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eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 8 §:n 1

ja 2 momentti, 10 §:n 1 momentti, 12 §:n 2 momentti, 14 §, 16 §:n 1 momentti ja 36 §
seuraavasti:

8 §

Tyyppihyväksyntäpäätös

Tyyppihyväksyntäpäätöksessä tai sen liit-
teessä on oltava seuraavat tiedot:

1) valmistajan nimi ja kotipaikka;
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. Tyyp-
pihyväksyntälaitoksen tai ympäristöministe-
riön tyyppihyväksynnän myöntäjänä on pe-
ruutettava tyyppihyväksyntä, jos rakennus-
tuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai
sen nojalla annettujen säännösten mukaisia
olennaisia teknisiä vaatimuksia. Jos tuote

siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyp-
pihyväksynnän voimassaolo päättyy.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Tyyppihyväksyntään liittyvä valvonta

Tyyppihyväksytyn rakennustuotteen laa-
dunvalvonnan varmentamisella on varmistet-
tava, että tuote on tyyppihyväksynnän vaati-
musten mukainen ja täyttää lisäksi tyyppihy-
väksyntää koskevassa päätöksessä asetetut eh-
dot. Tyyppihyväksyntälaitoksen tai ympäris-
töministeriön tyyppihyväksynnän myöntäjänä
on peruutettava tyyppihyväksyntä, jos maa-
hantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama
edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmenta-
misessa havaittuja puutteita. Tyyppihyväksyn-
täpäätös on peruutettava viipymättä, jos Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt ra-
kennustuotteen käyttämisen tai määrännyt
maahantuojan tai valmistajan tai tämän val-
tuuttaman edustajan ryhtymään toimenpitei-
siin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.
— — — — — — — — — — — — —
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12 §

Varmennustodistuksen käyttäminen

— — — — — — — — — — — — —
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.
Varmennustodistuksia myöntävän hyväksy-
tyn toimielimen on peruutettava varmennus-
todistus, jos maahantuoja tai valmistaja tai
tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadun-
valvonnan varmentamisessa havaittuja puut-
teita. Varmennustodistus on peruutettava vii-
pymättä, jos Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai
määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai
tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toi-
menpiteisiin tuotteen poistamiseksi markki-
noilta.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Varmennustodistuksen myöntäminen

Varmennustodistuksessa tai sen liitteessä
on oltava seuraavat tiedot:

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

sista, käyttötavoista sekä muista tuotteen
käyttöön liittyvistä seikoista;

4) tiedot arviointimenetelmistä;
5) hyväksynnän voimassaolo.
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. Varmennustodistus on peruu-
tettava, jos rakennustuote ei täytä maan-
käyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annet-
tujen säännösten mukaisia olennaisia teknisiä

vaatimuksia. Jos tuote siirtyy CE-merkinnän
soveltamisalan, varmennustodistuksen voi-
massaolo päättyy.

16 §

Valmistuksen laadunvalvonnan sisältö

Laadunvalvonnassa valmistaja ylläpitää
tuotannon sisäistä laadunvalvontaa ja testa-
usta. 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. Valmistuksen laa-
dunvalvonnasta annettu sertifikaatti on pe-
ruutettava, jos rakennustuote ei täytä maan-
käyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annet-
tujen säännösten mukaisia olennaisia teknisiä
vaatimuksia. Laadunvalvonnan varmentajan
on peruutettava sertifikaatti, jos maahantuoja
tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja
ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa
havaittuja puutteita. Sertifikaatti on peruutet-
tava viipymättä, jos Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen
käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai
valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan
ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistami-
seksi markkinoilta. Jos tuote siirtyy CE-mer-
kinnän soveltamisalaan, sertifikaatin voimas-
saolo päättyy.
— — — — — — — — — — — — —

36 §

Muutoksenhaku

Hakemuksesta annettuun toimielimen pää-
tökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallin-
tolaissa (434/2003) säädetään.

Muuhun tämän lain nojalla tehtyyn päätök-
seen sekä oikaisuvaatimukseen annettuun
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään. Tyyppihyväk-
synnän, varmennustodistuksen ja valmistuk-
sen laadunvalvonnasta annetun sertifikaatin
peruuttamista koskevaa päätöstä on noudatet-
tava muutoksenhausta huolimatta.
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Hallinto-oikeuden päätökseen toiminnan
keskeyttämistä sekä valtuutuksen ja hyväksy-
misen peruuttamista koskevassa asiassa saa
hakea muutosta valittamalla siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeu-
den muuhun päätökseen saa hakea muutosta

valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2015.
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