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Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000; laki ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle
asetettavista vaatimuksista (1005/2008); laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä
(954/2012)

Asia
Ärende

Tulossopimus rakennustuoteasetuksen, eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun
lain sekä tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista
annetun lain mukaisesta markkinavalvonnasta vuonna 2020

Me allekirjoittaneet sopijaosapuolet olemme sopineet seuraavan tulossopimuksen
rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuodelle 2020. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
sitoutuu suorittamaan EU:n rakennustuoteasetuksen (EU) N:o 305/2011, eräiden
rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) sekä tuotteiden ekologiselle
suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain (1005/2008)
mukaista markkinavalvontaa vuonna 2020 liitteenä olevien Rakennustuotteiden
markkinavalvonnan toimintasuunnitelman ja Tuotteiden ekologisen suunnittelun ja
energiamerkinnän markkinavalvonnan toimintasuunnitelman vuodelle 2020 mukaisesti.

Ympäristöministeriö varaa osaltaan toimintaan yhteensä 1 251 000 euroa. CE-merkittyjen
rakennustuotteiden markkinavalvontaan on käytettävissä 751 000 euroa, eräiden
rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain mukaiseen valvontaan 340 000 euroa sekä
tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun
lain mukaiseen valvontaan 160 000 euroa. Vuonna 2019 on jäänyt käyttämättä
rakennustuotteiden markkinavalvontaan 251 000 euroa sekä tuotteiden ekologiselle
suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain mukaiseen
valvontaan 60 000 euroa, mikä on myös käytettävissä tänä vuonna. Näin ollen
ympäristöministeriö varaa toimintaan vuonna 2020 yhteensä 1 562 000 euroa.

Ympäristöministeriön puolesta

Ylijohtaja Teppo Lehtinen

Hallitusneuvos, Rakennukset ja rakentaminen
-yksikön päällikkö Kirsi Martinkauppi
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RAKENNUSTUOTTEIDEN MARKKINAVALVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 

 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) huolehtii rakennustuoteasetuksen (EU 305/2011) soveltamisalaan 
kuuluvien rakennustuotteiden sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (954/2012) annetun 
lain (tuotehyväksyntälaki) markkinavalvonnasta vuonna 2020 tämän toimintasuunnitelman mukaisesti. 
 
Valvonnan kohteena ovat ympäristöministeriön, sisäministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonalaan kuuluvat rakennustuotteet, joiden ominaisuudet on osoitettu yhdenmukaistetun 
tuotestandardin, eurooppalaisen teknisen hyväksynnän tai tuotehyväksyntälain perusteella. 
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonnan perusteena on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 181 § 
(19.12.2014/1261) 1 ja 2 mom. 
 
 
1. Tehtävät 

 
Valvotaan, että markkinoille saatetut rakennustuotteet vastaavat EU:n rakennustuoteasetuksen 
asettamia vaatimuksia sekä tuotehyväksyntälain perusteella ilmoitettuja ominaisuuksia ja täyttävät 
kansalliset vaatimukset. 
 
Viestitään markkinavalvonnasta valmistajille ja tuotteita edustaville tahoille hyödyntäen kotisivuja, 
toimialayhdistyksiä ja suoraviestinnän keinoja. Viestitään havaituista turvallisuusriskeistä ja 
yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista. 
 
Kehitetään yhteistyötä kunnallisiin rakennusvalvontaviranomaisiin sekä muihin viranomaistahoihin. 
Ylläpidetään yhteyksiä kansallisiin ilmoitettuihin laitoksiin ja suomalaiseen eurooppalaisia teknisiä 
hyväksyntöjä myöntävään laitokseen sekä rakennusalan etujärjestöihin. 
 
Osallistutaan rakennustuotteiden standardisointityöryhmiin sekä Euroopan unionin 
rakennustuotteiden ADCO kokouksiin sekä aktiivisesti sen työryhmiin, ja pyritään vaikuttamaan 
markkinavalvonnan kehittymiseen Euroopan talousyhteisön alueella. 

 
Huolehditaan markkinavalvonnan henkilöstön rakennusalan asiantuntemuksesta ja pätevyyden 
ylläpidosta sekä resurssien riittävyydestä. 
 
