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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö tehdään YIT Rakennus Oy:lle. Työn tarkoituksena on antaa työ-

maille kattava infopaketti CE-merkinnän tuomista uudistuksista rakennusteolli-

suuteen sekä työmaalle tehtävä ohje rakennustuotteiden kelpoisuuden määrit-

tämiseen. 

1.1 YIT Rakennus Oy 

YIT on Suomen suurin asuntojen rakentaja ja Venäjällä se on suurin ulkomai-

nen asuntojen rakentaja. YIT valmistaa houkuttelevaa ja kestävää kaupunkiym-

päristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria ja kokonaisia alueita. 

Yli 100 vuoden kokemuksella YIT:llä on vahva markkina-asema. YIT on myös 

yksi Suomen suurimmista toimitila- ja infrarakentajista. Liikevaihto vuonna 2012 

oli noin 2,0 miljardia euroa. YIT työllistää yli 6000 henkilö seitsemässä eri 

maassa. (YIT Oyj 2013.) 

”YIT:n palveluita ovat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen sekä infrara-

kentaminen (YIT Oyj 2013).”  

1.2 Työn sisältö 

YIT Rakennus Oy:lle tehtävässä opinnäytetyössä käsitellään CE-merkinnän 

vaikutuksia eri rakentamisen osa-alueille, aina valmistajasta rakennuttajaan. 

Työssä käydään läpi miten CE-merkintää haetaan ja mitä se pitää sisällään. 

Työssä on kerrottu mitä muutoksia 1.7.2013 voimaan tullut pakollinen CE-

merkintä osalle rakennustuotteista toi rakennusliikkeille sekä mitä tulevaisuu-

dessa tulee CE-merkinnän osalta tapahtumaan. Rakennustuotteiden kelpoi-

suuksien määrittämisestä on laadittu työmaille erillinen ohje. Työssä pohditaan 

myös sitä miten CE-merkintä vaikuttaa ulkomaan ja kotimaan hankintoihin. 
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2 CE-MERKINTÄ 

Rakennustuotteiden ominaisuuksien vertailu helpottuu CE-merkinnällä. Merkin-

tä kertoo rakennustuotteilta hyväksyttävät ominaisuudet yhdenmukaisella taval-

la, ja siten se edesauttaa vapaata liikkuvuutta EU-sisämarkkinoilla. CE-merkitty 

tuote voidaan saattaa markkinoille Euroopan talousalueella ilman eri maissa 

tehtäviä viranomaisselvityksiä. Rakennustuotteiksi luetaan rakennuskohteen 

kiinteäksi osaksi tulevat tuotteet. (Rakennusteollisuus RT ry 2013e.) 

CE-merkinnän ansiosta ostajan on helpompi arvioida tuotteen soveltuvuutta 

tiettyyn rakennuskohteeseen sekä vertailla tuotetta muihin CE-merkittyihin tuot-

teisiin. Rakentajan velvollisuus on varmistua siitä, että rakennustuote on omi-

naisuuksiltaan sellainen, että sitä voidaan käyttää omassa rakennuskohteessa. 

(Rakennusteollisuus RT ry 2013d.) 

Valmistaja osoittaa CE-merkinnällä, että rakennustuotteen ominaisuudet on sel-

vitetty siihen käytettävän harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti. Harmoni-

soitu tuotestandardi ilmaisee tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät omi-

naisuudet ja muut vaatimukset. CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa näiden 

vaatimusten toteutuvan. (Rakennusteollisuus RT ry 2013e.)  

2.1 CE-merkinnän hakeminen 

Noin 20 direktiiviä edellyttää CE-merkintää rakennustuotteissa. CE-merkintää 

on mahdollista hakea direktiivin alaisille tuotteille eritavoilla. Osassa tapauksista 

riittää valmistajan vakuutus ja joskus on käytettävä kolmatta osapuolta, mm. 

ilmoitettuja laitoksia (kuva 1).  
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Kuva 1. Ilmoitetut laitokset Suomessa (European Comission, Enterprise and 
industry, Nando, 2013).  

Valmistajan toimenpiteet ennen CE-merkinnän kiinnittämistä rakennustuottee-

seen ovat seuraavanlaiset: 

1. ”Tarkistus, kuuluuko tuoteryhmä harmonisoidun tuotestandardin piiriin. Piiriin 

kuuluvista rakennustuotteista lisätietoa saa ilmoitetuilta laitoksilta ja SFS:n 

standardisoinnin toimialayhteisöiltä (esim. RTT ja MesSta) sekä hEN Helpdesk 

-internetpalvelusta.” (Suomen standardisoimisliitto SFS RY 2013a.) 

