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päivitetty 23.11.2020 

 
Taulukko tuotteita koskevista vaatimuksista Suomessa 

 
Taulukosta löytyy kootusti tietoa tuotteita koskevista:  

- kansallisista säännöistä ja määräyksistä; 

- EU-säädösten kansallisesta täytäntöönpanosta; sekä 

- toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedot. 

 
Sama tuote voi kuulua eri säännösten valvonnan piiriin ja yhtä tuotetta voi valvoa useampi eri viranomainen.  

 

Taulukko kokoaa yhteen tuotteita koskevia vaatimuksia. Lainsäädäntöä päivitetään ja muutetaan usein, eikä kaikkia muutoksia ole mahdollista 

päivittää taulukkoon välittömästi. Talouden toimijoiden vastuulla on varmistaa, että kaikkea asiaankuuluva lainsäädäntöä noudatetaan. 
 

 

Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Aerosolit  Aerosolidirektiivi 75/324/EEC 

 

 

 

Laki vaarallisten kemikaalien 

ja räjähteiden käsittelyn 

turvallisuudesta (390/2005) 

 

 https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/painelaitteet/aeroso

lit  

 

 

HE laiksi aerosolien 

vaatimustenmukaisuudesta 

ja siihen liittyviksi laeiksi 

121/2020 vp on eduskunnan 

käsiteltävänä 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes    

Aerosoliasetus (1433/1993) 

 

 HE 121/2020 kumoaa 

KemturvaL 

aerosolisäännökset ja 

aerosoliasetuksen   

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes  

   Laki eräiden tuotteiden 

markkinavalvonnasta (1137/2016) 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1524051749102&uri=CELEX:01975L0324-20180212
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/painelaitteet/aerosolit
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/painelaitteet/aerosolit
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/painelaitteet/aerosolit
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931433
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Ajoneuvot ja 

erilliset tekniset 

yksiköt 

 

Esimerkkejä: 

- ajoneuvot ja 

niiden osat 

- romuajoneuvot 

-pelastus-

ajoneuvot 

- lasten 

turvaistuimet  

- moottori-

pyöräilijän 

suojakypärät 

- työkone-

moottoreiden 

päästöt 

- moottorikelkat 

Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 

2007/46/EY puitteiden 

luomisesta 

moottoriajoneuvojen ja niiden 

perävaunujen sekä tällaisiin 

ajoneuvoihin tarkoitettujen 

järjestelmien, osien ja erillisten 

teknisten yksiköiden 

hyväksymiselle 
 

Ajoneuvolaki (1090/2002)   

 

 

 

 

 

 

 

Ajoneuvolaki on tarkoitus 

kumota eduskunnassa 

käsiteltävänä olevalla 

uudella ajoneuvolailla (HE 

177/2020 vp) 

Liikenne- ja 

viestintäministeriö 

 

Liikenne- ja 

viestintävirasto 

Traficom 

 

 

 

Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) 

2018/858 moottoriajoneuvojen 

ja niiden perävaunujen sekä 

tällaisiin ajoneuvoihin 

tarkoitettujen järjestelmien, 

komponenttien ja erillisten 

teknisten yksiköiden 

hyväksynnästä ja 

markkinavalvonnasta 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajoneuvolain uudistamista 

koskeva esitys on 

eduskunnassa käsiteltävänä 

ja sen terkoituksena on 

uudistaa lainsäädäntö 

vastaamaan asetusta (EU) 

2018/858 hallituksen 

esityksellä HE 177/2020 vp 

Liikenne- ja 

viestintävirasto 

Traficom 

 

KOMISSION ASETUS (EU) 
2018/1832 kevyiden henkilö- ja 
hyötyajoneuvojen päästöjä 
koskevien 
tyyppihyväksyntätestien 
parantamiseksi, mukaan 
luettuina käytönaikaiseen 
vaatimustenmukaisuuteen ja 
todellisiin ajonaikaisiin 
päästöihin sekä polttoaineen ja 
sähköenergian kulutuksen 
seurantalaitteiden 
käyttöönottoon liittyvät testit 

   Liikenne- ja 

viestintävirasto 

Traficom 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0046
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021090
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
http://www.lvm.fi/
http://www.lvm.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1832&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1832&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1832&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1832&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1832&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1832&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1832&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1832&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1832&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1832&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1832&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1832&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1832&from=EN
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 
167/2013 maa- ja 
metsätaloudessa käytettävien 
ajoneuvojen hyväksynnästä ja 
markkinavalvonnasta 
 

Ajoneuvolaki (1090/2002)  

 

 

 

 

 

Ajoneuvolaki on tarkoitus 

kumota eduskunnassa 

käsiteltävänä olevalla 

uudella ajoneuvolailla (HE 

177/2020 vp) 

Liikenne- ja 

viestintävirasto 

Traficom 

 

Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 
168/2013 kaksi- ja 
kolmipyöräisten ajoneuvojen ja 
nelipyörien hyväksynnästä ja 
markkinavalvonnasta 
 

Ajoneuvolaki (1090/2002)  

 

 

 

 

 

Ajoneuvolaki on tarkoitus 

kumota eduskunnassa 

käsiteltävänä olevalla 

uudella ajoneuvolailla (HE 

177/2020 vp) 

Liikenne- ja 

viestintävirasto 

Traficom 

 

Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 
1222/2009 renkaiden 
merkitsemisestä 
polttoainetaloudellisuuden ja 
muiden keskeisten 
ominaisuuksien osalta. 
 

  

 

 

 

 

 

 Liikenne- ja 

viestintävirasto 

Traficom 

 

Työkonemoottoreiden 
tyyppihyväksyntäasetus (EU) 
2016/1628 
 

Ympäristönsuojelulaki 24 § 

(527/2014) 

  Liikenne- ja 

viestintävirasto 

Traficom 

 

Direktiivi moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnästä niiden 
uudelleenkäytettävyyden, 
kierrätettävyyden ja 
hyödynnettävyyden osalta sekä 
neuvoston direktiivin 
70/156/ETY muuttamisesta 
(2005/64/EY) 
 

   

Romuajoneuvodirektiivi 
2000/53/EY 

Jätelaki (646/2011) 

 

 

 

 

 Ympäristöministeriö 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0167
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021090
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0168
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021090
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_177+2020.aspx
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1222
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1222
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1222
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1222
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1222
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1222
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1222
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1628
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelulaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelulaki
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32005L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32005L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32005L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32005L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32005L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32005L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32005L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32005L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32000L0053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32000L0053
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646
http://www.ym.fi/
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Valtioneuvoston asetus 

romuajoneuvoista sekä 

vaarallisten aineiden käytön 

rajoittamisesta ajoneuvoissa 

(123/2015) 

 

 

 

 

 

Elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskukset  

 

Kuntien 

ympäristönsuojelu-

viranomaiset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ajoneuvojen renkaiden nastoista 

annettu liikenne- ja 

viestintäministeriön asetus 

(408/2003)  

 

Nastarenkaassa käytettävien 

nastojen tulee olla 

hyväksyttyä tyyppiä. 

https://www.traficom.fi/fi/li

ikenne/tieliikenne/tyyppihy

vaksynta/saantely?toggle=K

ansallinen%20s%C3%A4%

C3%A4ntelypohja%20tyyp

pihyv%C3%A4ksynt%C3%

B6ihin%20ja%20tuotannon

%20vaatimustenmukaisuud

en%20valvontaan&toggle=

Kansalliset%20tyyppihyv%

C3%A4ksynn%C3%A4t  
  Alkolukkolaki (730/2016) 

 

 

 

Liikenteen turvallisuusviraston 

määräys alkolukon teknisestä 

toiminnasta 

 

Alkolukon saattaminen 

markkinoille ja käyttöön 

ottaminen on kielletty, jos 

Liikenne- ja viestintävirasto 

ei ole hyväksynyt alkolukon 

mallia. 

 

 

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150123
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150123
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150123
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150123
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150123
http://www.ely-keskus.fi/
http://www.ely-keskus.fi/
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030408
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030408
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030408
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030408
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tyyppihyvaksynta/saantely?toggle=Kansallinen%20s%C3%A4%C3%A4ntelypohja%20tyyppihyv%C3%A4ksynt%C3%B6ihin%20ja%20tuotannon%20vaatimustenmukaisuuden%20valvontaan&toggle=Kansalliset%20tyyppihyv%C3%A4ksynn%C3%A4t
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tyyppihyvaksynta/saantely?toggle=Kansallinen%20s%C3%A4%C3%A4ntelypohja%20tyyppihyv%C3%A4ksynt%C3%B6ihin%20ja%20tuotannon%20vaatimustenmukaisuuden%20valvontaan&toggle=Kansalliset%20tyyppihyv%C3%A4ksynn%C3%A4t
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tyyppihyvaksynta/saantely?toggle=Kansallinen%20s%C3%A4%C3%A4ntelypohja%20tyyppihyv%C3%A4ksynt%C3%B6ihin%20ja%20tuotannon%20vaatimustenmukaisuuden%20valvontaan&toggle=Kansalliset%20tyyppihyv%C3%A4ksynn%C3%A4t
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tyyppihyvaksynta/saantely?toggle=Kansallinen%20s%C3%A4%C3%A4ntelypohja%20tyyppihyv%C3%A4ksynt%C3%B6ihin%20ja%20tuotannon%20vaatimustenmukaisuuden%20valvontaan&toggle=Kansalliset%20tyyppihyv%C3%A4ksynn%C3%A4t
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tyyppihyvaksynta/saantely?toggle=Kansallinen%20s%C3%A4%C3%A4ntelypohja%20tyyppihyv%C3%A4ksynt%C3%B6ihin%20ja%20tuotannon%20vaatimustenmukaisuuden%20valvontaan&toggle=Kansalliset%20tyyppihyv%C3%A4ksynn%C3%A4t
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tyyppihyvaksynta/saantely?toggle=Kansallinen%20s%C3%A4%C3%A4ntelypohja%20tyyppihyv%C3%A4ksynt%C3%B6ihin%20ja%20tuotannon%20vaatimustenmukaisuuden%20valvontaan&toggle=Kansalliset%20tyyppihyv%C3%A4ksynn%C3%A4t
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tyyppihyvaksynta/saantely?toggle=Kansallinen%20s%C3%A4%C3%A4ntelypohja%20tyyppihyv%C3%A4ksynt%C3%B6ihin%20ja%20tuotannon%20vaatimustenmukaisuuden%20valvontaan&toggle=Kansalliset%20tyyppihyv%C3%A4ksynn%C3%A4t
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tyyppihyvaksynta/saantely?toggle=Kansallinen%20s%C3%A4%C3%A4ntelypohja%20tyyppihyv%C3%A4ksynt%C3%B6ihin%20ja%20tuotannon%20vaatimustenmukaisuuden%20valvontaan&toggle=Kansalliset%20tyyppihyv%C3%A4ksynn%C3%A4t
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tyyppihyvaksynta/saantely?toggle=Kansallinen%20s%C3%A4%C3%A4ntelypohja%20tyyppihyv%C3%A4ksynt%C3%B6ihin%20ja%20tuotannon%20vaatimustenmukaisuuden%20valvontaan&toggle=Kansalliset%20tyyppihyv%C3%A4ksynn%C3%A4t
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tyyppihyvaksynta/saantely?toggle=Kansallinen%20s%C3%A4%C3%A4ntelypohja%20tyyppihyv%C3%A4ksynt%C3%B6ihin%20ja%20tuotannon%20vaatimustenmukaisuuden%20valvontaan&toggle=Kansalliset%20tyyppihyv%C3%A4ksynn%C3%A4t
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tyyppihyvaksynta/saantely?toggle=Kansallinen%20s%C3%A4%C3%A4ntelypohja%20tyyppihyv%C3%A4ksynt%C3%B6ihin%20ja%20tuotannon%20vaatimustenmukaisuuden%20valvontaan&toggle=Kansalliset%20tyyppihyv%C3%A4ksynn%C3%A4t
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160730?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=alkolukkolaki
https://finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/454001/42839
https://finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/454001/42839
https://finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/454001/42839
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Ajoneuvolaki (1090/2002), joka on 

tarkoitus kumota eduskunnassa 

käsiteltävänä olevalla uudella 

ajoneuvolailla (HE 177/2020 vp), 

 

Tieliikennelaki (729/2018) 

 

 

 

Laki liikenteessä käytettävien 

vaihtoehtoisten polttoaineiden 

jakelusta (478/2017) 

 

 

 

 

Liikenne- ja viestintäviraston 

määräys erikoiskuljetuksista ja 

erikoiskuljetusajoneuvoista 

(TRAFICOM/420073/03.04.03.00/2

019) TRIS: 2020/40/FI 

 

 

Liikenne- ja viestintäviraston 

määräys ajoneuvojen merkki- ja 

varoitusvalaisimien, työ- ja 

apuvalaisimien, hälytysajoneuvojen 

äänimerkinantolaitteiden sekä 

eräiden ajoneuvojen heijastimien ja 

heijastavien merkintöjen tekniset 

vaatimukset ja asennus ajoneuvoon 

(TRAFICOM/527425/03.04.03.00/2

019) TRIS: 2020/46/FI 

 

 

Liikenne- ja viestintäviraston 

määräys autojen ja niiden 

perävainujen tekniset vaatimukset 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180729
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170478
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170478
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170478
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(TRAFICOM/420030/03.04.03.00/2

019) TRIS: 2020/45/FI 

 

 

Liikenne- ja viestintäviraston 

määräys ajoneuvojen käyttö tiellä 

(TRAFICOM/420043/03.04.03.00/2

019) TRIS: 2020/44/FI 

 

 

Liikenne- ja viestintäviraston 

määräys ajoneuvoyhdistelmien 

tekniset vaatimukset 

(TRAFICOM/304841/03.04.03.00/2

019) TRIS : 2020/97/FI 

 

 

Liikenne- ja viestintäviraston 

määräys katsastustoimipaikan 

tiloista ja laitteista 

(TRAFICOM/94445/03.04.03.00/20

19) TRIS: 2019/272/FIN 

 

 

Liikenne- ja viestintäviraston 

määräys ajoneuvojen 

määräaikaiskatsastuksen 

arvosteluperusteet 

(TRAFICOM/540030/03.04.03.00/2

019) TRIS: 2018/73/FIN 

 

Liikenne- ja viestintäviraston 

määräys liikenteessä käytettävien 

vaihtoehtoisten polttoaineiden 

merkinnät 

(TRAFI/193298/03.04.03.00/2018) 

TRIS: 2018/255/FIN 

 

 