 

2. Tavoitteet 2020   
 
Rakennustuotteiden valvonta kuuluu Tukesin Tuote-yksikön ammattilaistuotteet-ryhmään. Ryhmään 
kuuluvat rakennustuotteiden ja pelastustoimen laitteiden lisäksi myös räjähteet ja ilotulitteet, 
vaarallisten aineiden (VAK) kuljetus sekä vaarallisten aineiden säilytykseen soveltuvien säiliöiden 
markkinavalvonta. Räjähteisiin ja ilotulitteisiin liittyvät asiat ovat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) 
ohjauksessa, pelastustoimen laitteet sisäministeriön ohjauksessa (SM) ja VAK-asioista ohjausvastuu 
on Liikenne- ja viestintäministeriöllä (LVM). 
 

http://plus.edilex.fi/content/tukes/fi/lainsaadanto/19990132/?toc=1#a21.12.2012-955
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Ryhmän ja rakennustuotteiden valvonnan tavoitteita ohjaavat Tuote-yksikön asettamat tavoitteet. 
Tuote-yksikön tärkeimmät kolme tavoitetta vuodelle 2020 ovat: 
 

 Vastuullisuuden edistäminen mm. Tunnen tuotteeni -oppimisalustan lanseeraus  

 EU:n vaatimuksenmukaisuus- ja markkinavalvonta-asetusten toimeenpano ja huomiointi 
markkinavalvontaprosessissa 

 Verkkokaupan ja verkossa tarjottavien palveluiden tehokas valvonta 

 Valvonnan vaikuttavuutta edistävä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö 
 

 
Ammattilaistuotteet -ryhmän tavoitteet vuodelle 2020: 
 

 Moniulotteinen valvonta ja lupa-asiat; yhteistyö -projektit, edistetään ja kehitetään digitaalisia 
ratkaisuja 

 Markkinavalvontaprosessin kehitys; EU:n vaatimuksenmukaisuus- ja markkinavalvonta-
asetusten, pelastustoimenlaitelain ja MRL tuomat muutokset 

 Power BI –työkalu; tilastotiedot sekä riskiperusteisen valvonnan arviointi ja seuranta 

 Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö; tukee ja/tai edistää valvontaa sekä tuo lisäarvoa 
 

Rakennustuotteiden valvonnassa painopisteinä ovat: 

 Markkinavalvonta: tuotetestaukset, asiakirjavalvonta ja kenttävalvonta 

 Toimijoiden omavalvonnan ja säädösosaamisen edistäminen 

 Yhteystyön tiivistäminen sidosryhmien kanssa sekä Tukesin sisällä 

 Aktiivinen osallistuminen säädöstyöhön ja 

 Tiedottaminen ja ohjeistus ajankohtaisista ilmiöistä 
 

Valvonnan perusteemoina ovat ennakointi, riskiperusteisuus, priorisointi sekä opastus ja ohjaus. 
 
Reaktiivisessa valvonnassa priorisoidaan ilmoitukset tuotteiden mahdollisesti aiheuttaman terveys- 
tai paloturvallisuus vaaran tai rakenteen lujuudelle tai vakaudelle aiheuttaman vaaran perusteella. 
Ensisijaisesti tuotetta tarkastellaan asiakirjojen (suoritustasoilmoitus, ilmoitettujen laitosten 
sertifikaatit, testaustulokset) perusteella. Tarvittaessa tuotteita testataan. Yrityksiin kohdentuvaa 
kenttävalvontaa käytetään tarvittaessa täydentävästi. Myyntipaikkavalvontaa kentällä tehdään 
lähinnä vain yrityskäyntimatkojen reittien varrella. 
 
Toimeksianto- ja asiointisuhteet testejä tekeviin tahoihin ja muihin avustaviin 
asiantuntijapalveluihin vakiinnutetaan. Vaihtoehtona testautuksille voivat tulla kyseeseen myös 
asiantuntijapalveluiden käyttö kunkin tuotteen asennuspaikalla. Kehitetään asiakirjavalvonnan 
massakäsittelyä kehittämällä sähköinen selvityspyyntöjen lähetys, vastaus ja käsittelymenettelyt. 
 