 Jos soveltuvaa harmonisoitua tuotestandardia ei ole, CE-merkintä ei ole pa-

kollinen (Suomen standardisoimisliitto SFS RY 2013a). 

Jos tuoteryhmällä ei ole harmonisoitua tuotestandardia, tuoteryhmälle 

voidaan hakea CE-merkintään johtavan eurooppalaisen teknisen arvioin-

nin (ETA). (Suomen standardisoimisliitto SFS RY 2013a.) 
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2. Harmonisoitu tuotestandardi määrittää jatkotoimenpiteet. Jos tuoteryhmälle on 

olemassa harmonisoitu tuotestandardi, pitää tuotteessa olla CE-merkintä. 

(Suomen standardisoimisliitto SFS RY 2013a.)  

 

3. ”Suoritustasoilmoitus eli DoP (Declaration of Performance) laaditaan testitulos-

ten ja muiden selvitysten perusteella. AoC-luokissa 2+, 1 ja 1+ tarvitaan ilmoite-

tun laitoksen todistus varmennuksesta. CE-merkintä tehdään harmonisoidun 

tuotestandardin mukaan.” (Suomen standardisoimisliitto SFS RY 2013a.) 

 

4. CE-merkintä kiinnitetään tuotteeseen, pakkaukseen tai muihin kaupallisiin asia-

kirjoihin harmonisoidun tuotestandardin edellyttämällä tavalla. Suoritustasoil-

moitus tulee olla näkyvillä yrityksen verkkosivuilla tai toimittaa tilaajalle muilla 

tavoin. Suoritustasoilmoitus sekä muut asiakirjat, jotka osoittavat tuotteen ole-

van vaatimusten mukainen, tulee säilyttää vähintään 10 vuotta. (Suomen stan-

dardisoimisliitto SFS RY 2013a.) 

 

 

2.1.1 AoC luokat (AVCP) 

Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä eli AVCP-

menettely. AVCP-luokkia käytetään osoittamaan rakennustuotteiden valmistuk-

sen suoritustason pysyvyyttä. AVCP-luokkia, joihin rakennustuotteet on jaettu, 

on yhteensä viisi erilaista (1+, 1, 2+, 3 ja 4). Näiden luokkien perusteella raken-

nustuotteiden eri vaiheissa käytettävät suoritustason pysyvyyden osoitusmenet-

telyt määräytyvät.  Luokissa 1+ tai 1 on ilmoitetun laitoksen annettava tuotteelle 

varmentamistodistus. Jos luokka on 2+, ilmoitetun laitoksen täytyy varmentaa 

tehtaan laadunvalvontaa sekä antaa laadunvalvonnalle varmentamistodistus. 

Luokassa 3 tulee alkutestaus tehdä ilmoitetun laitoksen puolesta. Luokassa 4 

valmistaja voi tehdä alkutestauksen sekä varmennuksen laadunvalvontaansa 
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itse. Kuvassa 2 on esitetty suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentami-

nen. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 2013a; 2013e.) 

 

Kuva 2. Ilmoitetun laitoksen varmennus (hEN Helpdesk 2013c). 

2.1.2 Harmonisoitu tuotestandardi 

Jotta rakennustuotteelle voidaan saada CE-merkintä, on sille oltava laadittuna 

eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi. Harmonisoidussa tuotestandardis-

sa esitetään mm. rakennustuotteen tekniset vaatimukset, laadunvalvonnan toi-

menpiteet sekä CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot. (hEN Helpdesk 2013b & 

Puuinfo 2013.) 

Harmonisoidun tuotestandardin lyhenne on hEN ja se on jaettu ns. vapaaehtoi-

seen ja harmonisoituun osaan. Lyhenteen kirjaimet ”EN” tarkoittavat eurooppa-

laista EN-stardardia. Alla olevassa kuvassa 3 kuvataan rakennustuotteiden 

harmonisoidun tuotestandardin rakenne. (hEN Helpdesk 2013b.) 
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Kuvassa 3 näkyvän harmonisoidun tuotestandardin lopussa näkyy liite ZA ja 

siinä kerrotaan mm. seuraavat asiat: 

 standardin soveltamisala ja tuotteeseen liittyvät ominaisuudet 

 vaatimustenmukaistusten osoittamistapa (AVCP-luokka) sekä mahdolliset ilmoi-

tetun laitoksen tehtävät 

 mitä tuotteen yleisiä sekä teknisiä tietoja tulee CE-merkinnässä esittää 

 Samalta tuotteelta voidaan vaatia eri tietoja riippuen sen käyttötarkoituksesta 

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 2013e & hEN Helpdesk 2013b.) 
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Kuva 3. Rakennustuotteiden harmonisoidun tuotestandardin rakenne (hEN 
Helpdesk 2013b). 

