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Ympäristöministeriön asetus
eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen
eräiden säännösten muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön
asetuksen (555/2013) 1, 4, 9 §:n 1 momentti ja 12 §:n 2 momentti seuraavasti:
1§
Tyyppihyväksyntäpäätös
Tyyppihyväksyntäpäätöksessä tai sen liitteessä on ilmoitettava, miltä osin rakennustuote täyttää rakennuksen suunniteltuun käyttöön liittyvät maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) tai sen nojalla annetut säännökset
olennaisista teknisistä vaatimuksista. Päätöksen on sisällettävä ehto, jonka mukaan tyyppihyväksyntä on peruutettava, jos rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai
sen nojalla annettujen säännösten olennaisia
teknisiä vaatimuksia. Lisäksi päätöksessä
voidaan selostaa rakennustuotteen käyttöön
liittyvät ominaisuudet lukuarvoina tai luokkina. Päätös ja sen liitteet on tallennettava
sähköisessä muodossa tyyppihyväksyntälaitoksen verkkosivuille.

varmennustodistus on peruutettava, jos rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten
olennaisia teknisiä vaatimuksia.
9§
Valmistuksen laadunvalvonnan
varmentaminen
Valmistuksen laadunvalvonnan varmentajan on ilmoitettava käyttämänsä arviointiperusteet sertifikaatissaan. Sertifikaatin on sisällettävä ehto, jonka mukaan sertifikaatti on
peruutettava, jos rakennustuote ei täytä
maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla
annettujen säännösten olennaisia teknisiä
vaatimuksia.
— — — — — — — — — — — — —
12 §

4§
Varmennustodistus

Rakennustuotteen ominaisuuksien
arvioinnissa ja varmentamisessa käytettävät
järjestelmät

Varmennustodistuksella voidaan ilmoittaa
ne rakennustuotteiden ominaisuuksia kuvaavat luokat tai lukuarvot, jotka vaikuttavat
maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla
annettujen säännösten olennaisten teknisten
vaatimusten täyttymiseen. Varmennustodistuksen on sisällettävä ehto, jonka mukaan

— — — — — — — — — — — — —
Seuraaviin tuoteryhmiin kuuluvien rakennustuotteiden suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät ovat:
1) rakenteelliset teräs- ja alumiinikokoonpanot (järjestelmä 2+);
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2) teräkset rakenteelliseen käyttöön (järjestelmä 2+);
3) kantavat metalliohutlevypintaiset eristävät sandwich-elementit (järjestelmä 1 tai
järjestelmä 2+);
4) raudoitustangot, raudoitusverkot ja jänneteräkset (järjestelmä 1+);
5) raudoitteet sekä teräsvalmistajan tai jatkojalostajan oikaisema kieppiteräs (järjestelmä 2+);
6) hitsattu ja voimia siirtävä raudoite (järjestelmä 2+);
7) raudoitustankojen erikoisjatkokset (järjestelmä 2+);
8) paalujen kalliokärjet ja paalujen jatkokset (järjestelmä 2+);
9) teräs- ja alumiinirakenteiden voimia
siirtävät kiinnittimet (järjestelmä 2+);
10) valmisbetoni (järjestelmä 2+);
11) juotosbetoni sekä betonin mekaanisiin
ja säilyvyysominaisuuksiin olennaisesti vaikuttavat seos- ja lisäaineet (järjestelmä 2+);
12) erikoislaastit ja erikoisbetonit sekä rakenteiden saumauslaastit (järjestelmä 2+);
13) LVI-hormielementit (kevytrakenteiset
järjestelmä 1 ja raskasrakenteiset järjestelmä
2+);
14) nestesäiliöelementit, massiivibetoniset
laattaelementit ja muut massiivibetoniset elementit (järjestelmä 2+);
15) muurauskappaleista tai muottiharkoista kootut seinäelementit (järjestelmä 2+);
16) kantavat muurauskappaleista ja laastista tai betonista koostuvat palkit (järjestelmä 2 +);
17) isot betoniputket ja isot tarkastuskaivot (järjestelmä 2+);
18) kantava betonimuottiharkko (järjestelmä 2+);

19) betonirakenteiden kuormia siirtävät teräsosat (järjestelmä 2+);
20) betonirakenteiden korjausvahvikkeet
(järjestelmä 1);
21) puurakenteiset seinä-, alapohja-, välipohja- ja yläpohjaelementit (mekaaniset liittimet järjestelmä 2+ ja liimaliitoksilla kootut
kantavat elementit järjestelmä 1);
22) puurakenteiden vetorasitetut ja liimatut terästanko- tai ruuviliittimet (järjestelmä
1);
23) puurakenteiden leikkausrasitetut kiinnittimet ja liittimet (järjestelmä 2+);
24) porrastuotejärjestelmät
(järjestelmä
2+);
25) talonrakentamiseen tarkoitetut kumilevylaakerit (järjestelmä 2 +);
26) palosuojatuotteet ja -tarvikkeet (järjestelmä 1);
27) nostoelimet ja nostolenkit (järjestelmä
2+);
28) kattopollarit sekä talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot (järjestelmä
2+);
29) höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet (järjestelmä 2+);
30) rakenteiden jälkijännitystuotejärjestelmät (järjestelmä 1);
31) puu-teräs-liittopalkit (järjestelmä 2+);
32) kantavat mekaanisin liitoksin kootut
puurakennekokoonpanot (järjestelmä 2+);
33) kantavat liimatuin liitoksin kootut
puurakennekokoonpanot (järjestelmä 1);
34) märkätilaelementit (järjestelmä 2+)
35) kupariputkien puristusliittimet (järjestelmä 2+)
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015.
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