Syvennetään kansainvälistä yhteistyötä siten, että ne tukevat ja/tai edistävät valvontaa sekä tuovat 
lisäarvoa. Hyödynnetään muiden EU-maiden viranomaisten tuloksia ICSMS-järjestelmää käyttäen. 
Oman kansallisen MAREK-markkinavalvontarekisterin mahdollista kytkemistä tai koordinaatiota 
yhteiseurooppalaisiin järjestelmiin tuetaan ja ollaan mukana Tukesin projekteissa. Tulosten 
raportoinnissa hyödynnetään Tukesissa vuonna 2018 käyttöönotettua LATO-järjestelmää 
(Leadership Automation Tools). Hyödynnetään Power BI-työkalua markkinavalvonnan 
riskiperusteisessa ennakoinnissa, tulosten seurannassa ja riskiperusteisuuden arvioinnissa.  
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonnan testauskohteita vuonna 2020 ovat: 

 Tekniset eristeet 

 Kiviaines 

 Sähkökaapelit; osana ADCOn Joint Action-projektia 

 Tulisijojen yhdysputket; aloitettu 2019 

 PEX-putket pistokoeluonteisesti (ml. kemiallinen analyysi) 

 PVC-hallien lujuuslaskenta 

 Tullin kanssa jatketaan vuodelle 2019 suunnitellut projektit loppuun  
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Asiakirja- ja kenttävalvonnassa pyritään toteuttamaan 

 Kiviainesvalvonta (kenttävalvonta); osin ELY yhteistyönä 
 Tekniset eristeet (kenttävalvonta); osin ELY yhteistyönä 
 Betoniteräksien valvontahanke; yhteistyössä Tullin kanssa 
 Vanerilevyt; yhteistyössä Tullin kanssa 
 Karkaistut lasit; yhteistyössä Tullin kanssa 
 EN 1090-1 Ruuvipaalut 
 Säteilylämmittimet 
 Betonielementit 
 Naulalevyristikot 
 Jäteveden pienpuhdistamot 
 Palokatkotuotteet 

 
Lisäksi jatkamme yhteistyötä STUKin, Väylän, Pelastusopiston (palo-, häkävaroittimet sekä 
sammuttimet) sekä ELY-keskusten, kuntien ja rakennusvalvonnan kanssa. Asiantuntijat osallistuvat 
aktiivisesti standardoinnin seurantaryhmiin, eri tapahtumiin ja seminaareihin.  
 

 
3. Erityisiä muutostekijöitä    

 
Standardi- ja säädösmuutokset 
 
Rakennustuoteasetuksen tulkinnanvaraisuudet ja EN-standardien puutteellisuudet aiheuttavat 
toiminnanharjoittajien vaikeuksia tuotteiden CE-merkinnöissä, suoritustasoilmoituksissa sekä näitä 
edeltävissä toiminnoissa.  Muodollisten puutteiden määrä suoritustasoilmoituksissa ja CE-
merkinnöissä on edelleen huomattava. Erityisen hankala standardi koko Euroopan alueella on hEN 
1090-1, jonka maakohtaiset tulkintaerot haittaavat yritysten toimintaa ja tulkinnasta syntyvät 
erimielisyydet niin kotimaassa kuin jäsenmaiden kesken tulevat edelleen kuormittamaan 
rakennustuotteiden markkinavalvontaa. 
 
EU komission käsittelyjonossa olevat standardit sekä niiden käsittelyyn ja sisältöön liittyvät 
epäselvyydet, standardien asemasta johtuvat komission toimenpiteet, epätietoisuus 
rakennustuoteasetuksen mahdollisesta revisiosta ja teollisuuden, ilmoitettujen laitosten sekä 
jäsenmaiden reaktiot aiheuttavat todennäköisesti jonkin asteista toiminnan frakmentoitumista tai 
sille on suuri riski. Tämä tulee todennäköisesti näkymään markkinavalvonnassa sekä yhteistyössä ja 
tulkinnoissa eri jäsenmaiden välillä. 
 
EU:n vaatimuksenmukaisuus- ja markkinavalvonta-asetukset tulevat kuormittamaan asiantuntijoita 
vuonna 2020 ja -21, ensinnäkin kansallisen implementoinnin kuin myös tulkinnan myötä. Asetuksen 
myötä ICSMS -järjestelmän käyttö tulee pakolliseksi kesällä 2021. ICSMS on rakennustuotteiden 
markkinavalvonnassa otettu käyttöön, mutta vaatii edelleen harjaantumista ja opiskelua. 

