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Esityksen sisältö
 Onko CE merkintä laadun tae?
 Mitä CE merkintä takaa tuotteen käyttäjälle (valitsijalle)?
 Ovatko kaikki samaan käyttötarkoitukseen tarkoitetut tuotteet
samanarvoisia käyttäjän kannalta?
 Mitä muuta CE merkitystä tuotteesta pitäisi määritellä
rakennushankkeissa?
 Miten tuotteen laatu varmistetaan, jos CE merkittyjä tuotteita ei
ole?
 Mille ilmastointialan tuotteille on CE merkintä?
 Vaatimustenmukaisuuden osoitus
 CE-merkintä
 Kansalliset menettelyt
 Vapaaehtoiset menettelyt
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Rakennustuote rakennustuoteasetuksen (CPR)
EU N:o 305/2011 määrittelemänä
 rakennustuotteella tarkoitetaan tuotetta tai tuotejärjestelmää,
joka valmistetaan ja saatetaan markkinoille käytettäväksi
pysyvinä osina rakennuskohteissa tai niiden osissa ja jonka
suoritustaso vaikuttaa rakennuskohteen suoritustasoon
rakennuskohteen perusvaatimusten osalta
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Onko CE merkintä laadun tae?
 CE-merkintä ei ole laadun tae
 Kiinnittämällä merkin tuotteeseen saa valmistaja tuotteelleen vapaan
liikkumisoikeuden Euroopan talousalueella. Merkinnän kiinnittäjän
tulisi olla varmistunut siitä, että tuote täyttää kaikki sitä koskevat
olennaiset direktiivissä määritellyt määräykset;
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC, declaration of conformity)
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Mitä CE merkintä takaa tuotteen käyttäjälle
(valitsijalle)?
 Rakennustuotteen CE-merkintä kertoo että tuotteen ilmoitetut
ominaisuudet ovat sitä koskevan harmonisoidun tuotestandardin
(hEN) tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) mukaisia.
 Suoritustasoilmoituksessa (DoP, declaration of performance)
on ilmoitettava kaikki ne tuotteen ominaisuuksien arvot, joita
tarvitaan kansallisten viranomaissäädösten täyttämiseen.
 Jos valmistaja ei halua ilmoittaa jonkin ominaisuuden arvoja,
hän voi laittaa tälle kohdalle NPD (no performance determined =
suoritustasoa ei ole ilmoitettu).
 Suoritustasoilmoitus on ainoa mahdollinen tapa ilmoittaa
rakennustuotteen ominaisuuksien arvot ja luokat.
Suoritustasoilmoituksen malli on rakennustuoteasetuksen
liitteessä III.
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Ovatko kaikki samaan käyttötarkoitukseen
tarkoitetut tuotteet samanarvoisia käyttäjän
kannalta?
 CE-merkintä ei kata tuotteen kaikkia ominaisuuksia vaan vain
tietyn osan. CE-merkintä ei myöskään erottele tuotteiden
paremmuutta.
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Rakennustuotteita koskevat vaatimukset
Suomen kansalliset säädökset
 Maankäyttö- ja rakennuslaki, rakennustuotteen ominaisuudet
 Olennaiset tekniset vaatimukset








Lujuus ja vakaus
Paloturvallisuus
Terveellisyys
Käyttöturvallisuus
Esteettömyys
Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
Energiatehokkuus

