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Rakennustuoteasetuksen soveltamisesta väriteollisuudessa

Rakennustuote on tuote tai tuotejärjestelmä, jota käytetään rakentamiseen siten, että se jää
pysyväksi osaksi itse rakennuskohdetta. Rakennustuoteasetuksen mukaisen CE-merkinnän
tavoitteena on parantaa rakennustuotteiden liikkuvuutta Euroopan talousalueella.
Merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet on ilmoitettu
eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen
hyväksynnän/arvioinnin mukaisesti. Sen avulla voidaan osoittaa tuotteen suoritustasoja
yhdenmukaisella tavalla. Rakennustuotteen ominaisuuksia on näin helpompi vertailla, kun
tuotteen ominaisuudet on mitattu, laskettu ja ilmoitettu samalla tavalla samantyyppisissä
tuotteissa. Valmistajan ilmoittamia tuotteen ominaisuuksien arvoja voidaan näin verrata
yhdenmukaisella tavalla rakennuskohteessa tuotteelle asetettuihin ominaisuusvaatimuksiin.
CE-merkintä ei siis sinällään takaa, että tuote täyttää mitään kansallisia vaatimuksia. Se vain
kertoo tuotteen ominaisuuksista.
EU:n rakennustuoteasetuksen (EU) N:o 305/2011 (Construction Products Regulation, CPR)
2 artiklan mukaan rakennustuotteella tarkoitetaan tuotetta tai tuotejärjestelmää, joka
valmistetaan ja saatetaan markkinoille käytettäväksi pysyvinä osina
rakennuskohteissa tai niiden osissa ja jonka suoritustaso vaikuttaa rakennuskohteen
suoritustasoon rakennuskohteen perusvaatimusten osalta. Nämä rakennuskohteen
perusvaatimukset luetellaan asetuksen liitteessä I (muistion liitteenä 1).
Asetuksen soveltaminen alkoi 1.7.2013. Sen seurauksena CE-merkintä tulee
pakolliseksi niille markkinoille saatettaville rakennustuotteille, joilla on voimassa
oleva harmonisoitu tuotestandardi. Ne kattavat nyt noin 80 % rakennustuotteista.
Keskeisiä asiakirjoja ovat harmonisoidut tuotestandardit, joita eurooppalainen
standardisointijärjestö CEN laatii. Tuotteiden, jotka saatetaan markkinoille asetuksen
voimaantulon jälkeen, tulee olla merkitty asetuksen edellyttämällä tavalla. Niille on oltava
laadittuna suoritustasoilmoitus (DoP, Declaration of Performance) ja niissä on oltava CEmerkki.
Markkinoilla on asetuksen voimaan tultua rakennustuotteita, joita ei ole CE-merkitty.
Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun ko. tuotteelle/tuoteryhmälle ei ole laadittu
harmonisoitua tuotestandardia tai kun tuotteen valmistaja on tuonut tuotteen markkinoille,
esim. jälleenmyyjälle tai tukkumyyjälle, ennen 1.7.2013. Jälkimmäinen ei kuitenkaan poista
valmistajalta hänen velvollisuuttaan laatia tuotteelle suoritustasoilmoitus määräaikaan
mennessä.
Maalituotteet kuuluvat rakennustuoteasetuksen soveltamisalaan, jos maalia koskee
joku asetuksen liitteen I perusvaatimus. Jos maalista on annettu perusvaatimusta
koskeva harmonisoitu eurooppalainen standardi, se tulee merkitä CE-merkillä.
Valtaosalle maaleja ei kuitenkaan toistaiseksi ole annettu sellaisia rakennustuotteiden