2.1.3 Suoritustasoilmoitus (DoP) 

Suoritustasoilmoitus käsittää yhdeksän eri kohtaa sekä valmistajan allekirjoituk-

sen. Kohdat 1-8 koskevat tuotteen omia sekä valmistajan tietoja. Kohdassa 9 
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ilmoitetaan tuotteen suoritustasot. Kohdat, joissa on merkintä ”NPD”, tarkoitta-

vat sitä, että kyseisiä ominaisuuksia ei ole määritelty/testattu. 

Ennen CE-merkinnän kiinnittämistä tuotteeseen tuotevalmistajien on tehtävä 

suoritustasoilmoitus. Se kertoo tuotteen ilmoitetut ominaisuudet. Suoritustasoil-

moitus löytyy valmistajan kotisivuilta ja se on toimitettava asiakkaalla pyydettä-

essä joko paperilla tai sähköpostilla. (Rakennusteollisuus RT ry 2013c.) Kuvas-

sa 4 esitetään muurauslaastin suoritustasoilmoituksen esimerkki. 

 

 

Kuva 4. Muurauslaastin suoritustasoilmoitus (Rakennusteollisuus RT ry 2013a). 
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2.1.4 CE-merkintä 

CE-merkintä valmistajan ilmoitus siitä, että heidän tuotteensa on täyttänyt Eu-

roopan unionin sille asettamat vaatimukset. Kirjainyhdistelmä CE tulee rans-

kankielisestä nimestä Conformitè Europèenne. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Tukes 2013c.) Alla olevassa kuvassa 5 on esimerkkinä muurauslaastin CE-

merkintä. 

 

Kuva 5. Muurauslaastin CE-merkintä (Rakennusteollisuus RT ry 2013a). 

2.2 1.7.2013 voimaan astuneet muutokset 

CE-merkinnästä tuli pakollinen koko Suomessa 1.7.2013, kun sille on voimassa 

oleva harmonisoitu tuotestandardi. Uudistus koskee noin 80 % Suomessa käy-

tettävistä rakennustuotteista. Määrä kasvaa uusien harmonisoitujen tuotestan-
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dardien julkaisujen myötä. Jos rakennustuotteella ei ole harmonisoitua tuote-

standardia, ei CE-merkintää tarvita. (Rakennusteollisuus RT ry 2013b.) 

Jos rakennustuote on lähtenyt tehtaalta ennen 1.7.2013 ja toimitettu rautakaup-

paan, tuotteet voidaan myydä ilman CE-merkintää vielä 1.7.2013 jälkeen. CE-

merkintää ei tarvita, kun tuote ei mene kaupalliseen myyntiin, mutta tuotteen 

kelpoisuus pitää pystyä todistamaan. 

Mikäli rakennustuote toimitetaan valmistajalta 1.7.2013 tai sen jälkeen, on tuot-

teessa oltava CE-merkintä. Rakennusluvan myöntämispäivämäärällä tai sillä, 

koska rakentaminen on aloitettu, ei ole merkitystä. Kuvassa 6 on esitetty, mitä 

muutoksia tapahtuu 1.7.2013. 

 

Kuva 6. Muutokset 1.7.2013 (Rakennusteollisuus RT ry 2013a). 
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2.3 Vaikutukset rakennusliikkeille ja rakennusliikkeiden käyttäjille 

CE-merkinnän ansiosta rakennustuotteiden markkinat avautuvat koko Euroopan 

talousalueelle (EU, Sveitsi, Norja ja Islanti), koska tuotteilla on yhteiset standar-

dit. Tämä aiheuttaa kilpailua valmistajien keskuudessa ja heidän on joko kehi-

tettävä tuotteitaan parempaan suuntaan tai alennettava hintoja. Toisaalta mark-

kinoiden avaaminen ulkomaille helpottaa myös suomalaisten rakennustuottei-

den vientiä ulkomaille. Rakennusliikkeiden on helpompi suunnata isojen tuote-

erien (esim. elementit) kysyntää ulkomaille, koska he tietävät standardien ole-

van samat kuin Suomessa. Lisäksi nyt tarjolla on entistä laajempi tarjonta eri 

rakennustuotteista. (Rakennusteollisuus RT ry 2013c.) 

