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1. Yleistä
Tässä dokumentissa annetaan ohjeet varmennustodistuksen hakemiseen Suomen
Betoniyhdistys ry:ltä (jäljempänä BY). Tässä ohjeessa kuvataan yleiset hakumenettelyt ja yksityiskohtaisempia ohjeita kullekin tuoteryhmälle annetaan BY:n kotisivuilta löytyvissä eri tuoteryhmien arvosteluperusteissa.
BY:n myöntämää varmennustodistusta saa käyttää vain sille tuotteelle ja valmistuspaikalle, mille varmennustodistus on myönnetty. Varmennustodistuksen haltijalla
on oltava saatavilla kaikki ko. tuotteen turvallisen ja oikean käytön edellyttämät ohjeet.
Kaikessa toiminnassa noudatetaan BY:n yleisiä sopimusehtoja.
2. Varmennustodistuksen hakemisen periaate
Rakennustuotteen valmistaja voi hakea varmennustodistusta Betoniyhdistykseltä
BY:n kotisivuilta löytyvällä hakemuksella tai vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, jossa kuitenkin tulee olla kirjattuna kaikki hakulomakkeessa ja muissa asiakirjoissa vaaditut tiedot.
Hakijan tulee toimittaa Betoniyhdistykselle kaikki kyseisen tuoteryhmän varmennustodistuksen arviointiperusteissa edellytetyt tiedot, kuten testaustulokset, laskelmat,
laadunvalvontasopimukset jne. sekä tuotteen käyttöohjeen varmennustodistusjaoston käsittelyyn. Tiedot on toimitettava BY:n pyytämässä muodossa ja sisällön on oltava BY:n esittämien edellytysten mukainen.
Varmennustodistusta BY:tä voi hakea vain niille tuoteryhmille, joille on BY:n kotisivuilla varmennustodistuksen arviointiperuste ja joiden myöntämiselle ympäristöministeriö on myöntänyt Suomen Betoniyhdistys ry:lle mandaatin.
Varmennustodistuksien myöntämisessä noudatetaan hakijan ja varmennustodistuksen myöntäjän välillä Suomen Betoniyhdistys ry:n yleisiä sopimusehtoja.
Allekirjoittamalla hakemuksen hakija sitoutuu täyttämään standardin SFS-EN
17065 kohdan 4.1.2.2 hakijalle kohdistetut vaatimukset.
3. Varmennustodistusten myöntäminen ja hakemusten käsittely
Hakemusten toimittaminen
Hakemukset toimitetaan kirjallisena ja allekirjoitettuna Suomen Betoniyhdistys
ry:hyn osoitteeseen:
•

Eteläranta 10 PL 381 00131 Helsinki Finland.

