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Lakisääteiset tuotekelpoisuusvelvoitteet
RAKENNUTTAJA
• Huolehtii että rakennustuotteiden (ARK+GEO+RAK+LVI) kelpoisuus tarkastetaan ennen niiden käyttöä ja
että rakennustuotteille asetettujen vaatimusten täyttyminen todetaan
• Nimeää aloituskokouksessa rakennustuotteiden kelpoisuuden kokonaisuudesta vastaavan henkilön ja eri
rakennustuotteiden kelpoisuuden tarkastuksesta vastaavat henkilöt
• Huolehtii että rakennustyömaalla pidetään tuotekelpoisuuden tarkastusasiakirjalomaketta

• Selvittää rakennuspaikkakohtaisesti että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset tekniset
vaatimukset, jos tuotteen kelpoisuutta ei ole muutoin osoitettu, tai jos on syytä epäillä että tuote ei niitä täytä
URAKOITSIJA
• Huolehtii että rakennustuotteiden ominaisuudet vastaavat suunnitelmissa esitettyjä vaatimuksia
• Huolehtii että tuotekelpoisuuden tarkastusasiakirjalomaketta pidetään rakennustyömaalla ajan tasalla
SUUNNITTELIJA (ARK+GEO+RAK+LVI)
• Esittää rakennustuotteiden ominaisuuksille asetetut vaatimukset suunnitelmissa

• Mikäli erikseen tilattu, niin huolehtii tuotehyväksyntöihin liittyvistä erillistehtävistä ja rakennustuotteiden
kelpoisuuden rakennuspaikkakohtaisesta varmistuksesta
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SKOL:n tuotemäärittelyohjeistus – Tausta ja tavoitteet
• Perinteisesti tuotemäärittely on tehty tuotenimipohjaisesti viittaamalla suunnitelmissa tietyn
valmistajan tiettyyn tuotteeseen, mikä on rajannut urakoitsijoiden tuotehankintojen
valinnanvapautta ja kilpailutusta
• Mahdollistaa tuotemäärittelyn tekemisen suoritustasopohjaisesti perinteisesti käytössä olleen
tuotenimipohjaisen sijaan
• Helpottaa urakoitsijoiden mahdollisuutta kilpailuttaa tuotteita tai vaihtaa niitä esim.
sopimuskumppanien tarjoamiin halvempiin tai sopivampiin tuotteisiin suoritustasoista
tinkimättä

• Mahdollistaa suunnittelijoille erikseen tilattavien tuotemäärittelytehtävien tarjoamisen, sillä
suunnittelijoilla on yleensä paras tietämys rakennuskohteessa tuotteille asetetuista
vaatimuksista sekä parhaat edellytykset tehdä vaatimustenmukainen tuotemäärittely
• Helpottaa rakennushankkeen osapuolten lakisääteisten tuotekelpoisuusvelvoitteiden
hoitamista
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SKOL:n tuotemäärittelyohjeistus – Sisältö ja tulokset
Tuotemäärittelyhankkeen 1. vaiheessa laadittiin ohjeistus mm. seuraaville tuoteryhmille:

• Lämmöneristeet (tehdasvalmisteiset, paikalla tehdyt, MW, EPS, XPS, PU)
• Vedeneristyskermit (bitumiset, muoviset, kumiset, vedeneristeet, kosteuseristeet, höyrynsulut)
• Geotekstiilit

• Kipsilevyt
• Betonielementit (pilari-, palkki-, ontelolaatta-, ripalaatta-, perustus- ja seinäelementit)
• LVL
• Muuraustuotteet (muurauskappaleet, muurauslaastit, muuraussiteet, konsolit, ylityspalkit)

• Julkisivujärjestelmät
• Sandwich-elementit (itsekantavat)
• Ikkunat ja ovet

Hankkeen 1. vaiheen rahoittajina ovat toimineet Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS,
Rakennustuotteiden Laatu Säätiö, sekä Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
Hankkeen 2. vaiheen tarkoituksena on täydentää tuotemäärittelyohjetta uusilla tuoteryhmillä, tarkentaa
tuotekohtaisia vaatimuksia ja laajentaa hankkeen rahoituspohjaa
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LIITE 1: Rakennustuotteiden perusominaisuudet ja vaatimustasot
LIITE 2: Rakennetyyppimallit