 Suomen rakentamismääräyskokoelma ohjeineen
 Kansalliset säädökset varmistavat, että rakennukset ovat
turvallisia ja terveellisiä
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Rakennuttaja vastaa aina
vaatimustenmukaisuudesta
 RakMk asettaa vaatimuksia yleisellä ja toiminnallisella
tasolla
 Eri tuotteille tulee suunnittelun kuluessa lisävaatimuksia
 Suunnittelija valitsee rakennuskohteen vaatimukset ja
rakentamismääräykset täyttävän tuotteen
 Rakennuttaja (rakentamiseen ryhtyvä)
 On vastuussa siitä, mitä tuotteita ja ratkaisuja
rakennuksessa käytetään
 Tulee osoittaa, että tuote tai ratkaisu täyttää
rakentamiseen liittyvät määräykset
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Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
CE-merkintä
 CE-merkintä kertoo, että tuotteen ominaisuudet on määritetty
ja ilmoitettu EU:ssa sovitulla tavalla
 Rakennustuotteen CE-merkintä ei kerro onko tuote Suomen
rakentamismääräysten mukainen
 Rakennustuoteasetus eroaa monista muista CE-merkintään
liittyvistä direktiiveistä ja asetuksista
 Kelpoisuus on osoitettava suhteessa vaatimuksiin erikseen
 Maakohtaiset erot vaatimuksissa kuuluvat rakentamiseen
 Suomessa rakentamismääräyskokoelma on ensisijainen
vaatimuskokoelma
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Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
CE-merkintä
 Muissa kuin rakennustuoteasetuksessa (esimerkiksi
ekosuunnitteluasetuksissa) on vaatimuksia suoritusarvoille ja
tuotetietojen ilmoittamiselle
 Mille ilmastointialan tuotteille on CE merkintä?
- palopellit, puhaltimet, ilmanvaihtokoneet,
huoneilmastointikoneet, liesituulettimet, ilmalämmitystuotteet ja
puhallinkonvektorit
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Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja
varmennusjärjestelmät AVCP
(Assessment and Verification of Constancy of Performance)

 Rakennustuotteiden perusominaisuuksiin liittyvä
suoritustason pysyvyys on arvioitava ja varmennettava.
 Tähän on luotu AVCP järjestelmät (luokat), joita on viisi
 1+, 1, 2+, 3 ja 4
 Järjestelmät määrittävät, missä määrin ilmoitettu laitos
osallistuu tuotteen ominaisuuksien ja laadunvalvonnan
varmennukseen
 Tuotestandardissa mainitaan valittu järjestelmä tai
järjestelmät
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AVCP –järjestelmät
Valmistaja,
maahantuoja tai
jakelija

Ilmoitettu laitos

Tuotteen perusominaisuuksien suoritustasoilmoitus

1+

1

2+

3

4

X

X

X

X

X

•

Tuotetyypin määritys (tyyppitestaus,
tyyppilaskenta, taulukkoarvot, asiakirjat)

X

•

Tuotannon sisäinen laadunvalvonta

X

X

X

•

Tehtaalta otettujen näytteiden testaus

X

X

X

•

Tuotteen suoritustason pysyvyyden sertifikaatti

TS

TS

•

Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan
vaatimustenmukaisuustodistus

X
X

X

LS

•

Tuotetyypin määritys (tyyppitestaus,
tyyppilaskenta, taulukkoarvot, asiakirjat)

TS/TL

TS/TL

TL

•

Tuotantolaitoksen ja tuotannon sisäisen
laadunvalvonnan alkutarkastus

TS

TS

LS

•

Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan
jatkuva valvonta, arviointi ja evaluointi

