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Sisältö

§ Taustaa, miksi tyyppihyväksyntäasetukset kumoutuivat
§ Ennen vuodenvaihdetta 2017-2018 myönnettyjen

tyyppihyväksyntäpäätösten asema
§Mitä tehdä, kun uusia tyyppihyväksyntäasetuksia ei ole vielä

julkaistu
§ Palo-ovien tilanne
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Yleistä tyyppihyväksynnästä

§Perustuu ympäristöministeriön tuotekohtaiseen
tyyppihyväksyntäasetukseen (YM:n kotisivuilla).
§Ympäristöministeriön valtuuttama tyyppihyväksyntälaitos
myöntää tyyppihyväksynnän.
§Valmistaja ylläpitää tuotannon sisäistä laadunvalvontaa ja
testausta.
§Laadunvalvonnan varmentaja tarkastaa ja varmentaa
laadunvalvonnan, sekä tarvittaessa testaa tai testauttaa
tuotteita (hyväksytyt toimielimet löytyvät YM:n kotisivuilta).
§Tyyppihyväksyntä on vapaaehtoinen, mutta sitoo
rakennusvalvontaa.

42.2.2018 4

Miksi tyyppihyväksyntäasesukset kumoutuivat

§ Valtaosa tyyppihyväksyntäasetuksista on annettu aiemman
maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) nojalla.
§ Vuonna 2012 annetun lain perusteella maankäyttö- ja

rakennuslaki (MRL) muutettiin ja sille asetettiin viiden vuoden
siirtymäaika.
§ Aiemman maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) nojalla annetut

asetukset kumoutuivat siirtymäajan päätyttyä vuoden 2017
lopussa.
§ Kumottuja tyyppihyväksyntäasetuksia yhteensä 31 kappaletta,

joista neljä kumoutui jo huhtikuussa 2017.
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Tyyppihyväksyntöjen asema

§ Aiemmin tyyppihyväksynnällä valmistaja pystyi osoittamaan, että
tuote täytti sille Suomessa asetetut vaatimukset.
§Rakentamismääräykset uusittiin vuoden vaihteessa.
§ Kumottujen tyyppihyväksyntäasetusten perusteella

myönnettyjen tyyppihyväksyntöjen ei voida enää automaattisesti
katsoa täyttävän tällä hetkellä voimassa olevien
rakentamismääräysten vaatimukset.
§ Tyyppihyväksyntämenettely jatkuu entisenlaisena uusien

tyyppihyväksyntäasetusten valmistuttua.
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Ennen vuodenvaihdetta 1.1.2018 myönnettyjen
tyyppihyväksyntäpäätösten asema

§ Ennen 1.1.2018 myönnetyt tyyppihyväksynnät ovat vuonna
2018 voimassa kuten tähänkin asti.
§  Rakennusvalvontaviranomainen arvioi tapauskohtaisesti

annetun tyyppihyväksyntäpäätöksen riittävyyden uusien
rakentamismääräysten osalta.
§Useimmissa tapauksissa ennen vuodenvaihdetta myönnetyt

tyyppihyväksynnät soveltuvat kelpoisuuden osoittamiseen myös
tällä hetkellä.
§Rakennusvalvonta voi erikseen pyytää osoittamaan tuotteen

kelpoisuuden. Kyseessä on silloin rakennuspaikkakohtainen
varmentaminen.
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Mitä tehdä, jos tuotteen tyyppihyväksyntä on
päättymässä?
§  Jos tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy tai valmistaja on

saattamassa markkinoille uusia tuotteita eikä uutta
tyyppihyväksyntäasetusta vielä ole, voi valmistaja
hakea vapaaehtoista todistusta tyyppihyväksyntäasetuksen
mukaisuudesta.
§ Arviointiperusteena kumoutunut tyyppihyväksyntäasetus
§ Todistus voimassa enintään kaksi vuotta
§ Voidaan käyttää kuten ennen vuodenvaihdetta myönnettyä

tyyppihyväksyntää
§ Ei sido rakennusvalvontaa
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Uudet tyyppihyväksyntäasetukset
§Uudet tyyppihyväksyntäasetukset tulevat voimaan vähitellen.
§ Jos uusi tyyppihyväksyntäasetus vastaa vaatimuksiltaan vanhaa, ei

uutta tyyppihyväksyntää tarvitse hakea ennen kuin
tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy.
§ Alla tämän hetkinen arvio uusien tyyppihyväksyntäasetusten

voimaantulosta:
§ PEX-putket ja joustavat kytkentäputket (kevät 2018)
§ PEX-putkien liittimet, monikerrosputket ja niiden liittimet, kupariputkien

puristus- ja puserrusliittimet, messinkiset ja kupariset putkiyhtyeet,
kupariputket, sulkuventtiilit ja yksisuuntaventtiilit (kesällä 2018)
§ PE-putkista ja niiden liittimistä, lattiakaivoista, vesikalusteista,

vesilukoista, ruostumattomista teräsputkista ja niiden liittimistä
juomavesikäyttöön sekä täytetyistä polypropeenista (PP-MD)
valmistetuista viemäriputket ja putkiyhteistä, ilmakanavat ja
kanavanosat (ei palorajoittimet) (syksyllä 2018)
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Tyyppihyväksyntöjen ulkopuolelle jäävät
tuoteryhmät
§Muiden tuoteryhmien osalta tyyppihyväksyntäasetusten

