
SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
  
Rakennuslevyt 
Tyyppihyväksyntäohjeet 2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ympäristöministeriön asetus 
rakennuslevyjen tyyppihyväksynnästä 

 
Annettu Helsingissä 15 päivänä  kesäkuuta 2006 

 
    

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rakennustuotteiden hyväksynnästä 13 päivä-
nä maaliskuuta 2003 annetun lain (230/2003) 10 §:n sekä 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maan-
käyttö- ja rakennuslain  (132/1999) 13 §:n nojalla rakennuslevyjen tyyppihyväksynnässä noudatetta-
viksi seuraavat ohjeet. 
 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006. 
 
Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 

 
 
 
 
 

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam 
   
 
 
 
 

Rakennusneuvos Jaakko Huuhtanen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 
Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntä 
 
 
 
 
Rakennuslevyjen tyyppihyväksyntä 
Ohjeet 2005 
 
 
 
Sisällys 
 
 
1 SOVELTAMISALA 
 
2 RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET 
 
3 HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET 
 
4 LAADUNVALVONTA 

4.1 Yleistä 
4.2 Alkutarkastus 
4.3 Valmistajan sisäinen laadunvalvonta 
4.4 Ulkopuolinen laadunvalvonta 
4.5 Laadunvalvontasopimus 

 
5 MERKITSEMINEN 
 
6 HAKEMUSASIAKIRJAT 

6.1 Yleistä 
6.2 Erityisvaatimukset 

 
LIITE 1 VIITTAUKSET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
1 
SOVELTAMISALA 
 
Nämä ohjeet koskevat rakennuslevyn tyyppihyväksyntää. Siltä osin kuin rakennuslevyn ominaisuuksia 
ei voida osoittaa harmonisoituun tuotestandardiin tai eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään perus-
tuvalla CE-merkinnällä, rakennuslevylle voidaan myöntää tyyppihyväksyntä koskien näissä ohjeissa 
mainittuja ominaisuuksia. 
 
Rakennuslevyillä tarkoitetaan tässä yhteydessä rakennukseen kiinteästi asennettavia levymäisiä tuot-
teita, jotka voivat olla esimerkiksi puu-, kipsi- tai sementtipohjaisia pinnoitettuja tai pinnoittamattomia 
levyjä. 
 
 
2 
RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET 
 
Käytettäessä rakennuslevyjä tuulijäykisteenä noudatetaan rakenteen suunnittelussa seuraavia Suomen 
rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita niiden voimassaolevassa muodossa: 

B1  Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset 
B10 Puurakenteet, ohjeet  

Vaihtoehtoisesti suunnittelu voi perustua seuraaviin eurooppalaisiin esistandardeihin ja niiden kansal-
lisiin soveltamisasiakirjoihin: 

ENV 1991: Eurocode 1: Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat 

ENV 1995-1-1: Eurocode 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia kos-
kevat säännöt 
 

Huomautus: 
Nämä esistandardit tullaan korvaamaan seuraavilla eurooppalaisilla standardeilla, kun niihin 
liittyvät kansalliset liitteet on saatettu voimaan ja esistandardien käyttö on ympäristöministeriön 
päätöksellä lopetettu:  

 SFS-EN 1990: Eurocode. Rakenteiden suunnitteluperusteet 
SFS-EN 1995-1-1: Eurocode 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja raken-
nuksia koskevat säännöt  

 
 
3 
HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET 
 
Hyväksynnällä varmistetaan, että hyväksynnän piiriin kuuluvilla kiinnikkeillä ohjeen mukaan kiinnite-
tyillä levyillä on murtorajatilassa riittävä kestävyys ja jäykkyys tuulikuorman aiheuttamaa rasitusta 
vastaan sekä siirtymärajatilan osalta riittävä jäykkyys. 
 
Tuulijäykiste mitoitetaan hyväksytyn suunnittelumenetelmän mukaan. Hyväksyttyjä suunnittelumene-
telmiä ovat ohjeessa RIL 120-2004 esitetty menetelmä ja esistandardissa ENV 1995-1-1 esitetty mene-
telmä. Myös muita menetelmiä voidaan käyttää jos niiden oikeellisuus on riittävästi dokumentoitu 
esim. täysimittakaavaisin kokein. 
 
