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eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään menettelyistä sen
toteamiseksi, täyttääkö rakennustuote maan-
käyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tai sen
nojalla säädetyt olennaiset tekniset vaatimuk-
set (kelpoisuus).

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan sellaiseen rakennus-
tuotteeseen, joka ei kuulu harmonisoidun tuo-
testandardin soveltamisalaan ja jonka valmis-
taja ei ole hankkinut tuotteelleen eurooppa-
laista teknistä arviointia rakennustuotteiden
kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhden-
mukaistamisesta ja neuvoston direktiivin
89/106/ETY kumoamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 305/2011, jäljempänä rakennustuotease-
tus, mukaisesti.

Tätä lakia sovelletaan 1 momentissa tar-
koitettuihin tuotteisiin myös silloin, kun niitä

käytetään maa- ja vesirakentamisessa. Lakia
ei kuitenkaan sovelleta väylänpidossa käytet-
täviin, Liikenneviraston hyväksymiin raken-
nustuotteisiin.

3 §

Menettelyt rakennustuotteen kelpoisuuden
toteamiseksi

Rakennustuotteen kelpoisuus voidaan to-
deta:

1) tyyppihyväksynnällä;
2) varmennustodistuksella; tai
3) valmistuksen laadunvalvonnalla.

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) rakennustuotteella sellaista pysyvää ra-

kennusosaa, rakennetta taikka rakennuskoh-
teeseen kiinteästi liittyvää tarviketta, tuotetta
tai laitetta, jolle on säädetty maankäyttö- ja
rakennuslaissa tai sen nojalla olennaisia tek-
nisiä vaatimuksia tai edellä tarkoitetun tuot-
teen asentamista varten tarvittavaa osaa;

2) tyyppihyväksyntälaitoksella ympäristö-
ministeriön valtuuttamaa toimielintä, joka
myöntää tyyppihyväksyntöjä;
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3) hyväksytyllä toimielimellä ympäristö-
ministeriön hyväksymää toimielintä, joka
myöntää varmennustodistuksia;

4) laadunvalvonnan varmentajalla ympä-
ristöministeriön hyväksymää toimielintä,
joka varmentaa rakennustuotteen vaatimus-
tenmukaisuuden;

5) toimielimellä 2—4 kohdassa tarkoitet-
tua toimielintä.

2 luku

Tyyppihyväksyntä

5 §

Tyyppihyväksynnän myöntävä toimielin tai
viranomainen

Tyyppihyväksynnän myöntää tyyppihy-
väksyntälaitos. Myös ympäristöministeriö voi
myöntää tyyppihyväksynnän, jos siihen on
erityinen syy.

6 §

Tyyppihyväksynnän käyttäminen

Rakennustuotteen kelpoisuus todetaan
tyyppihyväksynnällä, jos:

1) rakennustuote teknisiltä ominaisuuksil-
taan vaikuttaa merkittävästi rakennuskohteen
olennaisten teknisten vaatimusten täyttymi-
seen;

2) rakennustuotetyyppiä käytetään laa-
jasti; ja

3) tyyppihyväksynnällä voidaan yksinker-
taistaa tai yhtenäistää rakennusvalvontaviran-
omaisen toimenpiteitä.

Tyyppihyväksynnän edellytyksenä on li-
säksi laadunvalvonnan varmentaminen.

Rakennustuotteen tyyppihyväksynnästä ja
laadunvalvonnan varmentamisesta voidaan
antaa tarkempia säännöksiä ympäristöminis-
teriön asetuksella.

7 §

Tyyppihyväksynnän hakeminen

Tyyppihyväksyntää on oikeutettu hake-
maan tuotteen valmistaja.

