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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Rakennusliikkeille uusien standardien käyttöönotto vaatii aiheeseen 

perehtymisestä niin suunnittelu, hankinta kuin vielä tuotantovaiheessa. Tämän 

diplomityön tarkoituksena on pohtia tuotehyväksyntää erityisesti CE-merkinnän 

käyttöönoton näkökulmasta ja miettiä kuinka sitä voitaisiin missäkin 

rakennusprosessin vaiheessa hallita. Tarkoituksena on luoda hallintamalliksi YIT-

tuotehyväksyntäkortisto, jossa lopulta olisi vaadittavat kelpoisuustiedot kattava 

kortti jokaisesta asuinrakentamisen tuotteesta tuotehyväksyntä dokumentteineen. 

Tämän työn tuotoksena on tarkoitus laatia kymmenen mallikorttia ja niiden 

koontitaulukko. CE-merkintä tulee pakolliseksi rakennusalalla heinäkuussa 2013, 

joten tuotehyväksyntä on aiheena hyvin ajankohtainen. Suomen johtavana jo 100-

vuotiaana rakennusliikkeenä YIT Rakennus Oy:n tulisi osata huomioida 

tuotehyväksynnän muutokset ajoissa. YIT:n juuret ulottuvat vuoteen 1912.  

 

Nykyisin YIT Rakennus Oy (myöhemmin YIT) kuuluu pörssiyhtiö YIT Oyj 

konserniin, jonka osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. 

Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 4,4 miljardia euroa ja Suomen 

rakentamispalveluiden noin 1,5 miljardia. Organisaatio tarjoaa teknisiä kiinteistö-, 

rakennus- ja teollisuuden palveluita yksityis-, yritys- ja julkisyhteisöasiakkaille. 

Palvelut kattavat kaikilla toimintasektoreilla hankkeiden koko elinkaaren. (YIT 

Kontti 2012; YIT:n tilinpäätös 2011.)  

 

Rakentamisprosessit ovat suhteellisen pitkiä ja keskenään erilaisia, joten niiden 

aikana ehtivät markkinatilanteet muuttua. Rakennusliikkeiden tulisi osattava 

ennustaa kysyntää muita toimialoja paremmin. Talouden ennustaminen on 

hankalaa, joten tonttivarannot ja hyvät henkilöstöresurssit auttavat selviytymään 

vaikeistakin ajoista, joista esimerkkinä mainittakoon 1990-luvun alun lama ja 

2008 vuoden taantuma. Heikommat taloudelliset ajat näkyvät väistämättä 

yhteistoimintaneuvotteluina ja pörssikursseissa, mutta YIT Oyj:n pitkä historia 



10 

 

näyttää kuinka kaikesta selvitään. YIT Oyj:n tavoitteena on kasvaa ja kehittyä 

entisestään vahvistaen markkina-asemansa laajentamalla liiketoimintaa uusiin 

maihin, josta YIT Rakennus Oy tekee osansa laajentamalla toimintaansa 

Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Tavaroiden vapaan 

liikkuvuuden perustaksi tuleva CE-merkintä edistää YIT:n laajentumista 

Eurooppaan, sillä se helpottaa kaupankäyntiä Euroopan Unionin jäsenmaiden 

kesken. (Herranen 2012; YIT Kontti 2012; YIT Oyj Vuosikertomus 2011.) 

 

Suomenrakentamispalvelut (CSF) koostuvat asunto-, toimitila- ja 

infrarakentamisesta. YIT Rakennus Oy:n talonrakennuksen liiketoimintayksikön 

tuotantoa ovat asunnot, vapaa-ajanasunnot ja aluekehitys, joita yritys rakentaa 

huomioiden markkinoiden kysynnän. YIT Oyj:n yhtenä menestystekijänä on 

strategia, jonka toteuttamisesta yritys pitää kiinni. YIT:n missio on rakentaa, 

kehittää ja ylläpitää hyvää elinympäristöä ihmiselle. (YIT lyhyesti. 2012.) 

Toteuttaakseen strategiaansa YIT pyrkii olemaan edelläkävijä ja kehittymään 

jatkuvasti. Tämä tutkimustyö tuotehyväksynnän hallinnasta on osa YIT Rakennus 

Oy:n kehittämistä. YIT Rakennus Oy:n Suomen rakentamispalvelujen (CSF) 

yhtenä tavoitteena vuonna 2012 oli kehittää keino muuttuvan tuotehyväksynnän 

hallintaan. Muita rakennustuotteiden kehittämiseen liittyviä aiheita olivat 

tuotteistus, laatu ja tuotehyväksyntä, joita yhdessä tarkastellen päädyttiin 

tutkimaan tuotehyväksyntää ja kehittämään keinoja sen hallintaan. 

Tuotehyväksynnän hallinnalle on yrityksessä todellinen tarve. Aiheesta ei ole 

olemassa aikaisempia tutkimuksia, vaikka joitain töitä CE-merkintään liittyen on 

tehty. Tutkimusongelman hahmottaminen on toisaalta selkeää, mutta työlästä 

tuntemattomaan aiheeseen perehtymistä. Alkuperäisten lähteiden määrä on 

verrattain vähäinen, mikä selittää työn lähdeviitteiden määrän yhdessä sen kanssa, 

että vapaan toimintatutkimuksen mukaisesti osa tutkimuksen aineistosta on 

kerätty havainnoiden.  
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1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Tutkimustyön tavoitteena on laatia tuotehyväksynnän avuksi hallintamalli 

palvelemaan rakennusliikkeen tuotantoprosessin tuotehyväksynnän hallinnassa. 

Tuotehyväksyntä kokonaisuuden hallinta ja johtaminen koostuvat hallintamallin 

käyttöönoton ohjeistamisesta ja tuotehyväksynnän periaatteiden kouluttamisesta 

henkilölle, jotka tulevat käyttämään hallintamallia työkalunaan. Tutkimuksessa 

pohditaan tuotehyväksynnän muutosten aiheuttamia toimia organisaation eri 

tahoilla ja mietitään keinoja niiden hallitsemiseen. Tuotehyväksyntä pohjautuu 

standardeihin, jotka voidaan nähdä myös osana laadunvarmistusprosessia. 

Rakentamisen laatua ei kuitenkaan käsitellä tarkemmin tässä tutkimustyössä, 

vaikka se onkin ajankohtainen aihe, huolellisen tuotehyväksynnän hallinnan sekä 

hyvän rakentamistavan yhteistyön tulos. 

 

Tutkimustyön aihepiiri rajautuu rakennushankkeen konkreettisten vaiheiden 

tuotehyväksynnän hallintaan rakennusliikkeessä. Empiriassa tarkastellaan aluksi 

rakennushankkeen vaiheiden linkittymistä tuotehyväksyntään. Näkökulmia 

pohdittaessa rajaus tiivistyi suunnittelunohjaukseen ja hankintaan. 

Hallintamalliksi kehitetään YIT-tuotehyväksyntäkortisto palvelemaan käytännön 

työssä. Johdon avuksi ja samoin sisällysluetteloksi korteille laadittiin taulukko, 

josta voi tarkastella korttien valmiustilannetta. Tämän tutkimustyön tuloksena 

syntyvien YIT-tuotehyväksyntäkorttien muotoutuessa otettiin tuotannon 

näkökulma kuitenkin mukaan tarkempaan tarkasteluun. Vaikka tarkastellaan 

tuotehyväksyntää asuntorakentamisen näkökulmasta, tulee YIT-

tuotehyväksyntäkortisto jatkossa palvelemaan koko YIT Rakennus Oy:tä.  

 

Laajemmin koko tuotehyväksynnän hallintaa pohditaan prosessin hallinnan ja 

johtamisen näkökulmasta. Tutkimuksessa mietitään suunnittelun ohjauksen, 

hankinnan ja tuotannon tarpeita, joiden mukaan hallintamalli kehittyy. 

Käytännössä pyritään määrittämään johdon käyttöön soveltuva yksinkertainen 

seurantaväline, josta yrityksen tuotehyväksynnän hallinnan tilanne selviää helposti 

ja selkeästi. Tutkimus on laadittu käyttäen 1.7.2013 voimaan tulevaa 
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rakennustuoteasetukseen perustuvaa terminologiaa tutkimustyön 

yhdenmukaistamiseksi ja uutuusarvon parantamiseksi.  

 

 

1.3 Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmetodologia 

 

Tämän projektityön aikataulu laadittiin aikaisin keväällä 2012, kun YIT:ssä 

ajankohtaisena aiheena oli tuotehyväksynnän hallinnan kehittäminen. Varsinainen 

tutkimustyö alkoi kesälomien jälkeen liukuvasti työnjohtotehtävien jäädessä 

taakse elokuussa 2012, kuten aikataulun mukaan oli suunniteltu. Alussa asetetut 

välitavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Osa teoriaa sekä YIT-

tuotehyväksyntäkortti valmistuivat 1. väliraporttiin mennessä, jotta sitä voitiin 

edelleen jalostaa. Toiseen välivaiheeseen mennessä tutkimustyö oli lähes valmis, 

kuten suunniteltua. Tavoitteiden saavuttamiseksi välitavoitteiden asettaminen ja 

niissä pysyminen helpottivat tutkimuksen etenemistä. Yhtenä suurena tavoitteena 

oli perehtyä tuotehyväksyntään tutkimustyön mahdollistamiseksi, mikä jatkuu 

edelleen sen laajuuden vuoksi. Tutkimustyö eteni kokonaisuudessaan 

suunnitelmanmukaisesti edelleen professorin tarkastettavaksi joulukuussa 2012.  

 

Rakennusliikkeen tuotehyväksynnän hallinta vaatii työkalun kaikkien 

rakennusurakkaan sisältyvien tuotteiden hallinnoinnin välineeksi. Yksinkertaisesti 

toteutettavia ja työstettäviä hallintamalleja luotiin vaihtoehtoisiksi tavoiksi hallita 

tuotehyväksyntää. Hallintamallia kehitettiin muokaten sitä ensin taulukosta 

kortistoksi. Käytännön kehitystyöhön aikana tuotehyväksynnän hallintaan 

kehitettävä työkalu muotoutui aiheeseen tarkemmin perehtyen ja 

teemahaastattelujen kautta saatujen näkemysten kautta. Kokonaisuuden 

selkeyttämiseksi käytetään tässä tutkimuksessa alla olevaa termistöä. 

 

Tuotehyväksyntä on viranomaissäädöksiin ja lakeihin perustuvaa tuotteen 

ominaisuuksien määrittelyä ja todistamista sertifioinnin tai muun 

tuotehyväksyntätavan avulla. 
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Tuotehyväksyntädokumenttiä käytetään tässä tutkimustyössä yleisnimityksenä 

tuotehyväksyntämenetelmien dokumenteista. 

Rakennustuotteita voidaan kutsua rakennustuotannon välituotteiksi, jotka 

liitetään osaksi rakennusta. Rakennustuotteet ovat osaksi rakennusta asennettavia 

tuotteita, sitä täydentäviä osia tai rakentamisessa käytettäviä materiaaleja. 

Asuntotuote nimitystä voidaan käyttää pääasiassa asuinkerrostaloja rakentavan 

YIT Rakennus Oy:n päätuotteista, asunnoista. Yksinkertaisuudessaan ne ovat 

asuinkerrostalosta asiakkaille myytäviä asuntoja. Toisaalta yrityksen tuote voi olla 

asuinkerrostalon yhteyteen rakennettu liiketila tai toimisto. Rakennusliikkeen 

tuotteet voivat olla päätuotteeksi katsotun asuntotuotteen lisäksi toimitilatuotteita 

tai tuotepaketeiksi luonnehdittavia kokonaisia asuinkerrostaloja. 

Vaatimustenmukaisena rakennustuotetta pidetään sen täyttäessään 

harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin 

vaatimukset. 

Soveltuva rakennustuote täyttää kohteen suunnitelmanmukaisuuden ja siten on 

rakennuskohteeseen sopiva. 

Kelpoisuus muodostuu kuvan 1 mukaisesti rakennustuotteen ollessa 

vaatimustenmukainen ja soveltuvan käyttökohteeseen.  

 

 

KELPOISUUS  =  vaatimustenmukaisuus  +  soveltuvuus 

 

 

Kuva 1. Kelpoisuuden muodostuminen 

 

Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen menetelminä on käytetty toimintatutkimusta 

tukenaan kirjallisuustutkimus. Havainnoinnista, haastatteluista ja käytännön 

kehitystyöstä koostuva toimintatutkimus koettiin parhaana tutkimusmenetelmänä 

soveltaa tämän tutkimuksen osittain vielä kaikille vieraaseen aiheeseen 

tuotehyväksynnän muuttuessa. Teemahaastattelujen ja informaalien keskustelujen 

kautta kerättyä aineistoa sovelletaan yrityksen nykytilanteen ja tutkimuksen 

lähtökohtien määrittelyssä. Kirjallisuustutkimuksen avulla tutustutaan yleiseen 

teoriaan, jota tullaan soveltamaan tuotehyväksynnän hallintakeinon kehittämisessä 
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ja sen johtamisessa käytännössä. Kuten toimintatutkimukseen kuuluu, kehitettiin 

ja tullaan jatkotutkimustoimenpiteinä kehittämään uutta tutkimusteoriaa: ohjeet 

kortiston ja sitä ohjaavan sisällyksen käyttöön, sekä koulutusaineistoa 

kokonaisuuden hallintaan, organisoitumiseen ja vastuun jakamiseen. 

Koulutusaineistoa tullaan täydentämään vielä tämän tutkimustyön jälkeen YIT-

tuotekorttien implementoimiseksi.  

 

Toimintatutkimus perustuu empirian osalta etnografiseen perusmalliin, joka 

perustuu tutkijan havaintoihin ja omiin tulkintoihin, eikä vaadi kokeellisia 

menetelmiä. Tutkimusmalli koostuu haastatteluista, havainnoinnista, käytännön 

kehitystyöhön osallistumisesta ja teorian kehittämisestä tutkittuun aiheeseen. 

Toimintatutkimus on tutkimusmuotona joustava menetelmä, joka sopii kaikille 

osapuolille vielä uuden ja vähän tunnetun aiheen tutkimiseen. (Hookanen-

Turunen 1999, 140–143.) Toimintatutkimus valittiin tutkimusmenetelmäksi tähän 

työhön, sillä tuotehyväksynnän muutokset ovat jatkuvia CE-merkinnän tullessa 

pakolliseksi rakennustuotteille. 

 

Rakennusalan pidempiaikainen seuranta ja YIT:n toimintatapojen tarkastelu 

antavat pohjaa tutkimustyölle. Havainnointi antaa todellisen kuvan organisaation 

tuotehyväksynnän tilanteesta ja ymmärryksestä, jota teemahaastatteluin on hyvä 

tarkentaa, jotta tutkimus ei kuitenkaan perustuisi vain tutkijan omaan 

näkemykseen. Toimintatutkimuksen osana teemahaastattelu soveltuu tämän 

tutkimustyön aiheeseen, jonka lainsäädäntö on muutosvaiheessa. (Hookanen-

Turunen 1999, 140–143.) YIT-tuotehyväksyntäkorttien kehittyessä haastattelun 

runko muotoutui vähitellen ja sitä muokattiin osittain haastateltavien toimenkuvan 

mukaan. Kun jonkin tiedon hallintamalli kehitetään toimintatutkimuksena, ovat 

keskeisinä näkökulmina organisaation oppiminen ja hallintamallin käyttäjien 

osallistaminen. Kehitystyöhön osallistuu organisaation jäseniä, kuten tässä työssä 

tuotepäällikkö ja CE-merkinnästä aiemmin vastannut teknisen toimiston 

päällikkö. Yrityksen kehitystyöhön toimintatutkimus on oivallinen menetelmä, 

jossa työkalun kehittämistä lähestytään yhdistämällä käytännön ongelmat aihetta 

tukevaan teoriaan. (Baskerville & Wood-Harper 1996; Lau 1999; Mumford 

2001.) 
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1.4 Raportin rakenne  

 

Tutkimusraportti etenee kuvan 2 mukaisesti. Raportin johdannossa esitellään työn 

tausta ja tavoitteet: Miksi tutkimusaihe on ajankohtainen ja mihin tällä 

tutkimuksella haetaan ratkaisua. Johdannossa esitetään työn rajaus, tutustutaan 

lyhyesti kohdeyritykseen ja toimintatutkimukseen. Teorialuvuissa perehdytään 

ennen kaikkea tuotehyväksynnän lainsäädäntöön, johon tämä tutkimustyö 

perustuu. EU:n rakennustuotedirektiiviin ja -asetukseen sekä 

tuotehyväksyntälakiin asettamat puitteet ovat taustalla tuotehyväksynnän 

muutoksiin. Toisaalta niiden taustalla on tuotteiden vapaan liikkuvuuden 

tavoittelu EU:n sisämarkkinoilla, jota käsitellään tarkemmin luvussa 2.1. CE-

merkintään ja tuotehyväksyntämenetelmiin perehdytään kolmannessa luvussa. 

Tässä tutkimustyössä tutustutaan tuotteen johtamiseen ja jatkuvaan uudistamiseen, 

sillä ne nähdään tuotehyväksynnän kannalta oleellisina. Keskitytään 

tuotehyväksynnän hallintaan, johtamiseen ja idean organisoitumiseen, joita 

käsitellään tarkemmin tutkimustyön neljännessä luvussa.  

 

Tutkimuksen empiriaosassa esitellään tarkemmin projektin etenemistä vaihe 

vaiheelta: Kuinka kehitys- ja tutkimusprosessin tuloksena on kehitetty keino 

hallita tuotehyväksyntää rakennusliikkeessä. Työkaluna tulevaisuudessa toimiva 

YIT-tuotehyväksyntäkortisto vaatii osallistumista tuoteryhmävastaavilta, jotta 

laaja kortisto saadaan luotua. Tämän tutkimuksen tuloksena on laadittu 

kymmenen mallikorttia, jotka esitellään tarkemmin luvussa 5. YIT-

tuotehyväksyntäortin rakenne on havainnollistettu mallikortissa liitteessä 3. 

Haastateltavien mielipiteet kirjattiin informaationa ja tuloksia analysoitiin 

tutkimuksen edetessä tulosten arviointiin luvussa 6. 
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 Kuva 2. Tutkimusrakenne  
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2 TUOTEHYVÄKSYNNÄN TAUSTA JA LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

2.1 Tavaroiden vapaa liikkuvuus 

 

Tavaroiden vapaata liikkuvuutta pidetään tärkeänä saavutuksena EU:n 

toiminnassa. Laaja ja avoin kilpailuympäristö edistävät yritysten liiketoimintaa ja 

markkinoiden koko taas parantaa alan yritysten ja kuluttajien mahdollisuuksia 

ostosten tekemiseen. CE-merkinnän avulla pyritään sujuvoittamaan EU:n 

sisämarkkinoita. Samalla pyritään poistamaan kaupan tekniset esteet ja 

helpottamaan tuotteiden asettamista markkinoille missä tahansa EU:n 

jäsenvaltiossa ilman kansallista hyväksyntää tai testausta. CE-merkinnällä 

varustettu tuote voi liikkua vapaasti Euroopan talousalueella, ETA-maissa, johon 

kuuluvat EU-maiden lisäksi Islanti, Liechtenstein ja Norja. Kun CE-

merkintäjärjestelmään opitaan, vähenee byrokratia, joka edelleen vähentää 

paperitöitä ja sitä kautta kustannuksia. CE-merkinnällä voidaan varmentaa 

tuotteiden ominaisuuksia ja sitä kautta mahdollistaa tuotteiden vapaa liikkuvuus. 

CE-merkintä antaa käyttäjille tietoa rakennustuotteiden ominaisuuksista ja 

vahvistaa sen, että rakennustuotteet ovat kansainvälisten vaatimustenmukaisia. 

(CPD 89/106/EEC, 6.1.) 

 

Tuotteiden vapaan liikkuvuuden toivotaan parantavan Euroopan talouskasvua, 

lisää työpaikkoja ja parantaa yrityksien valmiuksia laajentaa toimintaansa 

globaalisti. Kaupanteon rajoituksia on pyritty vähentämään Euroopan 

talousalueella jatkuvasti sisämarkkinoiden mahdollisuuksien lisäämiseksi ja 

niiden kehittämiseksi. (EC, 2010. 8.) Lainsäädännön ja vaatimusten 

yhtenäistämisen vuoksi yhä yleistyvä CE-merkintä tulee edelleen parantamaan 

sisämarkkinoiden tilannetta ja helpottamaan kaupankäynti ETA-maiden välillä. 