Liikenne- ja viestintäviraston 
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määräys kaksi- ja kolmipyöräisten 

ajoneuvojen, nelipyörien, niiden 

perävaunujen sekä sähköajoneuvojen 

rakenne ja varusteet 

(TRAFI/147282/03.04.03.00/2018) 

TRIS:2018/284/FIN 

 

 

Laki liikenteen palveluista annetun 

lain muuttamisesta 562/2020 

TRIS: 2018/309/FIN 

 

 

 

Moottorikelkat 

 

Laki ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n 

muuttamisesta (1304/2018) 

 

 

Laki ajokorttilain 4 §:n 

muuttamisesta (1305/2018) 

 

Laki maastoliikennelain 

muuttamisesta (1306/2018) 

 

 

 

Raskaat moottorikelkat 

 

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen 

rekisteröinnistä annetun 

valtioneuvoston asetuksen 

muuttamisesta (1309/2018) 

 

 

 

 

Liikenne- ja viestintäviraston 

määräys Traktorien, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200562
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200562
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181304
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181304
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181306
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181306
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181309
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181309
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181309
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181309
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moottorityökoneiden ja 

maastoajoneuvojen, niiden 

perävaunujen, muiden kuin autoon 

kytkettäväksi tarkoitettujen 

hinattavien laitteiden sekä eläinten 

vetämien ajoneuvojen rakenne ja 

varusteet 

(TRAFI/605526/03.04.03.00/2018) 

TRIS: 2018/470/FIN 

 

Valtioneuvoston asetus 

ajoneuvojen 

liikennekelpoisuuden 

valvonnasta (1455/2019)   

TRIS: 2018/614/FIN 

 

 

Pelastusautot 
 

Sisäasiainministeriön asetus 

pelastusautoista (818/2010) 

 

 

 

Laki 

ajoneuvojen energia- ja 

ympäristövaikutusten huomioon 

ottamisesta julkisissa hankinnoissa 

(1509/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisäministeriö 

(pelastusautot) 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191455
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191455
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191455
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191455
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100818
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100818
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111509
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111509
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111509
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111509
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111509
http://www.intermin.fi/
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Akut ja paristot 

 

 

 

 

Akku- ja paristodirektiivi 

2006/66/EY 

 

 

Valtioneuvoston asetus 

paristoista ja akuista 

(520/2014) 

 https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/sahkolaitteet/sahko

laitteiden-vaatimuksia/akut-

ja-paristot  

Ympäristöministeriö 

 

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes  

 

 

Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

 

 

 

  Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) 

 

 

  Jätelaki (646/2011) 

 

 

  Laki eräiden tuotteiden 

markkinavalvonnasta (1137/2016) 

 

Alkoholi   Alkoholilaki (1102/2017) 

 

 

 

 Sosiaali- ja 

terveysministeriö  

  Valtioneuvoston asetus lievästi 

denaturoidun etanolin 

valmistamisessa käytettävistä 

denaturoimisaineista (259/2019) 

TRIS: 2019/66/FIN 

 

Aseet ja 

ampuma-

tarvikkeet 

 

 

 

 

 

Direktiivi aseiden hankinnan ja 

hallussapidon valvonnasta 

91/477/ETY 

 

 

 

  

 

 Sisäministeriö 

 
 

Poliisihallitus 

  

 

 

 

 

 

Direktiivi aseiden hankinnan ja 

hallussapidon valvonnasta 

2008/51/EY 

 

   

Direktiivi aseiden hankinnan ja 

hallussapidon valvonnasta 

2017/853/EY 

 

   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0066
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140520
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140520
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140520
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkolaitteiden-vaatimuksia/akut-ja-paristot
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkolaitteiden-vaatimuksia/akut-ja-paristot
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkolaitteiden-vaatimuksia/akut-ja-paristot
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkolaitteiden-vaatimuksia/akut-ja-paristot
http://www.ym.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161135?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=s%C3%A4hk%C3%B6turvallisuuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=j%C3%A4telaki
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20171102
http://www.stm.fi/
http://www.stm.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190259
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190259
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190259
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190259
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0477
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0477
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0477
http://www.intermin.fi/
http://www.poliisihallitus.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0051-20080728
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0051-20080728
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0051-20080728
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0853
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0853
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0853
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

  Ampuma-aselaki (1/1998) 

 

 

https://www.poliisi.fi/luvat/

ampuma_aseluvat 

  Asetus ampuma-aseiden ja –

tarvikkeiden tarkastuksesta 

(656/1982) 

 

 

 

  Kauppa- ja teollisuusministeriön 

päätös ampuma-aseiden ja -

tarvikkeiden tarkastuksesta 

(486/1983) 

 

 

Biosidit ja 

biosideilla 

käsitellyt esineet 

Biosidivalmisteasetus 

528/2012/EU 

 

 

Kemikaalilaki (599/2013) 

 

Laki kemikaalilain 

muuttamisesta (711/2020) 

 

 

 

Ennakkolupa: 

https://tukes.fi/kemikaalit/bi

osidit/biosidivalmisteiden-

hyvaksyminen 

 

https://tukes.fi/kemikaalit/bi

osidit  

Ympäristöministeriö  

 

Sosiaali- ja 

terveysministeriö 

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

  

Tulli  

(kemikaalilain 

(599/2013) 13 §:n 

mukaisesti)  

 

Muut kemikaalilain 

mukaiset 

valvontaviranomaiset 

 

Valtioneuvoston asetus 

biosidivalmisteista (418/2014)  

 

  

Elintarvikkeet Elintarvikehygienia: 

https://mmm.fi/lainsaadanto/ela

imet-elintarvikkeet-ja-

terveys/lainsaadanto/i-rekisteri 

 

 

   Maa- ja 

metsätalousministeriö  

 

Ruokavirasto  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980001
https://www.poliisi.fi/luvat/ampuma_aseluvat
https://www.poliisi.fi/luvat/ampuma_aseluvat
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980145?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ampuma-aseasetus
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980145?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ampuma-aseasetus
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980145?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ampuma-aseasetus
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830486
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830486
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830486
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830486
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1524222777839&uri=CELEX:02012R0528-20140425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1524222777839&uri=CELEX:02012R0528-20140425
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130599
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200711
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200711
https://tukes.fi/kemikaalit/biosidit/biosidivalmisteiden-hyvaksyminen
https://tukes.fi/kemikaalit/biosidit/biosidivalmisteiden-hyvaksyminen
https://tukes.fi/kemikaalit/biosidit/biosidivalmisteiden-hyvaksyminen
https://tukes.fi/kemikaalit/biosidit
https://tukes.fi/kemikaalit/biosidit
http://www.ym.fi/
http://www.stm.fi/
http://www.stm.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tulli.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140418
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140418
https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/i-rekisteri
https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/i-rekisteri
https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/i-rekisteri
http://www.mmm.fi/
http://www.mmm.fi/
http://www.ruokavirasto.fi/
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Muu elintarvikelainsäädäntö:  

https://mmm.fi/lainsaadanto/ela

imet-elintarvikkeet-ja-

terveys/lainsaadanto/l-rekisteri  

 

   

Elintarvikkeita 

jäljittelevät 

tuotteet  

 

Direktiivi sellaisista tuotteista, 

jotka näyttäessään muulta kuin 

ovat vaarantavat kuluttajien 

terveyttä ja turvallisuutta 

87/357/ETY 

 

 

 

 

Kuluttajaturvallisuuslaki 

(920/2011) 

 

  Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

Tulli 

(kuluttajaturvallisuusla

in (920/2011) 14 §:n 

mukaisesti)  

 

Asetus elintarvikkeita 

jäljittelevistä vaarallisista 

tuotteista (359/1991) 

  

Energiaan 

liittyvien 

tuotteiden 

ekologinen 

suunnittelu ja 

energia-

merkintä 

 

Esimerkkejä: 

- lamput 

- lämmitys-

kattilat 

- ilmastointi-

koneet 

- lepovirta-

kulutus 

Neuvoston direktiivi uusien 

nestemäisiä tai kaasumaisia 

polttoaineita käyttävien 

kuumavesikattiloiden 

hyötysuhdevaatimuksista 

1992/42/ETY  

 

 

 

 

 

  https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/sahkolaitteet/energi

amerkinta  

Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Ympäristöministeriö 

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

Direktiivi tuotteiden 

ekologiselle suunnittelulle 

asetettavista vaatimuksista 

2009/125/EY  

 

Laki tuotteiden ekologiselle 

suunnittelulle ja 

energiamerkinnälle 

asetettavista vaatimuksista 

(1005/2008) 

 

  

https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/l-rekisteri
https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/l-rekisteri
https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/l-rekisteri
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A31987L0357
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A31987L0357
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A31987L0357
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A31987L0357
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A31987L0357
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110920
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110920
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tulli.fi/
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/1991/19910359
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/1991/19910359
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/1991/19910359
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:01992L0042-20130926
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:01992L0042-20130926
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:01992L0042-20130926
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:01992L0042-20130926
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:01992L0042-20130926
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:01992L0042-20130926
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/energiamerkinta
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/energiamerkinta
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/energiamerkinta
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.ym.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex%3A32009L0125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex%3A32009L0125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex%3A32009L0125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex%3A32009L0125
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20081005
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20081005
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20081005
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20081005
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20081005
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EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 
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mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

- astianpesu-

koneet 

- TV  

 

 

 

 

sekä direktiivin alla annetut 

asetukset 

 
Valtioneuvoston asetus 

tuotteiden ekologiselle 

suunnittelulle asetettavista 

vaatimuksista (1043/2010) 

 

  

Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) 

2017/1369 energiamerkintää 

koskevista puitteista  

 

sekä direktiivin alla annetut 

asetukset 

 

   

Fluoratut 

kasvihuone-

kaasut ja niitä 

sisältävät 

tuotteet 

 

Esimerkkejä: 

- kylmäaineet 

- kylmälaitteet 

- ilmastointi-

laitteet 

- ilmalämpö-

pumput 

- jäähdytys-

laitteet 

Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus fluoratuista 

kasvihuonekaasuista EU  N:o 

517/2014 

Ympäristönsuojelulaki 17 luku 

(527/2014) 

 

Valtioneuvoston asetus 

fluorattuja kasvihuonekaasuja 

tai otsonikerrosta heikentäviä 

aineita sisältävien laitteiden 

käsittelijän 

pätevyysvaatimuksista 

(766/2016)  

 

 www.ymparisto.fi/fkaasut 

 

www.ymparisto.fi/fkaasut/y

ritys  

 

  

Ympäristöministeriö 

 

Suomen 

ympäristökeskus 

Haihtuvat 

orgaaniset 

yhdisteet (VOC) 

 

Direktiivi orgaanisten 

liuottimien käytöstä tietyissä 

maaleissa ja lakoissa sekä 

ajoneuvojen 

korjausmaalaustuotteissa 

aiheutuvien haihtuvien 

Valtioneuvoston asetus 

orgaanisten liuottimien 

käytöstä eräissä maaleissa ja 

lakoissa sekä ajoneuvojen 

korjausmaalaustuotteissa 

aiheutuvien haihtuvien 

 https://www.ymparisto.fi/fi-

fi/Ilmasto_ja_ilma/Ilmansu

ojelu/Ilman_epapuhtaudet_

Suomessa/Haihtuvat_orgaa

niset_yhdisteet  

Ympäristöministeriö 

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/list-regulations-product-groups-energy-efficient-products_en?redir=1
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/list-regulations-product-groups-energy-efficient-products_en?redir=1
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101043
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101043
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101043
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1369
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1369
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1369
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1369
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/list-regulations-product-groups-energy-efficient-products_en?redir=1
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/list-regulations-product-groups-energy-efficient-products_en?redir=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelulaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelulaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2016/20160766
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2016/20160766
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2016/20160766
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2016/20160766
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2016/20160766
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2016/20160766
http://www.ymparisto.fi/fkaasut
http://www.ymparisto.fi/fkaasut/yritys
http://www.ymparisto.fi/fkaasut/yritys
http://www.ym.fi/
http://www.syke.fi/
http://www.syke.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0042
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050837
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050837
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050837
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050837
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050837
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050837
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Ilmasto_ja_ilma/Ilmansuojelu/Ilman_epapuhtaudet_Suomessa/Haihtuvat_orgaaniset_yhdisteet
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Ilmasto_ja_ilma/Ilmansuojelu/Ilman_epapuhtaudet_Suomessa/Haihtuvat_orgaaniset_yhdisteet
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Ilmasto_ja_ilma/Ilmansuojelu/Ilman_epapuhtaudet_Suomessa/Haihtuvat_orgaaniset_yhdisteet
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Ilmasto_ja_ilma/Ilmansuojelu/Ilman_epapuhtaudet_Suomessa/Haihtuvat_orgaaniset_yhdisteet
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Ilmasto_ja_ilma/Ilmansuojelu/Ilman_epapuhtaudet_Suomessa/Haihtuvat_orgaaniset_yhdisteet
http://www.ym.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
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mahdollisesta 
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Vastuuviranomainen 

orgaanisten yhdisteiden 

päästöjen rajoittamisesta 

2004/42/EY 

 

orgaanisten yhdisteiden 

päästöjen rajoittamisesta 

(837/2005) 

 

Elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskukset  

 

 

 

 

  Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

 

 Kunnan 

ympäristönsuojeluvira

nomainen  

  

 

Henkilön-

suojaimet, 

työssä 

käytettävät 

 

 

Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus 

henkilönsuojaimista (EU) 

425/2016 

 

 

Laki työsuojelun valvonnasta ja 

työpaikan 

työsuojeluyhteistoiminnasta 

(44/2006)  

 

 https://www.tyosuojelu.fi/m

arkkinavalvonta/henkilonsu

ojaimet 

Sosiaali- ja 

terveysministeriö/työ- 

ja tasa-arvo-osasto  

 

 

 Laki eräiden teknisten 

laitteiden 

vaatimustenmukaisuudesta 

(1016/2004) 

 

  Aluehallintovirastojen 

työsuojelun 

vastuualueet  

  

Henkilönsuojai

met, kuluttaja-

käyttöön 

tarkoitetut 

 

 

Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) 

2016/425 henkilönsuojaimista  

 

 

 

 

 

 

 

Laki kuluttajien käyttöön 

tarkoitetuista 

henkilönsuojaimista (218/2018) 

 

  Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

 

Laki eräiden tuotteiden 

markkinavalvonnasta 

(1137/2016), muutettuna lailla 

218/2018 

 

  

Laki työsuojeluun liittyvien 

arviointielimien 

hyväksymisestä (1053/2010) 

 

  Sosiaali- ja 

terveysministeriö  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0042
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050837
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050837
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050837
http://www.ely-keskus.fi/
http://www.ely-keskus.fi/
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044
https://www.tyosuojelu.fi/markkinavalvonta/henkilonsuojaimet
https://www.tyosuojelu.fi/markkinavalvonta/henkilonsuojaimet
https://www.tyosuojelu.fi/markkinavalvonta/henkilonsuojaimet
http://stm.fi/tto
http://stm.fi/tto
http://stm.fi/tto
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041016
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041016
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041016
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041016
http://www.tyosuojelu.fi/
http://www.tyosuojelu.fi/
http://www.tyosuojelu.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180218
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180218
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180218
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://www.edilex.fi/lainsaadanto/20101053
http://www.stm.fi/
http://www.stm.fi/
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EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 
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Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 

765/2008, tuotteiden kaupan 

pitämiseen liittyvää 

akkreditointia ja 

markkinavalvontaa koskevista 

vaatimuksista ja neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 

339/93 kumoamisesta (ns. 