Levyjen ja rungon välisille kiinnikeliitoksille käytetään tyyppikokeissa saatuja lujuuden ja jäykkyyden 
ominaisarvoja. 
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Tyyppikokeissa otetaan huomioon kaikki ne kosteustilanteet, joihin levy voi joutua, myös levyn jou-
tuminen sateelle alttiiksi ulkoverhouksen vielä puuttuessa. 
 
Tuulijäykisteenä toimivan rakennuslevy-kiinnike-runko-yhdistelmän tyyppitestit koostuvat täysimitta-
kaavakokeista, materiaalikokeista ja liitoskokeista. Täysimittakaavaisten kuormituskokeiden menetel-
mäohje perustuu standardiin EN 594. Materiaalikokeet tehdään soveltuvan tuotestandardin mukaisesti.  
 
Rakennuslevyjen ja niiden kiinnitystarvikkeiden laatu ja ominaisuudet esitetään soveltuvin osin EN-
standardien tai ETA-hyväksyntöjen mukaan. 
 
Levyistä määritetään tai jo testatuista levyistä ilmoitetaan puulevystandardissa EN 13986, kipsilevy-
standardissa EN 520 tai kuitusementtilevystandardissa prEN 12467 määritellyt yleiset ominaisuudet. 
Muihin rakennuslevyihin sovelletaan näissä tai ko. levyjen erillisissä dokumenteissa esitettyjä vaati-
muksia. Lujuusominaisuuksista ilmoitetaan suunnittelumenetelmässä tarvittavat ominaisuudet. Lisäksi 
ilmoitetaan laadunvalvonnassa seurattavat ominaisuudet ja niiden raja-arvot. 
 
Kiinnitystarvikkeiden tulee täyttää puurakenteiden kiinnitystarvikkeita koskevan standardin 
prEN 14592 tai kipsilevyjen kiinnitystarvikkeita koskevan standardin prEN 14566 mukaiset yleiset 
vaatimukset. Muiden levyjen kiinnikkeisiin tai erikoiskiinnikkeisiin sovelletaan niiden tuotespesifikaa-
tioissa esitettyjä vaatimuksia.  
 
Lujuusominaisuuksista määritetään tai jo testatuista levyistä ilmoitetaan vähintään suunnittelumene-
telmässä tarvittavat ominaisuudet. Lisäksi ilmoitetaan laadunvalvonnassa seurattavat ominaisuudet ja 
niiden raja-arvot jos ne poikkeavat tavanomaisesta. Kaikki lujuusarvot ilmoitetaan ominaisarvoina 
(5% fraktiileina). Myös näiden laskemisperuste esitetään (keskiarvo, hajonta, kokeiden lukumäärä ja 
käytetyt kertoimet tai muut lähtötiedot). 
 
Puukuitulevyistä ilmoitetaan hyväksyntää haettaessa standardissa EN 13986 määritellyistä ominai-
suuksista vähintään seuraavat: 
- Taivutuslujuus pituus- ja poikkisuuntaan, EN 310 
- Kimmokerroin, EN 310 
- Levyn poikittaisvetolujuus, EN 319 
- Kosteuden absorptio (RH 80 %) ja sen vaikutus lujuuteen EN 1087-1, EN 622-3, EN 310 tai 

EN 319 
 
- Kipsilevyistä tulee ilmoittaa hyväksyntää haettaessa standardissa EN 520 määritellyistä ominai-

suuksista vähintään seuraavat: 
- Taivutuslujuus, EN 520 pituus ja poikkisuuntaan (tuulensuojalevyt testataan kosteina RH 80 %, 

standardi ei tunne kosteaa lujuutta) 
- Kimmokerroin  
 
- Kuitusementtilevyistä tulee ilmoittaa standardissa EN 12467 määritellyistä ominaisuuksista vähin-

tään seuraavat: 
- Taivutuslujuus, EN 12467 
- Kimmokerroin  
 
 
4 
LAADUNVALVONTA 
 
4.1 Yleistä 
 
Tyyppihyväksyntä edellyttää valmistajan omaa sisäistä laadunvalvontaa. Valmistajalla tulee olla kir-
jallinen kuvaus laadunvalvontamenettelystä. 
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Lisäksi valmistajan tulee sopia jatkuvasta ulkopuolisesta laadunvalvonnasta tyyppihyväksyntäpäätök-
sen myöntäjän hyväksymän laadunvalvojan kanssa. Laadunvalvojalla on oikeus ulkopuolisen valvon-
nan yhteydessä tutustua valmistajan suorittaman sisäisen laadunvalvonnan asiakirjoihin sekä tuottei-
den valmistus-, pakkaus- ja varastointitiloihin. Jos tyyppihyväksynnän saaja ei ole levyn valmistaja, 
hän huolehtii siitä, että laadunvalvoja saa tiedot tuotteen valmistajan sisäisen laadunvalvonnan asiakir-
joista.  
 