 
Vuoden 2020 alussa tulee voimaan vesi- ja viemärilaitteistojen tuotteille useita uusia olennaisten 
teknisten vaatimusten asetuksia ja niihin liittyviä tyyppihyväksyntäasetuksia. Osalle vesilaitteistojen 
tuotteille on tullut uusia vaatimuksia, jotka tulee täyttyä 1.1.2020 jälkeen rakennusluvan 
saanneissa hankkeissa. Uutta on myös se, että näiden asetusten piirissä olevien tuotteiden 
vaatimustenmukaisuus tulee osoittaa Euroopan talousalueen jäsenmaassa tai Turkissa yleisesti 
hyväksyttyä menetelmää käyttäen. Tämä on ollut aiemmin vapaaehtoista. Uudet teknisten 
vaatimusten asetukset eivät ota kantaa tuotteen markkinoilla oloon, vaan kohdistuvat voiko niitä 
käyttää rakentamisessa.  
Markkinoilla on todennäköisesti runsaastikin tuotteita, jotka ennen 1.1.2020 täyttivät kansalliset 
vaatimukset, mutta eivät täytä 1.1.2010 jälkeen. 
Markkinavalvonta ei voi asiaan puuttua. Etenkin vesikalusteiden (hanat) kohdalla uusi vaatimus 
sinkinkadonkestävyydestä saattaa aiheuttaa kentällä hämminkiä ja kysymyksiä ja aiheuttaa 
kuormitusta markkinavalvonnan suuntaan.   
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Resurssit 
 
Alkukeväästä 2019 rekrytoitu asiantuntijan perehdytys on saatu päätökseen ja valvonnan 
kapasiteetti saadaan näin täysin käyttöön. Rekrytointi mahdollistaa myös asiantuntijoiden 
toiminnan kehittämisen, koska johtavan asiantuntijan tehtävällä toimivalle asiantuntijalle jää aikaa 
toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. 

 
Suomi on puheenjohtajana rakennustuotteiden ADCOssa vielä vuoden 2020 loppuun. Tämä 
mahdollistaa laajemman osallistumisen kokouksiin sekä mahdollisuuden edistää Suomelle tärkeitä 
asioita. Edistettäviä asioita ovat: jäsenmaiden yhtenäiset tulkinnat standardeista, 
markkinavalvontasetuksen revision ja sen markkinavalvontaan liittyvien asioiden edistäminen sekä 
kiertotalouteen liittyvä tuotteiden uusiokäytön huomioiminen.  Suomi otti vuoden 2019 lopussa 
myös johtaakseen ADCOn Joint Market Action -hankkeen, joka kohdistuu sähkökaapeleihin. 
Samaan hankkeeseen on kytketty ADCOn riskienhallinta-työryhmä, joka testaa samalla 
työryhmässä kehitettyä riskienarviointityökalua. Riskienarviointityökalu otetaan käyttöön Tukesin 
rakennustuotteiden markkinavalvonnassa. Työkaluun liittyy myös vuonna 2020 toteutettava 
opinnäytetyö (YAMK).   
 

 
4. Yhteistyö ministeriön kanssa  

 
Ministeriön ja Tukesin välistä valvonnan seurantaa ja tiedonvaihtoa jatketaan. Keskustellaan myös 
CPR:n ja Tavara-paketin vaikutuksesta markkinavalvontaan sekä standardien soveltamiseen 
liittyvistä linjauksista ja yksityiskohdista. Rakennustuotteiden standardeissa tai ilmoitettujen 
laitosten toiminnassa havaitut epäkohdat tuodaan ministeriön tietoon. Osallistutaan ministeriön 
tukiryhmien toimintaan. 

  
5. Resurssit 

 
Kaikki virat on täytetty. YM-rahoitteisen markkinavalvonnan kuluarvio vuodelle 2020 on esitetty 
liitteessä 1. 

 
 

6. Suunnittelu ja raportointi 
 
Tukes toimittaa maaliskuun 2020 loppuun mennessä ympäristöministeriölle kertomuksen vuoden 
2019 toiminnastaan. 
 
Tukes toimittaa ympäristöministeriölle alustavan seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelmaehdotuksen ja kuluarvion joulukuun loppuun mennessä 2020 tai erikseen 
sovittavana ajankohtana. 
 