Hakemuksessa on esitettävä selvitys raken-
nustuotteen suunnitellusta käyttötarkoituk-

sesta. Hakemukseen on liitettävä kuvaus ra-
kennustuotteesta ja sen valmistuksesta sekä
tarvittavat testausraportit, laskelmat, piirus-
tukset ja muut selvitykset kelpoisuuden osoit-
tamiseksi. Kuvaukseen rakennustuotteesta ja
sen valmistuksesta liitetään tarvittavat asen-
nus-, käyttö-, huolto- ja varastointiohjeet sekä
tekniset piirustukset ja suunnitteluohjeet sekä
selvitys tarvittavasta tuotannon aikaisesta laa-
dunvalvonnasta. Hakemuksessa on ilmoitet-
tava, mitä laadunvalvonnan varmentajaa val-
mistaja käyttää sekä liitettävä ilmoitukseen
selvitys laadunvalvonnan riippumattomuu-
desta.

Tarkempia säännöksiä tyyppihyväksyntä-
hakemuksesta ja tarvittavista selvityksistä
voidaan antaa ympäristöministeriön asetuk-
sella.

8 §

Tyyppihyväksyntäpäätös

Tyyppihyväksyntäpäätöksessä tai sen liit-
teessä on oltava seuraavat tiedot:

1) valmistajan ja hakijan nimi ja koti-
paikka;

2) tuotteen nimi ja kuvaus tuotteesta;
3) tuotteen suunniteltu käyttö;
4) hyväksynnän ehdot;
5) laadunvalvonnan varmentajan nimi ja

kotipaikka sekä laadunvalvontasopimuksen
päiväys;

6) tuotteen merkitseminen;
7) tarvittavat suunnittelutiedot, asennus-

ohjeet, käyttö- ja huolto-ohjeet, varastointi-
ohjeet;

8) hyväksynnän voimassaolo.
Tyyppihyväksyntä annetaan määräajaksi,

enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Jos
tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan,
tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy.

Tarkempia säännöksiä tyyppihyväksyntä-
päätöksestä voidaan antaa ympäristöministe-
riön asetuksella.

9 §

Tyyppihyväksyntämerkintä

Tyyppihyväksytty rakennustuote on mer-
kittävä tyyppihyväksynnässä edellytetyllä ta-
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valla. Merkintä kiinnitetään tuotteeseen tai
jos tämä ei ole mahdollista, pakkaukseen tai
sen mukana oleviin asiakirjoihin. Tyyppihy-
väksyntämerkinnän käyttäminen on lopetet-
tava tyyppihyväksynnän voimassaolon päät-
tymisen jälkeen.

Tarkempia säännöksiä tyyppihyväksyntää
koskevasta merkinnästä voidaan antaa ympä-
ristöministeriön asetuksella.

10 §

Tyyppihyväksyntään liittyvä valvonta

Tyyppihyväksytyn rakennustuotteen laa-
dunvalvonnan varmistuksella on varmistet-
tava, että tuote on tyyppihyväksynnän vaati-
musten mukainen ja täyttää lisäksi tyyppihy-
väksyntää koskevassa päätöksessä asetetut
ehdot.

Laadunvalvonnan varmentamisessa val-
mistaja ylläpitää tuotannon sisäistä laadun-
valvontaa ja testausta. Laadunvalvonnan var-
mentaja varmentaa sisäisen laadunvalvonnan
tekemällä sitä koskevan alkutarkastuksen,
valvomalla sitä jatkuvasti sekä arvioimalla ja
hyväksymällä sen.

Tarkempia säännöksiä laadunvalvonnasta
voidaan antaa ympäristöministeriön asetuk-
sella.

3 luku

Varmennustodistus

11 §

Varmennustodistuksen myöntävä toimielin

Varmennustodistuksen myöntää hyväk-
sytty toimielin.

12 §

Varmennustodistuksen käyttäminen

Rakennustuotteen kelpoisuus todetaan var-
mennustodistuksella, jos:

1) rakennustuote teknisiltä ominaisuuksil-
taan vaikuttaa rakennuskohteen olennaisten
teknisten vaatimusten täyttymiseen;

2) tuote ominaisuuksiensa vuoksi soveltuu
varmennustodistuksella hyväksyttäväksi; ja

3) rakennustuotetyyppiä käytetään laajasti
tai varmennustodistuksella voidaan yksinker-
taistaa tai yhtenäistää rakennusvalvontaviran-
omaisen toimenpiteitä.

