
SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 
 
Puu-betoniliittolaatat 
Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 
 
 
 
 
 

 
 

Ympäristöministeriön asetus 
puu-betoniliittolaattojen 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 puu-betoniliittolaattojen tyyppihyväksynnässä nou-
datettaviksi 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 
 
 
 
 
Puu-betoniliitolaattojen tyyppihyväksyntä 
Ohjeet 2006 
 
 
Sisällys 
 
1  SOVELTAMISALA 
 
2  RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET 
 
3  HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET 

3.1 Yleistä 
3.2 Materiaalit 
3.3 Lujuustekniset ominaisuudet 
3.4 Palotekniset ominaisuudet 

 
4   TYYPPIKOKEET 

4.1 Yleistä 
4.2 Lujuustekniset ominaisuudet 
4.3 Palotekniset ominaisuudet 

 
5   LAADUNVALVONTA 

5.1 Yleistä 
5.2 Alkutarkastus 
5.3 Valmistajan jatkuva laadunvalvonta 
5.4 Ulkopuolinen laadunvalvonta 
5.5 Laadunvalvontasopimus 

 
6   MERKITSEMINEN 
 
7   HAKEMUSASIAKIRJAT 

7.1 Yleistä 
7.2 Erityisvaatimukset 

 
Liite 1    VIITTAUKSET 

 

 

 

 



 3

1 
SOVELTAMISALA 
 
Nämä tyyppihyväksyntäohjeet koskevat puu-betoniliittolaattoja, jotka koostuvat laattamaisesta beto-
niosasta sekä siihen rakenteellisesti liitetyistä puupalkeista. Betonilaatta voidaan tehdä esivalmistettu-
na elementtinä tai paikalla valettuna.  
 
Puu-betoniliittolaatoille voidaan myöntää lujuus- ja paloteknisiä ominaisuuksia koskeva tyyppihyväk-
syntä siltä osin kuin liittolaatan ominaisuuksia ei voida osoittaa yhdenmukaistettuun tuotestandardiin 
tai eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntäohjeeseen perustuvalla CE-merkinnällä.  
 
Ohjeet koskevat liittolaattoja, joiden liittovaikutus perustuu betonilaatan ja puupalkkien välillä olevien 
teräsosien antamaan tartuntaan. Ohjeet eivät koske liittolaattaa, jonka betoniosa on esijännitetty. 
 
Puu-betoniliittolaattoja käytetään kantavina ylä-, väli- ja alapohjarakenteina yleensä sisä-
käyttökohteissa. Alapohjina ne voivat osittain olla säältä suojatussa ulkotilassa. Kussakin tyyppihy-
väksyntäpäätöksessä yksilöidään ne rakennetyypit ja käyttökohteet, joita päätös koskee. 
 
 

2 
RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET 
 
Puu-betoniliittolaattojen valmistuksessa, suunnittelussa ja käytössä tulee noudattaa seuraavia määrä-
yksiä ja ohjeita voimassaolevassa muodossa: 
 
Suomen Rakentamismääräyskokoelman osat 

B1  Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset 
B2  Kantavat rakenteet, määräykset  
B4  Betonirakenteet, ohjeet  
B10 Puurakenteet, ohjeet  
E1  Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 
E2  Tuotanto- ja varastorakennuksen paloturvallisuus, ohjeet  
E4  Autosuojien paloturvallisuus, ohjeet 
E9  Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus, ohjeet 

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

SFS-ENV 1991 Eurocode 1: Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat 
SFS-ENV 1992-1-1 Eurocode 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1 Yleiset säännöt ja ra-
kennuksia koskevat säännöt 
SFS-ENV 1992-1-2 Eurocode 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2 Yleiset säännöt – Ra-
kenteellinen palomitoitus 
SFS-ENV 1995-1-1 Eurocode 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-1 Yleiset säännöt ja raken-
nuksia koskevat säännöt 
SFS-ENV 1995-1-2 Eurocode 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-2 Rakenteiden palomitoitus 
 

 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 1991: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat 
 SFS-EN 1992-1-1: Eurocode 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja ra-

kennuksia koskevat säännöt 
 SFS-EN 1992-1-2: Eurocode 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt – Ra-

kenteiden palomitoitus 
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 SFS-EN 1995-1-1: Eurocode 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja raken-
nuksia koskevat säännöt 

 SFS-EN 1995-1-2: Eurocode 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Rakenteiden palomitoitus  
 
 

3 
HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET 
 
3.1 Yleistä 
 
Puu-betoniliittolaatat valmistetaan materiaaleista, jotka täyttävät kohdassa 3.2 esitetyt vaatimukset. 
Liittolaatan lujuustekniset ominaisuudet osoitetaan kohdan 3.3 mukaisesti. Liittolaatan palotekniset 
ominaisuudet osoitetaan kohdan 3.4 mukaisesti.  
 