piiriin kuuluvia harmonisoituja standardeja, jotka edellyttäisivät niiden merkitsemistä
CE-merkillä. Alan eurooppalaisen järjestön CEPE:n kannan mukaan maalituotteita, joilla on
pääasiassa dekoratiivinen merkitys ja jotka eivät liity liitteen I perusvaatimuksiin, ei pidetä
rakennustuotteina.
Osa rakennustuotteista on sellaisia, että ne pintakäsitellään maalaamalla. Tällöin maalin
ominaisuuksia koskevat tiedot otetaan tarvittaessa huomioon tällaisen tuotteen (esimerkiksi
ikkunat, ovet, kivisementtilevyt tai koristeelliset seinän päällykset) suoritustasoilmoituksessa,
kun ko. tuotteita koskee eurooppalainen harmonisoitu standardi.
Maalien lisäksi eräät nykyisistä rakennustuotteita koskevista harmonisoiduista
tuotestandardeista koskevat sellaisia tuotteita, joita käytetään yleisesti maalaustyön
yhteydessä.
Liitteessä 2 on lueteltu sellaisia tällä hetkellä tiedossa olevia harmonisoituja standardeja,
jotka jo nyt koskevat maaleja, maalin tavoin käytettäviä tai maalinomaisia tuotteita. Tällaisia
tuotteita ovat esimerkiksi sisätasoitteet, kipsilevyjen saumausaineet, julkisivupinnoitteet,
betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet, sementti- ja kalkkisementtipohjaiset
rappauslaastit ja tasoitteet sekä lattiapinnoitteet.
Valmistajien on tehtävä suoritustasoilmoitus (DoP) kaikille CE-merkityille
rakennustuotteille viimeistään 1.7.2013. Tämän ajankohdan jälkeen DoP voidaan myös
laittaa pelkästään valmistajan kotisivulle. Suoritustasoilmoitus on tehtävä asetuksen
liitteessä 3 esitetyssä formaatissa ja se korvaa nykyisin käytetyn valmistajan
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.
Jos rakennustuote sisältää REACH-asetuksen 31 (käyttöturvallisuustiedotetta koskevat
vaatimukset) tai 33 (velvollisuus tiedottaa esineiden sisältämistä erityistä huolta
aiheuttavista aineista (SVHC)) artiklojen tarkoittamia vaarallisia aineita, valmistajan tulee
ilmoittaa näistä aineista suoritustasoilmoituksessa. Tiedot olisi annettava samaan aikaan ja
samassa muodossa kuin suoritustasoilmoitus.
EU:n rakennustuoteasetus määrittelee velvollisuuksia eri kaupallisille toimijoille, joita ovat
valmistajan lisäksi valtuutettu edustaja, maahantuoja (EU:n ulkopuolisista kolmansista
maista) ja jakelija (jälleenmyyjä). Näiden on huolehdittava mm. siitä, että tuotteelta
edellytettävä suoritustasoilmoitus on tehty ja että tuote on asianmukaisesti CE-merkitty.
Heidän on myös säilytettävä CE-merkintään liittyvät tekniset asiakirjat 10 vuoden ajan.
Maahantuojalla tarkoitetaan asetuksessa Euroopan unioniin sijoittunutta toimijaa, joka tuo
CE-merkityn tuotteen kolmansista maista EU:n sisämarkkinoille.
Jos tuotteelle ei ole harmonisoitua tuotestandardia, sen voi merkitä eurooppalaisen teknisen
arvioinnin (ETA) perusteella tai sille voi vapaaehtoisesti hakea CE -merkintään johtavan
eurooppalaisen teknisen arvioinnin. Teknistä arviointia haetaan ns. ilmoitetulta laitokselta.
CE-merkinnän rinnalla on myös kansallisia hyväksyntämenettelyjä, jotka koskevat
rakennustuoteasetuksen ulkopuolelle jääviä tuotteita. Heinäkuun 2013 alusta voimaan tuli
laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (954/2012), joka koskee kaikkia niitä

rakennustuotteita, joita ei voi CE-merkitä rakennustuoteasetuksen nojalla. Se tarjoaa kolme
vapaaehtoista hyväksyntämenettelyä, jolla valmistaja voi kertoa tuotteen ominaisuuksista ja
osoittaa, että rakennustuote täyttää säännösten mukaiset vaatimukset. Maalituotteet eivät
kuitenkaan kuulu tämän ns. rakennustuotehyväksyntälain soveltamisalaan.