Varmennustodistuksen käyttämisen edelly-
tyksenä on lisäksi valmistajan ylläpitämä tuo-
tannon sisäinen laadunvalvonta ja testaus.
Laadunvalvonnan varmentaja varmentaa si-
säisen laadunvalvonnan tekemällä sitä koske-
van alkutarkastuksen, valvomalla sitä jatku-
vasti sekä arvioimalla ja hyväksymällä sen.

Hyväksytty toimielin päättää varmennusto-
distuksessa annettavista tiedoista tuote- tai
tuoteryhmäkohtaisesti. Hyväksytty toimielin
antaa varmennustodistuksen joko tuotteen
valmistuksen jatkuvan varmentamisen tai toi-
mituseräkohtaisen näytetarkastuksen perus-
teella.

Rakennustuotteen varmennustodistuksesta
ja siihen liittyvästä laadunvalvonnan varmen-
tamisesta voidaan antaa tarkempia säännök-
siä ympäristöministeriön asetuksella.

13 §

Varmennustodistuksen hakeminen

Varmennustodistusta on oikeutettu hake-
maan tuotteen valmistaja.

Hakemukseen on liitettävä rakennustuot-
teen käyttötavan ja ominaisuuksien arvioimi-
seen tarvittavat tutkimusselostukset ja muut
selvitykset sekä tuotannon aikaista laadunval-
vontaa koskevat tiedot.

Tarkempia säännöksiä varmennustodistuk-
sen hakemisesta ja tarvittavista selvityksistä
voidaan antaa ympäristöministeriön asetuk-
sella.

14 §

Varmennustodistuksen myöntäminen

Varmennustodistuksessa tai sen liitteessä
on oltava seuraavat tiedot:

1) valmistaja ja hakijan nimi ja koti-
paikka;

2) tuotteen nimi ja kuvaus tuotteesta;
3) tarpeelliset tiedot tuotteen ominaisuuk-

sista, käyttötavoista sekä muista tuotteen
käyttöön liittyvistä seikoista;

4) tiedot arviointimenetelmistä.
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Varmennustodistus annetaan määräajaksi,
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Hy-
väksytty toimielin voi tarvittaessa edellyttää
määräaikaisarviointia sen varmistamiseksi,
että tuotteen ominaisuudet vastaavat valmis-
tajan ilmoittamia ominaisuuksia. Toimitu-
seräkohtaisesti tarkastetut tuotteet saadaan ot-
taa käyttöön vasta, kun hyväksytty toimielin
on antanut kyseistä erää koskevan varmen-
nustodistuksen.

4 luku

Valmistuksen laadunvalvonta

15 §

Valmistuksen laadunvalvonnan käyttäminen

Valmistuksen laadunvalvonnan perusteella
todetaan, että rakennustuote täyttää olennai-
set tekniset vaatimukset, jos rakennustuotteen
kelpoisuutta ei voida osoittaa tyyppihyväk-
synnällä tai varmennustodistuksella.

16 §

Valmistuksen laadunvalvonnan sisältö

Laadunvalvonnassa valmistaja ylläpitää
tuotannon sisäistä laadunvalvontaa ja tes-
tausta. Laadunvalvonnan varmentaja varmen-
taa sisäisen laadunvalvonnan tekemällä sitä
koskevan alkutarkastuksen, valvomalla sitä
jatkuvasti sekä arvioimalla ja hyväksymällä
sen. Laadunvalvontaan voi kuulua tuotanto-
laitoksesta otettujen ja markkinoilta hankittu-
jen tuotteiden testauksia.

Tarkempia säännöksiä valmistuksen laa-
dunvalvonnan käyttämisestä voidaan antaa
ympäristöministeriön asetuksella.

5 luku

Rakennuspaikkakohtainen
varmentaminen

17 §

Rakennuspaikkakohtainen kelpoisuuden
osoittaminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvi-
tettävä rakennuspaikkakohtaisesti, että raken-

nustuote täyttää sitä koskevat olennaiset tek-
niset vaatimukset, jos tuotteen kelpoisuutta ei
ole muutoin osoitettu.