3.2 Materiaalit 
 
Puun laatu ja ominaisuudet esitetään soveltuvien ohjeiden tai standardien mukaan, kuten Suomen ra-
kentamismääräyskokoelman osa B10, INSTA 142 tai EN 14801-1. Mahdolliset suoja-aineet ja suo-
ja-ainekäsittelyt esitetään soveltuvien standardien mukaan, kuten EN 351-1 ja EN 599-2. 
 
Betonin ja puun liittämiseen käytettyjen teräsosien tulee täyttää soveltuvien ohjeiden ja standardin 
vaatimukset, kuten EN 1995-1-1 tai EN 14250.  
 
Betonin tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B4 vaatimukset. 
 
Betoniraudoitteina tulee käyttää valitun suunnitteluohjeen vaatimukset täyttäviä teräslaatuja  
 
3.3 Lujuustekniset ominaisuudet 
 
Liittolaatan jäykkyys- ja kestävyysarvot esitetään tyyppitestauksen ja sovellettavan suunnittelujärjes-
telmän laskentamallien perusteella. Betonin ja puun liittämiseen käytettyjen osien tulee olla kokeelli-
sesti osoitettu soveltuvan liittolaatan rakenteelliseksi osaksi. 
 
Puun poikkileikkausarvot ja lujuuksien ominaisarvot esitetään Suomen rakentamismääräyskokoelman 
osan B10 mukaisten luokkien tai eurooppalaisten standardien mukaisten C-lujuusluokkien mukaan. 
 
Puuosien ja betoniosan välinen liittovaikutus ja liitoksen lujuusominaisuudet osoitetaan kokeellisesti. 
Liittolaatan jäykkyys- ja kestävyysarvot esitetään laskennallisesti Suomen rakentamismääräyskokoel-
man mukaan. Soveltuvin osin käytetään määräyskokoelman osaan B10 perustuvaa SFS-Sertifiointi 
Oy:n naulalevyrakenteiden suunnitteluohjetta. Vaihtoehtoisesti voidaan noudattaa Eurocode-
järjestelmää, jolloin käytetään SFS-Sertifiointi Oy:n julkaisua Naulalevyrakenteiden suunnitteluohje – 
Euronormi. 
 
Liittolaatan pitkäaikaiskestävyyttä ei tarvitse sisäkäyttökohteissa erikseen osoittaa, mikäli liitososien 
sinkkipinnoitteen määrä on yhteensä molemmilla puolilla vähintään 275 g/m2. Liittolaatan ulkokäyttö-
kohteissa pitkäaikaiskestävyys osoitetaan liitososien pinnoitteiden määrällä ja laadulla sekä rajoitta-
malla sallittuja halkeamaleveyksiä jatkuvan laatan yläpinnassa. Sen lisäksi puuosat suojataan tarvitta-
essa käyttämällä soveltuvaa suojakäsittelyä. Käsittely ei saa heikentää puuta ja liitososien korroosio on 
estettävä käyttämällä suojakäsittelyn kanssa sopivaa pinnoitetta. 
 
 
3.4 Palotekniset ominaisuudet  
 
3.4.1 Palotekninen käyttäytyminen 
 
Palotekninen käyttäytyminen osoitetaan kokeellisesti. 
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Rakennustarvikkeiden luokitus niiden paloteknisen käyttäytymisen perusteella esitetään standardissa 
SFS-EN 13501-1:2002. 
 
3.4.2 Palonkestävyys 
 
Puu-betoniliittolaattarakenteisten väli-, ylä- ja alapohjien palotekniset luokat esitetään standardissa 
SFS-EN 13501-2. 
 
Palonkestävyys osoitetaan ensisijaisesti kokeellisesti. Koetulosten käytön laajentaminen voidaan mah-
dollisesti tehdä laskennallisesti kulloinkin käytössä olevan suunnittelujärjestelmän mukaisesti.  
 