Tuotteen vapaa liikkuvuus mahdollistuu tuotteen ollessa asianmukaisesti CE-

merkitty, joka on mahdollista tuotteilla, joilla on olemassa harmonisoitu 

tuotestandardi (hEN) tai eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA). (YM. 2012.)  
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Tuotehyväksyntä ja suunnittelumääräykset yhtenäistyvät CE-merkinnän ja 

eurokoodien astuessa voimaan. CE-merkinnässä annettuja ominaisuuksia 

käytetään rakenteen mitoituksessa. Eurokoodeissa määriteltyjä 

mitoitusmenettelyjä käytetään CE-merkittävän tuotteen kantavuutta 

määriteltäessä. (Eurocodes 2012; Mölsä 2010.) "Näiden syiden vuoksi CE-

merkinnän käyttöönotto odottaa sitä, että rakennuskohteet suunnitellaan 

eurokoodeilla ja toisaalta eurokoodien käyttöä helpottaa se, että suunnittelun 

lähtötiedot saadaan CE-merkinnästä", sanoo johtaja Antti Koponen 

Rakennusteollisuudesta. (Mölsä 2010.) Eurokoodien ja CE-merkinnän taustalla on 

tavaroiden vapaa liikkuvuus, joka pohjautuu Euroopan unionin 

rakennustuotedirektiiviin ja -asetukseen. (Eurocodes 2012.) 

 

 

2.2 EU:n rakennustuotedirektiivi  

 

Rakennustuotedirektiivi (CPD) 89/106/EEC on hyväksytty Euroopan unionin 

neuvoston puolesta vuonna 1988. Se on laadittu EU:n jäsenmaiden lainsäädännön 

lähentämiseksi sekä rakennusalan tuotteiden kaupan teknisten esteiden 

poistamiseksi. EU:n jäsenmaiden on tullut implementoida 

rakennustuotedirektiivin säädökset osaksi kansallista lainsäädäntöä. Suomessa 

direktiivin tavoitteet on kirjattu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999), 151§ 

1. Rakennustuotedirektiivin vaatimuksia on säädetty myös ympäristöministeriön 

asetuksella (YMa) rakennustuotteiden hyväksynnästä 2003/1245. (YM 2004, 7.) 

Rakennustuotedirektiivin soveltamisalaan kuuluvat rakennustuotteet, jotka 

valmistetaan käytettäväksi pysyvinä osina rakennuskohteissa. Rakennustuotteella 

tarkoitetaan niin materiaaleja, elementtejä, esivalmisteisia järjestelmiä kuin 

laitteistojen komponentteja. Direktiivin mukaan tuotteen tulee täyttää talon- tai 

maa- ja vesirakennuskohteille asettamat olennaiset vaatimukset:  

1. mekaaninen lujuus ja vakavuus 

2. paloturvallisuus 

3. hygienia, terveys ja ympäristön suojelu 

4. käyttöturvallisuus 
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5. meluntorjunta 

6. energiatalous ja lämmöneristävyys, 

joiden tulee täyttyä kohtuullisessa ajassa taloudellisesti ja niitä voidaan soveltaa 

yhtä tai useampaa samanaikaisesti. Lisäksi rakennuskohteelta edellytetään 

pitkäaikaiskestävyyttä. Rakentamisessa käytettyjen rakennustuotteiden tulee olla 

ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne edistävät rakennuskohteen olennaisten 

vaatimusten täyttymistä. (CPD 89/106/EEC, 3.1.) 

 

CE-merkintä osoittaa, että valmistaja on noudattanut tuotteen valmistuksessa 

harmonisoitu tuotestandardia (hEN) tai eurooppalaista teknistä hyväksyntää 

(ETA). Rakennustuotedirektiivin mukaisen CE-merkinnän edellytyksenä on, että 

tuotteelle on valmistunut ja käyttöönotettu rakennustuotedirektiivin mukainen 

hEN tai ETA. Lisäksi rakennustuotteen tulee täyttää EU:n direktiivien sitä 

koskevat vaatimukset ja yhdenmukaistetut standardit, jotka valmistajan tulee 

tunnistaa. On olemassa yli 20 direktiiviä, joissa määritellään CE-merkintää 

edellyttävät tuoteryhmät. Valmistajan on itse tunnistettava tuotteeseensa 

sovellettavat EU-direktiivit. (EC 2012 b.)  

 

Euroopan komission Internet-sivuilla on tietoa EU:n jäsenmaista ja CE-

merkinnästä, joka on ollut käytössä EU-maissa jo vuodesta 1990 ja Suomessa se 

otettiin käyttöön ETA-sopimuksen perusteella vuoden 1994 alussa. Aluksi CE-

merkintä oli pakollinen leluissa, vuotta myöhemmin se vaadittiin myös 

sähkölaitteisiin ja koneisiin, mutta rakennustuotteissa se on yleistynyt vähitellen ja 

tulee pakolliseksi suurelle osalle rakennustuotteita 1.7.2013 tietenkin 

siirtymävaiheet huomioiden.  Vaikka CE-merkintä on ollut käytössä jo yli 

kaksikymmentä vuotta, se käsitetään toisinaan väärin. Sen uskotaan erheellisesti 

tarkoittavan tuotteen olevan Euroopassa valmistettu. CE-merkinnän voi kuitenkin 

saada missä päin maailmaa tahansa valmistettu tuote, ja sillä osoitetaan tuotteen 

vaatimustenmukaisuus – ei siis valmistusmaata. (EC 2012 a.) 

Rakennustuotedirektiivillä 89/106/ETY ei saavutettu tavoitteita 

rakennustuotteiden vapaasta liikkuvuudesta sen kahdenkymmenen vuoden 

voimassaolon aikana, joten rakennustuotedirektiivi päätettiin uusia. Kansalliset 
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täytäntöönpanoerot ovat yhtenä syynä direktiivin toimimattomuudelle. 

(Martinkauppi 2012, 5-14.)  

 

 

2.3 EU:n rakennustuoteasetus 

 

Uusi rakennustuoteasetus (305/2011) eli Euroopan parlamentin asetus 

rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja 

neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta tulee kokonaisuudessaan 

voimaan 1.7.2013. (Martinkauppi 2012, 13.) Rakennustuoteasetuksella 

(305/2011/EC) pyritään yksinkertaistamaan ja selkeyttämään toimenpiteiden 

avoimuutta sekä parantamaan tehokkuutta, kuten sen ensimmäisen artiklan 

kahdeksannessa kohdassa lausutaan. Rakennustuoteasetuksen sisällöstä ovat 

päättäneet Euroopan parlamentti, ministerineuvosto ja komissio. Asetus julkaistiin 

Euroopan Unionin virallisessa lehdessä, The Official Journal of European Union 

(OJ), 4.4.2011 ja osa asetuksesta tuli voimaan 20 päivää myöhemmin pääsisäisenä 

24.4.2011. (305/2011/EC.) 

 

Asetuksella pyritään varmistamaan rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus 

sisämarkkinoilla sekä takaamaan tarkkojen ja luotettavien tietojen saanti 

rakennustuotteiden suoritustasoista ja ominaisuuksista. Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (CPR 305/2011/EC) määrittää rakennustuotteita koskevat 

säännökset, joiden vaatimukset tulee huomioida kansallisissa tuotestandardeissa. 

Vaatimukset koskevat rakennusten ja rakentamiskohteiden  

- turvallisuutta 

- terveyttä 

- lujuutta 

- energiataloutta 

- ympäristönsuojelua 

- taloudellisuutta  

- muita yleisen edun kannalta oleellisia teknisen arvioinnin 

perusominaisuuksia.  
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Jo rakennustuotedirektiivissä määriteltyjä vaatimuksia on vielä tällä hetkellä 

olemassa kuusi ja seitsemäs vaatimus luonnonvarojen kestävästä käytöstä on 

tulossa voimaan myöhemmin vuosien päästä. Vaatimukset on määritelty tarkasti 

rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC) liitteessä 1.  

 

 

2.4 Rakennustuotteiden tuotehyväksyntälaki 

 

Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä (230/2003) on tullut voimaan 1.1.2004. 

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntälaki (RtL) on kansallinen laki, jonka 

soveltamisala koskee rakennustuotteelle maankäyttö- ja rakennuslaista (132/1999) 

ja sen nojalla annetuista säännöksistä johtuvan vaatimustenmukaisuuden 

toteamista. RtL sisältää EU:n rakennustuotedirektiivin periaatteita, jotka 

muuttuvat rakennustuoteasetuksen kumotessa direktiivin. Lakia tullaan 

uudistamaan voimaan tulevan rakennustuoteasetuksen päällekkäisyyksien 

poistamiseksi. Uudistus on tarkoitus saada voimaan 1.7.2013 alkaen. Laki tulee 

koskemaan niitä rakennustuotteita, jotka eivät kuulu harmonisoidun 

tuotestandardin (hEN) soveltamisalaan tai joilla ei ole eurooppalaista teknistä 

arviointia (ETA), eikä niitä siksi voida CE-merkitä. Hallituksen eduskunnalle 

antaman esityksen (HE) 82/2012 mukaan rakennustuotteen kansalliseen 

hyväksymiseen on kolme, valmistajalle vapaaehtoista tapaa ja neljäntenä 

määritelmä siltä varalta, että rakennustuotteen ominaisuuksia ei olisi muualla 

määritelty: 

1. tyyppihyväksyntä 

2. varmennustodistus 

3. valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen 

4. varmentaminen rakennuspaikkakohtaisesti, 

jotka tulevat muuttumaan hieman nykyisen rakennustuotteiden 

tuotehyväksyntälain määrityksistä. Näistä kansallisista 

tuotehyväksyntämenetelmistä kerrotaan tarkemmin seuraavassa luvussa. (HE 

82/2012; RakMK 132/1999; RtL 230/2003.) 
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3 RAKENNUSTUOTTEIDEN TUOTEHYVÄKSYNTÄ 

 

3.1 Tuotehyväksyntä 

 

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä tulee muuttumaan oleellisesti kesällä 2013. 

Ennen muutosta ja tätä tutkimustyötä tehdessä on tuotehyväksyntä vielä kuvan 3 

mukainen. Rakennustuotedirektiivi on osoitettu jäsenvaltioille implementoitavaksi 

kansallisessa lainsäädännössä (CPD 89/106/EEC). Suomessa noudatetaan 

maankäyttö- ja rakennuslakia, jossa säädetään ja määrätään 

rakennustuotedirektiiviin perustuvista rakennustuotteille asetetuista vaatimuksista 

sekä rakennusta ja muuta rakennuskohdetta koskevista olennaisista vaatimuksista. 

(MRL 2 §.) Tuotehyväksyntälaki (230/2003) koskee edelleen rakennustuotteiden 

hyväksymistä käytettäväksi rakentamiseen. 

 

 

 

 

Kuva 3. Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä ennen 1.7.2013 (RT 2012) 

 

Aiemmin rakennustuotemarkkinat ovat olleet suppeammat ja tuotehyväksyntä 

vapaampaa. Rakennustuotteille on saattanut olla joko tuotehyväksyntälakiin 

perustuva tyyppihyväksyntä, varmennettu käyttöseloste tai jokin vapaaehtoinen 
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sertifikaatti. Mikäli ei ole ollut merkintää tai todistusta on rakennustuotteen 

kelpoisuutta tarkasteltu rakennuspaikkakohtaisilla näytteillä tai tuotteiden 

valmistuksen laadunvalvonnalla. (VTT 2012.) Tuotevalikoiman laajentuessa 

rakennustuotemarkkinoiden globalisoitumisen kautta tulisi rakennustuotteiden 

ominaisuuksia kontrolloida tarkemmin. CE-merkintä tulee rakennustuotteille 

pakolliseksi, sillä halutaan lisätä tavaroiden vapaata liikkuvuutta EU:n 

talousalueella, mikä taas vaatii tarkempaa valvontaa. CE-merkintä mahdollistaa 

lisäksi rakennustuotteiden vertailukelpoisuuden, kun tuoteryhmien vaatimukset, 

jotka on lueteltu luvussa 2.2, ilmoitetaan samassa, vertailukelpoisessa muodossa.  

 

 

 

 

Kuva 4. Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä 1.7.2013 jälkeen (RT 2012) 

 

CE-merkinnän tullessa pakolliseksi rakennustuotteille Euroopan unionin 

lainsäädännön muutoksien vuoksi joudutaan kansallisia säädöksiä muokkaamaan 

kuvan 4 osoittamalla tavalla ristiriitaisuuksien poistamiseksi. Rakennustuoteasetus 

(CPR) tulee korvaamaan rakennustuotedirektiivin. Uusi rakennustuoteasetus tulee 

voimaan Suomessa sellaisenaan ilman kansallista voimaansaattamista 1.7.2013, 

kertoo Rakennuslehden Internet-sivuilla 14.4.2011 julkaistu artikkeli EU:n 

rakennustuoteasetus tulee osittain voimaan pääsisäisenä. Toisin sanoen asetus on 

sellaisenaan jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä (RT 2012). Kansallisista 
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vaatimuksista säädetään tuotehyväksyntälaissa, joka hallitus on antanut 

ehdotuksensa eduskunnalle (HE 82/2012). Tuotehyväksyntälakia joudutaan 

muuttamaan CPR:n päällekkäisyyksien poistamiseksi. Myös maankäyttö- ja 

rakennuslakia (MRL) ja sitä täydentävää Suomen rakentamismääräyskokoelmaa 

joudutaan uudistamaan. 

 

 

3.2 CE-merkintä 

 

CE-merkintä osoittaa, että tuote vastaa EU:n lainsäädäntöä, mikä mahdollistaa 

tuotteen vapaan liikkuvuuden Euroopan talousalueella. CE-merkintäjärjestelmä on 

luotu yhtenäistämään rakennustuotteiden ominaisuuksia ja laadunvarmistusta. 

EU:n rakennustuotedirektiivin (89/106/EEC) pyrkimysten ja tavoitteiden 

saavuttamiseksi luotu järjestelmä koskee rakennustuotteita, joihin kohdistuu jokin 

tai joitakin kuudesta myöhemmin luvussa 3.3 käsiteltävästä olennaisesta 

vaatimuksesta. Pysyväksi osaksi rakennusta kiinnitettävien rakennustuotteiden 

tulee täyttää kohteelle asetetut olennaiset vaatimukset. (CPD 89/106/EEC; YM 

2012.) 

 

CE-merkintä tulee ranskankielen sanoista ”Conformité Européenne” eli 

eurooppalainen vaatimustenmukaisuus. Euroopan talousalueella (ETA) 

markkinoitavissa rakennustuotteissa on oltava CE-merkintä, joka on tietynlainen 

vakuutus siitä, että tuote täyttää soveltavien EY-direktiivien olennaiset 

vaatimukset. Euroopan talousalue perustettiin vuonna 1994 sisämarkkinoiden 

toiminnan laajentamiseksi EU-maista Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) 

jäsenmaihin, joita oli tuolloin kuusi. EFTA:aan kuuluvat nykyään Islanti, Norja ja 

Liechtenstein sekä Sveitsi, joka ei kuitenkaan kansanäänestyksen vuoksi liittynyt 

Euroopan talousalueeseen. Perustamisvaiheessa ETA:n jäsenmaita oli EU:n 12 

jäsenmaan ja EFTA:n viiden liittyneen jäsenmaan kautta 17. Nykyään ETA:aan 

kuuluu 30 jäsenmaata, sillä EU on kasvanut ja sen myötä EFTA taas hieman 

kutistunut. (CPR 305/2011/EC; Schulz 2012.)  
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EU:n rakennustuotestandardit eli harmonisoidut tuotestandardit tulee ottaa 

käyttöön 1.7.2013 kaikissa jäsenmaissa. Osittain 24.4.2011 käyttöönotetussa EU:n 

rakennustuoteasetuksessa kansalliset tuotehyväksynnät korvataan CE-merkinnällä 

koskien niitä tuotteita, joilla on harmonisoitu tuotestandardi (hEN) tai joille on 

myönnetty eurooppalainen tekninen arviointi (ETA). CE-merkinnän tulo 

pakolliseksi aiheuttaa toimia suurelle osalle rakennustuotteiden valmistajia ja 

maahantuojia. Rakennustuotetta, joka kuuluu harmonisoidun tuotestandardin 

piiriin tai sille on myönnetty eurooppalainen tekninen arviointi, ei saa käyttää 

1.7.2013 jälkeen rakentamisessa ilman CE-merkintää. (YM 2011; YM 2012.) 

 

 

 

Kuva 5. Eurooppalainen rakennustuotteiden hyväksyntäjärjestelmä (Martinkauppi 

2012, 86.) 

 

Neuvoston laatimassa rakennustuoteasetuksessa määritellään rakennustuotteen 

olennaiset vaatimukset. CE-merkinnän hakemiseen on kolme tapaa. Euroopan 
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komissio antaessa toimeksianto Euroopan standardisoimisjärjestölle (CEN) 

rakennustuotteelle laaditaan harmonisoitu tuotestandardi (hEN). Eurooppalainen 

hyväksyntälaitosten järjestö (EOTA) voi laatia eurooppalaisen arviointiasiakirjan 

(EAD) niille rakennustuotteille, jotka eivät voi saada hEN:ia. Valmistaja tai 

maahantuoja voi edelleen EAD:iin pohjautuen testauttaa tuotteensa ja hakea sille 

eurooppalaista teknistä arviointia (ETA), jonka myöntää ilmoitettu laitos (NB) eli 

jäsenmaan hyväksymä ja komissiolle ilmoittama laitos. Suomessa ilmoitettu laitos 

on VTT Expert Services Oy (jäljempänä VTT). VTT suorittaa harmonisoidussa 

standardissa tai eurooppalaisessa teknisessä hyväksyntäohjeessa määriteltyjä 

varmentamis-, tarkastus- tai testaustehtäviä. Suoritettujen testausten jälkeen 

valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen (DoP), kuten kuva 5 osoittaa, ja 

vakuuttaa sillä tuotteensa olevan vaatimustenmukainen ja voi kiinnittää CE-

merkinnän rakennustuotteeseen. (Martinkauppi 2012, 32–51.) 

 

 

Yhdenmukaistetut standardi, hEN 

 

Tuotteella on kaksi varsinaista tapaa CE-merkintään: hEN ja ETA, joista 

yleisempi on yhdenmukaistettu standardi hEN, jota kutsutaan Suomessa usein 

harmonisoiduksi eli yhdenmukaistetuksi standardiksi. Se perustuu standardiin, 

joka laaditaan EU:n komission toimeksiannosta. Standardisointielimiä ovat 

Eurooppalainen standardointikomitea CEN ja Eurooppalainen hyväksyntälaitosten 

järjestö EOTA. Euroopan standardisoimisjärjestö CEN laatii eurooppalaiset EN-

standardit. Rakennustuotedirektiiviin pohjautuva harmonisoitu osa SFS-EN-

standardin kansilehdestä erottaa sen muista eurooppalaisista EN-standardeista. 

Tuotestandardi jakautuu vapaaseen osaan sekä harmonisoituun osaan. Standardin 

harmonisoidun osan lopussa on ZA-liite, joka osoittaa, mikä osa on harmonisoitua 

CE-merkintään liittyvää. Siinä määritellään lisäksi ne yleiset ja tekniset tiedot, 

joita kyseisen standardin mukaisten tuotteiden CE-merkinnässä tulee esittää.  
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Kuva 6. Harmonisoitujen tuotestandardien siirtymäajat 

 

Rakennustuotteiden CE-merkintä tulee pakolliseksi 1.7.2013, mutta 

todellisuudessa siirtyminen CE-merkintään tapahtuu Euroopan sisämarkkinoilla 

tuoteryhmittäin harmonisoitujen tuotestandardien tai eurooppalaisten teknisten 

arviointien valmistuessa. Euroopan komissio on sopinut yleisestä 

siirtymäaikajärjestelystä, kuva 6, siirtymävaiheen sujuvoittamiseksi. (hEN 

Helpdesk 2012.) DAV (date of availability) on päivämäärä, josta lähtien 

harmonisoitu tuotestandardi on saatavilla englanninkielisenä ja CE-merkinnän voi 

kiinnittää standardin määritelmänmukaiseen rakennustuotteeseen. Sen jälkeen 

kukin maa huolehtii kyseisen hEN:n vaatimista kansallisista menettelyistä, joihin 

on aikaa yhdeksän kuukautta. Sitä päivää, jolloin harmonisoitu tuotestandardi 

otetaan käyttöön, kutsutaan käyttöönottopäivämääräksi Dapp (date of 

applicability). Kansallisia tuotehyväksyntädokumentteja voidaan käyttää vuoden 

ajan CE-merkinnän rinnalla. DOW (date of withdrawal) on päivämäärä, jolloin 

hEN:n kanssa ristiriidassa olevat kansalliset standardit poistuvat käytöstä.  