Rakennusvalvontaviranomainen voi vel-
voittaa hankkeeseen ryhtyvän osoittamaan,
että rakennustuote täyttää sitä koskevat olen-
naiset tekniset vaatimukset, jos on syytä
epäillä, että tuote ei niitä täytä. Rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista
kustannuksista.

Rakennuspaikkakohtaisesta kelpoisuuden
osoittamisesta voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä ympäristöministeriön asetuksella.

6 luku

Valtuutetut ja hyväksytyt toimielimet

18 §

Toimivalta toimielimen valtuuttamiseen ja
hyväksymiseen

Ympäristöministeriö valtuuttaa toimieli-
men myöntämään tyyppihyväksyntöjä, hy-
väksyy toimielimen myöntämään varmennus-
todistuksia tai hyväksyy toimielimen toimi-
maan laadunvalvonnan varmentajana, jos toi-
mielin täyttää sille asetetut vaatimukset.

19 §

Hakemus tyyppihyväksyntälaitokseksi

Hakemuksessa, jolla haetaan toimielimen
valtuuttamista tyyppihyväksyntälaitokseksi,
on yksityiskohtaisesti määriteltävä tyyppihy-
väksyntätoiminnan kohteeksi tulevat tuote-
ryhmät.

Hakijan on esitettävä riittäviksi katsottavat
tiedot:

1) teknisestä pätevyydestään ja riippumat-
tomuudestaan;

2) tehtävän hoitamiseen tarvittavasta hen-
kilöstöstä;

3) laitteistosta;
4) muista taloudellisista edellytyksistä; sekä
5) selvitys voimassa olevasta vastuuvakuu-

tuksesta tai siihen rinnastettavasta järjeste-
lystä.

Tarkempia säännöksiä hakemuksesta tyyp-
pihyväksyntälaitokseksi voidaan antaa ympä-
ristöministeriön asetuksella.

4 954/2012



20 §

Hakemus varmennustodistuksia myöntäväksi
hyväksytyksi toimielimeksi

Hakemuksessa, jolla haetaan toimielimen
hyväksymistä varmennustodistuksia anta-
vaksi hyväksytyksi toimielimeksi, on yksi-
tyiskohtaisesti määriteltävä toiminnan koh-
teeksi tulevat tuotteet tai tuoteryhmät. Hy-
väksytyn toimielimen on hakemuksen yhtey-
dessä tai viimeistään ennen toiminnan aloitta-
mista yksityiskohtaisesti selvitettävä, millä
perusteilla varmennustodistus kunkin tuot-
teen tai tuoteryhmän osalta myönnetään siltä
osin kuin teknisten kriteerien määrittelemi-
nen on hyväksytyn toimielimen tehtävänä.

Hakijan on esitettävä riittäviksi katsottavat
tiedot teknisestä pätevyydestään ja riippumat-
tomuudestaan sekä selvitys voimassa ole-
vasta vastuuvakuutuksesta tai siihen rinnas-
tettavasta järjestelystä.

Tarkempia säännöksiä hakemuksesta var-
mennustodistuksia antavaksi toimielimeksi
voidaan antaa ympäristöministeriön asetuk-
sella.

21 §

Hakemus laadunvalvonnan varmentajaksi

Hakemuksessa, jolla haetaan toimielimen
hyväksymistä laadunvalvonnan varmenta-
jaksi, on määriteltävä toiminnan kohteeksi
tulevat tuotteet ja tuoteryhmät.

Hakijan on esitettävä riittäviksi katsottavat
selvitykset pätevyydestään ja riippumatto-
muudestaan sekä selvitys voimassa olevasta
vastuuvakuutuksesta tai siihen rinnastetta-
vasta järjestelystä.

Tarkempia säännöksiä hakemuksesta laa-
dunvalvonnan varmentajaksi voidaan antaa
ympäristöministeriön asetuksella.

