Tyyppihyväksyntä: hanat ja vesilaitteistot

Lain mukaan valmistajan on osoitettava, että rakennustuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Tyyppihyväksyntä on
yksinkertaisin tapa osoittaa vaatimusten täyttyminen.
Suomessa tyyppihyväksynnällä voi osoittaa rakennustuotteiden viranomaisvaatimusten täyttymisen silloin, kun CE-merkintää ei voi
käyttää eli kun sille ei ole harmonisoitua eurooppalaista standardia.
Lain mukaan valmistajan on osoitettava, että rakennustuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Tyyppihyväksyntä on yksinkertaisin
tapa osoittaa vaatimusten täyttyminen. Vaihtoehtoinen tapa olisi ns. rakennuspaikkakohtainen osoittaminen, jolloin
rakennusvalvontaviranomaiselle joudutaan esittämään dokumentteja, joiden avulla rakennusvalvoja päättää täyttääkö tuote
vaatimukset vai ei. Vaihtoehtoinen tapa on siis työläämpi ja se on tehtävä rakennuspaikkakohtaisesti.
Rakennusvalvontaviranomaiselle riittää, kun tuotteelle on esittää voimassaoleva tyyppihyväksyntäpäätös. Sen lisäksi ei tarvita muita
lisäselvityksiä tuotteen määräystenmukaisuuden osoittamiseen.
Tuotteen valmistaja (se yritys, joka valmistaa tuotteen raaka-aineista ja/tai komponenteista) voi hakea tyyppihyväksyntää. Hakijan
asema yrityksessä on tyypillisesti laatu-, laadunvalvonta- tai myyntiorganisaatioon kuuluva henkilö tai yrityksen johdon edustaja esim.
toimitusjohtaja. Mikäli kielimuuri on hakemuksen käsittelyn hidaste, valmistava yritys voi käyttää apunaan yhteistyökumppania, joka
osaa suomen kieltä.

Helpoin tapa osoittaa vaatimustenmukaisuus
Tyyppihyväksyntä osoittaa tuotteen viranomaismääräysten täyttymisen, mikä helpottaa tuotteen myyntiä ja nopeuttaa
rakennusvalvontaviranomaisen työtä oleellisesti. Tyyppihyväksyntä toimii vetoapuna tarjouskilpailujen voittamiseksi, koska
rakennuttaja tietää ennen ostopäätöstä täyttääkö tuote viranomaisvaatimukset vai ei.

Tyyppihyväksyntätodistus on voimassa viisi vuotta
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Tuotteen vaatimuksenmukaisuuden osoittava tyyppihyväksyntä on voimassa viisi vuotta, jona aikana Kiwa Inspecta toimii
laadunvarmentajan tehtävässä valmistajan niin tahtoessa. Tuotteen valmistajan tulee huolehtia ainoastaan siitä, että ilmoittaa Kiwa
Inspectalle mahdollisista tuotantoprosessin muutoksista, mikäli se vaikuttaa suunnitellut tuotteen laatuun. Mikäli kyseisen
tuoteryhmän vaatimuksiin liittyviä muutoksia on tulossa, informoimme asiasta valmistajaa. Ilmoitamme myös, kun
tyyppihyväksyntäpäätöksen voimassaolon päättymispäivä lähenee ja olisi tarpeen hakea uusintaa.
Kiwa Inspectalla on käytössään laaja asiantuntijoiden ja toimintojen joukko, mikä mahdollistaa koko prosessin ostamisen yhden
luukun periaatteella. Meiltä voi ostaa kaikki tyyppihyväksyntäpäätöksen haku- ja käsittelymenettelyihin, testaukseen,
alkutarkastukseen ja seurantakäynteihin liittyvät palvelut. Tarjoamme myös muita rakennustuotteiden sertifiointipalveluja esim.
NordicPolyMark, FI-juomavesihyväksyntä ja CE-merkintä, jolloin näihin liittyvät seurantakäynnit voidaan yhdistää keskenään ja
säästää resursseja muihin tärkeisiin kohteisiin.

Palveluun liittyvät lait ja standardit
Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen vesikalusteiden olennaisista teknisistä vaatimuksista
497/2019
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen vesikalusteiden tyyppihyväksynnästä 7/19
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