TS

TS

LS

•

Näytteiden pistokoetestaus

TS/TL

X = Valmistaja, maahantuoja tai jakelija
TS = Tuotesertifiointilaitos, LS = Laadunvalvonnan sertifiointilaitos, TL = Testauslaboratorio
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Tuotannon sisäinen laadunvalvonta
 Valmistajalla on oltava dokumentoitu sisäinen tuotannon
laadunvalvonta kaikissa AVCP-luokissa
 Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan tarkoituksena on
varmistaa, että markkinoille toimitetut tuotteet ovat
ilmoitettujen ominaisuuksiensa mukaisia
 Tuotestandardit sisältävät vaatimukset ja menettelyt
tuotannon sisäisen laadunvalvonnan suorittamisesta
(standardista riippuen kattavasti tai yleiskuvaus)
 Menettelyissä on otettu huomioon kyseessä olevan
rakennustuotteen valmistusprosessin erityisedellytykset
 AVCP luokissa 1+, 1 ja 2+ myös ilmoitettu laitos mukana
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Tuotteen ominaisuuksien suoritustasoilmoitus
Declaration of Performance (DoP)
 Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen ja vastaa tietojen
paikkansapitävyydestä
 Edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle
 Ilmoitus siitä, että tuotteen valmistus, tuotannon sisäinen
laadunvalvonta ja testit on tehty harmonisoidun tuotestandardin
mukaisesti ja vastaa sen vaatimuksia
 Suoritustasoilmoitus kertoo tuotteen ominaisuuksien ilmoitetut
arvot ja luokat
 Harmonisoidun tuotestandardin ominaisuudet voidaan ilmoittaa
vain suoritustasoilmoituksella
 Suoritustasoilmoitus on määrämuotoinen rakennustuoteasetuksen
liitteen III mukaan (uusittu malli tulossa)
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DoP sisältö
 Tuotetyyppi
 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu tunniste
 Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus
 Valmistajan nimi, kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite
 Mahdollisen valtuutetun edustajan nimi, kauppanimi tai tavaramerkki ja
osoite
 Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja
varmennusjärjestelmä 1+, 1, 2+, 3 tai 4
 Ilmoitetun laitoksen nimi, numero, tehtävien kuvaus, sertifikaatti tai
todistus, sekä yhdenmukaistetun standardin viitenumero (hEN)
 Teknisen arviointilaitoksen nimi, numero, tehtävä, sertifikaatti tai todistus,
sekä ETAn viitenumero
 Ilmoitetut suoritustasot
 Allekirjoitukset
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Rakennustuotteen CE-merkintään on
vaihtoehtoinen reitti
 Valtaosa rakennustuotteista CE-merkitään harmonisoitujen
tuotestandardien avulla
 Kun rakennustuotteella tai tuotejärjestelmällä ei ole
standardia tai tuote poikkeaa standardista, on CE-merkintä
aina mahdollinen ETA-menettelyn kautta
 Tuotteelle tai tuoteryhmälle laaditaan omat arviointiperusteet
(European Assesment Document, EAD), jossa kaikki
olennaiset vaatimukset käydään läpi
 EAD:n perusteella laaditaan ETA
 ETA:n julkaisun jälkeen voidaan käynnistää CE-merkintä
toimenpiteet
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Jos CE-merkintä ei ole mahdollinen?
Kansalliset menettelyt
1. Tyyppihyväksyntä
2. Varmennustodistus
3. Tuotannon laadunvalvonta
4. Rakennuspaikkakohtainen varmentaminen
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Tyyppihyväksyntä
Perustuu ympäristöministeriön tuotekohtaiseen
tyyppihyväksyntäasetukseen (YM:n kotisivuilla)
Valmistaja ylläpitää tuotannon sisäistä laadunvalvontaa ja
testausta
Laadunvalvonnan varmentaja tarkastaa ja varmentaa
laadunvalvonnan, sekä tarvittaessa testaa tai testauttaa
tuotteita (hyväksytyt toimielimet löytyvät YM:n kotisivuilta)
Ympäristöministeriön valtuuttama tyyppihyväksyntälaitos
myöntää tyyppihyväksynnän
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Varmennustodistus
 Korvaavat aiemmin käytössä olleet varmennetut
käyttöselosteet
 Ympäristöministeriö hyväksyy tuoteryhmäkohtaiset
arviointiperusteet
 Valmistaja ylläpitää tuotannon sisäistä laadunvalvontaa
 Laadunvalvonnan varmentaja testaa tuotteita, sekä
tarvittaessa varmentaa laadunvalvonnan
 Ympäristöministeriön hyväksymä toimielin antaa
varmennustodistuksen
 Raskasrakenteisille LVI-hormielementeille on laadittu