Tukes raportoi ympäristöministeriölle toimintavuoden aikana, jos toiminnassa ilmenee merkittäviä 
poikkeamia toimintasuunnitelmaan tai kulumenoarvioon nähden.  
 
Ympäristöministeriö informoi Tukesia, jos toimintavuoden aikana ilmenee syytä poiketa 
toimintasuunnitelmasta. 
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Liite 1.  Menoarvio vuodelle 2020 ja alustavasti vuodelle 2021  
 
CE-merkittävien sekä tuotehyväksyntälain alaisten rakennustuotteiden valvonta  
 

 
  

 

  suunnitelma suunnitelma arvio 

  2019 2020 2021 

    

Määrärahakehys 
 

1 091 000 1 091 000 
1 091 000 

 Tuotetestaus 350 000 151 000 100 000 

 Yhteensä  1 441 000 1 242 000 1 191 000 

       

Valvonnan henkilökulut 540 000  540 000  540 000 

       

Valvonnan muuttuvat kulut 436 600 237 600 186 600 

- testautus ja ulkopuoliset arviot 270 000 144 000 100 000 

- projekti 15 000     -- -- 

- kotisivut ja viestintä 15 000  10 000**** 8 600**** 

- matkat 25 000 30 000 30 000 

- kenttävalvontamatkat 25 000* 23 000 23 000 

             - määräaikainen henkilö** 35 000  --                  -- 

    

Muut palvelut+ rekrytointi 15 000  6 000 -- 

Koulutus 15 000 9 000 10 000 

Muut kulut 21 600  15 600*** 15 000*** 

  
 

  

        

Yleiskulut (YK= 86%) 464 400 464 400 464 400 

- johto, tukipalvelut, kiinteistö, ICT       

    

Valvontakulut yhteensä 1 441 000 1 242 000 1 191 000 

       

*Tukes on the road -asiakastapaamisten sarja 
** varaus, joka voidaan käyttää testaukseen 

  

 

*** SFS-On line sopimus 
**** Rakennustuoteinfo.fi -sivuston siirto Tukes.fi -sivuston alustalle: arvio siirrosta noin 8000 EUR; 
käännökset seuraaville vuosille 
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TUOTTEIDEN EKOLOGISEN SUUNNITTELUN JA ENERGIAMERKINTOJEN 
MARKKINAVALVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) huolehtii ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) ja 
energiamerkintaasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369) ja naiden 
nojalla annettujen tuotekohtaisten toimeenpanosaaddsten markkinavalvonnasta vuonna 2020 taman 
toimintasuunnitelman mukaisesti. Valvonnan kohteena ovat ymparistdministeridn (YM) seka tyd- ja 
elinkeinoministeridn (TEM) hallinnonalaan kuuluvat tuoteryhmat, joille on annettu vaatimuksia 
Euroopan komission toimesta.

Markkinavalvonnan perusteena on laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnalle 
asetettavista
toimeenpanosaaddkset julkaistaan komission asetuksina. Talla hetkella ekosuunnitteluun liittyvia 
asetuksia on voimassa 31 tuoteryhmalle ja energiamerkintaan liitt5rvia 15 tuoteryhmalle.

vaatimuksista (1005/2008), jaljempana ekosuunnittelulaki. Tuotekohtaiset

Yleisesti asetuksissa rajoitetaan energiankulutusta seka vaaditaan tiettyja merkintdja ja ohjeistusta 
laajalle joukolle teknisia laitteita. Markkinavalvonnalla pyritaan tukemaan talouden toimijoita 
saattamaan markkinoille vain vaatimustenmukaisia tuotteita seka poistamaan markkinoille paasseet 
vaatimusten vastaiset tuotteet. Nain voidaan toteuttaa lain tarkoitusta, eli edistaa kestavaa kehitysta 
parantamalla energiatehokkuutta ja ymparistdnsuojelun tasoa. Nain voidaan myds varmistaa 
toiminnanharjoittajien tasapuoliset kilpailuolosuhteet Suomen markkinoilla.

1 TEHTAVAT

Valvonta

Tukes valvoo, etta markkinoille saatetut ekosuunnittelulain soveltamisalaan kuuluvat tuotteet vastaavat 
niita koskevien tuoterytimakolitaisten saaddsten vaatimuksia.