NLF-asetus) 

Laki eräiden tuotteiden 

markkinavalvonnasta 

(1137/2016), muutettuna lailla 

218/2018 

 

 

 

  

Laki CE-

merkintärikkomuksesta 

(187/2010) 

 

Hissit  

 

 

Hissidirektiivi 2014/33/EU 

 

 

 

Hissiturvallisuuslaki 

(1134/2016) 

 

 https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/hissit  

Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

 

Valtioneuvoston asetus hissien 

turvallisuudesta (1433/2016) 

 

  

 Laki eräiden tuotteiden 

markkinavalvonnasta 

(1137/2016) 

 

  

 Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 

765/2008, tuotteiden kaupan 

pitämiseen liittyvää 

akkreditointia ja 

markkinavalvontaa koskevista 

vaatimuksista ja neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 

339/93 kumoamisesta (ns. 

NLF-asetus) 

Laki CE- 

merkintärikkomuksesta 

(187/2010) 

   

Huonekalut  Yleinen 

tuoteturvallisuusdirektiivi 

2001/95/EY 

 

Kuluttajaturvallisuuslaki 

(920/2011) 

 

 https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/yleiset-

kulutustavarat/huonekalut  

Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

 Asetus patjojen 

paloturvallisuusvaatimuksista 

(57/1991) 

 

 

https://www.edilex.fi/eu-lainsaadanto/32008R0765
https://www.edilex.fi/eu-lainsaadanto/32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R0339:FI:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R0339:FI:NOT
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100187
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100187
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100187
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32014L0033
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161134?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161134?toc=1
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/hissit
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/hissit
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161433?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161433?toc=1
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://www.edilex.fi/eu-lainsaadanto/32008R0765
https://www.edilex.fi/eu-lainsaadanto/32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R0339:FI:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R0339:FI:NOT
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100187
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100187
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100187
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21253
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110920
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110920
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/huonekalut
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/huonekalut
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/huonekalut
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19910057?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19910057?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19910057?toc=1
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EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 
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Puhtaasti kansalliset säädökset ja 
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Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

 Asetus pehmustettujen 

istuinhuonekalujen 

paloturvallisuusvaatimuksista 

(743/1990) 

 Tulli 

(kuluttajaturvallisuusla

in (920/2011) 14 §:n 

mukaisesti)  

 

Jalkineet Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 

kuluttajalle myytäväksi 

tarkoitettujen jalkineiden 

pääasiallisissa ainesosissa 

käytettäviä materiaaleja 

koskevien jäsenvaltioiden 

lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten 

lähentämisestä 94/11/EY 

(jalkinemerkintädirektiivi)  

 

Asetus kuluttajalle myytäväksi 

tarkoitettujen jalkineiden 

pääasiallisissa ainesosissa 

käytettäviä materiaaleja 

koskevista merkinnöistä 

(1147/1978) 

 

  Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto/kulutt

aja-asiamies 

 

Oikeusministeriö  

 

  Kuluttajansuojalaki (38/1978) 

 

  Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto/kulutt

aja-asiamies  

 

Oikeusministeriö  

 

Jalometalli-

tuotteet 

 

  Laki jalometallituotteista 

(1029/2000) 

 

https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/jalometallituotteet-

korut-ja-kellot  

Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

Valtioneuvoston asetus 

jalometallituotteista (1148/2000) 

 

 Laki jalometallituotteiden tarkastusta 

ja leimausta koskevan 

yleissopimuksen hyväksymisestä 

(259/1975) 

 

 

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19900743?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19900743?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19900743?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19900743?toc=1
http://www.tulli.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0011-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0011-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0011-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0011-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0011-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0011-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0011-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0011-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0011-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0011-20130701
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19951147
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19951147
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19951147
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19951147
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19951147
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19951147
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.kkv.fi/
http://www.kkv.fi/
http://www.kkv.fi/
http://www.om.fi/
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038
http://www.kkv.fi/
http://www.kkv.fi/
http://www.kkv.fi/
http://www.om.fi/
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20001029
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20001029
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/jalometallituotteet-korut-ja-kellot
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/jalometallituotteet-korut-ja-kellot
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/jalometallituotteet-korut-ja-kellot
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20001148
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20001148
https://finlex.fi/fi/laki/smur/1975/19750259
https://finlex.fi/fi/laki/smur/1975/19750259
https://finlex.fi/fi/laki/smur/1975/19750259
https://finlex.fi/fi/laki/smur/1975/19750259
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Asetus jalometallituotteiden 

tarkastuksesta ja leimauksesta 

tehdyn yleissopimuksen 

voimaansaattamisesta (260/1975; 

SopS 17/1975) 

 

 

 

Asetus jalometallituotteiden 

tarkastuksesta tehdyn 

yleissopimuksen I liitteen 

muutoksen voimaansaattamisesta 

(62/1980) 

Valtioneuvoston asetus 

jalometallituotteiden tarkastuksesta 

ja leimauksesta tehdyn 

yleissopimuksen liitteisiin tehdyistä 

muutoksista (1040/2018) 

 

 

Kaasulaitteet 

 

Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) 

2016/426 kaasumaisia 

polttoaineita polttavista 

laitteista 

 

 

 

 

 

Kaasulaitelaki (502/2018) 

 

 https://tukes.fi/koti-ja-

vapaa-aika/kaasulaitteet  

Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

Valtioneuvoston asetus 

kaasulaitteiden 

käyttötarvikkeista ja 

käyttöpaineista (852/2018) 

 

  

Kasvinsuojelu-

aineet 

Asetus kasvinsuojeluaineiden 

markkinoille saattamisesta 

1107/2009/EY 

Laki kasvinsuojeluaineista 

1563/2011 

 Ennakkolupa: 

https://tukes.fi/kemikaalit/k

asvinsuojeluaineet#6c1aba5

f 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1975/19750017/19750017_1
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1975/19750017/19750017_1
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1975/19750017/19750017_1
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1975/19750017/19750017_1
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1975/19750017/19750017_1
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1980/19800062/19800062_1
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1980/19800062/19800062_1
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1980/19800062/19800062_1
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1980/19800062/19800062_1
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1980/19800062/19800062_1
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181040
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181040
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181040
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181040
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181040
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0426
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0426
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0426
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0426
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0426
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180502
https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kaasulaitteet
https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kaasulaitteet
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180852
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180852
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180852
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1107
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111563
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111563
https://tukes.fi/kemikaalit/kasvinsuojeluaineet#6c1aba5f
https://tukes.fi/kemikaalit/kasvinsuojeluaineet#6c1aba5f
https://tukes.fi/kemikaalit/kasvinsuojeluaineet#6c1aba5f
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Kemikaalit 

aineina, 

seoksina ja 

esineissä 

 

 

Asetus kemikaalien 

rekisteröinnistä, arvioinnista, 

lupamenettelyistä ja 

rajoituksista 1907/2006/EY 

(REACH) 

 

 

 

 

Kemikaalilaki (599/2013) 

 

Laki kemikaalilain 

muuttamisesta (711/2020) 

 

  Sosiaali- ja 

terveysministeriö  

 

Ympäristöministeriö 

 

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

 

Muut kemikaalilain 

mukaiset 

valvontaviranomaiset 

 

Asetus aineiden ja seosten 

luokituksesta, merkinnöistä ja 

pakkaamisesta 1272/2008/EY 

(CLP) 

 

Kemikaalilaki (599/2013) 

 

Laki kemikaalilain 

muuttamisesta (711/2020) 

 

  Tulli  

(kemikaalilain 

(599/2013) 13 §:n 

mukaisesti)  

 

Kemikaalit 

kulutus-

tavaroissa 

 

 

 

Asetus kemikaalien 

rekisteröinnistä, arvioinnista, 

lupamenettelyistä ja 

rajoituksista 1907/2006/EY 

(REACH) 

 

 

 
 
 

Kemikaalilaki (599/2013) 

 

Laki kemikaalilain 

muuttamisesta (711/2020) 

 

  Sosiaali- ja 

terveysministeriö  

 

 

Ympäristöministeriö 

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

Tulli 

(kuluttajaturvallisuusla

in (920/2011) 14 §:n ja 

kemikaalilain 13 §:n 

mukaisesti)  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130599
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200711
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200711
http://www.stm.fi/
http://www.stm.fi/
http://www.ym.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32008R1272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32008R1272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32008R1272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32008R1272
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130599
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200711
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200711
http://www.tulli.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130599
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200711
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200711
http://www.stm.fi/
http://www.stm.fi/
http://www.ym.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tulli.fi/
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

  Valtioneuvoston asetus 

formaldehydin enimmäismääristä 

eräissä tekstiilituotteissa (233/2012) 

 

 Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

Koneet, työssä 

käytettävät 

 

 

 

 

 

Konedirektiivi 2006/42/EY 

 

 

 

 

 

Valtioneuvoston asetus 

koneiden turvallisuudesta 

(400/2008) 

 

 https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/koneet  

Sosiaali- ja 

terveysministeriö/työ- 

ja tasa-arvo-osasto   

 

Ympäristöministeriö 

(työkoneiden 

päästöjen osalta) 

 

Aluehallintovirastojen 

työsuojelun 

vastuualueet  

 

Liikenne- ja 

viestintävirasto 

Traficom 

 

 

 

Työkonemoottoreiden 

tyyppihyväksyntäasetus (EU) 

2016/1628 

Ympäristönsuojelulaki 24 § 

(527/2014) 

 

  

  Laki eräiden teknisten laitteiden 

vaatimustenmukaisuudesta 

(1016/2004) 

 

 

  Laki työsuojelun valvonnasta ja 

työpaikan 

työsuojeluyhteistoiminnasta 

(44/2006)  

 

 

 

  Valtioneuvoston asetus 

polttomoottoreiden hiukkaspäästöjen 

rajoittamisesta (844/2004) 

 

 

Konedirektiivi 2006/42/EY 

 

 

 

Kuluttajaturvallisuuslaki 

(920/2011) 

 

 

 https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/koneet  

 

Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

https://finlex.fi/fi/laki/smur/2012/20120233
https://finlex.fi/fi/laki/smur/2012/20120233
https://finlex.fi/fi/laki/smur/2012/20120233
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0042
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080400
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080400
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080400
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/koneet
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/koneet
http://stm.fi/tto
http://stm.fi/tto
http://stm.fi/tto
http://www.ym.fi/
http://www.tyosuojelu.fi/
http://www.tyosuojelu.fi/
http://www.tyosuojelu.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1628
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelulaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelulaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041016
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041016
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041016
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040844
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040844
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040844
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0042
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110920
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110920
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/koneet
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/koneet
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Koneet, 

kuluttaja-

käytössä   

Esimerkkejä: 

- ruohoneikkurit 

- käsityökalut 

 

 Valtioneuvoston asetus 

koneiden turvallisuudesta 

(400/2008)  

 

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

 

 

Koneiden 

melupäästöt   

Laitemeludirektiivi 

2000/14/EY 

 

Valtioneuvoston päätös ulkona 

käytettävien laitteiden 

melupäästöistä (621/2001) 

 

  Ympäristöministeriö 

 

 

Aluehallintovirastojen 

työsuojelun 

vastuualueet  

 

  Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

 

  

Kosmetiikka 

 

 

 

 

Kosmetiikka-asetus 

2009/1223/EY 

Laki kosmeettisista 

valmisteista (492/2013) 

 

Laki kosmeettisista 

valmisteista annetun lain 16 ja 

20 §:n muuttamisesta 

(712/2020) 

 

 https://tukes.fi/kemikaalit/k

osmetiikka  

Sosiaali- ja 

terveysministeriö 

  

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

Tulli  

(kosmeettisista 

valmisteista annetun 

lain (492/2013) 5 §:n 

mukaisesti)   

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080400
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080400
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080400
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex:32000L0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex:32000L0014
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010621
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010621
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010621
http://www.ym.fi/
http://www.tyosuojelu.fi/
http://www.tyosuojelu.fi/
http://www.tyosuojelu.fi/
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1223-20140829
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1223-20140829
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130492
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130492
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200712
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200712
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200712
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200712
https://tukes.fi/kemikaalit/kosmetiikka
https://tukes.fi/kemikaalit/kosmetiikka
http://www.stm.fi/
http://www.stm.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tulli.fi/
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Kuljetettavat 

painelaitteet 

 

 

Direktiivi kuljetettavista 

painelaitteista 2010/35/EU 

  https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/painelaitteet  

Liikenne- ja 

viestintäministeriö 

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

 

 

 Laki vaarallisten aineiden 

kuljetuksesta (719/1994) 

 

 Valtioneuvoston asetus vaarallisten 

aineiden kuljetukseen tarkoitettujen 

pakkausten, säiliöiden ja 

irtotavarakonttien 

vaatimustenmukaisuuden 

osoittamisesta ja tähän liittyviä 

tehtäviä suorittavista 

tarkastuslaitoksista (124/2015) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32010L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32010L0035
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/painelaitteet
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/painelaitteet
http://www.lvm.fi/
http://www.lvm.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940719
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940719
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150124
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150124
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150124
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150124
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150124
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150124
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150124
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150124
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Kulutustavarat, 

joista ei ole 

erityissääntelyä 

 

Esimerkkejä: 

- kynttilätuotteet 

- tulitikut 

- sytyttimet 

- urheiluvälineet 

- potkulaudat 

- tekstiilit 

- vaatteet 

- ilma-aseet 

(ilmakiväärit, 

pistooli, muovi- 

ja ärikuula-aseet) 

- lastenhoito-

tarvikkeet (mm. 

lastenvanut yms.) 