Hakemusten käsittely ja varmennustodistuksen myöntäminen
Hakemukset käsittelee ja varmennustodistuksen myöntää kyseessä olevaan hakemuksessa eriteltyyn tuotteeseen liittyvä Suomen Betoniyhdistys ry:n varmennustodistusjaosto. Jaosto voi harkintansa mukaan kuulla varmennustodistuksia myön-
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täessään myös ulkopuolisia erityisalan riippumattomia asiantuntijoita mahdollisimman korkean asiantuntijuuden saavuttamiseksi.
Hakemuksen saapuessa jaoston sihteeri tarkastaa alustavasti, kuuluuko tuote, jolle
varmennustodistusta haetaan, asetuksessa määriteltyihin tuoteryhmiin, joille voidaan myöntää kansallinen hyväksyntä. Jaoston kokouksessa jaosto tekee päätöksen, voidaanko tuotteelle myöntää varmennustodistus. Mikäli jaosto katsoo, ettei
tuotteelle voida myöntää varmennustodistusta, informoidaan tästä hakijaa välittömästi.
Todettuaan hakijan antamat selvitykset riittäviksi, jaosto myöntää varmennustodistuksen. Varmennustodistuksen varmentavat allekirjoituksellaan Suomen Betoniyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.
Varmennustodistus tulostetaan ja allekirjoitetaan kahtena kappaleena. Yksi kappale toimitetaan hakijalle ja toinen säilytetään Suomen Betoniyhdistys ry:n toimistossa.
Varmennustodistuksen myöntämisen jälkeen tieto hyväksynnästä ja lasku toimitetaan hakijalle.
Varmennustodistusten kieli
Varmennustodistus myönnetään suomen kielellä ja erikseen pyydettäessä ruotsin
kielellä. Muille kielille käännettävistä versioista veloitetaan erikseen.
4. Muutoksenhaku Suomen Betoniyhdistys ry:n päätökseen ja palaute
Muutoksenhaku päätökseen
Asianosainen, joka on tyytymätön BY:n hänen varmennustodistushakemuksestaan
tekemään päätökseen, voi vaatia päätöksentekijältä lain 945/2012 36§ mukaisesti
päätöksen oikaisemista 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.
Oikaisua on haettava kirjallisesti Suomen Betoniyhdistys ry:n ko. päätöksen tehneeltä jaostolta, joka tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita kuultuaan tekee asiassa päätöksen.
Oikaisupyyntöä ei voi tehdä varmennustodistuksen liitteiksi toimitetun aineiston
vaaditusta muodosta ja sisällöstä.
Oikaisupyyntö on toimitettava kirjallisena osoitettuna Suomen Betoniyhdistykselle:
Suomen Betoniyhdistys ry
PL 381
00131 HELSINKI
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta
lain945/2012 36§ toisen momentin mukaisesti valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry

6 / 14

Varmennustodistukset, hakijan ohje
Laatija JVa

Laadittu 26.2.2014

Muutettu: 5.3.2018

Hyv. KJo

Tark.TMe

______________________________________________________________________________

Reklamaatiot ja palaute
Asianosainen, joka on tyytymätön BY:n toimintaan varmennustodistuksen myöntämisessä tai haluaa muuten antaa palautetta, voi lähettää reklamaation/palautteen
30 päivän kuluessa reklamaatiotapahtumasta.
Reklamaatio/palaute on lähetettävä kirjallisesti osoitettuna Suomen Betoniyhdistys
ry:lle ja asiakirjaan on selkeästi merkittävä ”Reklamaatio/palaute varmennustodistusmenettelystä”.
Reklamaatiot käsittelee BY:n toimitusjohtaja ja kuulee asiassa myös ko. varmennustodistusta käsitellyttä jaostoa. Reklamaatio käsitellään 30 vrk kuluessa reklamaation saapumisesta ja reklamaation/palautteen lähettäjälle vastataan kirjallisesti.
Tarvittaessa BY voi käyttää riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijoita reklamaation
käsittelyssä
Palautetta (ei reklamaatiota) voi antaa myös BY:n kotisivujen palautelinkin kautta.
Varmennustodistusjaostojen kokousten ajankohdat
Kokousajankohtien suhteen noudatetaan seuraavia periaatteita:
•

Kokousajat esitetään BY:n kotisivuilla siten, että vähintään seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan kotisivuilla.

•

Kokouksia voidaan järjestää resurssien salliessa myös tarpeen mukaan.

5. Varmennustodistusmateriaalin lähetys, säilytys ja materiaalin käsittely
Materiaalin lähettäminen jaostolle
Hakija voi lähettää hakemuksen liitemateriaalin sähköisessä muodossa (.pdf tai
muu yleisessä käytössä oleva formaatti) tai kirjallisena.
Kirjallinen materiaali toimitetaan osoitteella:
•

Suomen Betoniyhdistys ry, Eteläranta 10 PL 381 00131 Helsinki Finland

•

Kuoreen merkintä varmennustodistusmateriaalia ja saatekirje, jossa selkeästi yksilöidään mihin tuotteeseen materiaali liittyy