Jos tuotteen laadussa tai valmistuksessa, mukaan lukien asennusmenetelmät ja tarvikkeet, tapahtuu 
sellaisia muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa  tuotteen tyyppihyväksyttyihin ominaisuuksiin, on  val-
mistaja velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti etukäteen tästä tyyppihyväksyntälaitokselle ja laadunval-
vojalle. 
 
Muuttuneen tuotteen testauksesta sovitaan tyyppihyväksyntälaitoksen ja laadunvalvojan kesken. 
 
4.2 Alkutarkastus  
 
Laadunvalvoja suorittaa valmistuksen ja tuotteen alkutarkastuksen (tyyppitarkastuksen) osana laadun-
valvontasopimuksen valmistelua. Siihen tulee sisältyä vähintään seuraavat kohteet: 
- tyyppitestausta koskeva aineisto 
- tuotteen valmistusta, käyttöä ja suunnittelua koskeva aineisto 
- laadunvalvontamenettelyt 
- laadunvalvonnan kirjallinen aineisto. 
 
4.3 Valmistajan sisäinen laadunvalvonta 
 
Valmistajalla tulee olla sisäinen laadunvalvontajärjestelmä, johon sisältyy raaka-aineiden, materiaali-
en, tarvikkeiden ja mittojen tarkistaminen sekä valmistuksen, varastoinnin ja merkintöjen seuranta. 
Valmistaja nimeää tuotteen laadunvalvonnasta vastaavan henkilön.   
 
Sisäisen laadunvalvonnan testit tehdään levytuotteita koskevien EN standardien mukaan. Erikoislevy-
jen osalta sovelletaan näiden standardien menettelyjä tai ko. tuotteelle laadittua omaa vaatimusasiakir-
jaa. Siirtymävaiheessa voidaan käyttää myös vanhoja EN-standardeista poikkeavia menetelmiä. Val-
mistaja selvittää tällöin EN standardin ja käyttämänsä muun standardin tulosten välisen yhteyden. 
 
Valmistaja nimeää tuotteen laadunvalvonnasta vastaavan henkilön.  
 
Valmistaja säilyttää suorittamansa laadunvalvonnan asiakirjat vähintään kymmenen vuotta. 
 
Valmistajalla tulee olla tarkoituksenmukainen menettely reklamaatioiden vastaanottamista ja käsitte-
lyä varten. 
 
Valmistaja huolehtii siitä, että tuotteita, jotka eivät täytä tyyppihyväksyttyjen ominaisuuksien vaati-
muksia, ei myydä eikä luovuteta tyyppihyväksyntämerkillä varustettuna. 
 
4.4 Ulkopuolinen laadunvalvonta 
 
Ulkopuoliseen laadunvalvontaan kuuluu valmistajan laadunvalvonnan tarkastus, näytteenotto ja näyt-
teiden testaukset. Ulkopuolinen laadunvalvonta suoritetaan vähintään kerran vuodessa. 
 
Valmistajan laadunvalvonnan tarkastukseen kuuluu: 
- valmistajan laadunvalvonnan asiakirjojen tarkastus 
- raaka-aineiden, materiaalien ja tarvikkeiden tarkastus 
- suunnittelu- ja asennusohjeiden tarkastus 
- valmisteilla ja varastoituna olevien tuotteiden, tuotepakkausten ja niiden merkintöjen tarkastus. 
 
Testattavat näytteet otetaan valmistajan varastosta niin, että ne edustavat valmistajan tyyppihyväksyn-
nän kohteena olevaa tuotantoa. Testaustarpeen ja -taajuuden määrittelee laadunvalvoja. 



 6

 
Laadunvalvonnan tulokset raportoidaan jokaisen tarkastuskäynnin jälkeen tyyppihyväksynnän saajalle 
ja vähintään kerran vuodessa hyväksynnän antajalle. 
 
Jos tarkastuskäynnin yhteydessä todetaan tuotteessa puutteita tai virheitä tai jos muuton on aihetta 
epäillä hyväksynnän kohteena olevan tuotteen ominaisuuksien muuttuneen, laadunvalvojan on ilmoi-
tettava asiasta välittömästi tarkastuskäynnin jälkeen tuotteen valmistajalle ja päätöksen antajalle.  
 