Valvontaa tehdaan riskiperusteisesti ja takavuosina se on kohdistunut paaasiassa kuluttajatuotteisiin, ja 
niiden maahantuojiin ja jakelijoihin. Suomalaisten valmistajien kanssa markkinavalvontatoimet ovat 
olleet paaasiassa neuvontaa ja opastusta. Vuonna 2020 tavoitteena on kehittaa edelleen suurten B2B- 
tuotteiden valvontaa (EU;n H2020 INTAS-projekti) ja testauttaa kiintean polttoaineen kattiloita.

Valvontakaynneilla tiedotetaan ja neuvotaan tarpeen mukaan nykyisista ja tulevista vaatimuksista. 
V alvontakayntej a
energiamerkintavalvonnan kenttavalvontakayntien yhteydessa seka tarvittaessa myds erillisina 
kaynteina. Vuonna 2020 energiamerkintdihin liittyen tehdaan noin 300 valvontakayntia, ja kaynneilla 
tarkastetaan energiamerkit noin 5.000 tuotteesta.

sahkdlaitteiden turvallisuus-. EMC-, RoHS-toteutetaan ja

Tukes teettaa EVD-testien yhteydessa mittauksia tuotteiden lepotilan tehonkulutuksesta. Vuonna 2019 
tama tehtiin 102 tuotteelle. Arvio vuoden 2020 testeista on vahintaan 100. Eisaksi lamppujen 
seulontatesteja voidaan tehda Tukesin mittauslaitteistolla. Seulonnan perusteella ei tehda tuotteen
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vapaata liikkuvuutta rajoittavia paatoksia, vaan sen perusteella saadaan perusteltu syy pyytaa 
valmistajalta tai maahantuojalta selvitys vaatimusten ta5dtymisesta. Epaselvissa tapauksissa mittaukset 
tehdaan testauslaitosten toimesta. Tarvittaessa kaytetaan laissa saadettyja keinoja 
vaatimustenvastaisten tuotteiden poistamiseksi markkinoilta.

Laitteet, joille ei voida tehda seulontatesteja, lahetetaan vaatimustenmukaisuustesteihin 
testauslaitoksiin. Vuonna 2020 keskitytaan erityisesti kattiloihin, koska vuoden alussa tuli taysin uudet 
vaatimukset kiintean polttoaineen kattiloille ja nestemaista tai/ja kaasumaista polttoainetta kayttavat 
kattilat muuttuivat biopolttoaineilla ka5dettaviksi.

Markkinoita rajoittavista paatdksista kerrotaan kansallisesti Tukesin verkkosivuilla (marek.tukes.fi) ja 
kansainvalisesti Euroopan markkinavalvontarekisterissa (ICSMS). Naita ei ole viime vuosina tehty. 
Paatdkset edell5dtaisivat neljan tuoteyksildn testauttamista (1+3 malli), joka ei ole 
tarkoituksenmukaista koska yksi testi voi maksaa 15.000 euroa ja luonnollisesti maahantuojat tekevat 
korjaavat toimet heti ensimmaisesta testituloksesta kuultuaan, jotta he saastaisivat ylimaaraiset 
testikulut. Naihin ns. vapaaehtoisiin toimiin kannustaminen on erityinen toiminnan kehityskohde 
Tukesissa laajemminkin.

Viestinta
Ekosuunnittelulaista ja sen vaatimuksista viestitaan edelleen vuonna 2020. Ekosuunnittelun ja 
energiamerkintdjen omia intemetsivuja (www.ekosuunnittelu.info) paivitetaan yhteistydssa 
Energiaviraston kanssa tarpeen mukaan. Yhteistydta jatketaan kuluttajaviestinnasta vastaavan Motivan 
kanssa. Toiminnanharjoittajille annetaan neuvontaa puhelimitse, sahkopostilla seka tapahtumissa ja 
tilaisuuksissa
kenttavalvontakayntiensa yhteydessa tietoa intemet-sivuston olemassaolosta seka muuttuneista 
energiamerkinndista. Vuoden aikana keskitytaan erityisesti EPREE-tietokannasta viestimiseen, johon 
kaikki markkinoilla olevat energianierkit}^ tuotteet tulee rekisterdida.