 

 

Eurooppalainen tekninen arviointi, ETA 

 

Pääosa rakennustuotteista saa CE-merkinnän harmonisoidun tuotestandardin 

kautta. Mikäli tuotteella ei ole harmonisoitua tuotestandardia, CE-merkintä 

voidaan toteuttaa valmistajan hakeman eurooppalaisen tekniseen arvioinnin eli 
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ETA:n perusteella. ETA on vapaaehtoinen CE-merkintään johtava tekninen 

arviointi, joka on tarkoitettu erityisesti uusille, innovatiivisille tuotteille 

(Martinkauppi 2012). ETA-hyväksynnän piiriin kuuluvat tuotteet ovat tyypillisesti 

järjestelmiä, innovatiivisia tuotteita, harmonisoiduista tuotestandardeista 

poikkeavia tuotteita tai tuotteita, joita ei vielä ole standardisoitu (VTT 2012.). CE-

merkinnän on saanut ETA:n avulla jo yli 3000 rakennustuotetta.  

 

ETA on viideksi vuodeksi myönnettävä valmistaja- ja tuotehyväksyntä. ETA:n 

saa myöntää kansallisesti valittu arviointilaitos. Suomessa Ympäristöministeriön 

valtuuttama uuden rakennustuoteasetuksen mukainen arviointilaitos on VTT 

Expert Services Oy. Eurooppalainen hyväksyntälaitosten järjestö (EOTA) on 

kansainvälinen voittoa tavoittelematon arviointilaitosten yhteistyöelin. (YM 

2012.) Valmistaja tai maahantuoja hakee eurooppalaista teknisestä arvioinnista 

sen antamisesta vastaavalta laitokselta (TAB). Rakennustuotteella on ensin oltava 

eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD), jonka nojalla sille voidaan myöntää 

ETA. Se on mahdollinen myös sellaisille hEN:n piiriin kuuluville tuotteille, joiden 

hEN ei kata kyseistä käyttökohdetta tai tiettyä vaadittua ominaisuutta. Direktiivin 

voimassaolon aikana saatu ETA:n voimassaolo jatkuu asetuksen kumotessa 

direktiivin, jolloin ETAG:t muuttuvat EAD:ksi. Komission 

rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC) mukaan eurooppalainen tekninen arviointi 

perustuu eurooppalaiseen arviointiasiakirjaan (EAD), joka julkaistaan hEN tapaan 

EU:n virallisessa lehdessä.  

 

Eurooppalainen tekninen arviointi saattaa perustua joko eurooppalaiseen 

arviointiasiakirjaan (EAD) tai CUAP-menettelyyn. CUAP-menettely tarkoittaa 

helpompaa tapaa eurooppalaisen arviointiasiakirjan laatimiseen. Sen laatii 

kansallinen arviointilaitos tuotteen arvioimiseksi ja hyväksymiseksi. CUAP ei ole 

julkinen EAD:n tapaan. Voimassa olevien ETA-hyväksyntöjen kansilehdet on 

saatavilla EOTA:n Internet-sivuilta, mutta varsinaisen ETA:n saa valmistajalta. 

(EOTA 2012.) Eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG) ollessa 

teknisen hyväksynnän pohjana, vastaava siirtymäaika on yleensä kaksi vuotta. Jos 

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä on saatu konsensusmenettelyn (CUAP) 

kautta, ei siirtymäaikoja tarvita. Tuoteryhmäkohtaiset siirtymäajat julkaistaan 
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Euroopan yhteisöjen virallisen lehdessä. Yhdeksän kuukauden kuluttua 

harmonisoidun tuotestandardin valmistumisesta standardi julkaistaan.  

 

 

Yksinkertaistettu menettely 

 

Kolmas tapa hakea CE-merkintää on mahdollinen vain mikroyrityksille ja 

pienissä eri tuotteitaan valmistaville yrityksille on olemassa poikkeava menettely 

CE-merkinnän kiinnittämiseksi rakennustuotteeseen. Rakennustuoteasetuksessa 

määritellään mikroyritys pieneksi, korkeintaan kymmenen työntekijän yritykseksi. 

Rakennustuoteasetuksen valmisteluvaiheessa yksinkertaistettu menettely (STD) 

nähtiin välttämättömänä mikroyritysten tai pienissä erissä tuotteitaan valmistavan 

yrityksen kannalta. Tällaisia yrityksiä ei haluttu ajaa taloudelliseen ahdinkoon 

nostamalla heille aiheutuvia kustannuksia CE-merkinnän tullessa pakolliseksi. 

Samalla on pyritty pitämään järjestelmä sellaisena, että tuotteiden turvallisuustaso 

ei alenisi. Yksinkertaistettu menetelmä on nimensä mukainen. Valmistaja saa 

testituloksia vastaavan tiedon käyttöönsä muilla keinoin kuin testaamalla 

tuotettaan harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti. Valmistajan määrittäessä 

tuotetyyppi korvataan tyyppitestaus asianmukaisella teknisellä asiakirjalla, jonka 

tulee sisältää tuotteen oleelliset tiedot. Sen sisällölle ei ole kuitenkaan asetettu 

spesifisiä vaatimuksia toisin kuin suoritustasoilmoitukselle, jolla valmistaja 

ilmoittaa rakennustuotteen suoritustason. Ilmoitettava suoritustaso vastaa 

valmistajalle toimitettujen komponenttien tai järjestelmän testituloksia. Niiden 

hyödyntämiseen valmistajan on saatava kuitenkin lupa toimittajalta, jolloin 

toimittajan vastuu tuloksista säilyy hänellä itsellään. (Martinkauppi 2012, 112–

119.) Suoritustasoilmoituksen (DoP) on katettava vähintään ne ominaisuudet, 

joiden osalta vaatimuksia kyseissä jäsenmaassa on voimassa. Siitä on löydyttävä 

ainakin yksi relevantti ominaisuus käyttökohteen kannalta. Komissio voi 

määrittää rakennustuotteille käyttökohteittain vaadittavat perusominaisuudet. 

(Virtanen 2011.) 
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3.2.1 CE-merkinnän käyttöönotto ja sen hallinta 

 

Rakennustuotteiden CE-merkintä on vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka 

perustuu rakennustuotedirektiiviin ja sen kumouduttua rakennustuoteasetukseen. 

Merkintä osoittaa rakennustuotteen olevan myyntikelpoinen kaikissa Euroopan 

talousalueen maissa. Tuotteen sopivuutta rakennuskohteeseen arvioidaan lisäksi 

kohdekohtaisesti tarkastellen sen soveltuvuutta. Kun tuote on varustettu CE-

merkinnällä, sen valmistaja vastaa siitä, että tuote on EU:n 

lainsäädännönmukainen. Todistukseksi siitä valmistaja laatii 

suoritustasoilmoituksen, josta osoituksena tuotteisiin kiinnitetään CE-merkintä. 

Rakennustuotteiden CE-merkintä ei ole laatumerkki, eikä se takaa tuotteen 

käytettävyyttä rakennuskohteessa. Rakennustuote on kelpoinen, kun se CE-

merkinnän lisäksi voidaan katsoa suunnitelmanmukaiseksi. 

Vaatimustenmukaisuus tarkoittaa sitä, että tuote täyttää kansainväliset sekä 

kansalliset vaatimukset kunkin tuoteryhmän osalta. Soveltuvuudella sen sijaan 

tarkoitetaan rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaista suunnitelmanmukaisuutta. 

Yksinkertaisesti: kelpoisuus = yleinen vaatimustenmukaisuus + 

suunnitelmanmukaisuus.  

 

CE-merkinnän käyttöönottoprosessi sisältää kuusi välttämätöntä vaihetta, joita 

noudattamalla lainsäädännön vaatimukset täyttyvät ja tuotteen myyminen 

Euroopan talousalueella mahdollistuu.  

1. Tunnista direktiivit ja yhdenmukaistetut standardit, jotka koskevat tuotetta. 

On olemassa yli 20 direktiiviä, joissa määritellään CE-merkintää 

edellyttävät tuoteryhmät. Valmistajan on itse tunnistettava tuotteeseensa 

sovellettavat EU-direktiivit. 

2. Tarkista tuotekohtaiset vaatimukset 

- Valmistajan tehtävänä on varmistaa, että tuote vastaa EU:n 

lainsäädännön oleellisia vaatimuksia 

3. Tarkistetaan tarvitaanko tuotteelle ilmoitetun laitoksen puolueeton 

vaatimustenmukaisuusarvio. 

- Kussakin tuotetta koskevassa direktiivissä määritellään onko CE-

merkintää varten hankittava arvio ilmoitetulta laitokselta. 
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4. Tuotteen testaus ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen 

- Valmistajan tulee testata tuote asianmukaisesti ja tarkistaa sen 

vastaavan EU:n lainsäädäntöä.  

- Noudattamalla asianmukaisia EU:n harmonisoituja standardeja 

valmistaja täyttää direktiivien keskeiset oikeudelliset vaatimukset. 

- Yhdenmukaistettujen standardien käyttö on vapaaehtoista. 

5. Valmistaja laatii tarvittavat tekniset asiakirjat ja pitää ne saatavilla. 

Valmistajan on laadittava direktiivien edellyttämät tekniset asiakirjat 

tuotteen vaatimustenmukaisuuden ja riskien arviointia varten. 

- Tekniset asiakirjat ja EU:n vaatimustenmukaisuusilmoitus on 

pyynnöstä esitettävä kansallisille viranomaisille.  

6. Kiinnitetään CE-merkintä tuotteeseen ja liitetään mukaan EY:n 

vaatimustenmukaisuusilmoitus. 

- Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä tuotteeseen: 

- näkyvästi ja pysyvästi 

- luettavasti tuotteeseen tai sen tyyppikilpeen. (EC 2012a.)  

 

 

CE-merkintä tuotteessa 

 

CE-merkinnän kiinnittämisellä tarkoitetaan rakennustuotteen merkitsemistä CE-

merkinnällä. CE-merkintä voidaan kiinnittää sellaisiin rakennustuotteisiin, joista 

valmistaja on laatinut suoritustasoilmoituksen. Suoritustasoilmoitus on ainoa tapa 

antaa tietoa rakennustuotteesta, jolla on harmonisoitu tuotestandardi (hEN) tai 

eurooppalainen tekninen arviointi (ETA). Se laaditaan saatettaessa 

rakennustuotemarkkinoille ensimmäisen kerran. Kiinnittämällä CE-merkinnän 

tuotteeseen, valmistaja vastaa, että tuote on testattu rakennustuoteasetuksen 

vaatimustenmukaisesti. Lisäksi valmistaja joutuu vastuuseen siitä, että 

rakennustuote on ilmoitettujen suoritustasojen ja vaatimusten mukainen. CE-

merkinnän saa kiinnittää tuotteeseen valmistaja tai hänen valtuuttama edustaja. 

(Martinkauppi 2012, 32–54.) Mikäli CE-merkintää ei jostain syystä voida 

kiinnittää suoraan rakennustuotteeseen esimerkiksi sen pienen koon vuoksi, tulee 
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CE-merkintä löytyä rakennustuotteen pakkauksesta tai tuotteen mukana saatavista 

asiakirjoista. CE-merkinnästä tulee käydä ilmi kuvassa 7 esitetyt tiedot. 

 

Kuva 7. CE-merkintä CPD:n mukaan 

 

Kaikissa tilanteissa CE-merkintää ei tarvita, vaikka rakennustuotteella olisikin 

hEN tai ETA. Rakennustuoteasetuksen 305/2011 5 artiklan mukaan CE-merkintää 

ei tarvita, eikä siis suoritustasoilmoitusta tarvitse laatia, kun kyseessä on 

- omaan käyttöön valmistettava tuote 

- yksilöllisesti tai tilaustuotteena valmistettu tuote, jonka valmistaja asentaa 

- työmaalla valmistettu rakennustuote 

- perinteiseen tapaan tai suojellun kohteen kannalta soveltuvaan tapaan 

valmistettava rakennustuote. 

Suomessa maankäyttö- ja rakennuslain 152 §:n mukaan asianmukaisesti CE-

merkinnällä varustetun tuotteen katsotaan täyttävän tuotteelle sen ilmoitetussa 

käyttökohteessa asetetut vaatimukset. Lain mukaan viranomaisten on siis 

hyväksyttävä CE-merkinnällä varustettu tuote rakentamisessa edellyttäen, että 

tuote on suunnitelmienmukainen ja täyttää rakennukselle asetetun vaatimustason. 

Ympäristöministeriön YM ja Rakennusteollisuuden RT 2011 julkaiseman 

Rakennusalan standardisointiselvityksen mukaan CE-merkintään johtavan 
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standardisoinnin tavoitteena on tuotteiden suoritustasojen määrittämisen ja 

ilmoittamisen helpottaminen yhdenmukaistamalla käytäntöjä. Standardisoinnin 

avulla rakentamisen laatua, jota ei analysoida tässä tutkimustyössä tarkemmin, 

pystytään kontrolloimaan osittain paremmin. (MRL 132/1999; YM 2004.) 

 

 

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

 

CE-merkittyjen rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan valmistajan 

ja ilmoitetun laitoksen suorittamin toimenpitein. Vaatimustenmukaisuuden 

osoittamiseen käytetyt menettelyt vaihtelevat tuoteryhmittäin. EU:n 

rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC) määrittämä suoritustason pysyvyyden ja 

vakauden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (AVCP) sisältää 

määräytymiskriteeritasoa, jotka ovat asetuksen astuessa voimaan 1+, 1, 2+, 2, 3 ja 

4. Niistä 1+ edellyttää tiukinta ilmoitetun laitoksen varmennusta ja luokassa 4 

valmistaja suorittaa CE-merkinnän toimenpiteet itsenäisesti.  

 

Taulukko 1. Vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa käytettävät menettelytavat 

ja eri osapuolten tehtävät (YM 2004.) 
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3.2.2 Testaukset ja markkinavalvonta 

 

VTT on rakennustuotteiden ilmoitettu laitos (NB), joka auttaa yrityksiä tuotteiden 

CE-merkintäprosessissa. VTT käyttää tuote- ja testausstandardeihin pohjautuvia 

testausmenetelmiä, joita on useita riippuen rakennustuotteesta. Kunkin 

rakennustuotteen kohdalla käytettävä testausmenetelmä määritellään SFS-

standardin ZA-liitteessä. VTT testaa tuotteita VTT-sertifikaattia sekä CE-

merkintää varten. Heidän palvelunsa kattavat rakennustuotteiden CE-merkintään 

liittyviä palveluja useiden tuoteryhmien ja niihin liittyvien standardien osalta. 

(VTT 2012.) 

 

Rakennustuotteeseen kiinnitetty CE-merkintä osoittaa tuotteen olevan 

suoritustason mukainen ja, että se on testattu standardin mukaisella 

testausmenetelmällä. Vaikka valmistaja tai maahantuoja näin vakuuttaa saattaa 

mukaan mahtua väärinkäytöksiä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on 

ympäristöministeriön valtuuttama CE-merkittyjen tuotteiden markkinavalvoja, 

joka valvoo kaikkia Suomen markkinoilla olevia CE-merkittyjä tuotteita. 

Suomessa markkinavalvonta perustuu rakennustuotteisiin, joilla on EU:n 

rakennustuotedirektiivin ja jatkossa asutuksen mukaisia teknisiä vaatimuksia. 

(Tukes 2008.) 

 

Tukes valvoo tuotteiden tuotehyväksyntää myös EU-alueella. Tuotevalvonta 

valvonta koostuu ensivalvonnasta sekä viranomaisen tekemästä 

markkinavalvonnasta. Valmistaja suorittaa ensivalvonnan varmistamalla 

rakennustuotteidensa vaatimustenmukaisuuden, jonka ilmoitettu laitos tarkastaa ja 

laatii siitä lausunnon, joka edelleen varmistetaan markkinavalvonnalla. 

Ensivalvonnan jälkeen rakennustuote voidaan saattaa markkinoille, jossa 

tuotteiden turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta Tukes valvoo. 

Markkinavalvonnalla valvotaan niin valmistajiin, maahantuojiin kuin 

jälleenmyyjiinkin kohdistuvaa toimintaa. Tukes valvoo kaikkia CE-merkittyjä 

rakennustuotteita. Valvonnan edellyttämät mahdolliset toimenpiteet määrittelevät 

lait ja asetukset. (Tukes 2008.) Kun rakennustuote ei kuulu joukkoon, jota Tukes 

valvoo eli se ei kuulu harmonisoidun standardin soveltamisalaan eikä sillä ole 
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eurooppalaista teknistä arviointia, määritellään sen tuotehyväksyntä kansallisesti. 

(HE 82/2012.) 

 

 

3.3 Kansalliset tuotehyväksyntämenetelmät  

 

Rakennustuotteiden suoritustasovaatimuksissa on Suomen ja muun Euroopan 

välillä rakentamisen perusvaatimusten erilaisuudesta johtuvia eroja. Suomessa 

ilmasto-olosuhteiden pakosta on vaatimusten oltava tiukempia, kuten vaatimus 

rakennustuotteen pakkasenkestävyydestä. Kansallisia vaatimuksia joudutaan 

muokkaamaan CE-merkinnän tullessa pakollisiksi, sillä RtA:n ristiriitaisuudet on 

poistettava. Suoritustasojen vaatimusarvot pyritään yhdenmukaistamaan 

vertailukelpoisiksi harmonisoiduissa tuotestandardeissa ilmoitettujen muotojen 

kanssa. Rakennustuotteita valittaessa on muistettava huomioida myös kansalliset 

vaatimukset, vaikka tuotteella olisikin CE-merkintä. (YM ja RT 2011, 42.) 

Suomessa vahvistetut SFS-standardit laatii voittoa tavoittelematon rekisteröity 

yhdistys SFS ry, jonka jäsenkunta koostuu elinkeinoelämän järjestöistä, 

tutkimuslaitoksista ja Suomen valtiosta. (SFS 2012.) Kansalliset 

soveltamisstandardit (NAS) julkaistaan SFS 700 sarjassa. Niitä laaditaan 

täydentämään harmonisoitujen tuotestandardien määrittämiä vaatimuksia. (RT 

2012.) Kansallisissa soveltamisstandardeissa asetetaan rakennustuotteiden 

ominaisuuksille vähimmäisarvot, jotka eivät ole sitovia vaan toimivat raja-

arvoina. (YM ja RT 2011, 42.)  

 

 

FI-merkki  

 

FI-merkin perusteena on yleensä suomalainen SFS-standardi, eurooppalainen EN-

standardi tai maailmanlaajuinen IEC- tai ISO-standardi. Sitä haetaan kirjallisella 

hakemuksella ja voidaan myöntää tyyppitestatulle tuotteelle. Rakennusalan 

tuotteista SFS-standardiin perustuva FI-merkki tulee olla betoniraudoitteissa, mikä 

on rakennusvalvonnankin vaatimus. FI-merkillä osoitetaan tuotteen täyttävän 
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suomalaisten rakennusmääräysten vaatimukset. Suomalainen rakennusvalvonta 

hyväksyy vain FI-merkittyjen betoniterästen käytön betonielementeissä. (FI-

merkki 2012.) FI-merkin vaatimusten mukaan tarkastettu betonielementti täyttää 

automaattisesti suomalaisen rakennusvalvonnan vaatimukset mukaan lukien myös 

betonipinnan sisään piiloon jäävät betoniteräkset (FI-merkki 2012). 

Teknologiateollisuus ry:n mukaan FI-merkistä voidaan poikkeuksena mainita 

teräsrakenteet, joilla on rinnakkain CE-merkintä ja FI-merkki helmikuuhun 2014 

saakka. Lisäksi hallituksen eduskunnalle antaman esityksen 82/2012 mukaan 

rakennustuotteen kansalliseen hyväksymiseen on neljä, valmistajalle 

vapaaehtoista tapaa, jotka määritellään seuraavissa kappaleissa.  

 

 

Tyyppihyväksyntä 

 

Tyyppihyväksyntä tulee olemaan nykyisen kaltainen ja sen tulee perustua 

ympäristöministeriön antamiin tyyppihyväksyntäasetuksiin, joissa säädetään 

tyyppihyväksynnän perusteista rakennustuotekohtaisesti. Se voidaan myöntää 

vain rakennustuotteille, joille ympäristöministeriö on antanut 

tyyppihyväksyntäasetuksen. Rakennustuotteita, jotka voidaan CE-merkitä, ei 

voida tyyppihyväksyä eikä niiltä voi vaatia varmennustodistusta. (YM 2012.) 