 

4 

TYYPPIKOKEET  
 
4.1 Yleistä 
 
Tyyppitestit tulee suorittaa tyyppihyväksyntälaitoksen hyväksymässä testauslaitoksessa. Rakenteellis-
ten ominaisuuksien tyyppitestauksesta esitetään testausseloste. Paloteknisten ominaisuuksien testaus-
laitos antaa testausselosteen tai muun arviointiraportin, jossa todetaan tuotteen vaatimustenmukaisuus pa-
loluokituksen suhteen. 
 
Tyyppitestauksen testausselosteesta tulee käydä ilmi noudatettu koemenettely (standardi tai muu koe-
kuormitusohje), kokeiden suorituspaikka, suoritusajankohta, koekappaleiden valmistus-, poikkileikka-
us- ja materiaalitiedot, kuormitus- ja mittausjärjestelyt, koetulokset ja tulosten käsittely.  
 
4.2 Lujuustekniset ominaisuudet 
 
Puu-betoniliittolaatan tyyppitestit koostuvat täysimittakaavaisista liittolaatan kuormituskokeista ja lii-
tososien kokeista. Liitososien tyyppitestaukset voidaan korvata laskennallisilla tarkasteluilla, mikäli 
liitososien kestävyys voidaan laskea käytettävän suunnittelujärjestelmän mukaisesti. 
 
Täysimittakaavaisessa puu-betoniliittolaatan kuormituskokeessa koejärjestelyihin sovelletaan EOTA 
TR 0021:ssa kuvattuja koemenettelyjä. Laatan jänneväli valitaan siten, että se edustaa ajateltua käyttöä. 
Laatan leveydeksi valitaan yleensä elementin suurin kokonaisleveys. Jos laatan suurin kokonaisleveys 
muodostuu useammasta kuin viidestä samanlaisesta palkkivälistä tai ristikkovälistä, voidaan kuormit-
taa viiden palkkivälin levyinen koekappale. Koekappaleiden vähimmäislukumäärä on kaksi. Niiden ei 
tarvitse olla rakenteeltaan täsmälleen samanlaisia kunhan poikkeamat ovat sellaisia että koekappalei-
den voidaan katsoa edustavan samaa rakennetyyppiä.  
 
Kuormituksena käytetään kolmannespisteissä olevaa viivakuormaa. Kuormitus tehdään seuraavasti: 
1. Kuorma nostetaan 1-5 min kuluessa arvoon 40 % arvioidusta murtokuormasta. 
2. Kuormaa vähennetään1-5 min kuluessa arvoon 10 % arvioidusta murtokuormasta. 
3. Kuorma nostetaan1-5 min kuluessa arvoon 40 % arvioidusta murtokuormasta ja pidetään vähin-

tään tunti, jona aikana muodonmuutosta seurataan. 
4. Kuormitus murtoon noin 10 min kuluessa. 
 
Laatan kaarevuus mitataan vähintäänkin keskimmäisen palkin tai ristikon alapaarteesta (taipuma kol-
mesta pisteestä). Lisäksi mitataan tukien painuma. Betonilaatan ja puurakenteen välinen liukuma mita-
taan koekappaleen molemmista päistä.  
 

                                                 
1 EOTA TR 002 esittää puukomposiittipalkkien koekuormitusmenettelyt, ja siinä on esitetty erilaisia kuormitus-
tilanteita jotka on syytä ottaa huomioon myös liittolaatoilla. 
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Tuloksista esitetään murtokuormat ja murtotapa, kuorma-taipumakuvaajat, kuorma-liukumakuvaajat 
sekä kriittisen rakenneosan jännitys (betonirakenteen, liitososan tai puurakenteen jännitys). Jännitys 
voidaan joko laskea tai mitata (venymämittausliuskalla). 
 
Mitatuista murtokuormista tehdään johtopäätöksiä liittolaatan kyvystä kestää aiotun käyttökohteen 
mukaiset kuormitukset. Tuloksia voidaan myös analysoida laskennallisesti EN 1990 liitteen D mukai-
sesti.2 
 
Hyväksynnän kohteena olevan rakennetyypin ominaisuudet voivat olla sellaiset, että myös muita 
EOTA TR 002:ssa esitettyjä koemenettelyjä tarvitaan ominaisuuksien selvittämiseksi. Tämä on aina 
harkittava erikseen. 
 