4.5 Laadunvalvontasopimus 
 
Sopimuksesta ja sen liitteistä on käytävä selville seuraavat tiedot:  
- laadunvalvonnan tarkoitus ja sisältö 
- laadunvalvonnan piiriin kuuluvat tuotteet ja niiden valmistuspaikat 
- tuotteita ja niiden ominaisuuksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot sekä asennus- ja käyttöohjeet 
- valmistajan velvollisuudet (valmistajan sisäinen laadunvalvonta ja muutoksia koskeva ilmoitus-

velvollisuus, laadunvalvonnan vastuuhenkilö)  
- laadunvalvojan velvollisuudet (laadunvalvojan suorittama valvonta ja raportointi valmistajalle ja 

hyväksyntälaitokselle, valvonnasta vastaava yhteyshenkilö) 
- edellytykset muutosten tekemiselle sopimukseen ja sen liitteisiin 
- sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen  
- muut ehdot. 
 
 

5 
MERKITSEMINEN 
 
Tyyppihyväksytty tuote tai tuotepakkaukset, sen mukaan kuin tyyppihyväksyntäpäätöksessä edellyte-
tään, on merkittävä tyyppihyväksyntämerkillä sekä muilla tyyppihyväksyntäpäätöksessä edellytetyillä 
merkinnöillä.  
 
 

6 
HAKEMUSASIAKIRJAT 
 
6.1 Yleistä 
 
Tyyppihyväksynnän hakija esittää tyyppihyväksyntälaitokselle hakemusasiakirjat. Hakemuksessa ja 
sen liitteissä on ilmoitettava seuraavat tiedot ja esitettävä seuraavat asiakirjat: 
- hakija (yrityksen nimi ja yhteystiedot) 
- valmistaja (mikäli eri taho kuin hakija), tarvittaessa yritysrekisteriote 
- valtakirja, jos hakija on muu taho kuin valmistaja 
- hakijan asiaa hoitavan henkilön yhteystiedot 
- selvitys siitä, ettei tuotteen ominaisuuksia ole mahdollista osoittaa CE-merkinnällä 
- ominaisuudet, joille tyyppihyväksyntää haetaan 
- tiedot tuotteesta ja sen valmistuksesta 
- testauslaitoksen raportit, lausunnot ja muut selvitykset tuotteen kelpoisuudesta  
- tuotetta koskevat suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet 
- selvitys tuotannon aikaisesta sisäisestä laadunvalvonnasta 
- laadunvalvontasopimus 
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6.2 Erityisvaatimukset  
 
Hakija ilmoittaa rakennuslevyn nimen ja mahdollisen tyyppimerkin sekä muut tuotetiedot, joista käy-
vät ilmi levyn rakenne, materiaalikoostumus, paksuus ja tiheys (kg/m3). Hakija ilmoittaa minkälaiseen 
runkoon ja miten rakennuslevy kiinnitetään. Hakija toimittaa myös päätöksen liitteeksi tulevan ohjeen, 
jossa esitetään jäykistyksen suunnittelua varten tarvittavat tiedot. 
 
Päätöksen antaja voi hakemusta käsitellessään vaatia lisäselvityksiä. Hakijan on myös varauduttava 
toimittamaan kaikki hakemusasiakirjat laadunvalvontasopimuksen liitteiksi.  
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RIL 120-2004, Puurakenteiden suunnitteluohjeet 
 
SFS-EN 310, Wood-based panels. Determination of modulus of elasticity in bending and of bending 
strength. Puulevyt. Taivutuskimmomoduulin ja taivutuslujuuden määritys 
 
EN 319, Particleboards and fibreboards. Determination of tensile strength perpendicular to the plane 
of the board 
 
EN 520, Gypsum plasterboards- Definitions, requirements and test methods 
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EN 622-4 Fibreboards. Specifications. Part 4: Requirements for softboards 
 
EN 622-5 Fibreboards. Specifications. Part 5: Requirements for dry process boards 
 
EN 1087-1, Particle boards. Determination of moisture resistance, Part 1: Boil test 
 
EN 12467, Fibre-cement flat sheets- Product specification and test methods 
 
EN 13986, Wood based panels for use in construction- Characteristics, evaluation of conformity and 
marking 
 
prEN 14566, Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems 
 
prEN 14592, Timber structures. Fasteners. Requirements 
 
 
 