Lisätietoja:
hEN helpdesk (neuvontapalvelu) http://www.henhelpdesk.fi/www/fi/
YM rakennustuotteet Ym.fi: Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä
TUKES rakennustuotteet http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Rakennustuotteet/
Rakennusteollisuus, rakennustuoteasetus
http://www.rakennusteollisuus.fi/Tuoteteollisuus/M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset+ja+sta
ndardisointi/Rakennustuoteasetus/
Eurooppalaiset rakennustuotteita koskevat standardit 28.2.2013 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:059:0001:0033:FI:PDF
Standardien ajantasainen luettelo (in english)
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonisedstandards/construction-products/index_en.htm
Luettelo alan suomalaisista ilmoitetuista laitoksista
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=114591&lan=f
Sanastoa ja lyhenteitä
EN-standardi: eurooppalainen standardi
hEN-standardi: CE-merkinnän perusteena käytetty rakennustuotteiden harmonisoitu
tuotestandardi
ETA: valmistaja ja tuotekohtainen eurooppalainen tekninen arviointi (hyväksyntä), jonka
perusteella valmistaja voi CE-merkitä rakennustuotteensa, kun tuotteelle ei ole hEN:ää
EAD: rakennustuoteasetuksen mukainen eurooppalainen arviointi-asiakirja, jonka pohjalta
ETA voidaan laatia
DoP: rakennustuoteasetuksessa määritetty suoritustasoilmoitus, joka kertoo tuotteen
ilmoitetut ominaisuudet hEN:n tai ETAn mukaisesti selvitettynä, varmennettuna ja
ilmoitettuna
CE-merkintä: osoittaa rakennustuotteelle, että tuotteen DoPissa ilmoitetut ominaisuudet on
selvitetty, varmennettu ja ilmoitettu hEN:n tai ETAn mukaisesti

REACH: EU:n asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,
lupamenettelyistä ja rajoituksista, REACH neuvontapalvelu
http://www.reachneuvonta.fi/REACH/reach.nsf/start
SVHC: erityistä huolta aiheuttava aine (substance of very high concern)

LIITE 1
RAKENNUSTUOTEASETUKSEN LIITE I
RAKENNUSKOHTEEN PERUSVAATIMUKSET
Rakennuskohteen kokonaisuudessaan ja sen erillisten osien on sovittava aiottuun
käyttötarkoitukseensa ottaen erityisesti huomioon asianomaisten henkilöiden terveys ja
turvallisuus rakennuskohteen koko elinkaaren ajan. Rakennuskohteen on täytettävä nämä
rakennuskohteen perusvaatimukset tavanomaisella kunnossapidolla koko sen taloudellisesti
kohtuullisen käyttöiän ajan.
1. Mekaaninen lujuus ja vakaus
Rakennuskohde on suunniteltava ja rakennettava siten, että rakentamisen ja käytön aikana
siihen todennäköisesti kohdistuvat kuormitukset eivät johda mihinkään seuraavista:
a) koko rakennuskohteen tai sen osan sortuminen;
b) suuret muotopoikkeamat, joita esiintyy siinä määrin, ettei niitä voida hyväksyä;
c) rakennuskohteen muiden osien tai siihen asennettujen laitteiden ja kiinteiden varusteiden
vaurioituminen kantavissa rakenteissa tapahtuneiden suurten muotopoikkeamien
seurauksena;
d) jonkin tapahtuman aiheuttama vaurio, joka on suhteeton alkuperäiseen syyhyn verrattuna.
2. Paloturvallisuus
Rakennuskohde on suunniteltava ja rakennettava siten, että tulipalon sattuessa
a) kantavien rakenteiden voidaan olettaa kestävän tietyn ajan;
b) tulen ja savun kehittyminen ja leviäminen rakennuskohteen sisällä on rajoitettu;
c) tulen leviäminen läheisyydessä sijaitseviin rakennuskohteisiin on rajoitettu;
d) sen käyttäjät pääsevät poistumaan rakennuskohteesta tai heidät voidaan pelastaa muilla
keinoilla;
e) pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon.
3. Hygienia, terveys ja ympäristö
Rakennuskohde on suunniteltava ja rakennettava siten, että siitä ei sen elinkaaren aikana
aiheudu rakentajille, käyttäjille tai naapureille hygienia-, terveys- tai turvallisuusriskejä eikä
sillä ole koko elinkaarensa aikana liiallisen suurta vaikutusta ympäristön laatuun tai
ilmastoon sen rakentamisen, käytön ja purkamisen aikana etenkään minkään seuraavan
seikan johdosta:
a) myrkyllisten kaasujen päästöt;