Liitososien tyyppitestauksessa selvitetään näiden kyky siirtää voimaa betonin ja puurakenteen välillä. 
Naulalevyjä käytettäessä sovelletaan standardin EN 1075 mukaisia menettelyjä, erityisesti kohtaa 
6.4.5. Tartunta betoniin voidaan testata vastaavanlaisella koekappaleella tai muulla soveltuvalla me-
nettelyllä, tai se voidaan selvittää laskennallisesti. Koekappaletta valmistettaessa otetaan kuitenkin 
huomioon kuinka naulalevyä on aiottu käyttää. Muille liitososille käytetään vastaavia menettelyjä. 
 
Rakenteen käyttäytyminen pitkäaikaisen kuormituksen alaisena on selvitettävä esim. betonin kuivu-
miskutistumisen, puun kosteusmuodonmuutosten ja liittolaatan osien virumisen yhteisvaikutuksen las-
kennallisella tarkastelulla. 
 
Tyyppitestaukseen tulevissa koekappaleissa poikkileikkausmitat, materiaaliominaisuudet komponentit 
ja liitosten yksityiskohdat valitaan siten, että ne edustavat valmistettavaa tuotetta. Materiaalikokeet 
tehdään soveltuvien standardien mukaan.  
 
4.3 Palotekniset ominaisuudet 
 
Tyyppikokeisiin valitaan näytteet tuotannossa olevista tuotteista. Testauslaitoksen edustajalla on olta-
va mahdollisuus osallistua prototyyppivalmistuksen näytteenottoon, erityisesti, jos tuotteen koostu-
musta ei voi laboratoriossa selvittää. 

4.3.1 Palotekniseen käyttäytymiseen liittyvät kokeet 

Rakennustarvikkeiden paloteknistä käyttäytymistä koskeva luokitus perustuu standardissa EN 13501-1 
määritellyillä testimenetelmillä saatuihin koetuloksiin. 

Luokka A2-s1, d0:  

EN ISO 1182:2002 tai EN ISO 1716:2002 ja EN 13823:2002 

Luokat B-s1, d0, C-s2, d1 ja D-s2, d2: 

EN 13823:2002 ja EN ISO 11925:2002 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 liitteen taulukossa 2 luetellut rakennustarvikkeet hy-
väksytään ilman testausta ja erillistä hyväksyntää luokkaan A1. 

4.3.2 Palonkestävyyskokeet 
 
Puu-betoniliittolaattojen palonkestävyys tutkitaan standardissa SFS-EN 1365-2 esitetyn koemenetel-
män mukaan, jonka avulla selvitetään käytäntöä vastaavan puu-betoni-liittolaatan kantokykyä palossa 
sekä kykyä estää palon siirtyminen palo-osastosta toiseen.  
 

                                                 
2 EN 1990 Liite D esittää, kuinka laskentamalli ja koetulokset voidaan sovittaa toisiinsa. 
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Standardissa EN 1365-2 annetaan ohjeita mm. koekappaleen tuennasta kokeessa, koekappaleen koosta 
ja koekappaleen kuorman määrittämisestä. Mikäli tuenta poikkeaa standardin mukaisesta, koetulokset 
pätevät ainoastaan kyseiseen tuentatapaukseen. 
 
Koekappale testataan käytäntöä vastaavassa koossa sisältäen mahdollisen sauman, joka sijaitsee käy-
täntöä vastaavassa paikassa. Ellei tämä ole mahdollista, koekappale testataan siten, että vähintään L x 
W = 4 m x 3 m suuruinen alue koekappaleesta on palolle alttiina (L on jännevälin suuntainen mitta). 
Kuormituksen suuruuden ja jakauman tulee olla sellaisia, että siitä aiheutuvat maksimimomentit ja 
leikkausvoimat edustavat hyvin käytännössä esiintyviä arvoja tai ovat niitä suurempia. 
 
Standardissa kuvatun palonkestävyyskokeen aikana mitataan tutkittavan laatan lämpötiloja, taipumia 
ja taipumanopeuksia sekä tehdään havaintoja laatan tiiviydestä ja käyttäytymisestä. Lämpötilamittauk-
set laatan eri kohdista (puusta, liitososista ja betonista) sekä tieto lämpötilagradientin suuruudesta li-
säävät koetulosten laajennettavuutta ja käytettävyyttä. Lämpötilamittaukset ovat välttämättömiä mah-
dollisesti ehdotetun laskentamallin todentamisessa. 
 