Tyyppihyväksynnällä hyväksytään sellaisia rakennustuotteita, joilla on vaikutusta 

rakennuskohteen olennaisiin teknisiin vaatimuksiin (HE 82/2012, 5). 

Tyyppihyväksynnän antaa ympäristöministeriö tai tyyppihyväksyntälaitos. 

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan säätää rakennustuotteen perusteista, 

joista tulee antaa selvitys tyyppihyväksyntää haettaessa. (RtA 1245/2003.) 

Tyyppihyväksyntä voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. 

Rakennustuotteen hEN:n siirtymäajan päätyttyä tai sen saadessa ETA, määräaika 

päättyy päätöksessä asetettua aiemmin. Valmistuksen laadunvalvonnan tulee 

varmistaa valmistettavien tuotteiden olevan tyyppihyväksynnän ominaisuuksien 

mukainen. Valvonnasta huolehtii valmistaja omalla sisäisellä laadunvalvonnallaan 

suorittaen testauksia. Hyväksytty toimielin suorittaa valmistajan tehtaan ja 

laadunvalvontajärjestelmän alkutestauksen sekä valvoo sisäistä laadunvalvontaa 
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jatkuvasti tekemällä testauksia tehtaalla tai jo markkinoille saatetusta tuotteesta. 

(HE 82/2012, 11–13.)  

 

 

Varmennustodistus 

 

Varmennustodistus on aiemman varmennetun käyttöselosteen kaltainen ja on 

hallinnollisesti aiempaa helpompi tapa rakennustuotteen hyväksymisessä. (YM 

2012.) HE 82/2012 11 §:n mukaan suurin muutos rakennustuotteiden 

kansallisessa hyväksymisessä on aikaisemmista varmennetuista käyttöselosteista 

luopuminen ja varmennustodistusten käyttöönotto niitä korvaamaan. 

Varmennustodistus on tyyppihyväksyntää kevyempi menetelmä, joten se 

kohdistuu rakennuksen teknisten ominaisuuksien kannalta vähemmän 

merkityksellisiin tuotteisiin. Hallituksen esityksessä 28/2012 mainittuja 

esimerkkituotteita, joita varmennustodistus voisi koskea, ovat muun muassa 

harmonisoiduista tuotestandardeista poikkeavat rakenneteräkset, tietyt betonin 

lisäaineet ja erikoislaastit. Varmennustodistuksen voi antaa ympäristöministeriön 

hyväksymä toimielin, joka päättää mitä tietoja tuotteesta tulee antaa. 

Varmennustodistus myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan, kuten 

tyyppihyväksyntä. Hyväksytty toimielin voi vaatia tuona aikana suoritettavan 

määräaikaisarviointeja sitä vaativissa tilanteissa. (HE 82/2012, 13–15.)  

 

 

Valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen 

 

Vaihtoehtoisesti rakennustuote voidaan hyväksyä jo tuotantoprosessin aikana, 

valmistuksen laadunvalvonnan varmentamisella, jolloin ympäristöministeriön 

valtuuttama henkilö, laadunvalvonnan varmentaja, varmentaa valmistuksen 

laadun henkilökohtaisesti. (YM 2012.) Rakennustuotteen ominaisuudet voidaan 

vapaaehtoisesti osoittaa valmistuksen laadunvalvonnalla, mikäli se ei kuulu hEN 

soveltamisalaan tai se ei ole oleellinen rakennuksen teknisten ominaisuuksien 

kannalta. Laadunvalvontajärjestelmä koostuu käytännössä tuotannon sisäisestä 

laadunvalvonnasta, josta valmistaja laatii todistuksen (FPC), sekä valmistajan 
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omista testeistä sekä laadunvalvojan suorittamasta sisäisen laadunvalvonnan 

varmentamisesta. Ympäristöministeriön asetuksella voidaan tarkentaa 

valmistuksen laadunvalvonnan säädöksiä. Hallituksen esityksen 28/2012 

mukaisesti esimerkiksi valmisbetoni, tekniset hormielementit, kylpyhuone-

elementit, harkoista kootut seinäelementit ja isot betoniputket voidaan varmentaa 

valmistuksen laadunvalvonnan varmentamisella. (HE 82/2012, 15–16.)  

 

 

Rakennuspaikkakohtainen varmentaminen 

 

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi hyväksyä rakennustuotteen 

rakennuspaikkakohtaisesti, rakennuspaikkakohtaisella varmentamisella tekemällä 

rakennuspaikkakohtaiset kokeet paikanpäällä. Hän saattaa edellyttää kelpoisuuden 

osoittamista asiakirjoin tai vaatia testausta, mikäli rakennustuotteen kelpoisuutta 

ei ole muulla tavoin osoitettu. Esimerkiksi betonivalmisosille tarkastus on 

pakollinen, mikäli niitä ei ole CE-merkitty. (YM 2012.) HE 82/2012 mainitaan 

rakennuspaikkakohtaista varmentamista sovellettavan esimerkiksi palo-oviin tai -

ikkunoihin, jotka eivät täytä tyyppihyväksynnän vaatimuksia esimerkiksi testattua 

rakennustuotetta suuremman kokonsa vuoksi. Rakennusvalvonta voi vaatia 

rakentajaa selvittämään rakennustuotteen kelpoisuuden, jolloin rakentaja vastaa 

kustannuksista. Mahdollisesti vaadittavat rakennuspaikkakohtaiset kokeet jostakin 

rakennustuotteesta tulee hyväksyttää laadunvalvonnan varmentajalla. (HE 

82/2012, 16–17.)   
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4 RAKENNUSTUOTTEEN JOHTAMINEN 

 

4.1 Tuotteen johtaminen 

 

Tehokkuus on taloudellisuutta eli kykyä käyttää niukkoja resursseja säästeliäästi 

(Karlöf 2004, 210). Säästeliäisyydellä Karlöf tarkoittaa optimointia laadun ja 

kustannusten tai arvon ja tuottavuuden välillä. Tehostamisen ei suonkaan ole 

tarkoitus kohdistua kerralla koko yritykseen, vaan on tärkeää keskittyä pieniin 

osa-alueisiin, joista kokonaisuus rakentuu. Työn tehostamisella pyritään 

yksinkertaistamaan työvaiheita järjestelmällisen kokonaisuuden saavuttamiseksi. 

Työn tehostaminen voidaan Karlöfin (2004) esittämän teorian mukaan jakaa 

neljään vaiheeseen: 

1. edellytykset ja johdanto 

2. tehokkuuden analyysi 

3. asemointi nykytilanteessa 

4. suositukset ja toimenpiteet. (Karlöf 2004, 209–212.) 

 

Tehokkuus voidaan määritellä niin käsitteenä tai välineenä pohdittaessa 

tehostamisen edellytyksiä. Tehostamistyön alkuvaiheessa tulisi kohdata 

mahdollinen vastarinta ja pyrkiä voittamaan se. Keskittyminen tehokkuuden 

parantamiseen saa vauhtia yleisestä taloustilanteesta. Jotain on tehtävä, jotta 

organisaation menestymiseksi vaikeampinakin aikoina. (Karlöf 2004, 212-215.) 

Tehokkuutta voidaan analysoida pohtimalla yrityksen tuottavuutta sen kautta mitä 

yritys tuottaa ja toimittaa sekä laskemalla sen kustannukset yksikköä kohden 

edelleen tuottavuuteen nähden. Jonkun on analysoitava tuottavuudella saavutettuja 

tuloksia tietyin kriteerein toiminnan arvon määrittämiseksi. Sen apuna on hyvä 

olla tehostamisväline, joka helpottaa työvaiheita tai niiden analysointia. 

Tehostamisen kolmannessa vaiheessa tehokkuus tulee asemoida ja sille tulee 

asettaa tavoiteltava taso. Kustannusten kasvaessa ja tehokkuuden laskiessa olisi 

organisaation viimeistään ryhdyttävä tehostamaan toimintaansa. Mieluiten 

tehostamista on hyvä pyrkiä yrityksessä kasvattamaan jatkuvasti, jotta 

laskusuhdanteita ei kohdattaisi. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä kannattaa 
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miettiä rakentavia tapoja työtapojen tehostamiseksi. Tehostamisen keinoja voivat 

olla ulkoistaminen, jatkuva uuden oppiminen, vertailu- tai hyötyanalyysi. Kuten 

kuvassa 8, tehokkuuden analyysin tulosten perusteella pitäisi yrityksen osata 

implementoida keinot sen hallintaan. Samoin tehokkuuden edellytykset tulisi 

pystyä muuttamaan toimenpiteiksi, jotta arvo ja tuottavuus saataisiin 

mahdollisimman kannattaviksi. (Karlöf 2004, 212-228.) 

 

 

Kuva 8. Tehokkuus pähkinänkuoressa (Karlöf 2004, 211). 

 

Tämän tutkimustyön ja tuotteen johtamisen määrittelyn taustalla tehostamisen 

lisäksi on keskeisenä terminä tuotestrategia, joka on osa yrityksen laajempaa 

strategiahierarkiaa. Rautava (1993, 9-10) määrittelee strategian yrityksen 

pitkäntähtäimen keinoksi sopeutua ympäristömuutoksiin resursseja uudelleen 

suuntaamalla voittoa tuovalla tavalla. Strategiahierarkia koostuu organisaation 

kaikkien osa-alueiden eritellyistä strategioista, kuten liiketoiminta-, markkinointi-, 

talous-, tuotanto-, henkilöstö- ja kehitysstrategia kaikkine alaryhmineen, jotka 

tähtäävät yhdessä operatiivisen ja taktisen toiminnan onnistumiseen taloudellisesti 

kannattavalla tavalla. (Rautava 1993, 13.) Tuotejohtamisessa on kyse 

järjestelmällisestä ja tehokkaasta tuotteiden kehittämisprosessista, joka tähtää 

asiakasarvonluomiseen. Tuotejohtamiseen on monia syitä, kuten Urban ja Hauser 

(1980, 3-9) luettelevat:  
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1. taloudelliset tavoitteet 

2. myynnin kasvu 

3. kilpailuasema 

4. tuotteen elinkaaren pidentäminen 

5. teknologisen kehityksen paine 

6. uudet innovaatiot 

7. normit ja säännökset 

8. raaka-aineiden hinta ja saatavuus 

9. ympäristön demografiset muutokset ja 

10. asiakkaiden tarpeet. 

 

Terminologia tuotejohtamiseen johtavista syistä saattaa tuntua vieraalta 

sovellettaessa sitä rakennustuotteiden johtamiseen. Tuotteen johtamisessa 

tärkeintä ovat realistiset päämäärät. Toissijaista on se kenen toimesta päämäärät 

ovat asetettu, kunhan johto voi ne hyväksyä. Tuotejohtamisen prosessimalli 

koostuu mahdollisuuksien tunnistamisesta, suunnittelusta, testauksesta, 

lanseerauksesta ja tulosten hallinnasta, esittävät Urban ja Hauser (1980, 33). 

Tuotteenjohtamisen prosessimallin suunnitteluvaihe jakautuu useisiin 

alaprosesseihin (Urban & Hauser 1980, 158), joista tässä työssä keskitytään 

tuotejohtamisen kokonaisvaltaiseen hallinnoimiseen suunnittelu- ja 

tuotantovaiheessa. Tuotejohtamisen perimmäinen tarkoitus on saada yritys 

toimimaan niin, että tuotteet vastaavat asiakkaiden tarpeisiin parhaalla 

mahdollisella tavalla. Toimintatapa vaatii jatkuvaa kehittämistä, josta tarkemmin 

seuraavassa luvussa.  

 

 

4.2 Tuotejohtaminen rakennusalalla 

 

Tarkasteltaessa asuntotuotetta tuotteen asukkaan ja markkinoiden näkökulmista 

nousevat eri asiat tärkeään asemaan. Asuntotuotteen tulisi olla  

1) tuotteen näkökulmasta: 
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- Yritys valitsee kestävät, laadukkaat ja kustannustehokkaat 

rakennustuotteet. 

- Tuotelähtöinen ajattelu on yleisin tuotestrategian muoto. Yritykset 

soveltavat sitä niin yrityksen kuin tuotteen elinkaaren 

alkuvaiheessa. Monet jatkavat strategiaansa tuotteen näkökulmasta 

jättäen asiakas- ja markkinalähtöisen ajattelun vähemmälle.   

 

2) asiakkaan näkökulmasta: 

- Asiakasarvo on lähtökohtana asuntotuotteen hallinnassa.  

- Rakennusmateriaalit valitaan asiakkaan toiveiden mukaisesti, mikä 

vaatii ymmärrystä siitä mitä on asiakkaan kokema arvo ja kuinka 

se syntyy.  

- Rakennusliikkeessä asiakaslähtöisesti valittavia tuotteita ovat 

pintamateriaalit ja kalusteet, jotka tuleva asukas saa valita YIT:n 

esittämien valmiiksi hinnoiteltujen vaihtoehtojen joukosta tai 

vaihtoehtoisesti hän saa asuntoonsa minkä tahansa tapetin 

muutostyönä lisämaksusta. 

- Asukas pystyy vaikuttamaan valintoihinsa tilausaikataulun 

mukaisesti. Tilausaikataulu kulkee suunnilleen samassa tahdissa 

työmaan aikataulun kanssa, mutta tietenkin hieman edellä, jotta 

rakennustuotteet saadaan tilattua työmaalle uuden työvaiheen 

käynnistymiseen mennessä. 

 

3) markkinoiden näkökulmasta:  

- Asunto-osakeyhtiön ja asunnon kokonaisuus ovat ratkaisevia. 

- Kilpailuanalyysin mukaan asuntotuotteen tulisi olla 

hintalaatusuhteeltaan kilpailijoiden vastaavia asuntoja parempi tai 

vaihtoehtoisesti tarjota jotakin enemmän kuin kilpailijoiden 

asunnot. 

- Markkinoiden näkökulmasta tärkeintä on markkinoinnin 

onnistuminen.  
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- Ostajat on saatava kiinnostumaan, joten markkinoinnin on 

houkuteltava ja saatava asunnon etsijät liikenteeseen – 

kiinnostumaan.  

- Asunnon sijainti, tunnelma ja viimeistely ovat tärkeässä roolissa 

tavoitellessa potentiaalisia asiakkaita.  

- Asunnon tulee olla toimiva ja houkutteleva kokonaisuus. 

- Käyttäjäystävällinen, pitkäikäinen, laadukas ja taloudellinen 

varustus pidentävät asunnon ikää ja säilyttävät sen arvon. 

(Prodman 2012; YIT 2012.) 

 

 

Tuotejohtaminen suunnittelunohjauksessa 

 

Suunnittelunohjauksen kautta rakennustuotteiden hallinta lähtee niiden valinnasta 

ja sovittamisesta rakennuskohteeseen. Suunnittelijan tulee osata määritellä 

vaatimustenmukaiset rakennustuotteet, jotta yhdessä suunnitelmanmukaisuuden 

kanssa saavutetaan kelpoiset rakennustuotteet. Suunnittelijoiden tukena ja 

rakennusliikkeen edustajana toimivat projektipäälliköt, jotka huolehtivat 

rakennusprojektin tavoitteiden saavuttamisesta yleisellä tasolla. He 

kommunikoivat sidosryhmien välillä, määrättävät vaatimustason ja tavoitteet, 

valvovat kustannuksia ja suunnitelmien sekä tuotannon laatua. Projektipäällikkö 

voi toimia myös asiakkaan edustajana hankkeessa, jossa sijoittaja on ostanut 

kokonaisen asuinkerrostalon. Projektipäällikkö ohjaa projektiryhmää, raportoi 

projektin etenemisestä sen omistajille ja ohjausryhmälle.  

 

Projektipäällikön toimenkuva on laaja, sillä rakennushanke on pitkä prosessi. 

Hallintamalli tulee varmasti helpottamaan projektipäällikön laajan toimenkuvan 

hallitsemista. Rakennushanke alkaa hankesuunnittelusta, jossa tutustutaan tontin 

kaavamääräyksiin ja maapohjaan, joiden pohjalta lähdetään miettimään millaisia 

hankkeita tontilla voidaan toteuttaa. Asemakaavan kaavamääräyksien mukaan 

tontti on voitu osoittaa asumiseen, teollisuuden tai julkisten rakennusten käyttöön, 

mitä on noudatettava, jos ei jostain erityisestä syystä lähdetä hakemaan 

asemakaavamuutokselle lupaa rakennusvalvonnasta. Asemakaavan muutoksen 



44 

 

hakeminen voi olla pitkä prosessi, joten muutoksen mahdollisuudet ja 

tarkoituksenmukaisuus kannattaa selvittää varhaisessa vaiheessa, ohjeistaa 

Helsingin kaupungin suunnitteluvirasto verkkosivuillaan 20.4.2012 päivitetyssä 

ohjeessa. Hankesuunnittelu vaiheessa kartoitetaan alueen liikenneyhteydet ja 

ympäristön palvelut, mietitään markkinoiden kysyntää ja alueen 

vastaanottokykyä. Seuraavaksi arkkitehti luonnostelee projektipäällikön antamiin 

ohjeisiin pohjautuvia vaihtoehtoja tontille. Suunnittelukokouksissa käydään 

vaihtoehtoja tarkemmin läpi yhdessä hankkeen osapuolten kanssa. Samalla 

lasketaan ja seurataan hankkeen kustannusrakennetta RakMK:n G-osan 

asuntorakentamisen määräyksiä ja ohjeita noudattaen ja kerrosneliöihin 

suhteuttaen. (Lahdensivu 2012; Lampinen 2012.)   

 

Suomen rakentamismääräyskokoelma on nykyisellään rakennusten suunnittelussa 

käytettävä kokoelma, jota tullaan muuttamaan otettaessa eurokoodit käyttöön 

yhdessä CE-merkinnän kanssa kesällä 2013. Tällä hetkellä suunnittelijat niiden 

käyttö on mahdollista rinnakkain, vaikka rakennuksen kantava runko tulisi 

suunnitella alusta loppuun mielellään samoja suunnittelustandardeja käyttäen. 

Eurokoodeilla, näillä eurooppalaisilla standardeilla pyritään parantamaan 

rakenteellista turvallisuutta ja Euroopan rakennusteollisuuden kilpailukykyä. 

Euroopan maiden rakentamisen rakenteellisen turvallisuuden kansallisia eroja 

pyritään vähentämään eurokoodien käyttöönotolla. Yhteisellä 

suunnittelumenetelmällä helpotetaan suunnittelijoiden, viranomaisten ja 

asiakkaiden välistä yhteydenpitoa. (Eurocodes 2012; Rakennuslehti 2012.) 

Hankkeen alkuvaiheessa laaditaan aikataulu hankkeelle, jotta osataan varata 

sopivasti aineellisia ja aineettomia resursseja. Projektipäällikkö toimii 

suunnittelussa suunnittelunohjaajana. Hänen tehtävänään on kertoa suunnittelijalle 

rakennuttajan toiveet rakennusselostuksen sisällöstä. Tuotehyväksynnän 

tarkentuessa edelleen tulee ajankohtaiseksi keskustella suunnittelijan kanssa myös 

tarkemmin rakennuttajan vaatimuksista rakennustuotteiden kirjaamistavan 

suhteen. CE-merkinnän pohjana olevat standardit tai normit määrittävät 

rakennustuotteelta vaadittavat ominaisuudet tarkkaan. Siitä syystä rakennuttajan 

kannattaisi suunnittelunohjauksen yhteydessä sopia suunnittelijan kanssa 
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rakennustuotteiden määrittelystä rakennusselostuksessa mahdollisimman tarkasti. 

(YM 2004.) 

 

Rakennuttaja voi olla rakennusliike, ulkopuolinen sijoittaja tai 

sijoittajaorganisaatio riippuen hakkeen muodosta. VNA 205/2009 mukaan 

tarkoitetaan rakennuttajalla henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy 

rakennushankkeeseen taikka muuta joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta tai 

näiden puuttuessa tilaajaa. Kun hankesuunnitelma on selvä ja 

arkkitehtisuunnitelmatkin on saatu valmiiksi, haetaan rakennushankkeelle 

rakennuslupaa, mihin kannatta varata aikaa Tampereella kahdeksasta kymmeneen 

viikkoa rakennusvalvonnan ruuhka-ajoista riippuen. (Lahdensivu 2012.)  