esitelmdimalla. Kenttatarkastaj at jakavat toiminnanharj oittaj ille

Tutkimus- ja kehitystoiminta
Osallistutaan ekosuunnittelu- ja energiamerkintavalvojien eurooppalaisiin ja pohjoismaisiin 
yhteistydkokouksiin ja tapauskohtaisesti yhteistydprojekteihin. Vastikaan paattyneita projekteja ovat 
INI AS (suurten ja monimutkaisten tuotteiden valvonnan kehittaminen) ja EEPEIANT2 
(kylmalaitteiden valvonnan kehittaminen). Jatkuva projekti on Nordsyn (Pohjoismainen yhteistyd, 
useita aliprojekteja, mm. NordCrawl2 jossa on kehitetty automaattinen tietoa intemetista keraava 
ohjelmisto). Erityisesti AdCo-markkinavalvontakokouksissa keskustellaan EU-tason tutkimus- ja 
kehitystoiminnasta seka lainsaadanndn tulkinnasta.

Yhteistydta jatketaan aktiivisesti kansallisten sidosryhmien kanssa. Valvontajarjestelmaa seka 
tehokkaita keinoja viestin valittamiseen kotimaisille toimijoille kehitetaan entisestaan.

Osallistutaan valmisteluvaiheessa olevien ekosuunnittelu- ja energiamerkintaasetusten kaanndsten 
tarkastusprosessiin ainakin YM;n tuotealueilla, tarvittaessa myds Energiaviraston tukena. Talla 
pyritaan varmistamaan, etta varsinkin teknisten seikkojen kaanndkset ovat tarkkoja ja oikern.
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3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Testattavia tuotteita hankitaan mahdollisuuksien mukaan muun sahkotuotevalvonnan yhteydessa 
tuotteiden hankintakustannusten saastamiseksi. Testauskustannuksia saastetaan seulonta-testauksilla. 
Ekosuunnittelu- ja energiamerkintavalvonnan tydkaluna kaytetaan markkinavalvontatietokantaa 
(MAREK), mika tehostaa pitkalla tahtaimella valvonnan kohdentamista.
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4 TUOTERYHMIEN JAKAUTUMINEN TEM;N JA YM;N SUHTEEN

Eiitteessa
toimeenpanosaadokset jaettuna niiden vastuuministerididen mukaan. Taulukossa on asetusten 
ensimmaisten vaatimusten voimaanastumispaiva.

on taulukoituna kaikki ekosuunnittelulain alaiset tuoteryhmakohtaiset1

5 HENKIEOSTO JA OSAAMINEN

Markkinavalvonnassa hyddynnetaan Tukesin laajaa markkinavalvontakokemusta seka ammattitaitoista 
henkildstda. Ekosuunnittelu- ja energiamerkintdjen markkinavalvonnan suhteen tehdaan yhteistydta 
esimerkiksi Tukesin rakennustuote-ryhman kanssa. Testauksissa kaytetaan omia seulontalaitteita seka 
tarvittaessa kaupallisia testauslaboratorioita. Osaamista laajennetaan osallistumalla sopiviin 
koulutuksiin ja seminaareihin.

6 RESURSSIT

Tydhdn on varattu yhteensa 3 htv;ta, joista 2 htv ylitarkastajilta ja kenttatarkastajilta 0,5 htv. Eoppuosa 
muodostuu toimistohenkildstdn, hallinnon ja johdon tydpanoksesta. Henkildstd-ja yleiskulujen lisaksi 
kuluja synt)^ matkustuksesta, tuotehankinnoista seka kaupallisilla testauslaboratorioilla teetetyista 
testauksista. Yhteenlasketut kulut ovat 100 000 euroa / htv. YM;n osoittama erillinen 60.000 euron 
maararaha tuotetestaukseen kohdennetaan kiintean polttoaineen kattiloiden testauskampanjaan, joka 
kohdistuu kotimaisten valmistajien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen.