Laatan palonkestävyys arvioidaan standardin EN 1363-1 mukaisin kriteerein.  
 
Koetulosten välitön käyttötarkoitus 
 
Taulukossa 1 on esitetty puu-betoniliittolaatan eri materiaalien ominaisuuksia ja niissä tehtyjen muu-
tosten vaikutukset koetulosten pätevyyteen. 
 

Taulukko 1.  Koetulosten hyväksyttävyys ja laajennettavuus. 

Materiaali Koetulosten pätevyys materiaaliominaisuuksien muuttuessa. 
Puu  
-mitat Koetulokset pätevät kokeessa käytettyjen mittojen lisäksi niitä suurem-

mille mitoille 
-lujuusluokka Koetulokset pätevät koestetulle ja sitä lujemmille lujuusluokille. 
Teräskiinnikkeet  
-pinnoite Pinnoitetuilla teräskiinnikkeillä tehdyt kokeet pätevät pinnoittamattomille 

kiinnikkeille.3 
-paksuus Koetulokset pätevät kokeessa käytetyn materiaalipaksuuden lisäksi sitä 

paksummille kiinnikkeille. 
-teräksen lujuus-
luokka 

Koetulokset pätevät koestetulle ja sitä lujemmille lujuusluokille. 

-geometrian muutos Koetulokset pätevät koestetulle geometrialle. 
Betoni  
-runkoaines Koetulokset pätevät  kokeessa käytetylle kiviainekselle. 
-lujuusluokka Koetulokset pätevät kokeessa käytetyn betonin lujuusluokalle ja sitä kor-

keammille lujuusluokille K60 asti. 
 
Koestetun liittolaatan tulokset pätevät testattua rakennetta vastaavalle rakenteelle, jonka maksimimo-
mentit ja –leikkausvoimat eivät ylitä testatun rakenteen arvoja, kun ne määritetään samojen laskenta-
periaatteiden mukaan kuin koekuorma. Testattujen liittolaattojen koetuloksia voidaan interpoloida, 
muttei ekstrapoloida. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Jos käytetään naulalevyjä niin ne ovat aina sinkittyjä ja siis pinnoitettuja. Ohjeessa ei suljeta pois sitä mahdolli-
suutta että käytettäisiin muitakin kuin naulalevyjä osien kiinnittämiseen, esim. palkin yläpintaan ammuttuja nau-
loja tai muita kiinnikkeitä. 
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5 
LAADUNVALVONTA 
 
5.1 Yleistä 
 
Tyyppihyväksyntä edellyttää valmistajan sisäistä laadunvalvontaa. Valmistajalla tulee olla  kirjallinen 
kuvaus laadunvalvontamenettelyistä. 
 
Lisäksi valmistajan tulee sopia jatkuvasta ulkopuolisesta laadunvalvonnasta tyyppihyväksyntäpäätök-
sen antajan hyväksymän laadunvalvojan kanssa. Laadunvalvojalla on oikeus ulkopuolisen valvonnan 
yhteydessä tutustua valmistajan suorittaman sisäisen laadunvalvonnan asiakirjoihin sekä tuotteen val-
mistus- ja varastointitiloihin. Jos tyyppihyväksynnän saaja ei ole tuotteen valmistaja, hän huolehtii 
siitä, että laadunvalvoja saa tiedot valmistajan sisäisen laadunvalvonnan asiakirjoista. 
 
Jos tuotteen laadussa tai valmistuksessa mukaan lukien asennusmenetelmät ja tarvikkeet tapahtuu sel-
laisia muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa tuotteen tyyppihyväksyttyihin ominaisuuksiin, on valmistaja 
velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti etukäteen tästä tyyppihyväksynnän antajalle ja laadunvalvojalle. 
 
Muuttuneen tuotteen testauksesta sovitaan tyyppihyväksynnän antajan ja laadunvalvojan kanssa. 
 
5.2 Alkutarkastus  
 
Laadunvalvoja suorittaa valmistuksen ja tuotteen alkutarkastuksen (tyyppitarkastuksen) osana laadun-
valvonta-sopimuksen valmistelua. Alkutarkastus kohdistuu vähintään seuraaviin asioihin: 
- tyyppitestausta koskeva aineisto 
- tuotteen valmistusta, käyttöä ja suunnittelua koskeva aineisto 
- laadunvalvontamenettelyt 
- laadunvalvonnan kirjallinen aineisto. 
 