 

 

Tuotejohtaminen hankinnassa 

 

Hankintavaiheessa rakennustuotteista pyydetään tarjouksia eri valmistajilta ja 

toimittajilta. Hankintainsinöörin vastuulla on valita suunnittelijan määrittelemät 

kelpoiset rakennustuotteet markkinoiden valikoimasta. Hänen vastuulleen jää 

myös tuotehyväksynnän tarkistaminen kunkin rakennustuoteryhmän osalta. 

Tuotehyväksyntädokumenttien tulee olla saatavilla valmistajan Internet-sivuilta 

sähköisessä muodossa. Valmistajan tulee kuitenkin toimittaa 

tuotehyväksyntäsertifikaatit tuotteen mukana, mikäli tilaaja sitä pyytää. Ongelmia 

tuotteiden valinnassa ja hallinnoinnissa aiheuttavat kiire arkisten toimien keskellä 

sekä rautakauppojen tarjonta. Tuotehallinnoinnin työkalujen avulla pyritään 

valitsemaan kelpoiset rakennustuotteet, jotta yrityksen lopputuotteelle eli 

asuntotuotteelle, pystyttäisiin luomaan mahdollisimman paljon asiakasarvoa. 

Yrityksen asukasmuutostyöinsinöörit huolehtivat asukkaiden muutostöistä ja ovat 

siten tärkeässä asemassa luomassa asiakasarvoa. (Lindholm & Niemeläinen 2012; 

RtL 230/2003.) 

 

Hankintainsinöörit saavat jatkuvasti hiljaista tietoa rakennustuotemarkkinoista ja 

rakennusalan urakoitsijoista. Tarjouspyynnöt esitetään valmistajille tai 

toimittajille, joiden rakennustuotteiden tuotehyväksyntä on vaatimustenmukainen 
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tai urakoitsijoille, jotka käyttävät vaatimustenmukaisia rakennustuotteita. Lisäksi 

siihen vaikuttavat markkina-analyysi tai aiemmat kokemukset rakennustuotteen 

toimivuudesta tai urakoitsijan pätevyydestä. Tuotehyväksynnästä tulee varmistua 

ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tarjouksen yhteydessä pyydetään tarjouksen 

tekijää toimittamaan tuotehyväksyntädokumentit, mikäli toimittajaa ei ole 

aiemmin käytetty. Tuotehyväksynnän voimassaolo tulee kuitenkin tarkistaa joka 

tapauksessa. Saatujen tarjousten joukosta valitaan kustannustehokkain 

rakennuskohteeseen parhaiten soveltuva vaihtoehto. Valitessa urakoitsijaa 

käydään muutaman tarjouksen tehneen kanssa urakkaneuvotteluja, joiden 

perusteella valinta tehdään. Hankintatointa voidaan pitää osana organisaation 

ulkoisten resurssien hallintaa. Organisaation toiminta, ylläpito, johtaminen ja 

kehittäminen vaativat erilaisia tuotteita ja palveluita sekä erilaista osaamista ja 

tietämystä organisaation ulkopuolelta. Hankinta pyrkii hyödyntämään 

toimittajamarkkinoiden mahdollisuudet niin, että lopullisen asiakkaan tarpeet 

tulevat tyydytetyiksi halutulla, yrityksen kokonaisetua maksimoivalla tavalla. 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008.) 

 

 

4.3 Jatkuva uudistaminen 

 

Rakennusalan yritysten tuotekehitystä voidaan pitää päivittäisenä 

kehittämisprosessina. Asuntotuotetta pyritään kehittämään jatkuvasti vastaamaan 

asiakkaan tarpeita. Samalla kehitetään rakennuksen vaatimuksia 

energiatehokkuudesta ja turvallisuudesta rakennuksen esteettömyyteen ja 

terveyteen taloudellisesti kannattavalla tavalla ympäristönsuojelu huomioiden. 

Tuotejohtaminen on jatkuvaa tuotteen kehittämistä, jota on kahdenlaista. 

Strategiseksi kehittämiseksi voidaan kutsua yrityksen toiminnan kannalta 

oleellista jatkuvaa uudistamista strategian päivittämisestä kehittämiseen. 

Operatiivinen kehittäminen on käytännön työn ja siihen liittyvien toimien 

konkreettista parantamista ja tehostamista. Tuotteen elinkaariajattelussa yleensä ja 

niin myös asuntotuotteen kohdalla saavutetaan väistämättä vaihe, jossa myynti 

vähenee, mikäli tuotetta ei kehitetä. (Uusi-Simola ja Varjonen. 1995. s. 57.) 
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Rakennustuotteista koostuva asuntotuote on jatkuvan päivityksen alla, kun 

rakennustuotteiden vaatimukset kiristyvät, raaka-aineiden kustannusrakenteiden ja 

saatavuuden muutokset ohjaavat rakennusliikkeet automaattisesti jatkuvaan 

muutokseen. Tällainen jatkuva kehittäminen on muista osapuolista aiheutuvaa 

kehittämistä, joka ei välttämättä ole suoraan rakennusliikkeen työtä, mutta 

aiheuttaa toimia yrityksen sisällä ympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi. 

Kehittäminen terminä on tuotejohtamisen kautta tehtävien päätösten ansiosta 

jokapäiväistä, vaikka se ei tapahdukaan tietoisesti ja järjestelmällisesti. Siitä 

huolimatta se on erittäin tärkeä osa tuotejohtamista. Tuotteen johtamisen on 

jatkuvaa kehittämistä, minkä vaiheet Urban ja Hauser ovat osanneet muotoilla 

teoriaksi vuonna 1980 kirjoittamassaan teoksessa Design and marketing of new 

products. Heidän mukaan ne koostuvat viidestä osasta: Aluksi tunnistetaan 

mahdollisuudet, laaditaan suunnitelmat ja testataan niitä. Hyviksi todettu 

suunnitelmat voidaan lanseerata ja viimeiseksi pyritään hallitsemaan lanseerattuja 

tuloksia. (Urban & Hauser 1980.) 

 

Tuotejohtamisen organisointi on jatkuvaa strategisen tarjooman hallintaa kaikkine 

osa-alueineen. Organisointikykyä tuotejohtamisessa on kuvan 9 mukaan 

teknologisen osaamisen ja liiketoiminnan yhteensovittamista niin strategisella 

kuin operatiivisella tasolla. Kartoittamalla markkinamahdollisuuksia pystytään 

kehittämään omia tuotteita, jolla pyritään maksimoimaan asiakasarvo. Tuottavuus 

voidaan viimeistellä onnistuneella markkinoinnilla, joista tehokkain lienee 

viraalimarkkinointi. Markkinoimalla tuotteita toimivasti voidaan edistää myyntiä. 

Tuotteen elinkaari koostuu esisuunnittelusta sen alasajoon, joten yhtenä osa-

alueena sen varrella on tuotteen tuotehyväksyntä. (Tuotejohtaminen 2012. YIT 

2012.) 

 

Integroiva tiedonhallinta on tuotekehitysyhteistyön edellytys yrityksen matkalla 

ideasta innovaatioksi ja edelleen sen markkinoitiin (Nikunen 2009). 

Tiedonhallinta organisaation eri prosessien sekä prosessin monien vaiheiden 

välillä vaatii systemaattista tiedonhallintaa ja organisointia, joka on tärkeää 

erityisesti tiedon tehokkaan hallinnan ja hyödyntämisen kannalta. Uudet 

tuotehyväksyntämenetelmät ja erityisesti rakennustuotteille 1.7.2013 pakolliseksi 
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tuleva CE-merkintä tuovat mukanaan uutta tietoa. Tuotehyväksynnän muuttuessa 

tulee organisaation sisäistää monia uusia asioita ja pystyä toimimaan niiden 

mukaisesti. (Apilo et. al. 2008, 27–30.) 

 

 

 

Kuva 9. Strateginen tarjooman hallinta (Tuotejohtaminen 2012.) 

 

Tuotehyväksynnän hallinnan oikeudenmukaisuudella pyritään jakamaan vastuuta 

ja tehtäviä tasapuolisesti siihen osallistuville, jossa tiedon integroiva 

tiedonhallintakin korostuu. Tutkimusten mukaan Karlöf Consultingin kehittämän 

oikeudenmukaisuus teoriaa noudattamalla voidaan helpottaa ja tehostaa toimintaa. 

Osallistamalla prosessin osapuolet sopivasti kehitysprosessiin parannetaan 

innokkuutta ja sitä kautta voidaan vaikuttaa koko projektin etenemiseen ja 

henkilöstön motivaatioon. Henkilöstö ymmärtää tekemisen kautta paremmin 

miksi jotakin tehdään ja toisaalta miten toteutettaviin päätöksiin on päädytty. 

Samalla saadaan mahdollisia kehitysideoita työntekijöiltä, jotka käytännössä 

toimivat asian parissa päivittäin. Kehitys keinojen pohtimisen ja kehittämisen 

tulisi olla yhdessä tapahtuvaa oppimista, jonka kautta pyritään innostamaan 

henkilöstöä ja lisäämään heidän vastuutaan lisäten samalla tavoitetason nousua. 

Osallistavan tekemisen tavoite on saada henkilöstö tekemään omaehtoisesti 
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enemmän ja parempia tuloksia. Oikeudenmukaisuus teorian mukaan edellä 

esitettyjen toimien kautta voidaan varmistaa kehitykseen osallistuvien hyväksyntä, 

lojaalius, oppiminen ja vastuunkanto. (Karlöf  & Lövingsson 2006, 118-120.)  

 

Yrityksen tuotehallinta vastaa tuotteiden kannattavuudesta. Tuotteiden 

hallinnalla pyritään siihen, että yrityksen kasvu pysyisi nousujohteisena tai ei 

ainakaan laantuisi. Yrityksen strategiaa tulee päivittää, jotta voimavarat osataan 

suunnata oikein vastaamaan markkinoiden kysyntää ja luomaan asiakasarvoa. 

Uuden tuotteen kehittämisessä tulee keskittyä asiakkaan tarpeisiin, kun jo 

lanseeratun tuotteen kannattavuuden hallinnassa keskittyminen tulee suunnata 

markkinatilanteeseen, kuten kuva 10 osoittaa. Tuotteiden elinkaari ei ole ikuinen 

ilman kehitystä.  Tuotehallinnan tärkein tehtävä on maksimoida yrityksen 

tuotteiden kannattavuus kehittämällä ja uudistamalla tuotteita ja tuotevalikoimaa. 

(Prodman 2012.) 

 

 

 

kuva 10. Tuotestrategia (Prodman 2012.) 

 

Tuotehallinta on tärkeä osa yrityksen tuotestrategiaa. Tuotehallinta koostuu 

tuotteistamisesta, kaupallistamisesta ja tuotehallinnasta vanhojen tuotteiden 

kehittämiseksi ja uusien ideoimiseksi. Rakennusliikkeessä tuote on asuntotuote, 

joka taas koostuu rakennustuotteista, joiden hallintaan perehdymme tässä työssä 



50 

 

tarkemmin. Rakennusliikkeiden edelläkävijänä YIT Rakennus Oy:n tulee hallita 

ennen kaikkea asuntotuotteen johtaminen, mutta myös hyvin tärkeänä 

rakennustuotteiden johtaminen ja hallinta. Tuotelähtöinen rakennustuotteiden 

valinta ja tuotehyväksynnän hallinta tulee huomioida jokapäiväisessä työssä 

rakennusliikkeessä aina suunnittelusta hankintaan ja tuotantoon.  

 

Itseorganisoituminen on lähinnä kompleksisten systeemien ominaisuus, mikä 

synnyttää järjestystä. Hallinnan keino voi olla tulos emergenssistä, jossa 

tietämystä on kehitetty ja laadittu keino hallita sitä. Toisaalta kyseessä on siis 

tiedonkeruusta ja -keskittämisestä. Organisoituminen pyritään toteuttamaan 

vastuuttamalla tehtäviä tasaisesti. Organisaatioiden sekä niiden projektien 

johtamisessa on tärkeää delegoida ja jakaa vastuuta. Uuden toimintajärjestelmän 

tai -tavan, hallintamallin tai ohjelman jalkauttaminen organisaatioon vaatii aikaa 

ja vaivaa. (Dazzle 2012.) 

 

Vastuutusta tapahtuu jokaisella organisaation tasolla ja jokaisessa 

rakennusprojektin vaiheessa. Vastuuttamalla työtehtäviä pyritään 

tuotantovaiheessa jakamaan työvaiheiden vastuuta ja työturvallisuudesta 

huolehtimista. Hankinnassa vastuutus voi olla vastuualueiden jakamista projektien 

ja rakennustuoteryhmien välillä. Projektipäälliköt jakavat vastuuta alaisilleen 

rakennusprojektin vaiheiden työstämisessä. Tuotehyväksynnässä vastuutetaan 

tuoteryhmävastaavat YIT-tuotehyväksyntäkorttien laadintaan ja omien korttiensa 

ylläpitämiseen.  
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5 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

 

5.1 Lähtökohdat ja tavoitteet 

 

Ympäristöministeriön hallitussihteeri Martinkauppi on julkaissut 

ympäristöministeriön Internet-sivuilla jo 25.5.2010 tiedotteen otsikolla 

Rakennustuotteiden CE-merkintä tulossa pakolliseksi 2013. Tuotehyväksynnän 

hallinta historia rakennusalalla ulottuu vuoteen 1978, jolloin rakennustuotteiden 

tyyppihyväksyntä perustettiin ministeriöön. Vähitellen tuotehyväksyntä on 

tiukentunut ja siitä on säädetty lailla (230/2003). CE-merkinnän tullessa 

rakennustuotteisiin pakolliseksi eletään rakennusalalla suurten muutosten aikaa. 

Rakennustuoteteollisuuden, rautakauppojen ja maahantuojien lisäksi myös 

rakennusliikkeiden on aika paneutua tuotehyväksyntään. YIT Rakennus Oy:ssä on 

huomioitu asia tuotehyväksyntä jo varhain ja pohdittu mitä rakennusliikkeen on 

huomioitava hankkiessaan CE-merkittyjä rakennustuotteita kotimaasta tai suoraan 

ulkomailta. Lisäksi YIT on selvittänyt tuotehyväksynnän vaikutuksia 

hankintatoimeen ja kouluttanut organisaation henkilöstöä. Kelpoisuudesta 

huolehtiminen kuuluu olennaisesti myös YIT Rakennus Oy:n kehittämiseen ja 

tuotteen hallintaan.  

 

Tässä tutkimustyössä tuotteen johtamista pohditaan lakien ja säännösten 

muuttumisen vuoksi ja niiden vaikutuksista rakennustuotteen johtamiseen. 

Tuotejohtaminen YIT Rakennus Oy:ssä eroaa perinteisestä tuotejohtamisesta 

siinä, että yrityksen päätuote koostuu useasta komponentista, rakennustuotteesta, 

joiden johtamisesta on tässä tutkimustyössä kyse. Tuotteen johtamisella 

tarkoitetaan siis rakennustuotteiden johtamista, joista varsinainen yrityksen tuote 

eli asuntotuote koostuu. Päämäärien saavuttamiseksi on kehitettävä hallintakeino, 

mikä on ollut tämän tutkimustyön tavoitteena - kehittää keino tuotehyväksynnän 

hallinnoimiseksi. Erityisesti on pohdittu kuinka hallita tuotehyväksyntää YIT 

Rakennus Oy:n kokoisessa organisaatiossa. Tuotehyväksynnän hallinnan keinoja 

oli aika ryhtyä miettimään, kehittämään ja toteuttamaan keväällä 2012, jolloin 

tutkimustyö niiden selvittämiseksi käynnistyi. Tässä tutkimustyössä on Prodmanin 
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ohjeiden mukaan kehitetty tuotehallintaa laatimalla sen avuksi hallintatyökalu. 

YIT-tuotehyväksyntäkortit ja niiden seurantataulukko on laadittu tuotehallinnan 

osaksi toimimaan tuotehyväksynnän hallinnan organisoinnissa työkaluna.  

 

 

5.1.1 Rakennustuotteen tuotehyväksyntä suunnittelunohjauksessa 

 

Suunnittelijan tulisi valita rakennuskohteeseen kelpoisia rakennustuotteita, jotka 

täyttävät lakien ja määräysten asettamat vaatimukset ja soveltuvat 

rakennuskohteeseen. Suomessa kansalliset vaatimukset ovat erityisen tärkeässä 

roolissa pohjoisten ilmasto-olosuhteiden vuoksi. Esimerkkinä voidaan mainita 

mikä tahansa kovalle pakkaselle tai lumelle alttiiksi joutuva rakennustuote. 

(Martinkauppi 2012, 33–34.) Kansallisissa soveltamisstandardeissa (NAS) 

määritellään niiden tuotteiden kansalliset vaatimukset, joilta vaaditaan 

rakennustuoteasetuksen määrittämiä ominaisuuksia paremmat ominaisuudet 

ilmasto-olosuhteista ja lämpötilamuutoksista johtuen. (YM ja RT 2011, 42.)  

 

Ennen 1.7.2013 suunnitelmat tehtiin RakMK:n määräyksiin ja ohjeisiin perustuen 

ja jonkin aikaa niitä on käytetty rinnakkain Eurokoodien kanssa. Sen jälkeen 

suunnitelmat laaditaan Eurokoodeja käyttäen Suomen kansallista liitettä 

unohtamatta. Suunnittelijan tulee toteuttaa suunnitelmat käyttäen 

vaatimustenmukaisia rakennustuotteita ja lisäksi hänen tulee varmistaa niiden 

soveltuvuus rakennuskohteeseen.  Haastateltuani YIT Rakennus Oy:n 

projektipäälliköitä kävi ilmi, että heillä on suunnittelunohjauksessa vaadittavaa 

tietämystä tuotehyväksynnästä, mutta päivitystä koulutusten muodossa 

kaivattaisiin. Projektipäällikön tulee osata viedä rakennushanke alusta loppuun. 

Suunnittelunohjaajana hänellä on tärkeä rooli kustannustehokkuuden 

saavuttamisessa, kun hän ohjeistaa suunnittelijaa rakennustuotteiden valinnassa. 

Suunnittelunohjaaja, joka on esimerkiksi projektipäällikkö, ohjaa suunnittelijoita 

ja toimii rakennuttajan edustajana suunnittelukokouksissa. Rakennusselostuksessa 

määritellään tarkasti kaikki rakentamisen vaiheet, joita käydään läpi 
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suunnittelukokouksissa, jossa tulisi lisäksi tarkasti määritellä kohteeseen valitut 

rakennustuotteet. 

 

5.1.2 Hankinta ja tuotehyväksyntä 

 

Hankinnalla on tärkeä rooli kustannustehokkuuden toteuttamisessa hankkiessaan 

suunnitelmissa märitellyt rakennustuotteet. Hankintainsinööri kilpailuttaa 

toimittajat ja sopimus tietyistä rakennustuoteryhmistä tehdään muutamaksi 

vuodeksi kerrallaan. Rakennusselostuksessa määritellyt rakennustuotteet 

hankitaan määrälaskijoiden laskemien määrien mukaan. Määrälaskijoiden tulee 

ottaa huomioon todellinen rakennustarvikkeiden hukka sekä kuhunkin 

työvaiheeseen todellisuudessa kuluva aika kaikkine mahdollisine 

kommelluksineen. Rakennushankkeessa on monta vaihetta, jossa kaikki ei aina 

mene tismalleen suunnitelmienmukaisesti. Hankinnassakin on riskejä, joita 

pyritään YIT:ssa hallitsemaan seuraavin toimin: 

- Tehdään hankintasuunnitelma. 

- Arvioidaan hankintojen riskien vaikutuksia ja todennäköisyyksiä ja otetaan 

selvää muiden kokemuksista. 

- Valitaan ne hankinnat, joissa kokeillaan uusia toimittajia, työtapoja eli 

tehdään niin sanottuja etunojahankintoja 

- Varaudutaan riskeihin pienentämällä oleellisia todennäköisyyksiä. 

- Muut hankinnat suoritetaan tutulla tavalla. 

- Seurataan toteutuessa aktiivisesti riskien toteutumisen ennusmerkkejä. 

- Reagoidaan tarvittaessa (Tammilehto 2011). 

 

Rakennusalan uusien standardien käyttöönotto vaatii aiheeseen perehtymistä 

rakennusliikkeen henkilöstöltä ja erityisesti tuoteryhmävastaavilta, joiden tulisi 

tuntea oman vastuualueensa rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. 