Sähköinen materiaali toimitetaan osoitteella:
•

kim.johansson@betoniyhdistys.fi (metalliosajaoston materiaali)

•

johanna.tikkanen@betoniyhdistys.fi (lisäainejaoston materiaali)

•

kim.johansson@betoniyhdistys.fi (teräsjaoston materiaali)

Materiaalissa on selkeästi ilmoitettava, että kyse on varmennustodistusmateriaalista ja mihin tuotteeseen materiaali liittyy
Materiaalin säilytys ja käsittely
Varmennustodistukseen liittyvä taustamateriaali säilytetään Suomen Betoniyhdistys
ry:n toimistossa 10 vuotta varmennustodistuksen myöntämispäivämäärästä laskien.
Varmennustodistushakemukseen liittyvä aineisto käsitellään aina luottamuksellisena.
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Hakijan on tiedostettava, että sähköpostitse lähetettävä materiaali ei ole salattua.
Hakija voi kuitenkin halutessaan lähettää materiaalia sähköpostitse.
Tarvittaessa materiaalin salausta, voidaan käyttää zip muotoista salasanalla suojattua tiedostoa. Käytettävän salasanan BY ilmoittaa kullekin hakijalle erikseen.
Hakijan erikseen kirjallisesti pyytäessä voidaan materiaali luovuttaa vain henkilökohtaisesti jaoston jäsenten käyttöön.
Kaikki hakijan toimittama materiaali, jota tarvitaan tuotteen asentamiseen, käyttämiseen ja mitoittamiseen, on julkista ja hakijan on toimitettava tämä materiaali tarvittaessa tuotteen käyttäjälle.
Hakijan salaisiksi luokittelemien hakemukseen liittyvien tietojen osalta BY edellyttäävarmennustodistushakemuksen käsittelyyn osallistuvilta henkilöiltä hakijan kirjallisesti toivoessa kirjallisen sitoumuksen ko. tietojen pitämisestä salaisina.
Hakijan salaisiksi luokittelemien tietojen tulee kuitenkin olla BY:n jaostojen kokouksissa nähtävissä ja BY:n käytössä, sekä esiteltävissä BY:n hallitukselle. Kyseiset
tiedot säilytetään BY:n arkistossa, mutta niitä ei luovuteta ulkopuolisille.
Hakijan tulee ilmoittaa BY:lle, mikä materiaali on salassa pidettävää.
6. Varmennustodistusluettelo
Suomen Betoniyhdistys ry ylläpitää kotisivuillaan luetteloa sekä voimassaolevista
että vanhentuneista varmennustodistuksista rakennusvalvontaviranomaisten ja rakennustuotteiden laadunvarmistusta tekevien organisaatioiden työn helpottamiseksi.
7. Betoniyhdistyksen varmennustodistusjaostot
Tämän ohjeen laatimishetkellä BY:llä on seuraavat varmennustodistusjaostot:
•

Lisäainejaosto

•

Metalliosajaosto

•

Teräsjaosto

8. Betoniyhdistyksen myöntämät varmennustodistuslajit ja voimassaoloaika
Suomen Betoniyhdistys myöntää seuraavia varmennustodistuksia, jos ympäristöministeriö on määritellyt ko. tuoteryhmän varmennustavaksi varmennustodistuksen,
eikä niille ole CE- merkintäpakkoa.
Varmennustodistuksen nimen jälkeen on mainittu ja varmennustodistuksen voimassaoloaika.
Lisäainejaosto:
•

Juotosbetoni sekä betonin mekaanisiin ja säilyvyysominaisuuksiin olennaisesti vaikuttavat seos- ja lisäaineet,(5 vuotta)

•

Erikoislaastit ja erikoisbetonit sekä rakenteiden saumauslaastit, (5 vuotta)
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Metalliosajaosto:
•

Betonirakenteiden kuormia siirtävät teräosat (5 vuotta).

Teräsjaosto:
•

Raudoitustankojen erikoisjatkokset, (5 vuotta).

