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Tuotekelpoisuus ja tuotemäärittely

Huolehtii että rakennus-
tuotteiden ominaisuuksille 
asetetut vaatimukset 
esitetään suunnitelmissa

Huolehtii että rakennus-
tuotteiden ominaisuudet 
vastaavat suunnitelmissa 
esitettyjä vaatimuksia

RAKENNUTTAJA

Tuotenimipohjainen 
tuotemäärittely

Turvallisuus, terveellisyys

• Valinnanvapaus/kilpailutus

• Vaihto vuosisopimus-
kumppaneiden tuotteisiin

• Tuotekelpoisuuden 
ylimääräinen tarkastus

• Hankintakriteerinä 
hinta/asennusnopeus

Hankintakriteerinä 
suoritustaso

Suoritustasopohjainen 
tuotemäärittely

Rakennesortumat, kosteus-
vauriot, sisäilmaongelmat

SUUNNITTELIJA URAKOITSIJA

Huolehtii että rakennustuotteiden kelpoisuus 
tarkastetaan ennen niiden käyttöä ja että 
rakennustuotteille asetettujen vaatimusten 
täyttyminen todetaan



Tuotemäärittelyhankkeen 1.-5. vaihe 2016-2022
Hankkeen rahoittajina ovat toimineet:

• Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

• Julkisivuyhdistys ry

• Puutuoteteollisuus ry

• Rakennusteollisuus RT ry

• Rakennustuoteteollisuus RTT ry

• Rakennustietosäätiö RTS

• Rakennustuotteiden Laatu Säätiö SR

• Suomen Betonilattiat ry

• Suomen Metallirakenneyhdistys ry

• Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

• Ympäristöministeriö

Hankkeen konsultteina ovat toimineet:

• Rasek Consulting Oy (koordinointi)

• A-Insinöörit Suunnittelu Oy (vaatimustaulukot)

• Sweco Rakennetekniikka Oy (rakennetyypit)

Hankkeen tulokset löytyvät verkkosivuilta 
https://tuotetieto.rakennustieto.fi/rakennetyyppimallit

• 80 vaatimustaulukkoa

• 390 rakennetyyppiä
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Vaatimustaulukot ja rakennetyypit
• Tehdasvalmisteiset ja paikallatehtävät lämmöneristeet

• Eristyslasit, karkaistut lasit, laminoidut lasit

• Bitumiset ja muoviset vedeneristeet, kosteuseristeet ja 
höyrynsulut

• Geotekstiilit

• Kipsilevyt

• Betoniset pilari-, palkki-, ontelolaatta-, ripalaatta-, 
perustus- ja seinäelementit

• Lujuuslajiteltu sahatavara, liimapuu, CLT, LVL, vaneri, 
OSB, puiset lattianpäällysteet, puupaneelit, 
puuverhoukset, lastulevyt, kuitulevyt

• Poltetut tiilet, kalkkihiekkatiilet ja -harkot, betoni- ja 
kevytsoraharkot, kevytbetoniharkot, luonnonkivet, 
muuraussiteet, konsolit, ylityspalkit, muurauslaastit, 
rappaus- ja tasoituslaastit

• Betonikattotiilet, savikattotiilet, bitumiset kattolaatat, 
metalliohutlevyt

• Julkisivujärjestelmät, tuulettuvat julkisivuverhous-
järjestelmät, eristerappausjärjestelmät

• Lattiatasoituslaastit (sementti-, kalsiumsulfaatti- ja 
hartsipohjaiset)

• Betonipintojen suojausaineet (akryyli-, dispersio-, 
epoksi-, polymeeri-, polyurea-, polyuretaani-, silaani-, 
silikaatti- ja siloksaanipohjaiset)

• Muovi-, linoleumi-, korkki-, kumi-, tekstiili- ja 
laminaattilattianpäällysteet, keraamiset laatat

• Alakattojärjestelmät ja -komponentit

• Metallisandwich-elementit

• Ikkunat ja ovet

• Paloikkunat ja palo-ovet
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Lattiatasoituslaastien vaatimustaulukot
RAK-suunnittelija määrittelee
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Lattiatasoituslaastien vaatimustaulukoiden liite
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Betonipintojen vettähylkivien impregnointiaineiden vaatimustaulukot
(Ulkotiloissa, joissa ei ole kulutuskestävyysvaatimuksia, esim. maanpaineseinät ja laiturit, RAK-suunnittelija määrittelee)
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Betonipintojen impregnointiaineiden vaatimustaulukot
(Sisä- ja ulkotiloissa, esim. näkyviin jäävät betoniseinäpinnat, kovabetoni- ja sirotelattiapinnat, RAK-suunnittelija määrittelee)
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Betonipintojen impregnointiaineiden vaatimustaulukoiden liite
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Betonipintojen pinnoitusaineiden vaatimustaulukot
Sisä- ja ulkotiloissa, ARK- ja RAK-suunnittelija määrittelevät



11

Betonipintojen pinnoitusaineiden vaatimustaulukoiden liite
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Rakennetyypit



Tuotemäärittelyohjeen hyödyt
• Helpottaa rakennushankkeen osapuolten lakisääteisten tuotekelpoisuusvelvoitteiden hoitamista

• Auttaa suunnittelijoita esittämään rakennustuotteiden ominaisuuksille Suomessa asetetut vaatimustasot 
suunnitelmissa (rakennusselostukset, rakennetyypit, jne.)

• Mahdollistaa tuotemäärittelyn tekemisen suoritustasopohjaisesti perinteisesti käytössä olleen 
tuotenimipohjaisen sijaan

• Helpottaa urakoitsijoiden mahdollisuutta kilpailuttaa tuotteita niiden suoritustasojen pohjalta tai vaihtaa niitä 
esim. sopimuskumppaneiden tarjoamiin edullisempiin tai soveliaampiin tuotteisiin suoritustasoista tinkimättä

• Kannustaa urakoitsijoita hankkimaan vaatimustenmukaisia rakennustuotteita kohteeseen

• Helpottaa rakennushankkeeseen ryhtyvää tarkastamaan rakennustuotteille asetettujen vaatimusten täyttyminen

• Edistää kilpailevien tuotteiden tasapuolista kohtelua siten, että hinnan sijasta ensisijaisena hankintakriteerinä on 
suoritustaso

• Edistää tuotemäärittelyohjeeseen sisällytettyjen tuotteiden oikeaoppista käyttöä

• Kokoaa yhteen yleisimpiä rakennustuotteita koskevat perusominaisuudet ja niille eri käyttökohteissa asetetut 
vaatimustasot (NAS, rakentamismääräykset, asetukset, ohjeet, käsikirjat, jne.) Suomessa

• Yhdenmukaistaa tuotemäärittelykäytäntöjä



Tekninen johtaja, DI, TkL
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo
Puhelin: 040 541 8790

www.ains.fi

Jarmo Leskelä

Yhdessä rakennettu menestys. 
Visiosta totta.

Huippuasiantuntijamme 
palveluksessasi 
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