22 §

Toimielimiä koskevat yleiset vaatimukset

Toimielimellä tulee olla:
1) teknisesti asiantunteva henkilökunta,

tarpeelliset laitteet ja riittävät taloudelliset
voimavarat tehtävien asianmukaiseksi hoita-
miseksi; ja

2) käytössään henkilöstöä, jonka luotetta-
vuus sekä riippumattomuus arvioitaviin orga-
nisaatioihin ja rakennustuotteisiin nähden on
varmistettu.

Toimielin voi toimia sekä tyyppihyväksyn-
nän tai varmennustodistuksen myöntävänä
toimielimenä että laadunvalvonnan varmenta-
jana saman rakennustuotteen osalta, jos me-
nettelyt on eriytetty toiminnallisesti siten, että
toimielimen riippumattomuus on varmistettu.

Tarkempia säännöksiä toimielimiä koske-
vista vaatimuksista voidaan antaa ympäristö-
ministeriön asetuksella.

23 §

Toimielimen asiantuntemuksen, luotettavuu-
den ja riippumattomuuden arviointi

Asiantuntemuksen arvioinnissa on kiinni-
tettävä huomiota henkilöstön koulutukseen ja
kokemukseen sekä toiminnassa osoitettuun
pätevyyteen.

Toimielimeksi hakevaa voidaan pitää luo-
tettavana, jos hakijayhteisön hallituksen tai
hallintoneuvoston jäsentä tai varajäsentä, toi-
mitusjohtajaa, vastuunalaista yhtiömiestä
taikka muussa näihin rinnastettavassa ase-
massa olevaa ei ole:

1) viiden edellisen vuoden aikana tuomittu
rangaistukseen sellaisesta teosta, joka osoit-
taisi hänen olevan sopimaton toimimaan val-
tuutetussa tai hyväksytyssä toimielimessä;
taikka

2) määrätty liiketoimintakieltoon.
Hakijaa pidetään riippumattomana, jos ha-

kija tai tämän palveluksessa oleva ei harjoita
rakennustuotteiden valmistusta, maahantuon-
tia, kauppaa, suunnittelua, markkinointia tai
korjausta eikä ole kaupallisesti, taloudellisesti
tai muutoin riippuvuussuhteessa sellaiseen ta-
hoon, joka sitä harjoittaa. Hakija ei saa olla
riippuvuussuhteessa myöskään tällaista toi-
mintaa harjoittavien muodostamaan järjes-
töön.

Ympäristöministeriö voi edellyttää ulko-
puolista arviointia toimielimen asiantunte-
muksesta, luotettavuudesta ja riippumatto-
muudesta.
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24 §

Valtuuttamis- ja hyväksymispäätöksen sisältö

Ympäristöministeriö voi valtuuttaa tai hy-
väksyä toimielimen tehtäväänsä määräajaksi
tai toistaiseksi. Valtuutus tai hyväksyntä voi-
daan rajata hakemuksessa esitettyä toimintaa
suppeammaksi. Päätökseen voidaan liittää
toiminnan harjoittamiselle ja toiminnan val-
vomiseksi tarpeellisia ehtoja.

Päätökseen voidaan liittää myös ehto,
jonka mukaan toiminta on aloitettava annetun
määräajan kuluessa uhalla, että valtuutus tai
hyväksyminen peruutetaan.

25 §

Valtuutuksen ja hyväksymisen edellytysten
valvonta

Ympäristöministeriö valvoo tämän lain ja
sen nojalla annettujen säännösten, rakennus-
tuotteiden hyväksymisestä annettujen muiden
säännösten sekä valtuutusta ja hyväksymistä
koskevan ympäristöministeriön päätöksen
ehtojen noudattamista. Rakennusvalvontavi-
ranomaiset avustavat ympäristöministeriötä
valvontatehtävässä.

Toimielin on velvollinen antamaan ympä-
ristöministeriölle valvontaa varten tarpeelliset
tiedot. Toimielimen on ilmoitettava omistus-
suhteissaan tapahtuneista muutoksista, toi-
minnasta vastaavien henkilöiden vaihdoksista
sekä toimintaa koskevista muista merkittä-
vistä muutoksista viipymättä ympäristöminis-
teriölle.