•

Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai betonista koostuvat palkit (5
vuotta)

9. Varmennustodistuksen arviointiperusteet ja hakemusmateriaali
Arviointiperusteet
Arviointiperusteet, joilla BY myöntää varmennustodistuksen, ovat julkisia ja ne ovat
ladattavissa BY:n kotisivuilta.
BY toimittaa tiedot kirjallisesti niitä pyytävälle varmennustodistuksen hakijalle. Toimituksesta peritään toimisto ja lähetyskulut.
Arviointiperusteissa määritetään hakemuksessa tarvittava kultakin tuotteelta edellytettävä materiaali, mahdolliset tyyppitestaukset, jatkuva laadunvalvonta ja muu toimitettavan materiaalin sisältö.
Hakemukseen liitettävä materiaali
Hakemukseen liittyvän aineiston tulee olla suomen, ruotsin, englannin tai saksankielinen. Hyväksytyssä testauslaitoksessa tehtyjen selvitysten ja tutkimusselostusten ohella hakemukseen voidaan liittää myös muita tutkimusselostuksia (esim. ulkomaisia) ja tietoja hyväksynnästä muissa maissa (tyyppihyväksyntä, sovellettava
laatujärjestelmä, jne.).
Tarvittaessa jaosto voi pyytää varmennustodistuksen hakijan kustannuksella kolmannen osapuolen lausuntoa käsiteltävän tuotteen ominaisuudesta tai kelpoisuudesta. Hakijalle ilmoitetaan etukäteen ennen lausunnon hankkimista tällaisesta tarpeesta.
Varmennustodistuksen hakija vastaa kaikesta toimittamansa materiaalin oikeellisuudesta.
Varmennustodistuksen hakemukseen tulee liittää aina seuraava materiaali:
•

Hakemus

•

Kaikki tarvittava materiaali varmennustodistuksen kirjoittamiseksi

•

Valmistajan laatusertifikaatti ja selvitys laadunvalvonnan toteuttamisesta

•

Tuoteseloste tai -ohje ja / tai selkeä käyttöohje tarpeen mukaisesti. BY voi
tarvittaessa harkintansa mukaan edellyttää lisäselvityksiä tai muutoksia käyttöohjeeseen.

•

Tarvittavat muut selvitykset ko. tuotteen arviointiperusteiden mukaan

•

BY voi tarvittaessa teettää hakijan laskuun lisäselvityksiä ja/tai laskelmia hakemuksen kohteena olevasta tuotteesta tai järjestelmästä.
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•

Kaiken hakumateriaalin tulee olla asiakirjamuodossa (esim. tehdaskäynnin
tulokset kirjoitetaan raportiksi)

Ennen varmennustodistuksen myöntämistä on hakijan lisäksi toimitettava tieto
BY:lle laadunvalvonnan varmentamisesta tehdystä sopimuksesta ja tarvittaessa
hyväksytystä alkutarkastuksesta.
Merkittävä muutos tai lisäys varmennustodistukseen
Muutosten osalta menetellään kuten uudenhakemuksen kanssa, mikäli muutos aiheuttaa merkittäviä muutoksia tuotteen ominaisuuksiin, edellytetään uudet alkutestaukset tai esim. tuotetta valmistava tehdas vaihtuu. Varmennustodistukselle annetaan uusi numero, jotta vältytään mahdollisilta sekaannuksilta tuotteen varmennustodistuksen pätemisen osalta.
Vähäinen muutos tai lisäys varmennustodistukseen
Varmennustodistuksen muutoshakemukseen (vähäiset muutokset) tulee liittää seuraava materiaali:
•

Hakemus

•

Vaadittu testausmateriaali ja tulokset ko. muutettavalle / lisättävälle tuotekoolle tms.

•

Käyttöohje tai tuoteseloste sisältäen lisättävän /muutettavan osan tiedot. Ohjetta ei tarvitse toimittaa, mikäli siihen ei tule muutoksia.

