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Sisältö
Yleistä tyyppihyväksynnästä
Voimassa ja lausunnolla olevat tyyppihyväksyntäasetukset
Tyyppihyväksyntöjen asema
Mitä tehdä, kun uusia tyyppihyväksyntäasetuksia ei ole vielä
julkaistu tai tyyppihyväksyntäasetus ei ole valmisteilla
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Yleistä tyyppihyväksynnästä
• Tyyppihyväksynnät perustuvat ympäristöministeriön
tuotekohtaiseen tyyppihyväksyntäasetuksiin (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.

Tyyppihyväksyntäasetukset
• Viime vuodenvaihteessa valtaosa tyyppihyväksyntäasetuksista
kumoutui
• Asetukset oli annettu aiemman maankäyttö- ja rakennuslain
(MRL) nojalla, jonka viiden vuoden siirtymäaika päättyi.
• Kumottuja tyyppihyväksyntäasetuksia oli yhteensä 31
• Tällä hetkellä voimassa olevat tyyppihyväksyntäasetukset:

•
•
•

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen
joustavien kytkentäputkien tyyppihyväksynnästä (pdf)
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen
PEX-putkien tyyppihyväksynnästä (pdf)
Ympäristöministeriön asetus hitsattavien betoniterästen ja
betoniteräsverkkojen tyyppihyväksynnästä (Finlex)
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Lausunnollla ja valmisteilla olevat asetukset
Tällä hetkellä lausunnolla seuraavat tyyppihyväksyntäasetukset:
•
•
•
•
•
•
•

Kupariputket
Kupariputkien liittimet
Monikerrosputket ja niiden liittimet
PEX-putkien liittimet
Messinkiset ja kupariset putkiyhteet
Sulkuventtiilit
Yksisuuntaventtiilit

Valmisteilla seuraavat tyyppihyväksyntäasetukset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ilmakanavat ja osat (ei palorajoittmet)
Ilmanvaihdon päätelaitteet
Ilmavaihdon äänenvaimentimet
Lattiakaivot
Lattianpäällysteet ja lattian pintarakenteet
PE-putkien liittimet
PP-viemäriputket ja yhteet
Vesikalusteet
Vesilukot

Tyyppihyväksyntöjen asema
• Kumottujen tyyppihyväksyntäasetusten perusteella
myönnettyjen tyyppihyväksyntöjen ei voida enää automaattisesti
katsoa täyttävän tällä hetkellä voimassa olevien
rakentamismääräysten vaatimukset.
• 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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Tyyppihyväksynnän päivittäminen
• 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

Yhteenveto
• Ennen 1.1.2018 myönnetyt tyyppihyväksynnät ovat
edelleen voimassa.
• Valmistaja voi hakea vapaaehtoista todistusta
tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta.
• Useimmissa tapauksissa ennen vuodenvaihdetta
2017/2018 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.
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