IKKUNAT JA OVET
Ikkunoilla ja ovilla tarkoitetaan tässä yhteydessä ikkunoita (pois lukien kattoikkunat) ja sisäänkäyntiovia (ulko-ovet, parvekeovet), joilla ei ole
palonkestävyys- ja/tai savuntiiveysominaisuuksia.
Suunnitteluasiakirjoissa tulee esittää ikkunoita ja sisäänkäyntiovia koskevan eurooppalaisen yhdenmukaistetun standardin ja kansallisen
soveltamisstandardin SFS 7031 mukaiset perusominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot. Standardit, ominaisuudet ja vaatimukset on esitetty
taulukoissa 10a ja 10b.
Taulukko 10a: Ikkunoita koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset
Ominaisuus

Vaatimus EN 14351-1 ja SFS 7031 Ikkunat

Palonkestävyys
Savuntiiveys
Tuulenpaineen kestävyys
 Testipaineen (400-2000 Pa) mukaan [1…5]
 Karmin taipuman (1/50, 1/200, 1/300) mukaan [A, B, C]
Sateenpitävyys
 Testipaineen (0-600 Pa tai >600 Pa) mukaan [1…9 tai E>600]
 A ja E = sateelle alttiina, B = sateelta osittain suojattu
Vaaralliset aineet
Turvalaitteiden kestävyys
Äänitekniset ominaisuudet [dB]
Lämmönläpäisykerroin [W/m 2K]

Ei vaatimuksia
Ei vaatimuksia
 Pientalo ja tuulinen sisämaa 2A
 Alle 4-kerroksinen rakennus 3B
 Vähintään 4-kerroksinen rakennus tai merenranta 3C
 Pientalo 8A
 Matala rakennus 9A
 Korkea rakennus tai merenranta E750
Ei toistaiseksi vaatimuksia tuotteelle, vaan sisäilmalle
Ei vaatimuksia
Kaavamääräysten edellyttäessä kohdekohtaisesti
 Vertailu- ja enimmäisarvot
 Energiatehokkuuslaskentaan perustuvat muut arvot
 Tarvittaessa auringon säteilyenergian läpäisykerroin gg lasiosalle ja gw
ikkunalle
 Tarvittaessa valonläpäisykerroin τ
 Pientalo ja rivitalo ja tuuleton sisämaa 3
 Muut 4

Säteilyominaisuudet [%]

Ilmanpitävyys
 Testipaineen (150-600 Pa) mukaan [1…4]

sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen
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Taulukko 10b: Sisäänkäyntiovia koskevat standardit, ominaisuudet ja vaatimukset
Ominaisuus

Vaatimus EN 14351-1 ja SFS 7031 Sisäänkäyntiovet

Palonkestävyys
Savuntiiveys
Tuulenpaineen kestävyys
 Testipaineen (400-2000 Pa) mukaan [1…5]
 Karmin taipuman (1/50, 1/200, 1/300) mukaan [A, B, C]
Sateenpitävyys
 Testipaineen (0-600 Pa tai >600 Pa) mukaan [1…9 tai E>600]
 A ja E = sateelle alttiina, B = sateelta osittain suojattu

Ei vaatimuksia
Ei vaatimuksia
 Enintään 4-kerroksinen rakennus, ei vaatimusta
 Yli 4-kerroksinen rakennus 3B

Vaaralliset aineet
Iskunkestävyys
Turvalaitteiden kestävyys
Kulkuaukon korkeus ja leveys [mm]
Varauloskäynnin avattavuus
Äänitekniset ominaisuudet [dB]
Lämmönläpäisykerroin [W/m 2K]
Säteilyominaisuudet
Ilmanpitävyys
 Testipaineen (150-600 Pa) mukaan [1…4]

 Kun tuulensuojassa ja yläpuolinen parveke/katos, ei vaatimusta
 Pientalo 2A
 Matala rakennus 3A
 Korkea rakennus tai merenranta 4A
Ei toistaiseksi vaatimuksia tuotteelle, vaan sisäilmalle
Ei vaatimuksia
Ovilehden, puitteen tai liukupuitteen on pysyttävä 60 sekuntia paikallaan kun sitä
kuormitetaan 350 N:n voimalla
Rakentamismääräyskokoelman käyttöturvallisuusmääräysten mukaisesti
Standardin SFS 7036 mukaisesti
Kaavamääräysten edellyttäessä kohdekohtaisesti
 Vertailu- ja enimmäisarvot
 Energiatehokkuuslaskentaan perustuvat muut arvot
Ei vaatimuksia
 Kaikki 3

sininen = yleensä olennainen, vihreä = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen
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