5.3 Valmistajan jatkuva laadunvalvonta 
 
Puu-betoniliittolaatan tyyppihyväksyntään liittyvä laadunvalvonta koskee vähintään liitososien kiinnit-
tämistä puuosiin. Valvonnassa sovelletaan standardia EN 14250. Tilanteen mukaan laadunvalvontaan 
sisällytetään myös puuosien muu valmistus tai betonilaatan valmistus. Lisäksi liitososien mittoja ja 
laatua tulee valvoa jatkuvasti laadunvalvontasopimuksessa sovitulla tavalla. 
 
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 varustettuina. 
 
5.4 Ulkopuolinen laadunvalvonta 
 
Ulkopuolinen laadunvalvoja suorittaa vuosittain vähintään yhden tarkastuskäynnin, johon sisältyy seu-
raavat toimenpiteet: 
- valmistajan omaa laadunvalvontaa vastaavat tarkastustoimet 
- laadunvalvonnan laitteiden ja menetelmien yleistarkastus 
- laadunvalvontapöytäkirjojen tarkastus. 
 
Laadunvalvonnan tulokset raportoidaan jokaisen tarkastuskäynnin jälkeen tyyppihyväksynnän saajalle 
ja vähintään kerran vuodessa hyväksynnän antajalle. 
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Jos tarkastuskäynnin yhteydessä tuotteessa todetaan puutteita tai virheitä tai jos muutoin on aihetta 
epäillä tuotteen ominaisuuksien muuttuneen, laadunvalvojan on ilmoitettava asiasta välittömästi tuot-
teen valmistajalle, päätöksen saajalle ja antajalle. 
 
5.5 Laadunvalvontasopimus 
 
Laadunvalvontasopimuksesta tai sen liitteistä tulee ilmetä seuraavat tiedot: 
-  laadunvalvonnan tarkoitus ja sisältö  
-  valvonnan piiriin kuuluvat tuotteet ja niiden valmistuspaikat 
-  tuotteita ja niiden ominaisuuksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot 
-  valmistajan velvollisuudet (valmistajan sisäinen laadunvalvonta ja muutoksia koskeva ilmoitus-

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

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

6 
MERKITSEMINEN 
 
Tyyppihyväksytty tuote tai tuotepakkaukset, sen mukaan kuin tyyppihyväksyntäpäätöksessä edellyte-
tään, on merkittävä tyyppihyväksyntämerkillä sekä muilla tyyppihyväksyntäpäätöksessä edellytetyillä 
merkinnöillä. 
 
 

7 
HAKEMUSASIAKIRJAT 
 
7.1 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 tuotteen valmistaja 
- hakijan asiaa hoitavan henkilön yhteystiedot 
- selvitys siitä, että tyyppihyväksynnän kohteena olevia tuoteominaisuuksia ei ole mahdollista osoit-

taa CE-merkinnällä  
- tiedot tuotteesta ja sen valmistuksesta 
- ominaisuudet, joille tyyppihyväksyntää haetaan 
- testauslaitoksen selosteet, lausunnot ja muut selvitykset tuotteen kelpoisuudesta 
- tuotetta koskevat asennus- ja käyttöohjeet 
- selvitys sisäisestä laadunvalvonnasta. 
 
Päätöksen antaja voi vaatia hakemusta käsitellessään lisäselvityksiä. Hakijan on myös varauduttava 
toimittamaan kaikki hakemusasiakirjat laadunvalvontasopimuksen liitteiksi. 
 
7.2 Erityisvaatimukset 
 
Tyyppihyväksynnän hakijan kirjallisesta aineistosta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot liittolaatasta sekä 
koko liittorakenteesta:  
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-  tuotekuvaus   
-  materiaali- ja rakennetiedot  
-  valmistusmerkinnät  
-  käyttökohteet  
-  suunnitteluohjeet lujuuden ja palonkestävyyden osalta sekä  
-  asennus- ja käyttöohjeet. 
 
Tuotteen käytössä tarvittavat tiedot esitetään tuoteselosteena, jossa on ainakin tuotteen kuvaus, suun-
nitteluperusteet, mitoitusperiaatteet ja valmistukseen liittyvät asiat. 
 