Ympäristöministeriöllä on oikeus tehdä
valvontaa varten tarpeellisia tarkastuksia toi-
mielimen toimipisteessä ja laboratoriotiloissa
toimintaedellytysten toteamiseksi. Tarkas-
tusta ei saa kuitenkaan suorittaa pysyväis-
luonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa.

26 §

Varmennustodistuksen kumoaminen

Ympäristöministeriö voi kumota varmen-
nustodistuksen, jos varmennustodistus on an-
nettu rakennustuotteelle, joka ei täytä maan-

käyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annet-
tujen säännösten vaatimuksia.

27 §

Toiminnan keskeyttäminen

Ympäristöministeriö voi antaa valtuute-
tulle tai hyväksytylle toimielimelle kirjallisen
varoituksen tai keskeyttää toiminnan harjoit-
tamisen, jos:

1) toiminnassa ei noudateta tämän lain tai
sen nojalla annettuja tai rakennustuotteiden
hyväksyntää koskevia muita säännöksiä;

2) tehtäviä ei ole suoritettu muutoin asian-
mukaisesti; tai

3) valtuutettu tai hyväksytty toimielin on
rikkonut valtuutus- tai hyväksymispäätök-
sessä asetettuja ehtoja.

Toiminnan keskeyttämistä koskevaa pää-
töstä on noudatettava muutoksenhausta huoli-
matta.

28 §

Valtuutuksen ja hyväksymisen peruuttaminen

Ympäristöministeriön on peruutettava val-
tuutus tai hyväksyminen, jos:

1) valtuutettu tai hyväksytty toimielin ei
ylläpidä säännöllistä toimintaa tai lopettaa
toiminnan;

2) valtuutettu tai hyväksytty toimielin ei
enää täytä valtuutuksen tai hyväksymisen
edellytyksiä eikä ole määräajassa korjannut
niissä olevia puutteita;

3) toimielin on asetettu konkurssiin; tai
4) määräävässä asemassa oleva toimieli-

men edustaja on asetettu liiketoimintakiel-
toon.

Ympäristöministeriön on peruutettava val-
tuutus tai hyväksyminen myös, jos toimieli-
men toiminta on keskeytetty eikä toimielin
kohtuullisessa ajassa ole poistanut toiminnan
keskeyttämiseen johtaneita syitä.

Valtuutuksen tai hyväksymisen peruutta-
mista koskevaa päätöstä on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta.
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7 luku

Valtuutetun ja hyväksytyn toimielimen
toimintaa koskevat vaatimukset

29 §

Laadunvalvonnan varmentaminen

Laadunvalvonnan varmentaja varmentaa
tuotannon sisäisen laadunvalvontajärjestel-
män silloin, kun rakennustuotteella on tyyp-
pihyväksyntä, varmennustodistus tai valmis-
tuksen laadunvalvonta.

30 §

Laadunvalvontaa koskeva selvitysraportti

Laadunvalvonnan varmentajan on tallen-
nettava tiedot laadunvalvontajärjestelmän
varmentamisessa suorittamistaan toimenpi-
teistä ja valvonnan tulokset. Aineisto on säi-
lytettävä vähintään kymmenen vuotta.

Laadunvalvonnan varmentaja esittää vuo-
sittain tyyppihyväksynnän laadun varmenta-
misen tuloksista selvityksen hyväksynnän
myöntäneelle toimielimelle tai ympäristömi-
nisteriölle, jos se on myöntänyt hyväksynnän.
Laadunvalvonnan varmentaja esittää vuosit-
tain varmennustodistuksen laadun varmenta-
misen tuloksista selvityksen hyväksytylle toi-
mielimelle. Laadunvalvonnan varmentaja
esittää vuosittain valmistuksen laadunvalvon-
nan varmentamisen tuloksista selvityksen
valmistajalle.

Jos laadunvalvonnan yhteydessä havaitaan
sellainen vakava puutteellisuus, joka vaaran-
taa oleellisesti rakennuskohteen olennaisten
teknisten vaatimusten täyttymisen ja on syytä
epäillä, että puutteellisia rakennustuotteita
käytetään rakentamiseen, laadunvalvonnan
varmentajan on viipymättä ilmoitettava asias-
ta ympäristöministeriölle.