•

Mahdolliset muut BY:n edellyttämät selvitykset, laskelmat tai testaukset

Vähäiseksi muutokseksi tai lisäykseksi katsotaan esim. editorialaliset muutokset ja
muutokset / lisäykset, jotka eivät edellytä uuden alkutestauksen tekemistä.
BY voi harkintansa mukaan kuitenkin aina edellyttää uuden hakemuksen tekemistä
myös muutos- ja/tai lisäystapauksessa.
10. Varmennustodistuksen merkitseminen
Valmistajan on kiinnitettävä merkki rakennustuotteeseen, pakkaukseen tai asiakirjoihin.
Merkki ja varmennustodistusmalli on esitetty liitteessä.
11. Varmennustodistusten numerointi
Varmennustodistuksen numeroinnissa esitetään BY:n merkki, asetuksessa esitetty
tuoteryhmän nimi, BY:n kotisivuilla esitetty arviointiperusteen yksilöivä tunnus,
juokseva numero ja vuosiluku.
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12. Varmennustodistukseen liittyvä laadunvalvonta
Hakijan laadunvalvonnan varmentaja
Laadunvalvonnan varmentaja varmentaa sisäisen laadunvalvonnan tekemällä sitä
koskevan alkutarkastuksen, valvomalla sitä jatkuvasti sekä arvioimalla ja hyväksymällä sen.
Varmennustodistuksen hakijan on tehtävä laadunvalvonnan varmentamisesta sopimus ympäristöministeriön hyväksymän laadunvalvonnan varmentajan kanssa ennen varmennustodistuksen myöntämistä.
Hakijan on hyväksytettävä laadunvalvonnan varmentaja BY:llä ennen sopimuksen
tekoa ja BY voi määrätä käytettävän laadunvalvonnan varmentajan.
Laadunvalvonnan varmentajan tulee toimittaa testaus- ja tarkastusraportit BY:lle.
Laadunvalvonnan varmentamisraportti tulee toimittaa BY:lle viimeistään kuukauden
kuluessa varmennuskäynnistä. Jos käynnillä havaitaan vakavia poikkeamia, on
Laadunvalvonnan varmentaja velvollinen informoimaan BY:tä välittömästi.
Varmennustodistuksen kohteena olevan tuotteen tuotannon laadunvarmistus
Kaikkien varmennustodistuksen kohteena olevaa tuotetta testaavien testauslaitosten on oltava ympäristöministeriön hyväksymiä.
Akkreditoitu testauslaitos rinnastetaan ympäristöministeriön hyväksymään testauslaitokseen.
Varmennustodistusta myönnettäessä mahdollisesti tarvittavien tyyppi -/ alkutestausten testauslaitoksen voi BY nimetä ja varmennustodistusta hakevan on tehtävä
sopimus ko. testaukseen valitun testauslaitoksen kanssa.
Yleisperiaatteena laadunvalvonnassa on, että varmennustodistusten mukaisilta
tuotteilta edellytetään kolmannen osapuolen laadunvalvontaa
Tuotteiden ja järjestelmien laadunvalvonnan osalta noudatetaan seuraavaa periaatteita:
•

Laadunvalvonnan suorittajaksi hyväksytään yleensä eurooppalainen ministeriön sääntöjen ja määräysten mukaisesti hyväksytty taho.

Kaikki tarkastuslaitokset vastaavat tarkastustuloksistaan.
Valmistajalla tulee olla dokumentoitu tuotannon laadunvalvontajärjestelmä. Järjestelmän arvioi alkutarkastuksessa laadunvalvonnan varmentaja ja järjestelmää valvotaan jatkuvan laadunvalvonnan yhteydessä.
13. Tuotteen vajaalaatuisuuden aiheuttamat toimenpiteet ja varmennustodistuksen peruminen
Vajaalaatuisuus
BY:n ja/tai laadunvalvojan havaitseman laadunalituksen johdosta BY antaa kirjallisen huomautuksen varmennustodistuksen haltijalle.