 

Yleinen 

tuoteturvallisuusdirektiivi 

2001/95/EY 

 

 
 

 

Kuluttajaturvallisuuslaki 

(920/2011)  

 

Kuluttajaturvallisuuslaki 

(920/2011) koskee myös 

yksityiskohtaisesti säänneltyjen 

kulutustavaroiden osalta niitä 

vaaratyyppejä, joista 

erityislaissa ei säädetä tai 

erityislailla ei muutoin päästä 

edellä mainitussa laissa 

edellytettyyn 

turvallisuustasoon. 
 

 https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/yleiset-

kulutustavarat  

Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

Tulli 

(kuluttajaturvallisuusla

in (920/2011) 14 §:n 

mukaisesti)  

 

 

 

 

 

 

 Valtioneuvoston asetus 

kulutustavaroista ja 

kuluttajapalveluksista annettavista 

tiedoista (613/2004) 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21253
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110920
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110920
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tulli.fi/
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20040613?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20040613?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20040613?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20040613?toc=1
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

   Valtioneuvoston asetus eräitä 

kuluttajapalveluja koskevasta 

turvallisuusasiakirjasta (1110/2011) 

  

   Valtioneuvoston asetus 

formaldehydin enimmäismääristä 

eräissä tekstiilituotteissa (233/2012) 

 

  

Köysiradat 

 

 

Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus 

köysiratalaitteistoista (EU) 

424/2016 

 

Valtioneuvoston asetus  

köysiratalaitteistojen käytöstä 

ja tarkastamisesta (220/2018)  

 

  Sosiaali- ja 

terveysministeriö/työ- 

ja tasa-arvo-osasto  

 

 Laki eräiden teknisten 

laitteiden 

vaatimustenmukaisuudesta 

(1016/2004) 

 

  

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111110
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111110
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111110
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120233
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120233
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120233
https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/a7535138-f714-11e5-abb1-01aa75ed71a1/language-fi
https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/a7535138-f714-11e5-abb1-01aa75ed71a1/language-fi
https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/a7535138-f714-11e5-abb1-01aa75ed71a1/language-fi
https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/a7535138-f714-11e5-abb1-01aa75ed71a1/language-fi
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180220
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180220
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180220
http://stm.fi/tto
http://stm.fi/tto
http://stm.fi/tto
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041016
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041016
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041016
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041016
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Laki työsuojelun valvonnasta ja 

työpaikan 

työsuojeluyhteistoiminnasta 

(44/2006) 

 

  Aluehallintovirastojen 

työsuojelun 

vastuualueet    

Lannoite-

valmisteet 

 

 

 

 

Asetus lannoitteista (EY) N:o 

2003/2003 

 

 

  Ilmoittautuminen 

Ruokaviraston ylläpitämään 

valvontarekisteriin: 

https://www.ruokavirasto.fi/

tietoa-

meista/asiointi/oppaat-ja-

lomakkeet/yritykset/lannoit

evalmisteet/  

 

https://www.ruokavirasto.fi/

yritykset/rehu--ja-

lannoiteala/lannoitevalmiste

et/ 

 

Lannoitevalmisteiden 

vastavuoroinen 

tunnustaminen: 

https://www.ruokavirasto.fi/

yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-

maat-norja-ja-

sveitsi/lannoitevalmisteet/v

astavuoroinen-

tunnustaminen/ 

Maa- ja 

metsätalousministeriö  

 

Ruokavirasto  

 

 

Elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskukset  

 

 

Tulli 

(lannoitevalmistelain 

(539/2006) 17 §:n 

mukaisesti)  

 

EU:n lannoitevalmisteasetus 

2019/1009  

Laki lannoitevalmistelain 

muuttamisesta 222/2020 

   

  Lannoitevalmistelaki (539/2006) 

 

  

  Maa- ja metsätalousministeriön 

asetus lannoitevalmisteista (24/2011) 

 

  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044
http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/yhteystiedot
http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/yhteystiedot
http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/yhteystiedot
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32003R2003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32003R2003
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/lannoitevalmisteet/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/lannoitevalmisteet/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/lannoitevalmisteet/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/lannoitevalmisteet/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/lannoitevalmisteet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/lannoitevalmisteet/vastavuoroinen-tunnustaminen/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/lannoitevalmisteet/vastavuoroinen-tunnustaminen/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/lannoitevalmisteet/vastavuoroinen-tunnustaminen/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/lannoitevalmisteet/vastavuoroinen-tunnustaminen/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/lannoitevalmisteet/vastavuoroinen-tunnustaminen/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/lannoitevalmisteet/vastavuoroinen-tunnustaminen/
http://www.mmm.fi/
http://www.mmm.fi/
http://www.ruokavirasto.fi/
http://www.ely-keskus.fi/
http://www.ely-keskus.fi/
http://www.tulli.fi/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200222
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200222
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060539
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/400001/37638
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/400001/37638
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tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

  Maa- ja metsätalousministeriön 

asetus lannoitevalmisteita 

koskevasta toiminnan 

harjoittamisesta ja sen valvonnasta 

(11/2012) 

 

  

  Kansallinen tyyppinimiluettelo 

 

  

Laskuvarjot, 

riippuliitimet, 

ultrakevyet 

lentokoneet 

 

 

 Ilmailulaki (864/2014) 
 

 Liikenne- ja 

viestintäministeriö 

 

Liikenne- ja 

viestintävirasto 

Traficom 

 

 

 

Liitimiä koskeva ilmailumääräys 

OPS M2-9 

 

 
Ultrakevyiden ilma-alusten 

lentokelpoisuutta, valmistusta ja 

rekisteröintiä koskeva 

ilmailumääräys AIR M5-10 

Laskuvarjohyppytoimintaa koskeva 

ilmailumääräys OPS M6-1 

 

https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/400001/39201
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/400001/39201
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/400001/39201
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/400001/39201
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/400001/39201
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/lannoiteala/tiedostot/tyyppinimiluettelo_konsolidoitu_22_11_2019.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140864
http://www.lvm.fi/
http://www.lvm.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/498001/5506
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/498001/5506
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/498001/42846?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/498001/42846?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/498001/42846?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/498001/42846?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/OPS%20M6-1%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys%202020_final.pdf
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/OPS%20M6-1%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys%202020_final.pdf
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tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Miehittämättöm

ät ilma-alukset 

Yhteisistä siviili-ilmailua 

koskevista säännöistä ja 

Euroopan unionin 

lentoturvallisuusviraston 

perustamisesta, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston 

asetusten (EY) N:o 2111/2005, 

(EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 

996/2010, (EU) N:o 376/2014 

ja direktiivien 2014/30/EU ja 

2014/53/EU muuttamisesta 

sekä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetusten (EY) N:o 

552/2004, (EY) N:o 216/2008 

ja neuvoston asetuksen (ETY) 

N:o 3922/91 kumoamisesta 

annettu Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetus (EU) 

2018/1139 

 

Miehittämättömistä ilma-

alusjärjestelmistä ja 

kolmansien maiden 

miehittämättömien ilma-

alusjärjestelmien käyttäjistä 

annettu komission delegoitu 

asetus (EU) 2019/945 

 

Säännöistä ja menetelmistä 

miehittämättömien ilma-alusten 

käytössä annettu komission 

täytäntöönpanoasetus (EU) 

2019/947 

 

 

Ilmailulaki (864/2014) 3 a § 

Laki liikenteen palveluista 

(320/2017) 

Ilmailumääräys OPS M1-32 kauko-

ohjatun ilma-aluksen ja lennokin 

käyttämisestä ilmailuun 

 Liikenne- ja 

viestintävirasto 

Traficom 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R1139-20180822&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0945-20200809&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0945-20200809&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0945-20200809&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0945-20200809&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0945-20200809&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0945-20200809&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0945-20200809&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0947-20200606&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0947-20200606&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0947-20200606&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0947-20200606&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0947-20200606&from=FI
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140864
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170320
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170320
file:///C:/Users/susanna.metsalampi@traficom.fi/Downloads/TRAFI_334638_03_04_00_00_2017_Kauko-ohjatun_ilma-aluksen_ja_lennokin_kayttaminen_ilmailuun_FI.pdf
file:///C:/Users/susanna.metsalampi@traficom.fi/Downloads/TRAFI_334638_03_04_00_00_2017_Kauko-ohjatun_ilma-aluksen_ja_lennokin_kayttaminen_ilmailuun_FI.pdf
file:///C:/Users/susanna.metsalampi@traficom.fi/Downloads/TRAFI_334638_03_04_00_00_2017_Kauko-ohjatun_ilma-aluksen_ja_lennokin_kayttaminen_ilmailuun_FI.pdf
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
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Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 
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Vastuuviranomainen 

Lastenhoito-

tarvikkeet 

 

Komission direktiivi N-

nitrosamiinien ja N-

nitrosoituvien aineiden 

vapautumisesta elastomeeristä 

tai kumista valmistetuista 

tuttipullon tuteista ja 

huvituteista 1993/11/ETY 

 

Kauppa- ja 

teollisuusministeriön päätös N-

nitrosamiinien ja N-

nitrosoituvien aineiden 

vapautumisesta elastomeeristä 

tai kumista valmistetuista 

tuttipullon tuteista ja 

huvituteista (903/1994) 

 

 https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/yleiset-

kulutustavarat/lastenhoitota

rvikkeet  

Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

Tulli 

(kuluttajaturvallisuusla

in (920/2011) 14 §:n 

mukaisesti)  

 

 

Yleinen 

tuoteturvallisuusdirektiivi 

2001/95/EY 

 

 

 

Kuluttajaturvallisuuslaki 

(920/2011) 

   

Lelut 

 

 

 

 

Leludirektiivi 2009/48/EY 

 

 

 

 

 

 

Laki lelujen turvallisuudesta 

(1154/2011)  

 

 https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/lelut  

Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

Tulli 

(kuluttajaturvallisuusla

in (920/2011) 14 §:n 

mukaisesti)   

Valtioneuvoston asetus lelujen 

turvallisuudesta (1218/2011) 

 

   

Työ- ja elinkeinoministeriön 

asetus eräistä leluja koskevista 

kemiallisista vaatimuksista 

(1352/2011) 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:31993L0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:31993L0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:31993L0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:31993L0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:31993L0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:31993L0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:31993L0011
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940903
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940903
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940903
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940903
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940903
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940903
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940903
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940903
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/lastenhoitotarvikkeet
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/lastenhoitotarvikkeet
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/lastenhoitotarvikkeet
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/lastenhoitotarvikkeet
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tulli.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1526548061667&uri=CELEX:32001L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1526548061667&uri=CELEX:32001L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1526548061667&uri=CELEX:32001L0095
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110920
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110920
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32009L0048&qid=1528109054961
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20111154
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20111154
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/lelut
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/lelut
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tulli.fi/
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20111218?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20111218?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20111352?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20111352?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20111352?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20111352?toc=1
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

 Kuluttajaturvallisuuslaki 

(920/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittauslaitteet, 

mitta-

astiapullot ja 

valmis-

pakkaukset 

 

 

 

 

Mittauslaitedirektiivi 

2014/32/EU ja sen 

muutosdirektiivi (EU) 2015/13 

 

 

 

 

 

 

 

Mittauslaitelaki (707/2011), 

muutettuna lailla (1138/2016) 

 https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/mittauslaitteet  

Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

Valtioneuvoston asetus 

mittauslaitteiden olennaisista 

vaatimuksista, 

vaatimustenmukaisuuden 

osoittamisesta ja teknisistä 

erityisvaatimuksista 

(1432/2016)  

 

 

  

Laki eräiden tuotteiden 

markkinavalvonnasta 

(1137/2016) 

 

  

Laki eräitä tuoteryhmiä 

koskevista ilmoitetuista 

laitoksista (278/2016) 

 

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110920
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110920
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0032
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32015L0013:FI:NOT
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110707?toc=1
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161138
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/mittauslaitteet
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/mittauslaitteet
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161432?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161432?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161432?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161432?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161432?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161432?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161432?toc=1
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://www.edilex.fi/lainsaadanto/20160278
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Vaakadirektiivi 2014/31/EU 

 

Mittauslaitelaki (707/2011), 

muutettuna lailla (1138/2016) 

 

  

 

Valtioneuvoston asetus ei-

automaattisista vaaoista 

(1431/2016) 

 

  

Laki eräiden tuotteiden 

markkinavalvonnasta 

(1137/2016) 

 

  

Laki eräitä tuoteryhmiä 

koskevista ilmoitetuista 

laitoksista (278/2016) 

 

 

  

Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 

765/2008, tuotteiden kaupan 

pitämiseen liittyvää 

akkreditointia ja 

markkinavalvontaa koskevista 

vaatimuksista ja neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 

339/93 kumoamisesta (ns. 

NLF-asetus) 

Laki eräiden tuotteiden 

markkinavalvonnasta 

(1137/2016) 

 

 

  

Laki CE-

merkintärikkomuksesta 

(187/2010) 

 

  

Mitta-astiapullodirektiivi 

75/107/ETY 

 

Mittauslaitelaki (707/2011) 

 

 

  

Kauppa- ja 

teollisuusministeriön päätös 

mitta-astioina käytettävistä 

pulloista 180/2000 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0031
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110707?toc=1
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161138
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161431?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161431?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161431?toc=1
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://www.edilex.fi/lainsaadanto/20160278
https://www.edilex.fi/eu-lainsaadanto/32008R0765
https://www.edilex.fi/eu-lainsaadanto/32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R0339:FI:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R0339:FI:NOT
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100187
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100187
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100187
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31975L0107&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31975L0107&from=EN
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110707?toc=1
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000180
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000180
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000180
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000180
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Valmispakkausdirektiivi 

76/211/ETY ja sen 

muutosdirektiivi 2007/45/EY 

 

 

 

 

Mittauslaitelaki (707/2011) 

 

  

Kauppa- ja 

teollisuusministeriön päätös 

valmispakkauksista 

(179/2000), muutettuna työ- ja 

elinkeinoministeriön 

asetuksella (220/2009) 

Mittauslaitteet, 

jotka jäävät 

EU:n säädösten 

soveltamisalan 

ulkopuolelle 

 

Esimerkkejä: 

 oluthanat 

  anniskelu-

mittarit 

 kaasunjake-

lumittarit  

ajoneuvojen 

tankkauksessa 

  Mittauslaitelaki (707/2011)  

Painelaitteet, 

painesäiliöt 

 

 

 

 

Painelaitedirektiivi 2014/68/EU 

 

 

 

 

 

Painelaitelaki (1144/2016) 

 

 https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/painelaitteet  

Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

 

 

 

 

Valtioneuvoston asetus 

painelaitteista (1548/2016)  

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A31976L0211
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0045
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110707?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20000179
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090220
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110707?toc=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0068
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161144
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/painelaitteet
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/painelaitteet
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161548
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161548
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Yksinkertaiset painesäiliöt –

direktiivi 2014/29/EU 

Valtioneuvoston 

asetusyksinkertaisista 

painesäiliöistä (1550/2016) 

 

  

 Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 

765/2008, tuotteiden kaupan 

pitämiseen liittyvää 

akkreditointia ja 

markkinavalvontaa koskevista 

vaatimuksista ja neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 

339/93 kumoamisesta (ns. 