Tuoteryhmävastaavat huolehtivat kukin oman vastuualueensa rakennustuotteista, 

joilta hankintainsinöörit saavat apua tarvittaessa. Tuoteryhmävastaavien tehtäviin 

kuuluvat muun muassa laadun ja työturvallisuuden varmentaminen, toimittaja 

yhteistyö sekä tuotekehitys, joista kerrotaan tarkemmin seuraavaksi. 
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Tuoteryhmävastaavien tehtävät: 

 

1. Toimittajien auditointi 

- Tuoteryhmävastaava huolehtii, että uusien markkinoille pyrkivien 

toimittajien toiminta auditoidaan. Auditoija voi olla kuka tahansa 

hankintaa tekevä, mutta tuoteryhmästä vastaavien tulee saada tietoonsa 

toteutettu menettely ja sen tulokset. 

- Vanhat, vakiintuneet toimittajat auditoidaan tarvittaessa. 

- Ryhmä huolehtii siitä, että toimittajarekisteri on ajan tasalla heidän oman 

tuoteryhmänsä osalta. 

 

2. Laadun ja työturvallisuuden varmistaminen 

- Huomioidaan myös toimittajaa auditoitaessa, että kerrotaan YIT:n 

työmaan turvallisuussäännöistä ja menettelytavoista. 

- Ylläpitää ja jakaa uutta tietoa omassa tuoteryhmässään niille toimittajille, 

joiden kanssa jo teemme yhteistyötä. 

- Tunnista laatutasot, tuotteiden normit ja määräykset sekä tietää 

tarvittavista tuotehyväksynnöistä ja kelpoisuudenosoittamisesta. 

 

3. Toimittajayhteistyö ja tuotekehitys 

- Ryhmä tekee yhteistyötä YIT:ssä sisäisesti sekä koordinoi yhteistyötä 

potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa pyrkimyksenään 

tuotekehityksen hallitut käyttöönotot sekä uusien innovaatioiden 

mahdolliset pilotoinnit. 

 

4. Toimialaindeksi 

- Toiminta jatkuu aikaisemman määritelmän mukaisesti. 

 

5. KV-yhteistyö 

- Tuoteryhmävastaava huolehtii YIT:n konsernin sisäisestä KV-yhteistyöstä 

ja tiedonvaihdosta tuoteryhmänsä osalta.  

- Tavoitteena mahdollistaa toimittajasopimusten käyttö myös 

kansainvälisesti.  
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5.1.3 Tuotehyväksyntä tuotannossa 

 

Alustavan rajauksen mukaan todettiin tuotehyväksynnän aiheuttavan toimia 

pääasiassa organisaation suunnittelussa ja hankinnassa. Myöhemmin todettiin 

myös tuotannolle olevan hyötyä tuotehyväksynnän hallintamallista, joten 

tuotannon näkökulma otettiin mukaan tutkimukseen.  Tuotehyväksynnän kannalta 

tuotannon rooli on tarkistaa tilattujen rakennustuotteiden olevan 

tilauksenmukaisia. Lisäksi työmaalla tulee tarkistaa rakennustuotteeseen 

kiinnitetyt tuotehyväksyntämerkinnät. Ohjeiden mukaan tavarantoimittajan tulisi 

toimittaa hyväksyntätodistukset rahtikirjan liitteenä. Myöhemmin tässä luvussa 

esiteltävien YIT-tuotehyväksyntäkorttien liitteeksi päätettiin liittää 

tuotehyväksyntädokumentit, jotta ne löytyisi keskitetysti samasta sähköisestä 

lähteestä ja niihin tulisi tutustuttua helpommin.  

 

Teemahaastatteluista saatujen tulosten perusteella tuotehyväksyntädokumenttien 

keskittäminen YIT-tuotehyväksyntäkorttien yhteyteen koettiin hyvin 

hyödylliseksi. Tuotehyväksyntädokumentit ovat saatavilla valmistajien sivuilla, 

mutta sitä ei voida nähdä strategisesti eikä varsinkaan operatiivisesti kovin 

tehokkaana tapana tarkastella sertifiointidokumentteja. Siksi laadittiin hallinnan 

työkaluksi YIT-tuotehyväksyntäkortisto tehostamisvälineeksi tuotehyväksynnän 

hallintaan, johon tullaan keräämään tuotehyväksyntädokumentit mahdollisimman 

monesta rakennushankkeessa käytettävästä tuotteesta.  

 

 

5.2 YIT-tuotehyväksyntäkorttien laadintaprosessi 

 

Taustan ja lähtökohtien tarkastelun tuloksena on hallintatyökaluksi kehitetty YIT-

tuotehyväksyntäkortisto, jolla hallitaan tuotteita lakimuutosten aiheuttaman 

siirtymävaiheen yli ja pystytään edelleen jatkossa pitämään organisaatio ajan 

tasalla alati elävästä tuotehyväksynnän tilanteesta. Aluksi kartoitettiin yrityksen 

lähtökohdat ja mietittiin halutut tavoitteet, jotta voitaisiin määrittää keinot 

tuotehyväksynnän hallintaan. Rakentaminen on asuntotuotteen jatkuvaa 
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uudistamista, sillä on pysyttävä luomaan asiakasarvoa ja toimimaan 

kilpailukykyisillä markkinoilla. YIT Rakennus Oy:n on siis jatkuvasti kehitettävä 

tuotteitaan. Tuotteen johtaminen on jatkuva prosessi. Uusi idea syntyy usein 

mahdollisuuksien tunnistamisesta. Käytännössä se voi olla idea uudesta työtavasta 

tai jostakin rakenneratkaisusta. Tässä työssä idea tuotehyväksynnän 

hallintatyökalusta oli kaiken lähtökohta, mikä nähtiin mahdollisuutena kehittää 

yritystä ja sen tuotteita. Lisäksi rakennusliikkeen rakennustuotteiden 

suurenmäärän vuoksi on niiden hallinta erityisen tärkeää, mikä vaatii tuotteen 

johtamista ja jatkuvaa uudistamista. Toisaalta tuotehyväksyntä on myös 

ajankohtainen aihe, jonka mukanaan tuomiin muutoksiin on reagoitava ajoissa, 

jotta niistä voidaan selvitä. Mahdollisuus laatia hallintatyökalu yrityksen avuksi 

oli havaittu jo keväällä 2012 mietittäessä hyödyllistä tutkimustyöaihetta. Ideaa 

jalostettiin vähitellen. Aloituspalaverissa hallintatyökalun ideaa luonnosteltiin 

paperille ja pohdittiin kuinka se voisi toimia. Siitä alkoi Urbanin ja Hauserinkin 

määrittämä jatkuvan kehittämisen toinen vaihe – suunnittelu.  

 

Muutamaa kuukautta myöhemmin hallintatyökalu alkoi muotoutua, kun sen 

mietintävaihe oli kypsä ja kehittelyn konkreettinen vaihe alkoi. Toimintatutkimus 

valittiin tutkimustyön tutkimusmenetelmäksi, kun jatkuvan kehittämisen idealle 

laadittiin hallintatyökalua. Hallintatyökalun alkuperäistä ideaa kehiteltiin ja 

mietittiin erilaisia vaihtoehtoja. Sitä lähdettiin kehittämään idealla, että 

laadittaisiin seurantataulukko, jossa olisi rakennustuoteselostuksen mukaisesti 

rakennustuoteryhmät sekä niiden tuotehyväksynnän tilanne ennen 1.7.2013 ja sen 

jälkeen mahdollisine siirtymäaikoineen. Lisäksi taulukkoon oli tarkoitus koota 

muutamia esimerkkituotteita tuoteryhmittäin. Idea kehitettiin ja laadittiin taulukko 

2, johon oli aikeissa kirjata rakennustuotteilta vaaditut ominaisuudet. Sen koettiin 

kuitenkin kaikkine vaatimustietoineen kasvavan turhan suureksi ja vaikeasti 

työstettäväksi sekä monimutkaiseksi käyttää.  

 

Taulukosta 2 Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus kehittyi projektin 

edetessä sisällysluettelo YIT-tuotehyväksyntäkorteille taulukko 3, joka tulee 

toimimaan korttien valmiustilanteen seurantavälineenä sekä tilannekatsauksena 

yrityksen tuotteiden johdolle ja esimiehille, joiden vastuulle tuotteiden hallinta 
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kuuluu. Varsinainen konkreettinen työkalu toimihenkilötasolle, YIT-

tuotehyväksyntäkortisto valmistui kehitystyön tuloksena. Toiminnan 

varmistamisen hallintakeinoksi suunnitellun YIT-tuotehyväksyntäkortiston 

todettiin vaativan ensin sen organisoitumista yritykseen ja sen ylläpidon 

vastuuttamista.  

 

Taulukko 2. Rakennustuotteiden vaatimuksenmukaisuus 

 

 

YIT:n valtakunnallisen ohjesäännön mukaan projektin käynnistyspäätökseen 

vaikuttavat kustannuserät ja suurimmat riskit kattavat tuoteryhmät tullaan 

käsittelemään ensin. Toisaalta esimerkiksi hissit ovat suuri kustannuserä, mutta 

niistä säädetään konedirektiivin 2006/42/EY 24 artiklassa, joten niistä ei laadita 

tuotehyväksyntäkorttia. YIT-tuotehyväksyntäkortteista laaditaan malli 

mahdollisimman monesta eri tuotehyväksynnän tuoteryhmästä. Niistä valittiin 

kymmenen, joista laadittiin aluksi YIT-tuotehyväksyntäkorttimallit. On 

huomioitava, että jokainen tuotekortti on erilainen, sillä toisien tuotteiden CE-
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merkinnän rinnalle vaaditaan vielä kansallisen standardin. Tuotteet, joille ei voi 

myöntää CE-merkintää hyväksytetään kansallisesti: 

- tyyppihyväksynnällä 

- varmennustodistuksella  

- valmistuksen laadunvalvonnan varmentamisella 

- varmentamalla tuote rakennuspaikkakohtaisesti. 

 

Taulukko 3. YIT-tuotehyväksyntäkortit ja tuotehyväksynnän hallinta -taulukko 
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Malleiksi valituista kymmenestä YIT-tuotehyväksyntäkortista pari esiteltiin 

teemahaastatteluissa. Niistä saatujen tulosten perusteella suoritettu epävirallinen 

testaus sai positiivisen vastaanoton, johon nojaten voidaan hallintatyökalu todeta 

toimivaksi ja siten lanseerata yritykseen. Sen käyttöönottoa ja käyttöön oppimista 

voidaan pitää hallintamallin organisoitumisena. Itseorganisoituminen on lähinnä 

kompleksisten systeemien ominaisuus, mikä synnyttää järjestystä. YIT-

tuotehyväksyntäkortit ovat tulos emergenssistä, jossa tuotehyväksynnän 

tietämystä on kehitetty. Hallintatyökalusta löytyy yrityksen tarvitsema tieto sen 

käyttämistä rakennustuotteista keskitetysti yhdestä paikasta. Toisaalta kyseessä on 

tiedonkeruusta ja -keskittämisestä.  

 

Tutkimustyön jälkeen prosessi jatkuu YIT-tuotehyväksyntäkorttien 

implementoinnilla koulutusten ja tuoteryhmävastaavien ohjauksen muodossa. 

Organisoituminen pyritään toteuttamaan vastuuttamalla tuoteryhmävastaavat 

laatimaan lisää kortteja ja huolehtimaan niiden päivittämisestä. Uusien korttien 

valmistuttua merkitään kyseisen rakennustuoteryhmän kohdalle vihreä värikoodi 

YIT-tuotehyväksyntäkortit ja tuotehyväksynnän hallinta -taulukkoon kertomaan 

valmiista YIT-tuotehyväksyntäkortista, kuten taulukosta 3 nähdään. Värikoodeista 

punainen ilmaisee, että rakennustuoteryhmälle ei ole tulossa YIT-

tuotehyväksyntäkorttia, joko siitä syystä, että sille ei ole vielä nimetty 

tuoteryhmävastaavaa tai sen tuotehyväksyntä on kesken. Keltainen värikoodi 

kuvaa valmisteilla olevaa YIT-tuotehyväksyntäkorttia, jonka arvioitu 

valmistumisaika selviää samasta. Vihreä värikoodi osoittaa YIT-

tuotehyväksyntäkortin olevan valmis. 

 

 

5.3 Hallintamallin idea 

 

Tarkasteltaessa tuotehyväksyntäkortiston laadintaprosessia rakennustuotteen 

näkökulmasta on otettava huomioon niin yrityksen sisäinen prosessi ja sen 

käyttäjät kuin myös ulkoiset tekijät, kuten kuvassa 11 osoitetaan. Tutkimuksessa 
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käsitellään rakennustuotteita, jotka voidaan laajemmin tarkasteltuna ajatella YIT:n 

päätuotteen eli asunto-osakkeen tai kokonaisen asuinkerrostalon komponentteina.  

Mikä edelleen soveltaa tässä tarkasteltavan niiden komponenttien eli 

rakennustuotteiden hallinnointia yrityksen päätuotteen suunnittelu-, hankinta- ja 

tuotantovaiheessa. Rakennushanke etenee konkreettisella tasolla 

suunnittelunohjauksesta hankintaan edelleen tuotantoon myyntiin ja päättyy 

jälkihoitoon.  

 

 

Suunnittelunohjauksen näkökulmasta  

 

Todellisuudessa aivan aluksi on hankesuunnittelu, joka lähtee tontista ja sen 

mahdollisuuksista edeten luonnossuunnitteluun ja edelleen tarkempaan 

suunnitteluun ja suunnittelunohjaukseen. Suunnittelunohjauksessa 

projektipäälliköt voivat jo tukeutua YIT-tuotehyväksyntäkortteihin tarkastamalla 

ryhmiltä vaaditut ominaisuudet sieltä. YIT:n suunnittelunohjauksessa voidaan 

hallintatyökalusta hyötyä esittämällä rakennushankkeen kannalta oleellisimpia 

kortteja suunnittelijalle, jolloin hän voi niistä nähdä yrityksen käyttämät 

rakennustuoteryhmät ja niiden vaatimukset. YIT-tuotehyväksyntäkortteja voidaan 

käyttää rakennustuotteiden tuotehyväksynnän hallintatyökaluna jo 

suunnittelunohjauksessa.  

 

 

Hankinnan näkökulmasta 

 

Hankintainsinööreille YIT-tuotehyväksyntäkortisto on erityisen tärkeä. Heidän ei 

tarvitse erikseen pyytää kaikilta tavarantoimittajilta tuotteiden 

tuotehyväksyntädokumentteja, jos ne jo löytyvät kortistosta. Toisaalta 

hankinnassa työskentelevien tuoteryhmävastaavien vastuu on päivittää YIT-

tuotehyväksyntäkortteja huolehtimalla, että omien tuoteryhmiensä 

rakennustuotteiden tuotehyväksyntädokumenttien voimassaolosta. 

Tuoteryhmävastaavan vastuulle tullaan antamaan YIT-tuotehyväksyntäkorttien 

laadinta ja niiden ylläpitäminen.  
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Tuotannon näkökulmasta 

 

Tuotanto vaiheessa YIT-tuotehyväksyntäkortisto palvelee siinä, että työmailla ei 

tarvitse löytyä tulostettuja tuotehyväksyntädokumentteja, kun ne löytyvät 

keskitetysti sähköisessä muodossa. Tuotehyväksyntädokumentit tulee olla helposti 

ja luotettavasti saataville rakennusvalvontaviranomaisen niitä vaadittaessa. 

Rakennuskohteen valmistuttua ei siihen enää voida juuri vaikuttaa, joten YIT-

tuotehyväksyntäkortisto ei palvele yritystä enää rakennushankkeen myynnissä tai 

jälkihoidossa, mitä kuva 11 YIT prosessin hallintamallistakin ilmentää.  

 

 

Kuva 11. YIT prosessin hallintamalli  

 

 

Ulkoisten tekijöiden vaikutus 

 

Prosessin näkökulmasta rakennustuotemarkkinat ovat CE-merkinnän myötä 

kasvaneet, kun laadukasta rakentamista tuottavien rakennusliikkeidenkin on aika 

paneutua yhä tarkemmin tuotehyväksyntään, joka mahdollistaa hankintojen 

tekemisen laajemmasta valikoimasta. YIT:n asuntotuotetta voidaan muokata 
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tarkasteltaessa sitä suunnittelunohjauksen tasolla. Hankintavaiheessa voidaan 

asuntotuotteelle suunnitellut rakennusmateriaalit kilpailuttaa useammalla 

kansainväliselläkin toimittajalla, mikäli siihen koetaan tarvetta, sillä se 

mahdollistuu CE-merkittyjen tuotteiden vertailukelpoisuuden vuoksi. 

Tuotehyväksynnän muutokset perustuvat siis aiemmin luvussa 2.1 esiteltyyn 

tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan talousalueella.  

 

Yrityksen tuotehyväksyntään primäärisesti vaikuttavia ulkoisia tekijöitä ovat 

rakennusvalvontaviranomainen, toimittajat, markkinat ja standardisointilaitokset.  

Tarkasteltaessa hallintamallia näiden ulkoisten tekijöiden näkökulmasta voidaan 

todeta tuotehyväksynnän koskevan kaikkia osapuolia, mutta hieman eri 

tarkoituksissa. Rakentajien on huolehdittava, että he käyttävät oikein 

tuotehyväksyttyjä, vaatimustenmukaisia tuotteita, joiden soveltuvuudesta 

huolehtii suunnittelija yhdessä suunnittelunohjaukseen osallistuvien rakennuttajan 

edustajien kanssa. Rakennusvalvontaviranomaisen on tarkastuksissa huolehdittava 

ja tarkastettava, että rakentamisessa on käyttänyt vaatimustenmukaisia 

rakennustuotteita. Erityisen huomion rakennustarkastaja tulisi kiinnittää kantaviin 

ja osastoiviin rakenteisiin. Toimittajan tai toimitusketjussa sen edellä olevan 

rakennustuotteen valmistajan tai maahantuojan on huolehdittava markkinoille 

tuomiensa tuotteiden tuotehyväksynnän olevan kunnossa ja ajantasainen.  

 

Markkinoilla taas on positiivinen vaikutus rakentajien ja rakennuttajien kannalta, 

sillä tuotehyväksynnän muutokset mahdollistavat rakennustuotteiden hankkimisen 

laajemmilta markkinoilta. CE-merkinnän tullessa pakolliseksi rakennustuotteille 

mahdollistuu tavaroiden vapaa liikkuvuus, jonka on tarkoitus olla positiivinen asia 

kaikille osapuolille. Rakentajan kannalta valikoima kasvaa ja vertailtavuus 

helpottuu ja valmistajien kannalta laajemmat markkinointimahdollisuudet 

avautuvat. Rakennusvalvonta taas toisaalta joutuu tekemään enemmän töitä ja 

olemaan tarkempi, vaikka tuotehyväksynnän yhtenäistymisen voisi nähdä 

helpottavan heidän työtään, kunhan uuteen käytäntöön oppii. 

Standardisointilaitosten vaikutus pohjautuu lakeihin ja määräyksiin, joihin 

tuotehyväksyntä perustuu. Standardisointilaitosten tehtävä Suomessa on laatia 

kansallisia liitteitä. Euroopan standardisoimisjärjestö (CEN) puolestaan laatii 
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harmonisoidut tuotestandardit, EN-standardit, Euroopan komission antaessa 

toimeksianto.  

 

YIT Rakennus Oy:lle kehitetyn hallintatyökalun (liite 2) avulla pystytään 

seuraamaan tuotehyväksynnän tilannetta eri tuoteryhmissä. Näin varmistetaan, 

että aihealue on hallinnassa yrityksen rakennustuotannossa. Se toimii apuna 

rakennusprojektin läpiviennissä aina suunnitteluvaiheesta tuotantoon erityisesti 

CE-merkinnän siirtymävaiheen ajan. Toisaalta myynnin toivotaan olevan 

helpompaa, kun voidaan varmistua rakennustuotteiden tuotehyväksynnän olevan 

kunnossa. Jälkihoitoon oikeanlaisten, kelpoisten rakennustuotteiden käytön 

toivotaan vaikuttavan sen tarpeen vähenemisenä. Kustannustehokkaampaa on aina 

tehdä kerralla kuntoon sen sijaan, että valmista rakennusta korjailtaisiin 

jälkeenpäin heti uutena.  YIT-tuotehyväksyntäkortit helpottavat arkisia rutiineja, 

jolloin työn laatuun ja valvontaan keskittynee enemmän ajallisia resursseja, mikä 

vähentänee virheiden määrä ja edelleen jälkihoidon tarvetta. Asukkaat kokevat 

asumisen YIT:n rakentamassa kodissaan miellyttävämpänä, kun 

vuosikorjausvaiheessa työt ovat vähäisiä ja asuminen häiriintyy vähemmän.  