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry

11 / 14

Varmennustodistukset, hakijan ohje
Laatija JVa

Laadittu 26.2.2014

Muutettu: 5.3.2018

Hyv. KJo

Tark.TMe

______________________________________________________________________________

Valmistajan on saatettava tuote 1 kuukauden määräajassa varmennustodistuksen
vaatimusten mukaiseksi, ellei BY hyväksy kirjallisesti muuta. Varmennustodistuksen haltijan on toimitettava materiaali vaatimuksenmukaisuuden täyttymisestä
BY:lle määräajassa.
Raportointi varmennustodistuksen myöntäneelle toimielimelle on tehtävä välittömästi jos valvonnassa havaitaan vaaditun laadun alitus.
Mikäli laadunvalvonnan varmentajan laadunvalvontakäynti osoittaa, että tuotteet tai
tuotteen laadunvalvonta ei ole vaatimusten mukaisia, laadunvalvonnan varmentaja
ilmoittaa asiasta välittömästi BY:lle. BY hyväksyy tai hylkää varmennustodistuksen
haltijan korjaavat toimenpiteet ja ilmoittaa asiasta laadunvalvonnan varmentajalle.
Varmennustodistuksen peruminen
Ympäristöministeriö voi kumota varmennustodistuksen, jos varmennustodistus on
annettu rakennustuotteelle, joka ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla
annettujen säännösten vaatimuksia.
Varmennustodistus voidaan lisäksi peruuttaa BY:n harkinnan perusteella esim.
seuraavista syistä:
•

Varmennustodistusta haettaessa annetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai
harhaanjohtaviksi.

•

Tuotteessa havaitaan yksittäinen kohtuuton laadunalitus tai toistuva vähäinen laadunalitus.

•

Varmennustodistuksen haltija ei noudata laadunvarmistukselle annettuja ohjeita.

•

BY voi peruuttaa varmennustodistuksen, mikäli varmennustodistuksen haltija
ei suorita maksuvelvoitteitaan BY:lle tai BY:n varmennustodistuksen laadunvalvonnan varmentajalle tai varmennustodistuksen alaisen tuotteen testauslaitokselle.

•

Ilman yllämainittuja syitä voi BY peruuttaa todistuksen 2 kuukauden määräajan kuluttua

Varmennustodistuksen haltijalla on myös oikeus irtisanoa varmennustodistus.
Liitteet
Seuraavassa on esitetty malliliitteet. Alkuperäiset liitteet ovat saatavilla Suomen
Betoniyhdistykseltä ja yhdistyksen kotisivuilta kun varmennustodistustoiminta alkaa.
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VARMENNUSTODISTUSHAKEMUS
Pyydämme Suomen Betoniyhdistys ry:tä myöntämään tämän hakemuksen ja sen liitteiden mukaisen varmennustodistuksen. Noudatetaan Suomen Betoniyhdistyksen yleisiä
sopimusehtoja.
HAKIJA:
Yrityksen nimi:
Osoite:
Puh.:
Sähköposti:
Yhteyshenkilö:
TUOTE:
Yrityksen nimi:
Valmistaja:
LASKUTUSOSOITE:
Yrityksen nimi:
Yhteyshenkilö:
Katuosoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
HAKEMUKSEN LIITTEIDEN LUKUMÄÄRÄ:

kpl

LIITTEET:
Vakuutamme, että olemme antaneet kaiken tiedossamme olevan relevantin tutkimusaineiston Suomen Betoniyhdistys ry:n käyttöön ja sitoudumme täyttämään SFS-EN 17065
kohdan 4.1.2.2 vaatimukset.
Edellä antamamme tiedot vakuutamme oikeiksi:

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennös
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BY:n varmennustodistusmerkki tuotteeseen tai pakkaukseen liitettäväksi