Laki eräiden tuotteiden 

markkinavalvonnasta 

(1137/2016) 

 

 

   

Laki CE-

merkintärikkomuksesta 

(187/2010) 

 

   

Pakkaukset ja 

pakkausjäte 

 

 

Pakkausjätedirektiivi 

1994/62/EY 

Jätelaki (646/2011) 

 

  Ympäristöministeriö 

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

 Valtioneuvoston asetus 

pakkauksista ja 

pakkausjätteistä (518/2014) 

 

  
 

 

Pelastustoimen 

laitteet 

 

Esimerkkejä: 

Osa tuotteista kuuluu EU:n 

rakennustuoteasetuksen 

305/2011/EU soveltamisalaan 

 

   Sisäministeriö  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0029
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161550
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161550
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161550
https://www.edilex.fi/eu-lainsaadanto/32008R0765
https://www.edilex.fi/eu-lainsaadanto/32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R0339:FI:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R0339:FI:NOT
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100187
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100187
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100187
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A31994L0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A31994L0062
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646
http://www.ym.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20140518
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20140518
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20140518
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0305
http://www.intermin.fi/
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

- alkusammutus-

välineet 

- palonilmaisu-, 

sammutus- ja 

savunpoisto-

laitteet 

- poistumis-

opasteet 

- tehdas-

valmisteiset 

tulisijat 

- väestönsuoja-

tuoteet 

 

  Laki pelastustoimen laitteista 

(10/2007) 

 

Valtioneuvoston asetus 

palovaroittimien teknisistä 

ominaisuuksista (291/2009) 

 

Valtioneuvoston asetus 

väestönsuojan laitteista ja varusteista 

(409/2011) 

 

Sisäasiainministeriön asetus 

rakennusten poistumisreittien 

merkitsemisestä ja valaisemisesta 

(85/2005) 

 

Sisäasiainministeriön asetus 

käsisammuttimista (790/2001) 

https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/pelastustoimen-

laitteet 

 

 

Väestönsuojatuotteille on 

vapaaehtoisia 

tuoteserfikaatteja: 

https://www.sertifikaattihak

u.fi/search?mode=list&sear

chsubclass=216&pagesize=

10&page=1  

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

  

 

Pesuaineet 

 

Pesuaineasetus 648/2004/EY 

 

 

 

Kemikaalilaki (599/2013) 

 

Laki kemikaalilain 

muuttamisesta (711/2020) 

 

 

 https://tukes.fi/koti-ja-

vapaa-aika/kodin-

kemikaalit/pesuaineet 

 

Ympäristöministeriö 

 

Sosiaali- ja 

terveysministeriö  

  

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

Tulli  

(kemikaalilain 

(599/2013) 13 §:n 

mukaisesti)  

 

Muut kemikaalilain 

mukaiset 

valvontaviranomaiset 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070010
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070010
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090291
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090291
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090291
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110409
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110409
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110409
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050805
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050805
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050805
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050805
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010790
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010790
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/pelastustoimen-laitteet
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/pelastustoimen-laitteet
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/pelastustoimen-laitteet
https://www.sertifikaattihaku.fi/search?mode=list&searchsubclass=216&pagesize=10&page=1
https://www.sertifikaattihaku.fi/search?mode=list&searchsubclass=216&pagesize=10&page=1
https://www.sertifikaattihaku.fi/search?mode=list&searchsubclass=216&pagesize=10&page=1
https://www.sertifikaattihaku.fi/search?mode=list&searchsubclass=216&pagesize=10&page=1
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0648-20150601
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130599
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200711
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200711
https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kodin-kemikaalit/pesuaineet
https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kodin-kemikaalit/pesuaineet
https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kodin-kemikaalit/pesuaineet
http://www.ym.fi/
http://www.stm.fi/
http://www.stm.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tulli.fi/
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Puutavara ja 

puutuotteet 

Puutavara-asetus (EU) N:o 

995/2010 
Laki puutavaran ja 

puutuotteiden markkinoille 

saattamisesta (897/2013) 

  Maa- ja 

metsätalousministeriö  

Pyrotekniset 

tuotteet 

 

- esim. 

ilotulitteet 

 

 

 

 

Pyrotekniikkadirektiivi 

2013/29/EU 

 

 

 

Laki pyroteknisten tuotteiden 

vaatimustenmukaisuudesta 

(180/2015) 

 

 https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/rajahteet-

ilotulitteet-patruunat-ja-

ruuti/yleiset-vaatimukset-

pyroteknisille-tuotteille  

Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

  

 

Valtioneuvoston asetus 

pyroteknisten tuotteiden 

vaatimustenmukaisuudesta 

(719/2015) 

 

  

  Laki vaarallisten kemikaalien ja 

räjähteiden käsittelyn 

turvallisuudesta (390/2005)  

 

 

  

  Valtioneuvoston asetus räjähteiden 

valmistuksen ja varastoinnin 

valvonnasta (819/2015) 

 

  

  Laki eräiden tuotteiden 

markkinavalvonnasta (1137/2016) 

 

  

Pysyvät 

orgaaniset 

yhdisteet  

 

Asetus pysyvistä orgaanisista 

yhdisteistä (EU) 2019/1021  

 

Kemikaalilaki (599/2013) 

 

Laki kemikaalilain 

muuttamisesta (711/2020) 

 

 

 

 https://www.ymparisto.fi/P

OP 

 

https://tukes.fi/kemikaalit/p

ysyvat-orgaaniset-yhdisteet-

pop  

Ympäristöministeriö 

 

Sosiaali- ja 

terveysministeriö 

 

Jätelaki (646/2011) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0995
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0995
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130897
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130897
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130897
http://www.mmm.fi/
http://www.mmm.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0029
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20150180?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20150180?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20150180?toc=1
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/rajahteet-ilotulitteet-patruunat-ja-ruuti/yleiset-vaatimukset-pyroteknisille-tuotteille
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/rajahteet-ilotulitteet-patruunat-ja-ruuti/yleiset-vaatimukset-pyroteknisille-tuotteille
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/rajahteet-ilotulitteet-patruunat-ja-ruuti/yleiset-vaatimukset-pyroteknisille-tuotteille
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/rajahteet-ilotulitteet-patruunat-ja-ruuti/yleiset-vaatimukset-pyroteknisille-tuotteille
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/rajahteet-ilotulitteet-patruunat-ja-ruuti/yleiset-vaatimukset-pyroteknisille-tuotteille
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20150719?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20150719?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20150719?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20150719?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20150819?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20150819?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20150819?toc=1
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0005:0022:FI:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0005:0022:FI:PDF
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130599
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200711
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200711
https://www.ymparisto.fi/POP
https://www.ymparisto.fi/POP
https://tukes.fi/kemikaalit/pysyvat-orgaaniset-yhdisteet-pop
https://tukes.fi/kemikaalit/pysyvat-orgaaniset-yhdisteet-pop
https://tukes.fi/kemikaalit/pysyvat-orgaaniset-yhdisteet-pop
http://www.ym.fi/
http://www.stm.fi/
http://www.stm.fi/
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

 

Suomen 

ympäristökeskus 

 

 

Muut kemikaalilain 

mukaiset 

valvontaviranomaiset 

 
Radiolaitteet  

 

Esimerkkejä: 

- matkaviestimet 

- radiopuhelimet 

- langattomat 

viestintävälineet 

- kauko-

ohjattavat laitteet 

- yleisradio-

vastaanottimet 

 

 

Radiolaitedirektiivi 

2014/53/EU 

 

Laki sähköisen viestinnän 

palveluista (917/2014) 30 luku 

 

  Liikenne- ja 

viestintäministeriö 

  

Liikenne- ja 

viestintävirasto 

Traficom 

 

 

Tulli  

(sähköisen viestinnän 

palveluista annetun 

lain nojalla) 

 

 Valtioneuvoston asetus 

radiolaitteiden 

vaatimustenmukaisuudesta 

600/2016 

 

 

 

 

  

 

 

 

Laki eräitä tuoteryhmiä 

koskevista ilmoitetuista 

laitoksista 278/2016 

  

Rahapelit   Arpajaislaki (1047/2001) 

 

https://www.arpajaishallint

o.fi/  

Sisäministeriö 

  

http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.syke.fi/
http://www.syke.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014L0053&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014L0053&from=FI
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20140917
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20140917
http://www.lvm.fi/
http://www.lvm.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.tulli.fi/
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2016/20160600
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2016/20160600
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2016/20160600
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2016/20160600
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2016/20160457
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2016/20160457
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2016/20160457
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011047
https://www.arpajaishallinto.fi/
https://www.arpajaishallinto.fi/
http://www.intermin.fi/
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

   Laki arpajaislain muuttamisesta 

(677/2019)  

TRIS: 2018/538/FIN 

 Pollisihallitus  

Rakennus-

tuotteet 

 

 

Rakennustuoteasetus 

305/2011/EU 

 

Komissio on antanut 

rakennustuoteasetuksen nojalla 

täytäntöönpanoa tukevia 

säädöksiä. 

 

  Rakennustuotteen 

valmistaja ei saa asettaa 

saataville markkinoille 

rakennustuotteita, jotka 

kuuluvat harmonisoidun 

tuotestandardin 

soveltamisalaan ja joilla ei 

Ympäristöministeriö 

(rakennustuotteet)  

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190677
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190677
http://www.poliisihallitus.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0305
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en
http://www.ym.fi/
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ole CE-merkintää ja 

suoritustasoilmoitusta. 

Lisätietoa CE-merkinnästä: 

https://ym.fi/ce-merkinta 

EU komission sivuilta on 

saatavissa CE-merkintään 

koskevaa tietoa (CE –

merkintä ohje/usein kysytyt 

kysymykset/kansalliset 

rakennustuoteyhteyspisteet) 

https://ec.europa.eu/growth/

sectors/construction/product

-regulation_en  

hEN Helpdeskin avulla voit 

etsiä valmiita 

rakennustuotteita koskevia 

harmonisoituja 

tuotestandardeja ja niihin 

liittyviä tietoja: 

https://www.henhelpdesk.fi/  

Tukesin ylläpitämä 

tietopaketti 

rakennustuotteiden CE-

merkinnästä ja kansallisista 

hyväksyntämenettelyistä: 

http://www.rakennustuotein

fo.fi/  

Teknisestä arvioinnista 

vastaavat laitokset ja 

ilmoitetut laitokset ovat 

kattavasti esitetty komission 

ylläpitämässä NANDO –

tietokannassa. 

 

Sisäministeriö 

(pelastustoimen 

laitteet) 

 

Väylävirasto 

(infrarkentaminen)  

 

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

 

Kunnalliset 

rakennustarkastajat 

https://ym.fi/ce-merkinta
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en
https://www.henhelpdesk.fi/
http://www.rakennustuoteinfo.fi/
http://www.rakennustuoteinfo.fi/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33
http://www.intermin.fi/
http://www.vayla.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
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Maankäyttö- ja rakennuslaki 

(132/1999) 

 

Rakentamisen olennaiset tekniset 

vaatimukset, joilla myös liityntä 

tuotteiden vaatimuksiin: 

https://ym.fi/rakentamismaaraykset  

 

Tuotteita koskevat olennaiset 

tekniset vaatimukset: 

 

125/2016 Ympäristöministeriön 

asetus hitsattavien betoniterästen ja 

betoniteräsverkkojen olennaisista 

teknisistä vaatimuksista 

 

498/2019 Ympäristöministeriön 

asetus rakennusten 

jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen 

polypropeenista valmistettujen 

viemäriputkien ja putkiyhteiden 

olennaisista teknisistä vaatimuksista 

 

497/2019 Ympäristöministeriön 

asetus rakennusten vesilaitteistoihin 

tarkoitettujen vesikalusteiden 

olennaisista teknisistä vaatimuksista  

 

499/2019 Ympäristöministeriön 

asetus rakennusten vesilaitteistoihin 

tarkoitettujen PEX-putkien liittimien 

olennaisista teknisistä vaatimuksista  

 

500/2019 Ympäristöministeriön 

asetus rakennusten vesilaitteistoihin 

tarkoitettujen monikerrosputkien ja 

niiden liittimien olennaisista 

teknisistä vaatimuksista 

 

478/2019 Ympäristöministeriön 

asetus rakennusten 

MRL on rakentamisen 

keskeinen säädös, jonka 

152 §:ssä säädetään 

rakennustuotteen 

ominaisuuksista: 

”Rakennustuotteen, joka on 

tarkoitettu käytettäväksi 

pysyvänä osana 

rakennuskohteessa, tulee 

olla turvallinen ja 

terveellinen sekä 

ominaisuuksiltaan sellainen, 

että rakennuskohde 

asianmukaisesti 

suunniteltuna ja 

rakennettuna täyttää tässä 

laissa säädetyt olennaiset 

tekniset vaatimukset 

tavanomaisella 

kunnossapidolla 

taloudellisesti perustellun 

käyttöiän ajan.” Olennaiset 

tekniset vaatimukset 

koskevat rakenteiden 

lujuutta ja vakautta, 

paloturvallisuutta, 

terveellisyyttä, 

käyttöturvallisuutta, 

esteettömyyttä, 

meluntorjuntaa ja 

ääniolosuhteita sekä 

energiatehokkuutta. (MRL 

117 a–117 g §) 

 