 

 

5.4 YIT-tuotehyväksyntäkorttimallit 

 

YIT-tuotehyväksyntäkorttien joukkoon valittiin muutama rakennustuote, joilla 

CE-merkintä on pakollinen, sillä ne kuuluvat harmonisoidun standardien (hEN) 

soveltamisalaan. Niistä rakennushankkeen käynnistämispäätökseen vaikuttavia 

kustannuseriä ovat betonielementit, ikkunat ja ovet, puiset lattiapäällysteet ja 

keraamiset laatat, kuten liitteessä 1 nähdään. Lisäksi mallikortteihin valittiin 

vedeneristyskermit, vedeneritysjärjestelmä ja palokatkotuotteet, jotka kuuluvat 

rakennustuotteiden riskiryhmiin. Tyyppihyväksynnän tarvitsevista vesikalusteista 

ja FI-merkin tarvitsevista betoniteräksistä haluttiin malliksi hieman erilaiset YIT-

tuotehyväksyntäkortit.  
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Kuva 12. Malli YIT-tuotehyväksyntäkortista 

 

Jokaiseen YIT-tuotehyväksyntäkorttiin, kuva 12, kirjataan otsikoksi 

rakennustuoteryhmän nimi, joka muotoutuu harmonisoidun tuotestandardin tai 

eurooppalainen tekninen hyväksyntäohjeen määrittämän nimen mukaan. YIT-

tuotehyväksyntäkorteissa määritellään rakennustuotteiden kansainväliset, 

kansalliset ja YIT:n omat vaatimukset, mikäli se koetaan tarpeelliseksi jonkun 

rakennustuotteen kohdalla. YIT-tuotehyväksyntäkortin päivittämisestä huolehtivat 

tuoteryhmävastaavat kukin oman vastuualueensa osalta. Tuoteryhmävastaavien 

tehtävät esitellään aiemmin luvussa 5.1.2. He laittavat kortteihin tuotteistamisessa 

valitut tuotteet tai muut yrityksen suosimat rakennustuotteet. Valmis kortisto 

auttaa yritystä hallitsemaan tuotehyväksyntää rakennustuotannon kehittämisessä, 

mahdollistaa laadukkaamman toiminnan sekä rakennustuotteiden ja toimivan 

tiedon ja osaamisen hallinnan.  
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Korteista yhdeksän on varsinaisia YIT-tuotehyväksyntäkortteja, sillä ikkunat ja 

ovet kuuluvat saman hEN:n soveltamisalaan, joten ne yhdistettiin yhdeksi 

kortiksi. Kymmenes kortti on tyhjä korttipohja, johon uusia kortteja on tarkoitus 

täydentää. Sen etusivulla on listattu kaikki mahdolliset 

tuotehyväksyntämenetelmät, joista valitaan rastimalla kyseisen rakennustuotteen 

tuotehyväksyntävaihtoehto. Uuden kortin laadinta lähtee rakennustuotteelta 

vaadittavan tuotehyväksynnän selvittämisestä.  Ensin selvitetään rakennustuotteen 

taustalla olevat sertifikaatit ja niihin perustuvat tuotehyväksyntädokumentit sekä 

mahdolliset kansalliset vaatimukset, jotta osataan määrittää ne 

tuotehyväksyntäkorttiin. Tuotehyväksyntädokumentit liitetään tai linkitetään YIT-

tuotehyväksyntäkorttiin. Vaihtoehtoisesti joissakin erityistapauksissa voidaan 

avoimeen taulukkoon, joita mallikorteissa ei todettu tarpeelliseksi, täydentää 

perusvaatimukset ja mahdollisesti YIT:n omat tiukemmat vaatimukset. 

Seuraavaksi käsiteltävissä esimerkeissä käydään läpi rakennustuotteiden CE-

merkinnän kaksi polkua sekä rakennustuotteet, joilla on kansallinen 

tuotehyväksyntädokumentti, kuten tyyppihyväksyntä, varmennustodistus tai 

vaikka FI-merkki. 

 

 

hEN soveltamisalaan kuuluvia rakennustuotteita 

 

Harmonisoidun tuotestandardin (hEN) piiriin kuuluville rakennustuotteille CE-

merkintä on pakollinen 1.7.2013 alkaen. Malliksi laadituista YIT-

tuotehyväksyntäkorteista hEN on betonivalmisosilla, keraamisilla laatoilla, 

puisilla lattiapäällysteillä, vedeneristyskermeillä, ikkunoilla ja ovilla. 

Betonivalmisosista ulkoseinä- ja väliseinäelementit sekä parveke-elementit 

muodostavat yhdessä suuren kustannuspotin noin 11–18 prosenttia 

asuinkerrostalon kustannuksista rakentamistavasta riippuen. Niiden 

tuotehyväksyntä on vastaavasti tarkkaa. Betonivalmisosien suunnittelussa 

rakennussuunnittelijoiden tulisi huomioida CE-merkinnän asettamien vaatimusten 

lisäksi kansalliset vaatimukset, jotka määritellään kansallisissa 

soveltamisstandardeissa (NAS), jotka on määritelty betonivalmisosille, sillä ne 
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joutuvat tekemisiin Suomen ilmasto-olosuhteiden kanssa. Betonivalmisosista 

ontelolaatoilla on oma kansallinen soveltamisstandardi SFS 7016 Esijännitetyiltä 

ontelolaatoilta eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot ja muilla betonielementeillä yksi yhteinen SFS 7026 

Betonivalmisosilta eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut 

vaatimustasot. Näiden kansallisten soveltamisstandardien lisäksi YIT-

tuotehyväksyntäkortti betonivalmisosista perustuu betonivalmisosien 

ominaisuuksia määrittäviin harmonisoituihin tuotestandardeihin: 

- SFS-EN 1168 + A3 Betonivalmisosat. Ontelolaatat 

- SFS-EN 12737 + A1 Betonivalmisosat. Rakolattiaelementit 

- SFS-EN 12794 + A1 + AC Betonivalmisosat. Perustuspaalut 

- SFS-EN 13224 Betonivalmisosat. Ripalaattaelementit 

- SFS-EN 13225 + AC Betonivalmisosat. Pilari- ja palkkielementit 

- SFS-EN 13747 + A2 Betonivalmisosat. Kuorilaatat 

- SFS-EN 14843 Betonivalmisosat. Portaat 

- SFS-EN 14991 Betonivalmisosat. Perustuselementit 

- SFS-EN 15258 Betonivalmisosat. Tukimuurit. 

Betonivalmisosat on CE-merkittävä, sillä niille on edellä listatut harmonisoidut 

tuotestandardit. Tuotehyväksyntäkortin kohtaan esimerkkejä 

vaatimusmerkinnöistä liitettiin kuva 13 pilari- ja palkkielementtien CE-

merkinnästä, josta voidaan katsoa mallia tarkistettaessa CE-merkintäkilpeä 

työmaalle tulleista betonivalmisosista.  
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Kuva 13. Pilari- ja palkkielementtien CE-merkintä 

 

Ikkunoilla ja ovilla on yhteinen harmonisoitu tuotestandardi SFS-EN 14351-1 + 

A1 Ikkunat ja ovet, joka on vahvistettu 20.4.2010. Ikkunoiden ja ovien valinta 

YIT-tuotehyväksyntäkorttimalliksi oli varma. Sen lisäksi, että ne ovat suuri 

kustannuserä, ikkunoilla ja ovilla tuotehyväksynnän rajaus on selkä. Kyseisen 

standardin soveltamisalaan kuuluvat ikkunat ja sisäänkäyntiovet, joilla ei ole 

palonkestävyys- tai savuntiiveysominaisuuksia. Erityisominaisuuksia sisältävillä 

ovilla ja ikkunoilla tulee olla tyyppihyväksyntä. On myös mahdollista, että 

suunnitelmiin joudutaan jostain syystä tekemään sellainen ratkaisu, että 

palonkestävä ovi onkin tyyppihyväksyttyä vastaavaa ovea suurempi kooltaan. 

Sellaisessa tapauksessa rakennusvalvontaviranomainen saattaa vaatia kyseisen 

oven rakennuspaikkokohtaista testaamista, mistä on säädetty HE 82/2012 

tulevaksi tuotehyväksyntälaiksi.  
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Keraamisilla laatoilla on myös hEN, joten niistä on löydyttävä CE-merkintä 

1.7.2013 alkaen. YIT-tuotehyväksyntäkortti keraamisista laatoista on selkeä 

sisältäen 22.1.2007 vahvistetun harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 14411 

Keraamiset laatat, jonka soveltamisalaan kuuluvat perinteisesti valetut tai 

kuivapuristetut keraamiset laatat. Esimerkkituotteina keraamisista laatoista 

mainitaan YIT:n useissa asuinkerrostalokohteissa käyttämät lattialaatta Forest 

100x100 ja seinälaatta Brancos 247x447.  

 

CE-merkinnän hEN:n kautta saavien vedeneristyskermien ja puisten 

lattiapäällysteiden tuotehyväksyntäkortit on laadittu aivan samoin kuin muutkin 

mallikortit. Vedeneristyskermit on virallinen SFS-EN 14909 + A2 standardissa 

ilmaistu nimitys kattohuoville, jotka ovat rakennushankkeen kannalta kohtalaisen 

suuri kustannuserä kaikkine töineen, mutta myös iso riski rakenteiden kuivana 

pysymisen kannalta. Vedeneristyskermeillä on olemassa harmonisoidun 

standardin lisäksi VTT-sertifikaatti, mutta sen voimassaolo loppuu vuoden 

kuluttua hEN käyttöönottopäivästä (Dapp). Toisin sanoen hEN kanssa ristiriidassa 

olevat kansalliset standardit poistuvat käytöstä, mitä kuvaa lyhenne DOW.  

 

Puiset lattiapäällysteet kuuluvat myös hEN piiriin. Ne muodostavat keskiverto 

asuinkerrostalon kustannuksista noin 1,5 prosenttiyksikköä, joka on hieman 

vähemmän kuin keraamisten laattojen osuus. SFS-EN 14342 + A1 standardi 

määrittää puisten lattiapäällysteiden ominaisuudet, niiden 

vaatimustenmukaisuuden ja merkinnät. Ympäristöministeriö on antanut puisista 

lattiapäällysteistä asetuksen vuonna 2006, joten niillä on mahdollista hakea myös 

tyyppihyväksyntää, joka ei saa olla ristiriidassa hEN kanssa.  

 

 

ETA:n saaneita rakennustuotteita 

 

Rakennustuotteet, joille on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä 

(ETA), jota 1.7.2013 kutsutaan eurooppalaiseksi tekniseksi arvioinniksi, tulee CE-

merkitä. Malliksi laadituista YIT-tuotehyväksyntäkorteista joillakin 

vedeneristysjärjestelmillä ja palokatkotuotteilla on olemassa ETA ennen 1.7.2013. 
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Vedeneristysjärjestelmistä on valittu YIT-tuotehyväksyntäkorttiin Kiilto 

Kerafiber vedeneristysjärjestelmä, sillä se on YIT Rakennus Oy:n pääasiassa 

käyttämä vedeneristysjärjestelmä. Joillakin vedeneristysjärjestelmillä on olemassa 

ETA:n lisäksi VTT-sertifikaatti. Kiilto Kefafiber vedeneristysjärjestelmällä olleen 

VTT-sertifikaatin voimassaolo päättyi 2011, mutta sen uusiminen ei ollut tarpeen, 

sillä tuotteelle haettiin tuolloin ETA.  

 

Palokatkotuotteille on olemassa 2008 valmistunut eurooppalainen tekninen 

hyväksyntäohje, ETAG 026, joka on edellytys sille, että rakennustuotteelle 

voidaan hakea ETA. Niiden kelpoisuuden osoittamiseen on kaksi vaihtoehtoista 

tapaa ennen pakolliseksi tulevaa CE-merkintää. Palokatkotuotteiden tulee olla 

CE-merkittyjä tai niiden kelpoisuus selvitetään rakennuspaikkakohtaisesti 

hyväksytyn testauslaitoksen kokeisiin perustuvan rakennuspaikkakohtaisen 

asiantuntijalausunnon perusteella. Palokatkoihin tulee käyttää vain palo-

osastointisuunnitelmassa määriteltyjä palokatkotuotteita tai vaihtoehtoiset on 

laadittava muutossuunnitelma, jonka palotekninen asiantuntija hyväksyy.  

 

 

Tyyppihyväksytty rakennustuote 

 

Tyyppihyväksyntä on kansallinen tuotehyväksyntä ja se tulee olla tuotteilla, joilla 

on vaikutusta rakennuskohteen olennaisiin teknisiin vaatimuksiin (HE 82/2012, 

5). Se voidaan kuitenkin myöntää vain tuotteille, joilla ympäristöministeriö on 

antanut tyyppihyväksyntäasetuksen. Vesikalusteille YM on antanut 

tyyppihyväksyntäasetuksen, jonka soveltamisalaan kuuluvat kiinteistöjen 

vesilaitteistoihin asennettavat vesikalusteet, joihin katsotaan kuuluvan 

kaksiotehanat, yksiotehanat ja termostattihanat. Siltä osin kuin vesikalusteen 

ominaisuuksia ei voida osoittaa harmonisoituun tuotestandardiin tai 

eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään perustuvalla CE-merkinnällä, 

vesikalusteelle voidaan myöntää tyyppihyväksyntä koskien kaikkia näissä 

ohjeissa mainittuja ominaisuuksia (YMa vesikalusteiden tyyppihyväksynnästä 

2006, 1). Kustannuseränä ne eivät ole merkittävässä asemassa rakennushankkeen 

käynnistämispäätöstä tehtäessä, eikä niitä voida nähdä riskinä hyvää 
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rakentamistapaa vastaan. Vesikalusteet haluttiin valita YIT-

tuotehyväksyntäkorttimalliksi, jotta vesikalusteiden tuoteryhmävastaavat 

pääsisivät testaamaan tuotehyväksyntäkorttipohjan täydentämistä. Ilman 

ohjeistusta kortin täyttäminen tuntui heistä hankalalta, sillä 

tuotehyväksyntädokumentit eivät olleet helposti saatavilla. He kokivat 

parhaakseen tukeutua hanatoimittajaan, jotta YIT-tuotehyväksyntäkortti saatiin 

oikein laadittua. Tuoteryhmävastaaville myöhemmin järjestettävässä 

koulutuksessa on tarkoitus opastaa heitä YIT-tuotehyväksyntäkorttien laadintaan 

ja päivitykseen. 

 

 

FI-merkitty rakennustuote 

 

Betoniteräkset valittiin mallikortteihin mukaan yhtenä suurimmista 

rakennushankkeen käynnistämispäätökseen vaikuttavista kustannuseristä. Niiden 

osuus rakennushankkeen kokonaiskustannuksista on suunnilleen 1,0–2,6 

prosenttia rakentamistavasta riippuen. Oleellisena rakennustuoteryhmänä 

betoniteräksillä ei kuitenkaan vielä ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia. 

Suomessa niille tulee hakea FI-merkintää ja testata sen perusteena olevien 

standardien tyyppitestauksin. Rakentamisessa tulee käyttää vain suomalaisten 

SFS-standardien tai viranomaismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset täyttäviä ja 

niillä perustein FI-merkittyjä betoniteräksiä, joita rakennusvalvontakin edellyttää.  

 

 

5.5 YIT-tuotehyväksyntäkorttien testaus ja hyödyt käytännössä 

 

Haastattelujen kautta saatujen tulosten perusteella YIT-tuotehyväksyntäkortisto 

sai vakuuttavan vastaanoton. Epäilevä suhtautuminen kortistoa esiteltäessä oli 

odotettava ja normaali reaktio. Hallintatyökalun esittelyn jälkeen suhtautuminen 

muuttui pian myöntyväiseksi. Teemahaastatteluissa nousi ilmi, että 

tuotehyväksynnästä huolehtimisen pääpainon tulisi olla suunnittelijoilla ja 

projektipäälliköillä, jotka huolehtivat suunnittelunohjauksesta, kuten ajatus on 
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tämän projektin alusta saakka ollutkin. Suunnittelunohjauksessa projektipäälliköt 

voivat tarkistaa haluamiaan vaatimuksia niistä ja toisaalta hankinta pystyy 

vertaamaan tuotteita keskenään. Erityisen tärkeänä tuotehyväksyntädokumentit 

nähdään tuotannon kannalta, sillä työmaalla niiden tulisi olla helposti ja 

luotettavasti saatavilla rakennusvalvontaviranomaisen niitä tiedustelleessa. YIT-

tuotehyväksyntäkortteja avulla yritys voi soveltaa asuinrakentamisprosessin alusta 

loppuun: suunnittelusta tuotantoon. Niiden avulla voidaan jakaa informaatiota 

tuotehyväksynnästä organisaation sisällä tehokkaasti perustamalla YIT-

tuotehyväksyntäkortit intranettiin, jossa se on koko organisaation käytettävissä.  

 

Hankintaosasto koki tuoteryhmävastaaville suunniteltujen vastuiden myötä heille 

kasautuvan lisätyötä uusista, oman toimen ohella suoritettavista tehtävistä. 

Tuotehyväksynnästä toivottiin tulevan tilaajavastuu-sivuston kaltainen palvelu 

lähitulevaisuudessa. YIT:n oman kortiston laatiminen on kieltämättä vaativa 

prosessi, mutta siitä syystä vastuita onkin tarkoitus jakaa tuoteryhmävastaaville, 

jotka jo nyt huolehtivat oman vastuualueensa rakennustuotteiden 

tuotehyväksynnästä, kuten heidän tehtävissään aiemmin tässä tutkimuksessa 

määritellään.  

 

Vastaavat työnjohtajat uskoivat keskitetyn, sähköisen YIT-

tuotehyväksyntäkortiston tuotehyväksyntädokumentteineen ratkaisevan heidän 

kohdallaan paljon. Tuntui mahdottomalta ajatukselta kerätä sertifikaatit kansioon 

työmaalle jokaisesta rakennustuotteesta. Vaikka sitä vaadittaisiin lakien, 

asetusten, yrityksen ja rakennusvalvontaviranomaisen toimesta, tuntuu se niin 

työläältä, että tulisi palkata työntekijä jokaiselle työmaalle erikseen huolehtimaan 

tuotehyväksyntäkansiosta. Nyt kun tuoteryhmävastaavat huolehtivat YIT-

tuotehyväksyntäkortiston keräämisestä ja päivittämisestä, se pysyy ajantasaisena 

ja kaikki hyötyvät. Kenenkään ei tarvitse nähdä vaivaa, vaikka se siltä saattaa 

tuntua, että tuoteryhmävastaavien työ lisääntyy. Heidän toimenkuvaansa kuuluvat 

kuitenkin omien rakennustuoteryhmien tarkka tuntemus, joten voidaan nähdä 

tämä kortiston päivittäminen heille keinona pitää tietämystä yllä kukin oman 

vastuualueensa osalta. 
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6 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

 

6.1 Työn keskeiset tulokset ja johtopäätökset 

 

Tutkimustyön tavoite laatia tuotehyväksynnän avuksi hallintamalli palvelemaan 

rakennusliikkeen tuotantoprosessin tuotehyväksynnän hallinnassa toteutui. 

Kokonaisuuden hahmottaminen vaati toisaalta työskentelyn kautta saatua 

tuntemusta yrityksestä, mutta myös perehtymistä tuotehyväksyntään entuudestaan 

osittain vieraana kokonaisuutena. Tuotehyväksyntä on kokonaisuudessaan laaja ja 

monimutkainen sisältäen useita standardisointimahdollisuuksia. Sen sisäistäminen 

vaati pitkäjänteistä perehtymistä aiheeseen. Vaikka rakennustuotteiden 

tuotehyväksyntä osittain yksinkertaistuu CE-merkinnän myötä, johtavat 

muutokset tilanteeseen, joka aiheuttaa uutta opeteltavaa ja työllistää sinällään 

lähes kaikkia rakennusalalla toimivia. Vaikka CE-merkinnän on tarkoitus 

helpottaa tuotehyväksyntää ja yhtenäistää sitä, vaatii se tottumista. Sen rinnalla 

muutoksia tapahtuu myös kansalliseen tuotehyväksyntään, joten laajuutensa 

vuoksi tuotehyväksynnän hallinta on työlästä. Vaikka tuotehyväksyntä ei ole uusi 

asia, aiheuttaa siinä tapahtuvat muutokset työtä, minkä vuoksi sen 

hallinnoimiseksi on tässä työssä kehitetty hallintamalli, YIT-

tuotehyväksyntäkortisto.  

