäänkäynti- ja parvekeovet
Muutokset taulukossa A.2
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Kiitos!

puuteollisuus.fi   |  0400 510 755