Tarkemmat rakentamista 

koskevat säädökset, 

perustelumuistiot ja ohjeet 

kootaan Suomen 

rakentamismääräyskokoelm

aan: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
https://ym.fi/rakentamismaaraykset
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160125
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160125
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160125
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160125
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-PP-viemariputket-ja--putkiyhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-522155AA_40B0_4664_AD3B_9A25DE406BC8-145514.pdf/2c070b0a-6e9f-693f-983f-64096e92e797/Yma-PP-viemariputket-ja--putkiyhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-522155AA_40B0_4664_AD3B_9A25DE406BC8-145514.pdf?t=1603260083456
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-PP-viemariputket-ja--putkiyhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-522155AA_40B0_4664_AD3B_9A25DE406BC8-145514.pdf/2c070b0a-6e9f-693f-983f-64096e92e797/Yma-PP-viemariputket-ja--putkiyhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-522155AA_40B0_4664_AD3B_9A25DE406BC8-145514.pdf?t=1603260083456
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-PP-viemariputket-ja--putkiyhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-522155AA_40B0_4664_AD3B_9A25DE406BC8-145514.pdf/2c070b0a-6e9f-693f-983f-64096e92e797/Yma-PP-viemariputket-ja--putkiyhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-522155AA_40B0_4664_AD3B_9A25DE406BC8-145514.pdf?t=1603260083456
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-PP-viemariputket-ja--putkiyhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-522155AA_40B0_4664_AD3B_9A25DE406BC8-145514.pdf/2c070b0a-6e9f-693f-983f-64096e92e797/Yma-PP-viemariputket-ja--putkiyhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-522155AA_40B0_4664_AD3B_9A25DE406BC8-145514.pdf?t=1603260083456
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-PP-viemariputket-ja--putkiyhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-522155AA_40B0_4664_AD3B_9A25DE406BC8-145514.pdf/2c070b0a-6e9f-693f-983f-64096e92e797/Yma-PP-viemariputket-ja--putkiyhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-522155AA_40B0_4664_AD3B_9A25DE406BC8-145514.pdf?t=1603260083456
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-PP-viemariputket-ja--putkiyhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-522155AA_40B0_4664_AD3B_9A25DE406BC8-145514.pdf/2c070b0a-6e9f-693f-983f-64096e92e797/Yma-PP-viemariputket-ja--putkiyhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-522155AA_40B0_4664_AD3B_9A25DE406BC8-145514.pdf?t=1603260083456
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-vesikalusteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-3375D699_1B2E_45FC_B41B_E54FAC7459DC-145512.pdf/1f71cd50-e440-5409-32d4-6188ca9158c5/Yma-vesikalusteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-3375D699_1B2E_45FC_B41B_E54FAC7459DC-145512.pdf?t=1603260081211
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-vesikalusteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-3375D699_1B2E_45FC_B41B_E54FAC7459DC-145512.pdf/1f71cd50-e440-5409-32d4-6188ca9158c5/Yma-vesikalusteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-3375D699_1B2E_45FC_B41B_E54FAC7459DC-145512.pdf?t=1603260081211
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-vesikalusteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-3375D699_1B2E_45FC_B41B_E54FAC7459DC-145512.pdf/1f71cd50-e440-5409-32d4-6188ca9158c5/Yma-vesikalusteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-3375D699_1B2E_45FC_B41B_E54FAC7459DC-145512.pdf?t=1603260081211
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-vesikalusteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-3375D699_1B2E_45FC_B41B_E54FAC7459DC-145512.pdf/1f71cd50-e440-5409-32d4-6188ca9158c5/Yma-vesikalusteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-3375D699_1B2E_45FC_B41B_E54FAC7459DC-145512.pdf?t=1603260081211
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-PEX-putken-liitimet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-D3B7BF9E_5B9C_428F_BCB5_4619EFAA7252-145510.pdf/b1c59d08-be35-fa8c-977e-f922744bae84/Yma-PEX-putken-liitimet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-D3B7BF9E_5B9C_428F_BCB5_4619EFAA7252-145510.pdf?t=1603260078923
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-PEX-putken-liitimet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-D3B7BF9E_5B9C_428F_BCB5_4619EFAA7252-145510.pdf/b1c59d08-be35-fa8c-977e-f922744bae84/Yma-PEX-putken-liitimet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-D3B7BF9E_5B9C_428F_BCB5_4619EFAA7252-145510.pdf?t=1603260078923
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-PEX-putken-liitimet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-D3B7BF9E_5B9C_428F_BCB5_4619EFAA7252-145510.pdf/b1c59d08-be35-fa8c-977e-f922744bae84/Yma-PEX-putken-liitimet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-D3B7BF9E_5B9C_428F_BCB5_4619EFAA7252-145510.pdf?t=1603260078923
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-PEX-putken-liitimet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-D3B7BF9E_5B9C_428F_BCB5_4619EFAA7252-145510.pdf/b1c59d08-be35-fa8c-977e-f922744bae84/Yma-PEX-putken-liitimet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-D3B7BF9E_5B9C_428F_BCB5_4619EFAA7252-145510.pdf?t=1603260078923
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-monikerrosputket-ja-liittimet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-562D675B_2308_4080_8EC3_BAE51B76FCB1-145508.pdf/1168d11a-2e67-81d1-6eb4-b024e5d9e236/Yma-monikerrosputket-ja-liittimet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-562D675B_2308_4080_8EC3_BAE51B76FCB1-145508.pdf?t=1603260076734
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-monikerrosputket-ja-liittimet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-562D675B_2308_4080_8EC3_BAE51B76FCB1-145508.pdf/1168d11a-2e67-81d1-6eb4-b024e5d9e236/Yma-monikerrosputket-ja-liittimet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-562D675B_2308_4080_8EC3_BAE51B76FCB1-145508.pdf?t=1603260076734
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-monikerrosputket-ja-liittimet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-562D675B_2308_4080_8EC3_BAE51B76FCB1-145508.pdf/1168d11a-2e67-81d1-6eb4-b024e5d9e236/Yma-monikerrosputket-ja-liittimet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-562D675B_2308_4080_8EC3_BAE51B76FCB1-145508.pdf?t=1603260076734
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-monikerrosputket-ja-liittimet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-562D675B_2308_4080_8EC3_BAE51B76FCB1-145508.pdf/1168d11a-2e67-81d1-6eb4-b024e5d9e236/Yma-monikerrosputket-ja-liittimet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-562D675B_2308_4080_8EC3_BAE51B76FCB1-145508.pdf?t=1603260076734
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-monikerrosputket-ja-liittimet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-562D675B_2308_4080_8EC3_BAE51B76FCB1-145508.pdf/1168d11a-2e67-81d1-6eb4-b024e5d9e236/Yma-monikerrosputket-ja-liittimet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-562D675B_2308_4080_8EC3_BAE51B76FCB1-145508.pdf?t=1603260076734
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-vesilukot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B14995B0_8C85_4588_B695_96BDE3D77114-145433.pdf/6028e207-6c81-e8b5-3dfd-ff6fe80d2982/Yma-vesilukot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B14995B0_8C85_4588_B695_96BDE3D77114-145433.pdf?t=1603260074378
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-vesilukot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B14995B0_8C85_4588_B695_96BDE3D77114-145433.pdf/6028e207-6c81-e8b5-3dfd-ff6fe80d2982/Yma-vesilukot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B14995B0_8C85_4588_B695_96BDE3D77114-145433.pdf?t=1603260074378
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jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen 

vesilukkojen olennaisista teknisistä 

vaatimuksista 

 

483/2019 Ympäristöministeriön 

asetus rakennusten 

jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen 

lattiakaivojen olennaisista teknisistä 

vaatimuksista 

 

482/2019 Ympäristöministeriön 

asetus rakennusten vesilaitteistoihin 

tarkoitettujen yksisuuntaventtiilien 

olennaisista teknisistä vaatimuksista 

 

477/2019 Ympäristöministeriön 

asetus rakennusten vesilaitteistoihin 

tarkoitettujen sulkuventtiilien 

olennaisista teknisistä vaatimuksista 

 

480/2019 Ympäristöministeriön 

asetus rakennusten vesilaitteistoihin 

tarkoitettujen messinkisten ja 

kuparisten putkiyhteiden olennaisista 

teknisistä vaatimuksista 

 

481/2019 Ympäristöministeriön 

asetus rakennusten vesilaitteistoihin 

tarkoitettujen kupariputkien 

liittimien olennaisista teknisistä 

vaatimuksista 

 

455/2019 Ympäristöministeriön 

asetus rakennusten vesilaitteistoihin 

tarkoitettujen kupariputkien 

olennaisista teknisistä vaatimuksista 

 

475/2018 ympäristöministeriön 

asetus rakennusten vesilaitteistoihin 

tarkoitettujen joustavien 

https://ym.fi/rakentamismaa

raykset  

 

https://www.edilex.fi/rakent

amismaaraykset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-vesilukot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B14995B0_8C85_4588_B695_96BDE3D77114-145433.pdf/6028e207-6c81-e8b5-3dfd-ff6fe80d2982/Yma-vesilukot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B14995B0_8C85_4588_B695_96BDE3D77114-145433.pdf?t=1603260074378
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-vesilukot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B14995B0_8C85_4588_B695_96BDE3D77114-145433.pdf/6028e207-6c81-e8b5-3dfd-ff6fe80d2982/Yma-vesilukot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B14995B0_8C85_4588_B695_96BDE3D77114-145433.pdf?t=1603260074378
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-vesilukot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B14995B0_8C85_4588_B695_96BDE3D77114-145433.pdf/6028e207-6c81-e8b5-3dfd-ff6fe80d2982/Yma-vesilukot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B14995B0_8C85_4588_B695_96BDE3D77114-145433.pdf?t=1603260074378
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-lattiakaivot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B2DB74E5_5BFA_4335_9709_78D403C21A8E-145431.pdf/45682bf7-e697-f4ae-d783-2e35fb48aac0/Yma-lattiakaivot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B2DB74E5_5BFA_4335_9709_78D403C21A8E-145431.pdf?t=1603260072137
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-lattiakaivot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B2DB74E5_5BFA_4335_9709_78D403C21A8E-145431.pdf/45682bf7-e697-f4ae-d783-2e35fb48aac0/Yma-lattiakaivot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B2DB74E5_5BFA_4335_9709_78D403C21A8E-145431.pdf?t=1603260072137
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-lattiakaivot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B2DB74E5_5BFA_4335_9709_78D403C21A8E-145431.pdf/45682bf7-e697-f4ae-d783-2e35fb48aac0/Yma-lattiakaivot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B2DB74E5_5BFA_4335_9709_78D403C21A8E-145431.pdf?t=1603260072137
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-lattiakaivot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B2DB74E5_5BFA_4335_9709_78D403C21A8E-145431.pdf/45682bf7-e697-f4ae-d783-2e35fb48aac0/Yma-lattiakaivot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B2DB74E5_5BFA_4335_9709_78D403C21A8E-145431.pdf?t=1603260072137
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-lattiakaivot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B2DB74E5_5BFA_4335_9709_78D403C21A8E-145431.pdf/45682bf7-e697-f4ae-d783-2e35fb48aac0/Yma-lattiakaivot---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-B2DB74E5_5BFA_4335_9709_78D403C21A8E-145431.pdf?t=1603260072137
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-yksisuuntaventtiilit---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-BC7BA830_F4E8_4716_9011_0AD5FAAF2F2B-145429.pdf/f137ca32-60e6-869b-86ec-9e04c8673646/Yma-yksisuuntaventtiilit---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-BC7BA830_F4E8_4716_9011_0AD5FAAF2F2B-145429.pdf?t=1603260069931
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-yksisuuntaventtiilit---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-BC7BA830_F4E8_4716_9011_0AD5FAAF2F2B-145429.pdf/f137ca32-60e6-869b-86ec-9e04c8673646/Yma-yksisuuntaventtiilit---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-BC7BA830_F4E8_4716_9011_0AD5FAAF2F2B-145429.pdf?t=1603260069931
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-yksisuuntaventtiilit---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-BC7BA830_F4E8_4716_9011_0AD5FAAF2F2B-145429.pdf/f137ca32-60e6-869b-86ec-9e04c8673646/Yma-yksisuuntaventtiilit---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-BC7BA830_F4E8_4716_9011_0AD5FAAF2F2B-145429.pdf?t=1603260069931
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-yksisuuntaventtiilit---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-BC7BA830_F4E8_4716_9011_0AD5FAAF2F2B-145429.pdf/f137ca32-60e6-869b-86ec-9e04c8673646/Yma-yksisuuntaventtiilit---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-BC7BA830_F4E8_4716_9011_0AD5FAAF2F2B-145429.pdf?t=1603260069931
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-sulkuventtiilit---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-A0E9CA80_6748_41EA_A375_14A7B8E8DB63-145427.pdf/22cfe6aa-a7c8-6cc4-c61f-a9a66feab9a4/Yma-sulkuventtiilit---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-A0E9CA80_6748_41EA_A375_14A7B8E8DB63-145427.pdf?t=1603260067599
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-sulkuventtiilit---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-A0E9CA80_6748_41EA_A375_14A7B8E8DB63-145427.pdf/22cfe6aa-a7c8-6cc4-c61f-a9a66feab9a4/Yma-sulkuventtiilit---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-A0E9CA80_6748_41EA_A375_14A7B8E8DB63-145427.pdf?t=1603260067599
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-sulkuventtiilit---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-A0E9CA80_6748_41EA_A375_14A7B8E8DB63-145427.pdf/22cfe6aa-a7c8-6cc4-c61f-a9a66feab9a4/Yma-sulkuventtiilit---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-A0E9CA80_6748_41EA_A375_14A7B8E8DB63-145427.pdf?t=1603260067599
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-sulkuventtiilit---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-A0E9CA80_6748_41EA_A375_14A7B8E8DB63-145427.pdf/22cfe6aa-a7c8-6cc4-c61f-a9a66feab9a4/Yma-sulkuventtiilit---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-A0E9CA80_6748_41EA_A375_14A7B8E8DB63-145427.pdf?t=1603260067599
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-messinkiset-ja-kupariset-yhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-3A9A26F7_C0F3_4E07_A615_3C2B8DECE707-145425.pdf/e6f2dc1c-d12c-98c9-8eb3-43d825469162/Yma-messinkiset-ja-kupariset-yhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-3A9A26F7_C0F3_4E07_A615_3C2B8DECE707-145425.pdf?t=1603260065307
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-messinkiset-ja-kupariset-yhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-3A9A26F7_C0F3_4E07_A615_3C2B8DECE707-145425.pdf/e6f2dc1c-d12c-98c9-8eb3-43d825469162/Yma-messinkiset-ja-kupariset-yhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-3A9A26F7_C0F3_4E07_A615_3C2B8DECE707-145425.pdf?t=1603260065307
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-messinkiset-ja-kupariset-yhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-3A9A26F7_C0F3_4E07_A615_3C2B8DECE707-145425.pdf/e6f2dc1c-d12c-98c9-8eb3-43d825469162/Yma-messinkiset-ja-kupariset-yhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-3A9A26F7_C0F3_4E07_A615_3C2B8DECE707-145425.pdf?t=1603260065307
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-messinkiset-ja-kupariset-yhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-3A9A26F7_C0F3_4E07_A615_3C2B8DECE707-145425.pdf/e6f2dc1c-d12c-98c9-8eb3-43d825469162/Yma-messinkiset-ja-kupariset-yhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-3A9A26F7_C0F3_4E07_A615_3C2B8DECE707-145425.pdf?t=1603260065307
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-messinkiset-ja-kupariset-yhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-3A9A26F7_C0F3_4E07_A615_3C2B8DECE707-145425.pdf/e6f2dc1c-d12c-98c9-8eb3-43d825469162/Yma-messinkiset-ja-kupariset-yhteet---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-3A9A26F7_C0F3_4E07_A615_3C2B8DECE707-145425.pdf?t=1603260065307
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-kupariputken-liittimet--olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-30FA38F5_2BF8_4889_82BB_F82D0CCD06CA-145423.pdf/3bdf7392-0b44-3af5-8a22-3ce0112fa1f1/Yma-kupariputken-liittimet--olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-30FA38F5_2BF8_4889_82BB_F82D0CCD06CA-145423.pdf?t=1603260063019
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-kupariputken-liittimet--olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-30FA38F5_2BF8_4889_82BB_F82D0CCD06CA-145423.pdf/3bdf7392-0b44-3af5-8a22-3ce0112fa1f1/Yma-kupariputken-liittimet--olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-30FA38F5_2BF8_4889_82BB_F82D0CCD06CA-145423.pdf?t=1603260063019
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-kupariputken-liittimet--olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-30FA38F5_2BF8_4889_82BB_F82D0CCD06CA-145423.pdf/3bdf7392-0b44-3af5-8a22-3ce0112fa1f1/Yma-kupariputken-liittimet--olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-30FA38F5_2BF8_4889_82BB_F82D0CCD06CA-145423.pdf?t=1603260063019
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-kupariputken-liittimet--olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-30FA38F5_2BF8_4889_82BB_F82D0CCD06CA-145423.pdf/3bdf7392-0b44-3af5-8a22-3ce0112fa1f1/Yma-kupariputken-liittimet--olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-30FA38F5_2BF8_4889_82BB_F82D0CCD06CA-145423.pdf?t=1603260063019
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-kupariputken-liittimet--olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-30FA38F5_2BF8_4889_82BB_F82D0CCD06CA-145423.pdf/3bdf7392-0b44-3af5-8a22-3ce0112fa1f1/Yma-kupariputken-liittimet--olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-30FA38F5_2BF8_4889_82BB_F82D0CCD06CA-145423.pdf?t=1603260063019
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-kupariputket---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-469852C4_B298_4D85_92CD_EF78E96C29E2-145299.pdf/25db9dd0-e268-8ab7-de27-7bf9a235a4b5/Yma-kupariputket---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-469852C4_B298_4D85_92CD_EF78E96C29E2-145299.pdf?t=1603260060640
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-kupariputket---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-469852C4_B298_4D85_92CD_EF78E96C29E2-145299.pdf/25db9dd0-e268-8ab7-de27-7bf9a235a4b5/Yma-kupariputket---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-469852C4_B298_4D85_92CD_EF78E96C29E2-145299.pdf?t=1603260060640
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-kupariputket---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-469852C4_B298_4D85_92CD_EF78E96C29E2-145299.pdf/25db9dd0-e268-8ab7-de27-7bf9a235a4b5/Yma-kupariputket---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-469852C4_B298_4D85_92CD_EF78E96C29E2-145299.pdf?t=1603260060640
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Yma-kupariputket---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-469852C4_B298_4D85_92CD_EF78E96C29E2-145299.pdf/25db9dd0-e268-8ab7-de27-7bf9a235a4b5/Yma-kupariputket---olennaiset-tekniset-vaatimukset-2019-469852C4_B298_4D85_92CD_EF78E96C29E2-145299.pdf?t=1603260060640
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/sk20180475-7685FDD5_7E27_4CB5_9CDA_585C4E605AF6-138317.pdf/1236861c-b883-553c-7140-ad36808936b0/sk20180475-7685FDD5_7E27_4CB5_9CDA_585C4E605AF6-138317.pdf?t=1603260058398
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/sk20180475-7685FDD5_7E27_4CB5_9CDA_585C4E605AF6-138317.pdf/1236861c-b883-553c-7140-ad36808936b0/sk20180475-7685FDD5_7E27_4CB5_9CDA_585C4E605AF6-138317.pdf?t=1603260058398
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/sk20180475-7685FDD5_7E27_4CB5_9CDA_585C4E605AF6-138317.pdf/1236861c-b883-553c-7140-ad36808936b0/sk20180475-7685FDD5_7E27_4CB5_9CDA_585C4E605AF6-138317.pdf?t=1603260058398
https://ym.fi/rakentamismaaraykset
https://ym.fi/rakentamismaaraykset
https://www.edilex.fi/rakentamismaaraykset
https://www.edilex.fi/rakentamismaaraykset
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kytkentäputkien olennaisista 