Lisäksi hakijan tulee esittää selvitys liittolaatan suunnitteluperusteista (elleivät ne riittävästi ilmene 
suunnitteluohjeista), tyyppitestauksesta ja laadunvalvonnasta.  
 
Suunnitteluohjeissa esitetään käytetyn suunnittelujärjestelmän mukaisesti laskelmien lähtötiedot, var-
muuskertoimet, eri käyttötilanteiden mukaiset kuormitusyhdistelmät ja muut suunnittelun lähtökohdat. 
Liittolaatan hyötykuorman kestävyyden suunnitteluarvo (tai kokonaiskuorman kestävyyden ominai-
sarvo) eri jänneväleillä voidaan lisäksi esittää käyrästönä tai taulukkoina. Liittolaatan rakenteesta esi-
tetään poikkileikkaus- ja kokonaismitat, eri osien mitat, sallitut mittapoikkeamat, materiaalit, liitosde-
taljit ja raudoituksia koskevat tiedot, tai ohjeet eri vaihtoehtojen käytöstä. 
 
Suunnittelussa käytetään rajatilamitoitusta. Liittolaatan suunnittelua varten esitetään yleensä vain liit-
tovaiheen tiedot. Liittovaiheessa tarkasteltavia murtorajatiloja ovat taivutusmomenttikestävyys ja lii-
toksen leikkauskestävyys.  
 
Jos hakija haluaa tuotteelle hyväksynnän paloteknisten ominaisuuksien suhteen, hänen tulee toimittaa 
paloluokan määrittämiseen liittyvät testausraportit ja lausunnot tai lausunto laskennallisen menetelmän 
soveltumisesta paloluokan määrittämiseen. 
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LIITE 1 
VIITTAUKSET 
 
 
EN 351-1, Puun ja puupohjaisten tuotteiden kestävyys. Kyllästetty puu. Osa 1: Kyllästeen tunkeuman 
ja määrän luokitus 
 
EN 599-2, Puun ja puupohjaisten tuotteiden kestävyys. Ennaltaehkäisevien puunsuoja-aineiden toimi-
vuus määritettynä biologisten testien avulla. Osa 2: Luokitus ja päällysmerkintä  
 
EN 1075, Timber structures-test methods-joints made with punched metal plate fasteners 
 
EN 14081-1, Timber structures – Strength graded structural timber with rectangular cross section – 
Part 1: General requirements 
 
EN 14250, Timber structures-product requirements for prefabricated trusses assembled with punched 
metal plate fasteners 
 
SFS-EN 13501-1:2002, Rakennustuotteiden ja rakennusosien paloluokitus. Osa 1: Palokäyttäytymis-
kokeiden tuloksiin perustuva luokitus 

SFS-EN 13501-2:2004, Fire classification of construction products and building elements – Part 2: 
Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services (Rakennustuotteet ja 
-osat ei koske ilmanvaihtolaitteita). 

SFS-EN ISO 1182, Reaction to fire tests for building products - Non-combustibility test (Palamatto-
muus). 

SFS-EN ISO 1716, Reaction to fire tests for building products - Determination of the gross calorific 
value (Lämpöarvon määrittäminen). 

SFS-EN 13823, - Reaction to fire tests for building products. Building products excluding floorings - 
Thermal attack by a single burning item (Yksittäisen palavan esineen testi, SBI) 

SFS-EN ISO 11925-2, Reaction to fire tests – Ignitability for building products when subjected to di-
rect impingement of flame (Syttyvyys). 

SFS-EN 1363-1:1999, Fire resistance tests - Part 1: General requirements (Palonkestävyyskokeet – 
Osa 1: Yleiset vaatimukset). 

SFS-EN 1365-2:1999, Fire resistance tests for loadbearing elements – Part 2: Floors and roofs (Kanta-
vien rakenteiden palonkestävyyskokeet - Osa 2: Väli- ja yläpohjat). 

INSTA 142, Sahatavaran visuaalisen lujuuslajittelun pohjoismaiset säännöt 

Naulalevyrakenteiden suunnitteluohjeet – Euronormi, SFS-Sertifiointi Oy 

Naulalevyrakenteiden suunnitteluohjeet – RakMk ohjeisiin B10 perustuva rajatilamitoitus, SFS-
Sertifiointi Oy 

  

 