31 §

Virkavastuu

Tyyppihyväksyntälaitoksen tai hyväksytyn
toimielimen toimihenkilöön sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä hänen hoitaessaan tämän lain mukai-

sia tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta sää-
detään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

32 §

Salassapito

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)
säädetään, toimielin saa salassapitosäännös-
ten estämättä luovuttaa tässä laissa tarkoitet-
tuja tehtäviä suorittaessa saatuja tietoja:

1) valtion ja kunnan viranomaiselle tämän
lain mukaisten tehtävien hoitamista varten;

2) markkinavalvontaviranomaisille mark-
kinavalvontaa varten;

3) poliisi- tai syyttäjäviranomaiselle rikok-
sen selvittämistä varten;

4) tuomioistuimelle.

33 §

Vastuuvakuutus

Toimielimellä tulee olla mahdollisten kor-
vausten varalta vastuuvakuutus tai siihen rin-
nastettava muu järjestely.

34 §

Viittaus rikoslakiin

Rangaistus 32 §:ssä säädetyn salassapito-
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos-
lain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan,
jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun
5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä
ankarampaa rangaistusta.

35 §

Rakennustuotteiden hyväksyntää koskeva
rikkomus

Joka tarjoaa 3 tai 29 §:ssä tarkoitettuja ra-
kennustuotteiden hyväksyntään liittyviä pal-
veluja ilman 18 §:ssä edellytettyä ympäristö-
ministeriön valtuutusta tai hyväksyntää, on
tuomittava rakennustuotteiden hyväksyntää
koskevasta rikkomuksesta sakkoon tai van-
keuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.
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8 luku

Erinäiset säännökset

36 §

Muutoksenhaku toimielimen päätökseen

Hakemuksesta annettuun toimielimen pää-
tökseen saa vaatia oikaisua päätöksen teki-
jältä siten kuin hallintolaissa (434/2003) sää-
detään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeu-
den päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla vain, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan.

37 §

Muutoksenhaku ministeriön päätökseen

Ympäristöministeriön tämän lain nojalla
tekemään päätökseen haetaan muutosta hal-
linto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään.

38 §

Vastavuoroinen tunnustaminen

Jos rakennustuote on hyväksytty Euroopan
talousalueen jäsenmaassa tai Turkissa raken-
tamisessa käytettäväksi, hyväksynnän katso-
taan antavan luotettavalla tavalla tietoa ra-
kennustuotteen ominaisuuksista. Rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä voi käyttää näitä tietoja
selvittäessään, onko rakennustuote maan-
käyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla sää-
dettyjen olennaisten teknisten vaatimusten
mukainen.

9 luku

Voimaantulo

39 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2013.

Tällä lailla kumotaan rakennustuotteiden
hyväksynnästä annettu laki (230/2003).

40 §

Siirtymäsäännökset

Tätä lakia sovelletaan myös lain voimaan
tullessa toimielimessä vireillä olevissa asiois-
sa.

Ennen tämän lain voimaantuloa annettu
ympäristöministeriön päätös toimielimen val-
tuuttamisesta myöntämään tyyppihyväksyn-
töjä tai varmentamaan käyttöselosteita tai toi-
mielimen hyväksymisestä rakennustuotteiden
kantavien rakenteiden laadunvalvonnan var-
mentamiseen liittyviin tehtäviin on voimassa,
kunnes tämän lain nojalla toisin päätetään.

Ennen tämän lain voimaantuloa annettu
päätös tyyppihyväksynnästä tai käyttöselos-
teen varmentamisesta on voimassa päätöksen
voimassaoloajan päättymiseen tai tuotteelle
laaditun harmonisoidun tuotestandardin siir-
tymäajan päättymiseen.

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa
säännöksissä viitataan rakennustuotteiden hy-
väksynnästä annettuun lakiin, viittauksen on
katsottava tarkoittavan tämän lain vastaavia
säännöksiä, jollei tästä laista muuta johdu.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru
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