varmennustodistuksen arviointiperusteet
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Valmistuksen laadunvalvonnan varmennus
 Valmistaja ylläpitää tuotannon sisäistä laadunvalvontaa ja
testausta
 Ympäristöministeriön hyväksymä laadunvalvonnan
varmentaja tarkastaa ja varmentaa laadunvalvonnan, sekä
tarvittaessa testaa tai testauttaa tuotteita
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Rakennuspaikkakohtainen hyväksyntä
 Koskee tuotteita, joilla ei ole CE-merkintää tai muuta
kansallista menettelyä
 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä
rakennuspaikkakohtaisesti, että rakennustuote täyttää sitä
koskevat olennaiset tekniset vaatimukset, jos tuotteen
kelpoisuutta ei ole muutoin osoitettu.
 Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa hankkeeseen
ryhtyvän osoittamaan, että rakennustuote täyttää sitä
koskevat olennaiset tekniset vaatimukset, jos on syytä
epäillä, että tuote ei niitä täytä. Rakennushankkeeseen
ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista.
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VTT Sertifikaatti
 Tällä hetkellä voimassa olevia VTT Sertifikaatteja yli 400 kpl
 VTT-tuotesertifikaatista on hyötyä tuotteen ominaisuuksien ja
vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa pääosin kotimaassa, mutta
myös vientikohteissa.
 VTT-tuotesertifikaatti voidaan myöntää rakennustuotteille tai tuotejärjestelmille, jotka eivät ole CE-merkinnän piirissä tai jos CEmerkitystä tuotteesta halutaan ilmoittaa lisäominaisuuksia/tietoja.
 VTT-tuotesertifikaatti on vapaaehtoinen dokumentti, jossa esitetään
testituloksiin tai laskelmiin perustuvat tuotteen/tuotejärjestelmän
ominaisuudet ja tuotetta yleensä Suomessa koskevat vaatimukset.
 Sertifikaatti voidaan myöntää laajuudeltaan pitkänä tai lyhyenä.
 Pitkä sertifikaatti laaditaan yleensä järjestelmätuotteille tai tuoteperheille.
Lyhyttä sertifikaattia käytetään, kun tuotteen vaatimusten ja/tai siitä
ilmoitettavaksi edellytettyjen ominaisuuksien määrä on vähäinen.
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Käytettävyyslausunto
 Rakentamisen ratkaisuja ja tuotteita käytetään toistuvasti
samankaltaisilla tavoilla
 Käytettävyyslausunto perustuu Suomen
rakentamismääräyksiin
 Vapaaehtoinen
 VTT Expert Services Oy antaa lausuntoja käytettävyydestä
 Verrataan keskenään tuotteen ominaisuuksia (CE-merkintää tai
muuta ominaisuusmäärittelyä), käyttötapaa ja
rakentamismääräyskokoelman vaatimuksia
 Helpottaa käytettävyyden osoittamista eri viranomaisille
 Arvioitu käytettävyys on hyvä apu myös rakennustuotteen
käytössä ja markkinoille viemisessä
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Mistä tietää rakennustuotteen soveltuvuuden
aiottuun käyttökohteeseen?
 Rakennustuotteista noin 80% voidaan CE-merkitä ja 20% kuuluvat
kansallisten hyväksyntöjen piiriin
 Valmistajan kotisivuilta löytyvät suoritustasoilmoitukset
 Voimassa olevat ETA-hyväksynnät, tyyppihyväksynnät, VTT
Sertifikaatit ja varmennustodistukset löytyvät osoitteesta
 http://www.vtt-todistus.fi/
 Harmonisoidut tuotestandardit löytyvät osoitteesta
 http://www.henhelpdesk.fi/www/fi/
 Tuoteryhmät, joita koskevat kansalliset hyväksynnät löytyvät osoitteesta
 http://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Rakennustu
otteiden_tuotehyvaksynta
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Yhteenveto
 CE-merkintä on pakollinen tuotteille, joille on harmonisoitu
tuotestandardi tai valmistaja on hakenut ETA:n
 Suoritustasoilmoitus kertoo tuotteen suoritustasot, mutta ei
kerro onko tuote Suomen rakennusmääräysten mukainen
 Kansalliset menettelyt (tyyppihyväksyntä, varmennustodistus,
laadunvalvonnan varmentaminen) huomioivat myös kansalliset
vaatimukset
 Kansalliset menettelyt ovat vapaaehtoisia, mutta velvoittavat
rakennusvalvonnan hyväksymään ko. tuotteen
 VTT Sertifikaatti ja Käytettävyyslausunto helpottavat
rakennustuotteiden vaatimuksen mukaisuuden osoittamista ja
huomioivat kansalliset vaatimukset
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PALVELUJA HUOMISEN
MENESTYKSEEN
www.vttexpertservices.fi