teknisistä vaatimuksista 

 

476/2018 ympäristöministeriön 

asetus rakennusten vesilaitteistoihin 

tarkoitettujen PEX-putkien 

olennaisista teknisistä vaatimuksista  

 

Valmistelussa (pian voimassa): 

 

Yma rakennusten vesi- ja 

viemärilaitteistoihin tarkoitettujen 

PE-putkien olennaisista teknisistä 

vaatimuksista 2020/383/FIN 

 

Yma rakennusten vesi- ja 

viemärilaitteistoihin tarkoitettujen 

PE-putkien liittimien olennaisista 

teknisistä vaatimuksista 
2020/381/FIN 

 

 

 

Laki eräiden rakennustuotteiden 

tuotehyväksynnästä (954/2012) 

 

Asetus eräiden rakennustuotteiden 

tuotehyväksynnästä (555/2013) 

 

Tuotehyväksyntälain nojalla on 

annettu ympäristöministeriön 

tyyppihyväksyntäasetukset samoille 

tuoteryhmille, joille on yllä esitetyn 

mukaisesti voimassa tuotekohtainen 

olennaisen teknisen vaatimuksen 

asetus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansalliset 

hyväksyntämenettelyt ovat 

Suomessa käytössä olevia 

rakennustuotteiden 

hyväksyntämenettelyjä 

niille tuotteille, joissa ei 

tule käyttää CE-merkintää – 

eli ainoastaan mahdollinen 

tuotteille, joille ei ole 

julkaistu harmonisoitua 

tuotestandardia. Kyse on 

valmistajille vapaaehtoisista 

menettelyistä, jolla voidaan 

osoittaa, että CE-merkinnän 

soveltamisalaan 

kuulumaton rakennustuote 

täyttää maankäyttö- ja 

rakennuslain vaatimukset. 

https://ym.fi/documents/1410903/38439968/sk20180475-7685FDD5_7E27_4CB5_9CDA_585C4E605AF6-138317.pdf/1236861c-b883-553c-7140-ad36808936b0/sk20180475-7685FDD5_7E27_4CB5_9CDA_585C4E605AF6-138317.pdf?t=1603260058398
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/sk20180475-7685FDD5_7E27_4CB5_9CDA_585C4E605AF6-138317.pdf/1236861c-b883-553c-7140-ad36808936b0/sk20180475-7685FDD5_7E27_4CB5_9CDA_585C4E605AF6-138317.pdf?t=1603260058398
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/sk20180476-83D94CEA_2F53_4A85_B5AA_D08E7317DB81-138324.pdf/ba0c4764-ca11-de4f-50d5-f5eba1769fa6/sk20180476-83D94CEA_2F53_4A85_B5AA_D08E7317DB81-138324.pdf?t=1603260056206
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/sk20180476-83D94CEA_2F53_4A85_B5AA_D08E7317DB81-138324.pdf/ba0c4764-ca11-de4f-50d5-f5eba1769fa6/sk20180476-83D94CEA_2F53_4A85_B5AA_D08E7317DB81-138324.pdf?t=1603260056206
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/sk20180476-83D94CEA_2F53_4A85_B5AA_D08E7317DB81-138324.pdf/ba0c4764-ca11-de4f-50d5-f5eba1769fa6/sk20180476-83D94CEA_2F53_4A85_B5AA_D08E7317DB81-138324.pdf?t=1603260056206
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/sk20180476-83D94CEA_2F53_4A85_B5AA_D08E7317DB81-138324.pdf/ba0c4764-ca11-de4f-50d5-f5eba1769fa6/sk20180476-83D94CEA_2F53_4A85_B5AA_D08E7317DB81-138324.pdf?t=1603260056206
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120954
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120954
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130555?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=asetus%20er%C3%A4iden%20rakennustuotteiden%20tuotehyv%C3%A4ksynn%C3%A4st%C3%A4
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130555?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=asetus%20er%C3%A4iden%20rakennustuotteiden%20tuotehyv%C3%A4ksynn%C3%A4st%C3%A4
https://ym.fi/rakennustuotteiden-tyyppihyvaksyntaasetukset
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Muitakin menettelyitä 

voidaan käyttää. Lisätietoa 

rakennustuotteiden 

tuotehyväksynnästä: 
https://ym.fi/rakennustuotte

et   

 

Kaikki voimassa olevat 

rakennustuotteiden 

tyyppihyväksyntäasetukset 

sekä julkaistut 

varmennustodistusten 

arviointiperusteet sekä 

tuotehyväksyntäpäätöksiä 

myöntävät toimielimet 

löytyvät kootusti YM:n 

verkkosivuilta.  

Räjähdys-

vaarallisissa 

tiloissa 

käytettäväksi 

tarkoitetut 

laitteet ja 

suojaus-

järjestelmät 

 

 

ATEX-direktiivi 2014/34/EU 

 

 

 

Laki räjähdysvaarallisissa 

tiloissa käytettäväksi 

tarkoitettujen laitteiden ja 

suojausjärjestelmien 

vaatimustenmukaisuudesta 

(1139/2016) 

 

 https://tukes.fi/teollisuus/raj

ahdysvaaralliset-

tilat/rajahdysvaarallisten-

tilojen-laitteet-atex  

Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

Valtioneuvoston asetus 

räjähdysvaarallisissa tiloissa 

käytettäväksi tarkoitettujen 

laitteiden ja 

suojausjärjestelmien 

vaatimustenmukaisuudesta 

(1439/2016) 

 

  

  Laki eräiden tuotteiden 

markkinavalvonnasta (1137/2016) 

 

 

https://ym.fi/rakennustuotteet
https://ym.fi/rakennustuotteet
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0034
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161139?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161139?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161139?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161139?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161139?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161139?toc=1
https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat/rajahdysvaarallisten-tilojen-laitteet-atex
https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat/rajahdysvaarallisten-tilojen-laitteet-atex
https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat/rajahdysvaarallisten-tilojen-laitteet-atex
https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat/rajahdysvaarallisten-tilojen-laitteet-atex
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161439?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161439?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161439?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161439?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161439?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161439?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161439?toc=1
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Räjähteet 

siviilikäytössä 

 

 

 

Siviiliräjähdedirektiivi 

2014/28/EU 

Laki räjähteiden 

vaatimustenmukaisuudesta 

(1140/2016) 

 

  Työ- ja 

elinkeinoministeriö 

 

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

 

 

Valtioneuvoston asetus 

räjähteiden 

vaatimustenmukaisuudesta 

(1440/2016) 

 

  

Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 

98/2013 räjähteiden 

lähtöaineiden markkinoille 

saattamisesta ja käytöstä 

 

 

Laki räjähteiden lähtöaineiden 

markkinoille saattamisesta ja 

käytöstä (653/2014) 

  

  Laki vaarallisten kemikaalien ja 

räjähteiden käsittelyn 

turvallisuudesta (390/2005)  

 

 

  Valtioneuvoston asetus räjähteiden 

valmistuksen ja varastoinnin 

valvonnasta (819/2015) 

 

 

Sähkölaitteet ATEX-direktiivi 2014/34/EU Laki räjähdysvaarallisissa 

tiloissa käytettäväksi 

tarkoitettujen laitteiden ja 

suojausjärjestelmien 

vaatimustenmukaisuudesta 

(1139/2016) 

 

 https://tukes.fi/teollisuus/raj

ahdysvaaralliset-

tilat/rajahdysvaarallisten-

tilojen-laitteet-atex  

Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Ympäristöministeriö 

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0028
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161140
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161140
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161140
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161440
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161440
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161440
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161440
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0098&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0098&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0098&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0098&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0098&from=EN
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140653
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140653
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140653
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150819
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150819
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150819
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0034
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161139?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161139?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161139?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161139?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161139?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161139?toc=1
https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat/rajahdysvaarallisten-tilojen-laitteet-atex
https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat/rajahdysvaarallisten-tilojen-laitteet-atex
https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat/rajahdysvaarallisten-tilojen-laitteet-atex
https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat/rajahdysvaarallisten-tilojen-laitteet-atex
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.ym.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

EMC-direktiivi 2014/30/EU Sähköturvallisuuslaki 

(1135/2016)  
 

 https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/sahkolaitteet/sahko

magneettinen-

yhteensopivuus-emc  

Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Ympäristöministeriö 

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

Valtioneuvoston asetus 

sähkölaitteiden ja -laitteistojen 

sähkömagneettisesta 

yhteensopivuudesta 

(1436/2016) 

 

  

Pienjännitedirektiivi 

2014/35/EU 

Sähköturvallisuuslaki 

(1135/2016)  
 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0030
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161135?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=s%C3%A4hk%C3%B6turvallisuuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161135?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=s%C3%A4hk%C3%B6turvallisuuslaki
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkomagneettinen-yhteensopivuus-emc
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkomagneettinen-yhteensopivuus-emc
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkomagneettinen-yhteensopivuus-emc
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkomagneettinen-yhteensopivuus-emc
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.ym.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161436?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161436?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161436?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161436?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161436?toc=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0035
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161135?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=s%C3%A4hk%C3%B6turvallisuuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161135?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=s%C3%A4hk%C3%B6turvallisuuslaki
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

  

Valtioneuvoston asetus 

sähkölaitteiden turvallisuudesta 

1437/2016 

  

Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 

765/2008, tuotteiden kaupan 

pitämiseen liittyvää 

akkreditointia ja 

markkinavalvontaa koskevista 

vaatimuksista ja neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 

339/93 kumoamisesta (ns. 

NLF-asetus) 

Laki CE- 

merkintärikkomuksesta  

(187/2010) 

  

  Laki eräiden tuotteiden 

markkinavalvonnasta (1137/2016) 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161437
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161437
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161437
https://www.edilex.fi/eu-lainsaadanto/32008R0765
https://www.edilex.fi/eu-lainsaadanto/32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R0339:FI:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R0339:FI:NOT
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100187
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100187
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100187
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161137
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Direktiivi tiettyjen vaarallisten 

aineiden käytön rajoittamisesta 

sähkö- ja 

elektroniikkalaitteissa, ns. 

RoHS II-direktiivi 2011/65/EU 

Laki vaarallisten aineiden 

käytön rajoittamisesta sähkö- ja 

elektroniikkalaitteissa 

(387/2013) 

 

 https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/sahkolaitteet/sahko

laitteiden-

vaatimuksia/vaaralliset-

aineet-sahko-ja-

elektroniikkalaitteissa-rohs  

Ympäristöministeriö 

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

Lääkealan 

turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus 

Fimea 

Ympäristöministeriön asetus 

vaarallisten aineiden käytön 

rajoituksista sähkö- ja 

elektroniikkalaitteissa 

(419/2013) 

 

  

Direktiivi sähkö- ja 

elektroniikkaromusta ns. 