valmistelua ei ole vielä aloitettu.
§ Jo aiemmin kumoutuneiden tyyppihyväksyntäasetusten (betoni-

teräsliittolaatat, betoni-teräsliittopalkit, puu-betoniliittolaatat sekä
rakennuslevyt) tilalle ei ole tulossa uusia asetuksia.
§Mikäli tyyppihyväksyntä ei ole mahdollista, tuoteryhmien

soveltuvuuden osoittaminen onnistuu vapaaehtoisella
sertifikaatilla.
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Tyyppihyväksynnät VTT Expert Services Oy
(vuoden 2017 lopussa)

Tyyppihyväksyntäasetus Tyyppihyväksyntäpäätösten lkm

Betoni-teräsliittolaatat 1
Betoni-teräsliittopalkit 2
Ikkunat 13
Ilmakanavat ja osat (ei palorajoittmet) 4
Ilmanvaihdon päätelaitteet 7
Ilmavaihdon äänenvaimentimet 3
Ilmavirran mittauslaitteet 1
Kupariputket 9
Kupariputkien puserrusliittimet 29
Lattiakaivot 24
Lattianpäällysteet ja lattian pintarakenteet 1
Messinkiset ja kupariset putkiyhteet 8
Monikerrosputket ja liittimet 12
Ovet 340
PE-putkien liittimet 9
PEX-putket 7
PEX-putkien liittimet 21
PP-viemäriputket ja yhteet 3
Rakennuslevyt 2
Sulkuventtiilit 42
Vesikalusteet 238
Vesilukot 5
Yksisuuntaventtiilit 6

Valmisteilla

Ei aloitettu

Ei uusita
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Palo-ovien CE-merkintä
§Palo-ovien harmonisoitu tuotestandardi SFS-EN 16034:2014

on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä ja sen siirtymäaika on
1.11.2016 – 1.11.2019
§Standardi SFS-EN 16034:2014 koskee vain palo-

ominaisuuksia eikä pelkästään sen perusteella saa CE-
merkitä tuotetta, vaan sitä tulee  käyttää yhdessä
normaalikäytön kattavien harmonisoitujen tuotestandardien
kanssa
§Koska normaalikäyttöä koskevat harmonisoidut

tuotestandardit ovat valmiina vasta sisäänkäyntioville ja
ikkunoille (hEN 14351-1:2006+A2:2016) sekä
teollisuusoville (hEN 13241:2003+A2:2016), ainoastaan
nämä voidaan tällä hetkellä CE-merkitä
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Tyyppihyväksynnän piirissä edelleen
§ Sisäoville CE-merkintä on mahdollinen EN 16034:2014 perusteella

vasta sitten kun sisäovistandardi prEN 14351-2 on julkaistu EU:n
virallisessa lehdessä
§ Konekäyttöisten ovien CE-merkintä on mahdollinen EN

16034:2014 perusteella vasta sitten kun standardi EN 16361 on
julkaistu EU:n virallisessa lehdessä
§ Huom 1. Konekäyttöisille oville CE-merkintä on jo pakollinen EMC-

direktiivin (2004/108/EU) perusteella
§ SFS-EN 16034:n soveltamisala kattaa myös henkilöpoistumiseen

tarkoitetut tarkastusluukut ja palosuojaverhot. Näille ei ole
valmisteilla ns. normaalikäytön toista harmonisoitua
tuotestandardia ja siksi CE-merkintä ei ole niille mahdollinen
§ Standardin SFS-EN 16034:n soveltamisalan ulkopuolelle jäävät

tuotteet jäävät edelleen tyyppihyväksynnän piiriin
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EAD teräspalo-oville

§ EOTA on julkaissut EAD:n Internal pedestrian fire resisting
and/or smoke control single or double leaf doorsets made of
steel
§ https://www.eota.eu/en-GB/content/eads/56/

§ EAD:n perusteella voidaan laatia valmistajakohtainen ETA ja
sen pohjalta edelleen CE-merkitä tuote
§ Vapaaehtoinen ETA-arviointi on voimassa koko EU:ssa ja on

siten käyttöalueeltaan kansallisia hyväksyntöjä tai sertifikaatteja
kattavampi
§ Tuotteella ei voi olla yhtä aikaa sekä tyyppihyväksyntä että CE-

merkintä voimassa
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Yhteenveto

§Ennen 1.1.2018 myönnetyt tyyppihyväksynnät ovat vuonna
2018 voimassa kuten tähänkin asti.
§Valmistaja voi hakea vapaaehtoista  todistusta

tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta.
§Useimmissa tapauksissa ennen vuodenvaihdetta

myönnetyt tyyppihyväksynnät soveltuvat kelpoisuuden
osoittamiseen myös tällä hetkellä.
§Rakennusvalvonta voi erikseen pyytää osoittamaan

tuotteen kelpoisuuden. Kyseessä on silloin
rakennuspaikkakohtainen varmentaminen.
§Uudet tyyppihyväksyntäasetukset tulevat voimaan

vähitellen.