Helsingissa 5. helmikuuta, 2020

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston puolesta

Paajohtaja Kimmo Peltonen

Johtaja Tuiri Kerttula
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Liite 1. Tuoteryhmakohtaiset toimeenpanosaadokset jaettuna vastuuministerioiden mukaan

Ekosuunnittelu

asetus nro tuotepaaryhma

Energiamerkinta

asetus nro tuotepaaryhmavoimaan voimaan

1275/2008 203/1996Lepovirtakulutus Kotitalouksien 
kuivausrummut 
Kotitalouksien kuivaavat 
pyykinpesukoneet 
Kotitalouslamput

7.1.2010 1.10.1996

107/2009 895/1997Digiboksit 25.2.2010 1.2.1998

244/2009 859/2000Ymparisateilevat 
kotitalouslamput 
Loiste-ja
suurpainepurkauslamput 
seka virranrajoittimet ja 
valaisimet
Ulkoiset teholahteet

1.9.2009 1.1.2001

245/2009 1052/2002 Sahkbuunit13.4.2010 1.7.2003

278/2009 1059/2010 Kotitalouksien
astianpesukoneet
Kotitalouksien
kylmasailytys
Kotitalouksien
pyykinpesukoneet
Televisiot

27.4.2010 20.12.2011

640/2009 1060/2010Sahkbmoottorit 16.6.2011 1.12.2011

642/2009 1061/2010Televisiot 7.1.2010 21.12.2011

643/2009 1062/2010Kotitalouksien 
kylmasailytys 
Ymparisateilevien 
kotitalouslamput 
Loiste-ja
suurpainepurkauslamput
seka virranrajoittimet ja
valaisimet
Kotitalouksien
pyykinpesukoneet
Kotitalouksien
astianpesukoneet
Kotitalouksien
kuivausrummut
Tietokoneet ja
tietokonepalvelimet
Pblynimurit
Lepovirtakulutus ja
televisiot
Sahkbmoottorit

1.7.2010 30.11.2011

859/2009
muutos
347/2010
muutos

392/2012 Kotitalouksien 
kuivausrummut 
Sahkblamput ja valaisimet

1.9.2009 29.5.2013

o
874/201213.4.2010 1.9.2013CO

03

>
03
00
(D
C

1015/2010 665/2013 Pblynimurit1.12.2011 1.9.2014

1016/2010 65/2014 Uunit ja liesituulettimet1.12.2011 1.1.2015

932/2012 518/2014 Sahkbinen energiamerkinta 
ja tuoteseloste 
Ammattikaytbn kylma-ja 
pakastesailytyskaapit

1.11.2013 1.1.2015

617/2013 1.7.2014
2015/1094 1.7.2016

666/2013
801/2013
muutos
4/2014
muutos
66/2014

1.9.2014
1.1.2015

20.7.2014

Uunit, keittotasot ja
liesituulettimet
Muuntajat
Ammattikaytbn kylma-ja 
pakastesailytyskaapit

20.2.2015

548/2014
2015/1095

1.7.2015
1.7.2016

:a3 1271/2002 Kotitalouksien
ilmastointilaitteet

RakMK D7 Kattilat 1.1.1998 1.7.2003Q.
E
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641/2009 626/2011 Huoneilmastointilaitteet ja 
-tuulettimet

Tilalammittimet, 
yhdistelmalammittimet ja 
kokoonpanot 
Vedenlammittimet, 
kuumavesisailidt ja 
kokoonpanot
Sahkdinen energiamerkinta 
ja tuoteseloste 
Asuinrakennusten 
ilmanvaihtokoneet 
Kiintean poittoaineen 
kattilat

Kiertovesipumput 1.1.2013 1.1.2013

327/2011 811/2013Puhaltimet 1.1.2013 26.9.2015

206/2012 812/2013Huoneilmastointilaitteet ja 
-tuulettimet

1.1.2013 26.9.2015

547/2012 518/2014Vesipumput 1.1.2013 1.1.2015

622/2012
muutos
813/2013

1254/2014Kiertovesipumput 1.1.2013 1.1.2016

Tilalammittimet ja 
yhdistelmalammittimet 
Vedenlammittimet ja 
kuumavesisailidt 
Ilmanvaihtokoneet 
Paikalliset tilalammittimet
Kiintean poittoaineen 
kattilat
Kiintean poittoaineen 
paikalliset tilalammittimet 
llmalammitys-ja 
jaahdytystuotteet, 
konvektorit

26.9.2015
2015/1187 1.1.2020

814/2013 26.9.2015
2015/1186 Paikalliset tilalammittimet 1.1.2018

1253/2014
2015/1188
2015/1189

1.1.2016
1.1.2018
1.1.2020

2015/1185 1.1.2022

2016/2281 1.1.2018

£
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