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SUOMEN BETONIYHDISTYS ry 

BY käyttöselosteet, varmennustodistukset ja varmennetut käyt-
töselosteet 

  
Yleistä tuotehyväksynnöistä 
Rakennustuotteiden hyväksynnän osalta Suomen lainsäädäntö muuttui 
1.7.2013, jolloin suurelle osalle rakennustuotteita tuli CE- merkintä pa-
kolliseksi. 
 
Kaikille rakennustuotteille ei kuitenkaan ole mahdollista / pakollista saa-
da CE – merkintää ja näille rakennustuotteille on annettu erilaisia tapoja 
osoittaa tuotteiden kelpoisuus. 
 
Lainsäädännössä on pääosin kaksi tapaa osoittaa rakennustuotteen 
kelpoisuus 1.7.2013 jälkeen: 

 tyyppihyväksyntä 
 varmennustodistus. 

Tuotteen kelpoisuus voidaan edellä mainittujen lisäksi osoittaa raken-
nuspaikkakohtaisella selvityksellä. 
 
Aiemmin käytettyjä varmennettuja käyttöselosteita ei ole enää 1.7.2013 
jälkeen ole ollut mahdollista myöntää. Myönnetyt todistukset ovat kui-
tenkin voimassa myönnetyn ajan, ellei sitä ennen tule ko. tuotteelle 
harmonisoitua tuotestandardia, jonka siirtymäaika päättyy ennen var-
mennetun käyttöselosteen voimassaolon umpeutumista tai lainsäädäntö 
muuten edellyttää voimassaolon umpeutumista. 
 
Tapa, jolla yksittäisen rakennustuotteen kelpoisuus voidaan osoittaa, on 
esitetty ympäristöministeriön asetuksessa olevassa listassa rakennus-
tuotteista, joille voidaan myöntää kansallinen hyväksyntä. Vaativimmat 
tuotteet vaativat tyyppihyväksynnän ja muille tuotteille voidaan pääsään-
töisesti myöntää varmennustodistus. 
 
Siirtymäaikana on paljon tuotteita, joille ei ole vielä ministeriön hyväk-
symää toimielintä, tuotteen tyyppihyväksyntäasetusta ja tuotteiden hy-
väksynnän arviointiperusteita, eikä niille näin vielä voida myöntää lain-
säädännössä esitettyjä kansallisia hyväksyntöjä. 
 
BY Käyttöseloste 
Markkinoilla on kuitenkin tarve tuotteiden sertifioinnille ja BY voi myön-
tää epävirallisen BY Käyttöselosteen tuotteelle käyttäen mahdollisim-
man tarkoin samoja arviointiperusteita ja kokeita, kuin tullaan käyttä-
mään varmennustodistuksia myönnettäessä tai on käytetty varmennet-
tuja käyttöselosteita vastaavalle tuotteelle myönnettäessä. 
 
BY Käyttöselosteella ei ole samaa ministeriön hyväksyntää kuin oli ai-
emmin varmennetulla käyttöselosteella, mutta todennäköisesti BY Käyt-
töselosteet hyväksytään riittäväksi varmennukseksi tuotteen kelpoisuu-
desta. BY myöntää ko. käyttöselosteita vain niille tuoteryhmille, joille-
BY:llä on aiemmin ollut valtuutus myöntää varmennettuja käyttöselostei-
ta.  
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BY Käyttöselosteita ei enää myönnetä kun BY:n on mahdollista myöntää 
ko. tuotteelle varmennustodistus ja arviointiperusteet tuotteelle on hy-
väksytty ministeriössä tai kun on mahdollista saada jonkin muun toimie-
limen myöntämä varmennustodistus tuotteelle. 
 
 
Akkreditointi ja hyväksytty toimielin 
BY on saanut FINAS akkreditoinnin 23.05.2014  tuotesertifiointia teke-
väksi toimijaksi ja ympäristöministeriön hyväksynnän myöntää varmen-
nustodistuksia 4.7.2014. 
 
Ympäristöministeriön päätöksen mukaan BY:llä on oikeus myöntää 
varmennustodistuksia seuraavissa asetuksen tuoteryhmissä: 

 Raudoitustankojen erikoisjatkokset 
 Juotosbetoni sekä betonin mekaanisiin ja säilyvyysominaisuuksiin 

olennaisesti vaikuttavat seos- ja lisäaineet  
 Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai betonista koostuvat 

palkit 
 Betonirakenteiden kuormia siirtävät teräsosat 

 
Varmennustodistusten myöntämisen edellytyksenä on ministeriön hy-
väksymä arviointiperuste. 
 
 
Helsingissä 4.9.2014 
 

 
Juha Valjus 
Toimitusjohtaja 
Suomen Betoniyhdistys ry 