b) vaarallisten aineiden, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, kasvihuonekaasujen tai
vaarallisten hiukkasten päästöt sisä- tai ulkoilmaan;
c) vaarallinen säteily;
d) vaarallisten aineiden päästöt pohja- tai meriveteen, pintavesiin taikka maaperään;
e) vaarallisten aineiden päästöt juomaveteen tai sellaisten aineiden päästöt, joilla on muu
kielteinen vaikutus juomaveteen;
f) virheellinen jätevedenpoisto, savukaasupäästöt taikka kiinteän tai nestemäisen jätteen
virheellinen hävittäminen;
g) kosteus rakennuskohteen osissa tai sisäpinnoilla. FI 4.4.2011 Euroopan unionin virallinen
lehti L 88/33
4. Käyttöturvallisuus ja esteettömyys
Rakennuskohde on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei sitä käytettäessä aiheudu
kohtuuttomia tapaturma- tai vahinkoriskejä, kuten liukastumis-, putoamis- tai törmäysvaaraa,
palovammoja, sähköiskuja, räjähdysvammoja tai murtoja. Rakennuskohde on erityisesti
suunniteltava ja rakennettava siten, että otetaan huomioon sen esteettömyys ja käyttö
vammaisten henkilöiden kannalta.
5. Meluntorjunta
Rakennuskohde on suunniteltava ja rakennettava siten, että melu, jolle rakennuskohteen
käyttäjät tai sen lähellä olevat henkilöt altistuvat, pysyy tasolla, joka ei vaaranna heidän
terveyttään ja mahdollistaa heidän nukkumisensa, lepäämisensä ja työskentelemisensä
tyydyttävissä olosuhteissa.
6. Energiansäästö ja lämmöneristys
Rakennuskohde ja sen lämmitys-, jäähdytys-, valaistus- ja ilmanvaihtolaitteistot on
suunniteltava ja rakennettava siten, että niiden käytön vaatima energiankulutus on vähäinen,
kun otetaan huomioon rakennuksen käyttäjät ja sijaintipaikan ilmastolliset olosuhteet.
Rakennuskohteiden on myös oltava energiatehokkaita eli niiden on kulutettava rakennus- ja
purkuvaiheen aikana mahdollisimman vähän energiaa.
7. Luonnonvarojen kestävä käyttö
Rakennuskohde on suunniteltava, rakennettava ja purettava siten, että luonnonvaroja
käytetään kestävästi ja että varmistetaan erityisesti seuraavat:
a) rakennuskohteen, sen materiaalien ja osien uusiokäyttö tai kierrätettävyys purkamisen
jälkeen;
b) rakennuskohteen kestävyys;
c) ympäristöystävällisten raaka-aineiden ja uusiomateriaalien käyttö rakennuskohteessa. FI
L 88/34 Euroopan unionin virallinen lehti 4.4.2011

LIITE 2
ESIMERKKEJÄ HARMONISOIDUISTA EUROOPPALISISTA STANDARDEISTA, JOKA
KOSKEVAT MAALEJA TAI MAALINOMAISIA TUOTTEITA
Liitteessä on lueteltu sellaisia tällä hetkellä tiedossa olevia harmonisoituja standardeja, jotka
jo nyt koskevat maaleja tai maalinomaisia tuotteita. Rakennustuotteita koskevia
eurooppalaisia standardeja laaditaan jatkuvasti. Sen vuoksi luetteloa täydennetään
tarvittaessa.

SFS-EN 1504–2:2004 Betonirakenteiden suojaus - ja korjausaineet ja niiden
yhdistelmät; Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimuksenmukaisuuden
arviointi (Osa 2: Betonipinnan suojaus)

SFS-EN 15824 Spesifikaatio orgaanisiin sideaineisiin pohjautuville
ulkorappauslaasteille ja sisätasoitteille

SFS-EN 13963 Kipsilevyjen saumausaineet. Määritelmät, vaatimukset ja
testimenetelmät (huom. standardi koskee kiinnitysliimaa, saumausnauhaa sekä tasoitetta)

SFS-EN 13813 Tasoitemassat ja lattiatasoitteet. Tasoitemassat. Ominaisuudet ja
vaatimukset