 

Tuotehyväksynnän hallinnan avuksi laadittu YIT-tuotehyväksyntäkortiston 

tarkoituksena on toimia erityisesti tuoteryhmävastaavien tukena 

rakennustuoteasetuksen ja uuden tuotehyväksyntälain mukanaan tuomien 

muutosten sisäistämisessä. Projektipäälliköt voivat tarkistaa YIT:n tuotteistamisen 

kautta valitut vuosisopimustuotteet tuoteryhmäkohtaisesti yhdestä lähteestä, jotta 

ne tulisi kirjattua oikein rakennusselostukseen. YIT-tuotehyväksyntäkorttien 

liitteiksi tullaan liittämään kaikki yhdenmukaistetut tekniset eritelmät ja muut 

tuotehyväksyntäasiakirjat kunkin rakennustuotteen osalta. Prosessista pyritään 

tekemään mahdollisimman oikeudenmukainen kaikille osapuolille, joita 

tuotehyväksyntä koskee. YIT-tuotehyväksyntäkorttien laatiminen aluksi yhdessä 

tuoteryhmävastaavien kanssa on yhdessä tapahtuvaa oppimista, jonka kautta 
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pyritään innostamaan henkilöstöä ja lisäämään heidän vastuutaan lisäten samalla 

tavoitetason nousua. Osallistavan tekemisen tavoite on saada henkilöstö tekemään 

omaehtoisesti enemmän ja parempia tuloksia. Tässä tapauksessa pyritään 

innostamaan tuoteryhmävastaavat kantamaan vastuu oman osa-alueensa 

tuotehyväksyntäkorttien laatimisesta ja päivittämisestä jatkossa tekemällä heidät 

osallisiksi jo korttien laadintavaiheessa. Oikeudenmukaisuus teorian mukaan 

edellä esitettyjen toimien kautta varmistetaan tuoteryhmävastaavien hyväksyntä, 

lojaalius, oppiminen ja vastuunkanto. 

 

Organisaation taustojen selvittämisen ja tuotehyväksynnän säädöksistä tehtyjen 

johtopäätösten mukaan laadittiin hallintamalli, joka koostuu YIT-

tuotehyväksyntäkortit ja tuotehyväksynnän hallinta -seurantatiedostosta ja 

yhdeksästä YIT-tuotehyväksyntäkorttimallista, joita tullaan tekemän lisää 

mahdollisimman monesta rakennustuotteesta. Seurantatyökalun avulla yrityksen 

johto näkee helposti yrityksen tuotehyväksynnän tilanteen ja YIT-

tuotehyväksyntäkorttien valmiusasteen. Tätä seurantatiedostoa päivitetään 

tuoteryhmävastaavien toimesta sitä mukaan, kun YIT-tuotehyväksyntäkortti 

päätetään laatia tai kun se on valmis. Hallintamallin suunnittelun alussa pohdittiin 

mistä näkökulmista aihetta tutkitaan sekä ketä ja mitä tarkoitusta varten 

hallintamalli luodaan. Hallintamallina Excel-taulukon todettiin muodostuvan liian 

raskaaksi ja laajaksi kaikkine vaatimustietoineen. Lisäksi sen käyttö olisi turhan 

suuri riski koko hallintamallin tuhoutumiselle yhtenä tiedostona. Siksi 

kehitystyötä jatkettiin ja lopulta muodostuivat YIT-tuotehyväksyntäkortit, joita 

kehitettiin edelleen käyttötarkoitukseensa sopiviksi kohta kohdalta eri näkökulmat 

huomioiden. Aluksi koettiin tarpeelliseksi kortisto palvelemassa vain 

suunnittelunohjausta ja hankintaa, kunnes tuotannon näkökulmaan 

tuotehyväksynnässä perehdyttiin tarkemmin. Rakennusvalvontaviranomaista 

varten tulee jatkossa työmaalta löytyä tai siellä tulee olla helposti ja luotettavasti 

saatavilla kaikkien rakennushankkeessa käytettyjen rakennustuotteiden 

tuotehyväksyntädokumentit.  

 

Tämän tutkimustyön tulosten perusteella näyttää siltä, että 

tuotehyväksyntädokumenttien toimittaminen hankinnasta työmaalle ja osittain 
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suoraan koetaan haastatteluista saatujen tulosten perusteella hankalaksi toteuttaa. 

Hankintainsinöörit kuitenkin vaativat hankinta- ja urakkasopimuksissa 

tuotehyväksyntädokumentit toimitettavan. Jotta tuotehyväksyntädokumentit 

saataisiin tuotantoon, jossa niitä tarvitaan, otettiin tuotannon näkökulma mukaan 

työn rajaukseen ja YIT-tuotehyväksyntäkortteja kehitettiin edelleen paremmin 

tuotantoa palvelemaan.  

 

 

6.2 Tulosten arviointi ja testaus 

 

Tässä tutkimustyössä saatiin toimintatutkimuksen keinoin luotua työkalu hallita 

tuotehyväksyntää rakennusliikkeessä. Yhdessä kehittäminen ja idean jalostaminen 

havaintojen ja teemahaastattelujen kautta kerättyyn tietoon johtivat 

hallintatyökalun aikaansaamiseen. Tutkijan oman arvion ja teemahaastatteluiden 

kautta saadun pohjatiedon ja palautteen perusteella hallinnan keinoksi kehitetty 

malli tulee olemaan hyödyllinen ja palvelemaan rakennushankkeiden 

tuotehyväksyntää YIT Rakennus Oy:ssä.  

 

Analysoitaessa tutkimuksen tuloksia SWOT-analyysin (Kotler 2002, 46-47) 

avulla voidaan nähdä yrityksen vahvuutena aikainen reagointi tuotehyväksynnän 

muutoksiin. Lisäksi yrityksestä löytyvä tuotehyväksynnän asiantuntemus ja 

muutoksen tueksi laadittu hallintamalli, YIT-tuotehyväksyntäkortisto, koetaan 

helpottavana asiana monimutkaisessa tuotehyväksynnässä. Organisaation 

heikkouksina voidaan mainita uuden työkalun käyttöönoton haasteet ja uuden 

opettelu, jossa toisaalta kaikki rakennusalan toimijat ovat uuden haasteen edessä. 

Mahdollinen muutosvastarinta on aina uhkana tilanteissa, kun toimintatavat 

muuttuvat ja on opeteltava uutta. Ympäristö tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden 

perehtyä tuotehyväksynnän muutoksiin. Lisäksi asianomaiset tahot tiedottavat 

tilanteen kehittyessä Internet-sivuillaan hyvin, kuten EU, VTT, Inspecta ja Tukes. 

Hyödyllisiä palveluja ovat esimerkiksi hEN Helpdesk ja Eurocodes-sivuston help 

desk. Toisaalta tuotehyväksynnän muutos voidaan nähdä ulkoisena uhkana 

tarkasteltaessa tuotehyväksyntää yrityksessä SWOT-analyysin kautta.  
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Tutkimustulosten perusteella on pääteltävissä, että tuotehyväksynnän muutokset 

koetaan osittain hankalina ja niiden hallitsemiseksi kaivataan koulutusta, mikä 

tulee olemaan yksi tutkimustyön jatkotoimenpiteistä. Toisaalta juuri siitä syystä, 

että tuotehyväksyntä on hankala kaikkine muutoksineen, tuotehyväksynnän 

hallintatyökalu on toivottu apuväline. YIT-tuotehyväksyntäkortti koettiin 

verrattain hyvin tuotehyväksynnän mukanaan tuomien muutosten hallinnassa ja 

rakennustuotteiden kelpoisuuden määrittämisessä jatkossakin. Mahdollisimman 

laajasta kortistosta koostuvan hallintatyökalun malleiksi laaditut YIT-

tuotehyväksyntäkortit vaikuttivat haastateltavien mielestä selkeiltä ja 

ymmärrettäviltä. Ne otettiin hyvin vastaan organisaatiossa ja koettiin 

suunnittelunohjauksen, hankinnan sekä tuotannon kannalta hyödylliseksi 

työkaluksi. Muutosvastarinnan vähäisyys uutta hallintatyökalua kohtaan aiheutui 

ilmeisesti ymmärryksestä, että tämä johtuu lainsäädännön muutoksista. Kaikkien 

haastateltavien reaktio oli jotenkin innostunut YIT-tuotehyväksyntäkorttien 

antamasta helpotuksesta tuotehyväksynnän muutoksissa. Kritiikkiä kuitenkin 

syntyi tuoteryhmävastaaville suunnitelluista vastuista erityisesti hankintaosaston 

henkilöstöltä. Tuoteryhmävastaaville suunniteltujen korttien laadinnan ja 

päivityksen koettiin kuormittavan hankintaa. Aiemmin tutkimustyössä 

määriteltyjen tuoteryhmävastaavien tehtäviin kuuluu jo nyt omalla vastuullaan 

olevien rakennustuotteiden tuotehyväksynnän tietämys, josta tässä korttien 

laadinnassakin periaatteessa on kyse, kuten edellisessä luvussa on esitelty.  

 

Varsinaista käytännöntestausta todellisessa ympäristössä suunnittelussa, 

hankinnassa ja tuotannossa YIT-tuotehyväksyntäkorteille ei päästy vielä 

tekemään, sillä kortistosta ovat valmiina tässä vaiheessa vasta tutkimustyön  

aikana laaditut kymmenen mallikorttia. Niistä mallia ottaen on tarkoitus laajentaa 

kortisto kattamaan kaikki rakennusurakkaan sisältyvät rakennustuotteet. Tuota 

tavoitetta pidettiin haastatteluissa saatujen tulosten perusteella melko 

kunnianhimoisena tuoteryhmävastaavien toteutettavaksi. Tutkimuksen tuloksena 

saatuja YIT-tuotehyväksyntäkortteja haluttiin kuitenkin testata jollain tasolla, 

vaikka todellinen testaus käytännössä tapahtuu vasta myöhemmin. 

Teemahaastattelujen yhteydessä YIT-tuotekorttien idea esiteltiin haastateltaville, 
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jotka pääsivät antamaan ennakoivan mielipiteensä hallintatyökalun 

kuvittelemastaan tavasta toimia ja palvella rakennushankkeen eri vaiheissa.  

 

Tämän tutkimustyön tuloksella on ensisijainen merkitys työn teettävän 

organisaation kannalta. Yritys voi jakaa informaatiota tuotehyväksynnästä 

organisaation sisällä tehokkaasti tämän tutkimustyön tuloksena laaditun 

hallintatyökalun avulla sekä soveltaa YIT-tuotehyväksyntäkortteja 

asuinrakentamisprosessin alusta loppuun: suunnittelusta tuotantoon. Saatujen 

tutkimustulosten perusteella idea hallintatyökusta vaikutti toimivalta. 

Tutkimuksen onnistumista on mitattu kahdella tavalla. Alussa idea YIT-

tuotehyväksyntäkortistosta tuotehyväksynnän hallinnan välineenä esiteltiin 

YIT:lle tunnustellen suhtautumista. Idea otettiin vastaan positiivisesti, joten sitä 

lähdettiin jalostamaan. Pidemmälle kehitettyä hallintatyökalua esiteltiin 

palavereissa ja teemahaastattelujen avulla. Myönteiset tulokset osoittavat 

tutkimuksen onnistuneen, mikäli YIT-tuotehyväksyntäkortisto saadaan 

implementoitua onnistuneesti ja tuoteryhmävastaavat laatimaan lisää kortteja.  

 

 

6.3 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

 

Positiivisesta vastaanotosta huolimatta on turhan aikaista olla vakuuttunut siitä, 

että YIT-tuotehyväksyntäkortisto otettaisiin käyttöön sellaisenaan. Saattaisi olla 

parempia, yksinkertaisempia keinoja hallita tuotehyväksyntää rakennusliikkeessä. 

Toisaalta alkaa olla jo korkea aika opetella uuden hallintatyökalun käyttöä, mikäli 

siitä halutaan olevan jotain hyötyä siirtymävaiheessa kohti CE-merkintää. 

  

Tässä tutkimustyössä kehitettyä YIT-tuotehyväksyntäkortistoa ei ole vielä päästy 

testaamaan käytännössä, joten on liian aikaista arvioida sen toimivuutta. Jatkuvan 

kehittämisen prosessi YIT-tuotehyväksyntäkortiston osalta jatkuu niiden 

testaamisella käytännössä, kunhan ne saadaan ensin implementoitua yritykseen 

koulutusten kautta sekä vastuutettua niiden jatkaminen ja päivitys 

tuoteryhmävastaavilla. Toisaalta kortiston testaamista kovin laajasti vaikeuttaa sen 
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suppeus, mutta olemassa olevia YIT-tuotehyväksyntäkortteja olisi hyvä testata 

paremmin ennen kortiston laajentamiseen nähtävää vaivaa.  

 

Tuoteryhmävastaavien kouluttaminen on yksi tutkimustyön alatavoitteista, joka 

tullaan toteuttamaan tutkimuksen jatkotoimenpiteenä. Uusi toimintatapa tullaan 

implementoimaan isossa organisaatiossa vain osalle henkilöstöä järjestämällä 

koulutuksia. Hallintatyökalu ja sen idea pyritään implementoimaan käyttäen 

laadittua opetusmateriaalia, josta esimerkkinä kuva 14 rakennustuotteen 

tuotematriisi. Lisäksi kolutusta voisi tehostaa harjoitusten avulla. 

Tuoteryhmävastaaville on tarkoitus esitellä YIT-tuotehyväksyntäkortisto ja 

ohjeistetaan heidät laatimaan tuotehyväksyntäkortit kukin oman vastuualueensa 

osalta jokaisesta vastuullaan olevasta rakennustuoteryhmästä. 

Tuoteryhmävastaaville vastuutetaan myös omien korttiensa päivitys ja ylläpito, 

kuten Urbanin ja Hauserin jatkuvan kehittämisen viimeisessä vaiheessa. Lisäksi 

siinä pyritään hallitsemaan lanseerattuja tuloksia, YIT-tuotehyväksyntäkortteja 

tuotehyväksynnän hallinnan työkaluna. Tämän tutkimustyön liitteenä 2 on YIT-

tuotehyväksyntäkortit ja tuotehyväksynnän hallinta -taulukko, joka on kehitetty 

helpottamaan tuotehyväksynnän ja kortiston hallintaa yrityksessä.  

 

 

Kuva 14. Rakennustuotteen tuotematriisi 
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Tässä luvussa esitetyillä tutkimustyön jatkotoimenpiteillä pyritään vaikuttamaan 

siihen, että hallintatyökalu saataisiin laajennettua suunniteltuun kokoonsa ja yhä 

kehittyneempi tuotehyväksynnän hallintatyökalu juurtuisi toimintatutkimuksen 

kohteena olleeseen organisaatioon. Jatkuvan kehittämisen tutkimustyönä 

toteutettu suunnitteluvaihe jatkuu yrityksessä kehitetyn hallintatyökalun 

lanseeraamisena sekä edelleen sen hallintana ja tulosten seuraamisena. 

Toimintatutkimuksella ei voida tuottaa tietoa, jolla olisi todistettu yleistettävyys ja 

toistettavuus, mikä jää myöhempien tutkimusten tehtäväksi. Jatkotoimenpiteiden 

ja suosituksien vaikutuksien toivotaan antavan mahdollisuudet prosessin 

jatkumiselle omavaraisena edelleen tutkimuksen varsinaisen tutkimustyön 

jälkeen. 

 

 

6.4 Ehdotuksia jatkotutkimuksen kohteiksi 

 

CE-merkinnän hakeminen suurelle joukolle rakennustuotteita on jatkossa 

pakollista, mutta osalle rakennustuotteista se on edelleen vapaaehtoista, joten 

kannattaa harkita onko CE-merkintä kaupallisesti tärkeä. Esimerkkinä 

mainittakoon saunaelementtien valmistaja, jolle tiedustellessaan tuotteensa 

tuotehyväksynnästä VTT:ltä todetaan, että sauna ei kuulu harmonisoidun 

tuotestandardin piiriin. Mikäli CE-merkintä kuitenkin halutaan, tulee 

saunaelementeille laatia eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD) ja hakea 

edelleen eurooppalaista teknistä arviointia (ETA). Tuotehyväksyntään olennaisesti 

kuuluva pohdinta siitä, kannattaako rakennustuotteelle jostain syystä 

vapaaehtoisesti hankkia CE-merkintä, voisi olla mielenkiintoinen tutkimustyön 

aihe jonkin rakennustuotteen valmistajalle tai maahantuojalle.  

 

YIT-tuotehyväksyntäkortiston kehittäminen entistä paremmaksi hallintatyökaluksi 

voisi olla hyödyllinen jatkotutkimuskohde yrityksen kannalta. Mahdottomaksi sen 

tekee lähiaikoina muuttuva tuotehyväksyntä, joka vaikuttaa erityisen läheisesti 

rakennusalaan CE-merkinnän tullessa pakolliseksi rakennustuotteille. Mikäli 
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kortisto otetaan käyttöön sellaisenaan, voisi tutkia sen käyttöastetta tai todellisia 

hyötyjä. Mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe jatkotutkimuksen kohteeksi olisi 

YIT-tuotehyväksyntäkortiston vaikutukset rakentamisen laatuun. Laatua 

tarkkaillaan ja siihen keskitetään jopa enemmän resursseja kuin 

työturvallisuuteen, minkä selittänee työturvallisuuden rutinoituminen. 

Tuotehyväksynnän hallintaan kehitetty YIT-tuotehyväksyntäkortiston ja sen 

seurantataulukon vaikutusten toivotaan kehittävän yrityksen toimintaa. 

Jatkotutkimuksissa voisi tutkia hallintatyökalun vaikutuksia 

- rakennuskustannuksiin 

- asumiskustannuksiin 

- asumismukavuuteen 

- rakennuksen kuntoon 

- rakennuksen elinikään 

- asiakkaisiin 

- rakennusprojektin kannattavuuteen ja 

- asuntotuotteen tuotteistamiseen. 
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7 YHTEENVETO 

 

Tämän tutkimustyön on tieteellisesti arvokas rakennustuotteiden 

tuotehyväksynnän organisoitumiseksi rakennusalan toimijoihin. Tutkimuksen 

konkreettisen hyödyn ja uutuusarvon kokee pääasiassa YIT Rakennus Oy sen 

henkilöstön työtehtäviä helpottamaan laaditun hallintatyökalun, YIT-

tuotehyväksyntäkortiston kautta. YIT-tuotehyväksyntäkortistoa varten on tässä 

työssä laadittu kymmenen mallikorttia laajempaa kortistoa varten. 

Tuotehyväksynnän hallintaan ja kortiston seurantatyökaluksi laadittu taulukko, 

YIT-tuotehyväksyntäkortit ja tuotehyväksynnän hallinta, helpottaa ensinnäkin 

YIT-tuotehyväksyntäkorttien tilanteen seurantaa, mutta myös rakennusliikkeen 

johtoa yrityksen tuotehyväksynnän tilanteen seuraamisessa. Tutkimus tehtiin 

toimintatutkimuksena ja siihen sisältyvien teemahaastattelujen yhteydessä 

suoritettiin laaditun hallintatyökalun epävirallinen testaus. Tulosten perusteella 

saatu palaute oli positiivista; YIT-tuotehyväksyntäkortisto koettiin tervetulleena 

apuvälineenä tuotehyväksynnän muutoksien hallintaan. 

 

Vaikka tuotehyväksyntämenetelmiä ja niiden lainsäädäntöä käsitellään 

täsmällisesti, ovat ne kuitenkin vain osa tutkimuksen taustaa, jonka rinnalla 

tuotteen johtaminen voidaan kokea käytännöllisempänä osana tutkimuksen 

kannalta. Tuotehyväksyntään ja kaikkiin sen perusteisiin perehtyminen vaati 

paljon aikaa, mikä oli kuitenkin tehtävä, vaikka tutkimustyössä siitä käsitelläänkin 

lähinnä CE-merkintää ja kansallista tuotehyväksyntää. Taustatietoja uuden teorian 

kokoamiseksi on kertynyt tätä tutkimusta tehdessä. Osa siitä on kirjoitettu 

tutkimukseen tai esitetty siinä taulukkojen ja kuvien muodossa. Lisää uuttaa 

teoriaa hallintatyökalun implementoinnista tullaan laatimaan jatkotoimenpiteinä 

tehtävän koulutusaineiston muodossa, joiden rinnalla tullaan esittelemään 

tuotehyväksynnän perusteita.  
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