WEEE-direktiivi 2012/19/EU  

Valtioneuvoston asetus sähkö- 

ja elektroniikkalaiteromusta 

(519/2014) 

 

 https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/sahkolaitteet/sahko

laitteiden-

vaatimuksia/sahko-ja-

elektroniikkalaiteromu-ser-

weee  

Ympäristöministeriö 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0065
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130387
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130387
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130387
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130387
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkolaitteiden-vaatimuksia/vaaralliset-aineet-sahko-ja-elektroniikkalaitteissa-rohs
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkolaitteiden-vaatimuksia/vaaralliset-aineet-sahko-ja-elektroniikkalaitteissa-rohs
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkolaitteiden-vaatimuksia/vaaralliset-aineet-sahko-ja-elektroniikkalaitteissa-rohs
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkolaitteiden-vaatimuksia/vaaralliset-aineet-sahko-ja-elektroniikkalaitteissa-rohs
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkolaitteiden-vaatimuksia/vaaralliset-aineet-sahko-ja-elektroniikkalaitteissa-rohs
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkolaitteiden-vaatimuksia/vaaralliset-aineet-sahko-ja-elektroniikkalaitteissa-rohs
http://www.ym.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.fimea.fi/
http://www.fimea.fi/
http://www.fimea.fi/
http://www.fimea.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130419
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130419
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130419
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130419
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130419
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32012L0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32012L0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32012L0019
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20140519?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20140519?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20140519?toc=1
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkolaitteiden-vaatimuksia/sahko-ja-elektroniikkalaiteromu-ser-weee
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkolaitteiden-vaatimuksia/sahko-ja-elektroniikkalaiteromu-ser-weee
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkolaitteiden-vaatimuksia/sahko-ja-elektroniikkalaiteromu-ser-weee
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkolaitteiden-vaatimuksia/sahko-ja-elektroniikkalaiteromu-ser-weee
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkolaitteiden-vaatimuksia/sahko-ja-elektroniikkalaiteromu-ser-weee
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/sahkolaitteiden-vaatimuksia/sahko-ja-elektroniikkalaiteromu-ser-weee
http://www.ym.fi/


 

44 

 

Säteily, sähkö-

magneettiset 

kentät (SM-

kentät), 

ultravioletti-

säteily (UV-

säteily), laser, 

ultraääni, 

säteily ja 

radioaktiivisuus 

tuotteissa 

 

Esimerkkejä:  

- solariumlaitteet 

- laserosoittimet 

Neuvoston suositus väestön 

sähkömagneettisille kentille (0 

Hz-300GHz) altistumisen 

rajoittamisesta 1999/519/EY 

 

 

 

Neuvoston direktiivi korkea-

aktiivisten radioaktiivista 

ainetta sisältävien 

umpilähteiden ja isännättömien 

lähteiden valvonnasta 

2003/122/Euratom 

 

 Ionisoimaton säteily 

 

Säteilylaki (859/2018) 

 

STM:n asetus ionisoimattoman 

säteilyn väestölle aiheuttaman 

altistumisen rajoittamisesta 

(1045/2018) 

 

Asetus ionisoimattoman säteilyn 

valvonnasta (1306/1993) 

 

 

Valtioneuvoston asetus laserlaitteista 

ja niiden tarkastuksesta (291/2008)  

 

 

 

Ionisoiva säteily 

 

Säteilylaki (859/2018) 

 

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta 

säteilystä (1034/2018) 

 

STM:n asetus ionisoivasta säteilystä 

(1044/2018) 

 

Laki lääkärin hyväksymisestä 

luokkaan A kuuluvien 

säteilytyöntekijöiden terveydentilan 

seurannan suorittavaksi lääkäriksi 

(170/2017) 

 

 

Valtioneuvoston asetus seulonnoista 

(339/2011) 

 

 Sosiaali- ja 

terveysministeriö 

 

Säteilyturvakeskus 

STUK  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A31999H0519
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A31999H0519
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A31999H0519
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A31999H0519
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32003L0122
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32003L0122
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32003L0122
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32003L0122
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32003L0122
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32003L0122
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180859
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181045
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181045
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181045
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181045
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19931306
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19931306
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080291
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080291
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180859
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181034
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181034
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181044
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181044
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170170
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170170
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170170
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170170
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170170
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110339
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110339
http://www.stm.fi/
http://www.stm.fi/
http://www.stuk.fi/
http://www.stuk.fi/
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Tekstiilit 

 

Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 

1007/2011 tekstiilikuitujen 

nimityksistä ja niitä vastaavista 

tekstiilituotteiden 

kuitukoostumuksen selosteista 

ja merkinnöistä 

(tekstiilimerkintäasetus) 

 

Valtioneuvoston asetus 

tekstiilikuitujen nimityksiä ja 

niitä vastaavia 

tekstiilituotteiden 

kuitukoostumuksen selosteita 

ja merkintöjä koskevasta 

markkinavalvonnasta 

(298/2012) 

 

  Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto/kulutt

aja-asiamies  

 

Oikeusministeriö  

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

  

  

Asetus kemikaalien 

rekisteröinnistä, arvioinnista, 

lupamenettelyistä ja 

rajoituksista 1907/2006/EY 

(REACH) 

 

  https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/yleiset-

kulutustavarat/tekstiilit 

 

Asetus aineiden ja seosten 

luokituksesta, merkinnöistä ja 

pakkaamisesta 1272/2008/EY 

(CLP) 

 

  https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/yleiset-

kulutustavarat/tekstiilit 

 

 Kuluttajansuojalaki (38/1978) 

 

 https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/yleiset-

kulutustavarat/tekstiilit 

 

 Kuluttajaturvallisuuslaki 

920/2011 
 https://tukes.fi/tuotteet-ja-

palvelut/yleiset-

kulutustavarat/tekstiilit 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1007
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120298
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120298
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120298
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120298
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120298
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120298
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120298
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120298
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.kkv.fi/
http://www.kkv.fi/
http://www.kkv.fi/
http://www.om.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/tekstiilit
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/tekstiilit
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/tekstiilit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32008R1272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32008R1272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32008R1272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32008R1272
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/tekstiilit
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/tekstiilit
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/tekstiilit
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/tekstiilit
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/tekstiilit
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/tekstiilit
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110920
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110920
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/tekstiilit
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/tekstiilit
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/tekstiilit
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

   

Valtioneuvoston asetus 

formaldehydin enimmäismääristä 

eräissä tekstiilituotteissa (233/2012) 

 

 

 

  Huomaa myös REACH-

asetuksen rajoitukset useille 

tekstiileistä löytyville 

kemikaaleille, 

https://tulli.fi/web/tullilabor

atorio/kulutustavarat/tekstiil

i-ja-nahkatuotteet 

Terveyden-

huollon laitteet 

ja tarvikkeet 

sekä lääkkeet 

 

 

Lääkintälaitedirektiivi 

93/42/ETY, 90/385/ETY, 

98/79/EY 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Sosiaali- ja 

terveysministeriö  

 

Lääkealan 

turvallisuus- ja 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120233
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120233
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120233
https://tulli.fi/web/tullilaboratorio/kulutustavarat/tekstiili-ja-nahkatuotteet
https://tulli.fi/web/tullilaboratorio/kulutustavarat/tekstiili-ja-nahkatuotteet
https://tulli.fi/web/tullilaboratorio/kulutustavarat/tekstiili-ja-nahkatuotteet
http://www.stm.fi/
http://www.stm.fi/
http://www.fimea.fi/
http://www.fimea.fi/
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Lääkintälaitedirektiivi 

2007/47/EY 

 

 

Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) 

2017/745 

Lääkinnälliset laitteet (MDR) 

 

 

 

Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) 

2017/746 

IVD-laitteet (IVDR) 

 

 

 

 

 

 

 

Laki terveydenhuollon laitteista ja 

tarvikkeista (629/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laki lääkelain muuttamisesta 

(553/2020) 

 

Laki lääkkeiden 

velvoitevarastoinnista annetun lain 

muuttamisesta (554/2020) 

 

Laki tartuntatautilain muuttamisesta 

(555/2020) 

TRIS: 2020/278/FIN 

 

Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskuksen päätös 

lääkeluettelosta (415/2019) TRIS: 

2018/595/FIN 

kehittämiskeskus 

Fimea 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0047
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0047
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0746
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100629
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100629
http://www.fimea.fi/
http://www.fimea.fi/


 

48 

 

Vaarallisten 

aineiden 

kuljetussäiliöt 

ja pakkaukset 

(muut kuin 

kaasujen 

kuljetukseen 

tarkoitetut) 

 

 

Euroopan parlamentin ja 

neuvoston 

direktiivi 2008/68/EY, annettu 

24 päivänä syyskuuta 2008, 

vaarallisten aineiden 

sisämaankuljetuksista 

 

Komission direktiivi (EU) 

2016/2309, vaarallisten 

aineiden sisämaankuljetuksista 

annetun Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 

2008/68/EY liitteiden 

mukauttamisesta tieteen ja 

tekniikan kehitykseen 

neljännen kerran (Euroopan 

unionin virallinen lehti, 

20.12.2016, L 345) 

 

 

Komission 

täytäntöönpanopäätös (EU) 

2017/695, annettu 7 päivänä 

huhtikuuta 2017, luvan 

antamisesta jäsenvaltioille 

myöntää tiettyjä poikkeuksia 

vaarallisten aineiden 

sisämaankuljetuksista annetun 

Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 

2008/68/EY nojalla (Euroopan 

unionin virallinen lehti, 

13.4.2017, L 101) 

  

Kuljetettavien painelaitteiden 

direktiivi 2010/35/EU 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laki vaarallisten aineiden 

kuljetuksesta (719/1994) 

 

 Liikenne- ja 

viestintäministeriö 

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

 

Säteilyturvakeskus 

(luokan 7 pakkaukset, 

lain 16 a §)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.260.01.0013.01.FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.260.01.0013.01.FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.260.01.0013.01.FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.260.01.0013.01.FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.260.01.0013.01.FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.260.01.0013.01.FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0035
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940719
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940719
http://www.lvm.fi/
http://www.lvm.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.stuk.fi/


 

49 

 

Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

Vaarallisten 

kemikaalien 

säiliöt 

  Laki vaarallisten kemikaalien ja 

räjähteiden käsittelyn 

turvallisuudesta 

(390/2005) 

https://tukes.fi/teollisuus/ke

mikaalisailiot  

Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

 

Pelastuslaitokset 

 

  Valtioneuvoston asetus vaarallisten 

kemikaalien teollisen käsittelyn ja 

varastoinnin 

turvallisuusvaatimuksista 

(856/2012) 

 

  Asetus vaarallisten kemikaalien 

teollisesta käsittelystä ja 

varastoinnista 

(59/1999) 

 

  Kauppa- ja teollisuusministeriön 

päätös palavista nesteistä 

(313/1985) 

 

  Kauppa- ja teollisuusministeriön 

päätös vaarallisten kemikaalien 

käsittelystä ja varastoinnista 

jakeluasemilla 

(415/1998) 

 

Vesiliikenne 

(huviveneet ml. 

vesiskootterit, 

ammattiveneet, 

laivavarusteet)  

Huvivenedirektiivi 2013/53/EU 

 

 

 

Laki huviveneiden 

turvallisuudesta ja 

päästövaatimuksista 

(1712/2015) 

 

 

 

 Liikenne- ja 

viestintäministeriö 

 

Liikenne- ja 

viestintävirasto 

Traficom 

 
Laivavarustedirektiivi 

2014/90/EU 

  

 

 

 

 

 

  Laivavarustelaki (1503/2011) 

 

 

 

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390?toc=1
https://tukes.fi/teollisuus/kemikaalisailiot
https://tukes.fi/teollisuus/kemikaalisailiot
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.pelastustoimi.fi/
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20120856?toc=1%209
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20120856?toc=1%209
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20120856?toc=1%209
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20120856?toc=1%209
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20120856?toc=1%209
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20120856?toc=1%209
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20120856?toc=1%209
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20120856?toc=1%209
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20120856?toc=1%209
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19850313?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19850313?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19850313?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19980415?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19980415?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19980415?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19980415?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19980415?toc=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1500881265213&uri=CELEX:32013L0053
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151712
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151712
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151712
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151712
http://www.lvm.fi/
http://www.lvm.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.traficom.fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0090
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111503
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

  

Liikenne- ja viestintäviraston 

määräys vesikulkuneuvojen 

varusteista ja merkkikuvioista 

(TRAFICOM/286143/03.04.01.00/2

020) TRIS: 2020/100/FIN 

 

Liikenne- ja viestintäviraston 

määräys viitoitusjärjestelmä ja 

merenkulun turvalaitteet 

(TRAFICOM/286172/03.04.01.00/2

020) TRIS: 2020/154/FIN 

 

Liikenne- ja viestintäviraston 

määräys Vesiliikennemerkit ja valo-

opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden 

merkitseminen 

(TRAFICOM/286085/03.04.01.00/2

020) TRIS: 2020/153/FIN 

 

Liikenne- ja viestintäviraston 

määräys alusten vakavuudesta 

(TRAFICOM/193813/03.04.01.00/2

019) TRIS: 2019/455/FIN 

 

Liikenne- ja viestintäviraston 

määräys alusten lastiviivaa ja 

varalaitaa koskevat tekniset 

vaatimukset 

(TRAFICOM/84663/03.04.01.00/20

19) TRIS: 2019/456/FIN 

Öljysäiliöt  

 

  Laki vaarallisten kemikaalien ja 

räjähteiden käsittelyn 

turvallisuudesta (390/2005)  

 

https://tukes.fi/teollisuus/ke

mikaalisailiot  

Työ- ja 

elinkeinoministeriö  

 

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390?toc=1
https://tukes.fi/teollisuus/kemikaalisailiot
https://tukes.fi/teollisuus/kemikaalisailiot
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
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Tuote tai 

tuoteryhmä 

EU:sta tulevat säädökset 

 

 

EU-säädöksiä 

toimeenpanevat kansalliset 

säädökset 

Puhtaasti kansalliset säädökset ja 

määräykset 

Lisätietoja ja tieto 

mahdollisesta 

ennakkolupamenettelystä 

Vastuuviranomainen 

  

Kauppa- ja teollisuusministeriön 

päätös maanalaisten öljysäiliöiden 

määräaikaistarkastuksista 

(344/1983) 

 

 Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

Tukes 

  

 

 

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19830344?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19830344?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19830344?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19830344?toc=1
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/