CE-merkinnän käyttöönotto tuo myös mukanaan ongelmia. Käyttäjät eivät osaa 

käyttää CE-merkittyjä rakennustuotteita oikein, kun tieto kansallisista vaatimus-

tasoista puuttuu. NAS on kansallinen soveltamisstandardi, josta löytyy lisätietoja 

kansallisista vaatimustasoista. Se täydentää eurooppalaista yhdenmukaistettua 

standardia ja siinä on esitetty myös suositus, mitkä ominaisuudet tulee ilmoittaa 

ko. yhdenmukaistetun standardin mukaan CE-merkityille rakennustuotteille eri 

käyttökohteissa sekä niille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot. 

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 2013.) Lisäksi käyttäjien tulee pystyä 

osoittamaan kohteessa käytettyjen rakennustuotteiden kelpoisuudet. Joillekin 

tuoteryhmille hEN on nykymuodossaan puutteellinen. CE-merkinnässä ei kerro-

ta kaikkia tietoja Suomessa vallitsevista ominaisuuksista, esim. pakkasesta. 

Tilaajan on kuitenkin saatava toimittajalta CE-merkintätietojen lisäksi muutakin 

rakennustuotetta koskevaa tietoja, esim. asennus- ja huolto-ohjeet. (Rakennus-

teollisuus RT ry 2013c.)  

2.3.1 Vaikutukset työmaalle 

Rakennushanketta aloitettaessa on huolehdittava, että rakennus on suunniteltu 

ja rakennettu rakentamista koskevien säännösten, määräysten sekä myönnetyn 

rakennusluvan mukaisesti. Huolehdittaviin asioihin kuuluvat mm. rakennustyön 
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valvonta, tarkastaminen ja todentaminen sekä käytettävien rakennustuotteiden 

kelpoisuuden varmistaminen. Hankkeeseen ryhtyvän tahon tulee valvoa, että 

sopimusosapuolet tekevät työnsä asiallisesti.  

Kun rakennustuotteita saapuu työmaalle, tulee niissä olla CE-merkintä. CE-

merkinnän lisäksi tarvitaan suoritustasoilmoitus (DoP), joka kertoo tuotteen kes-

keiset ilmoitetut ominaisuudet. Suoritustasailmoitus esitetään valmistajan ko-

tisivuilla, ja se toimitetaan asiakkaalle sähköpostilla tai paperilla pyydettäessä. 

Dokumenttien asiallisuus tulee tarkistaa ja varmentaa. 

Rakennustuotteiden kelpoisuus osoitetaan CE-merkinnällä, FI-sertifikaatilla tai 

tyyppihyväksynnällä rakennusviranomaisille. CE-merkintä tulee olla tuotteessa, 

pakkauksessa tai tuotteen mukana olevissa asiakirjoissa. CE-merkityn raken-

nustuotteen käyttäminen on hyväksyttävä, jos tuote sopii suunniteltuun käyttö-

tarkoitukseen ja rakentamiselle asetetut ehdot täyttyvät. Varastotuotteiden kel-

poisuuden osoittamiseksi riittävät CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus. Yksilöllis-

ten kantavien rakennustuotteiden käyttöä kohteessa ei voida aina perustella 

pelkän CE-merkinnän ja suoritustasoilmoituksen avulla. Tällöin rakennuttajan 

on hankittava itselleen tuotteen valmistajalta tai maahantuojalta yksilöllisen so-

veltuvuuden selvittämiseksi vaadittavat asiakirjat. Kuvissa 7, 8 ja 9 on esimerk-

kinä YIT:n työmaalta tilanne, jossa rakennusvalvontaviranomainen halusi selvit-

tää, että rakennesahatavara on lujuusleimattua. 
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Kuva 7. YIT puutavaraesimerkki 1/3. (J. Nurminen, henkilökohtainen tiedonanto 
28.11.2013). 
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Kuva 8. YIT puutavaraesimerkki 2/3. (J. Nurminen, henkilökohtainen tiedonanto 
28.11.2013). 

 

Kuva 9. YIT puutavaraesimerkki 3/3. (J. Nurminen, henkilökohtainen tiedonanto 
28.11.2013). 
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2.3.2 Eri tuoteryhmien kelpoisuuden osoittamistavat 

Rakennustuotteiden kelpoisuus rakennuskäyttöön tulee osoittaa rakennusviran-

omaisille. Kelpoisuuden voi osoittaa neljällä eri tavalla CE-merkinnällä, joko 

harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin avulla, FI-

sertifikaatilla sekä tyyppihyväksynnällä. Alla olevaan taulukkoon 1 on kerätty eri 

tuoteryhmien kelpoisuuden osoittamistapoja. 

 

 
CE CE FI Tyyppi- Huom! 

 
(hEN) (ETA) 

 
hyväksyntä 

 Maa- ja pohjarakennus 
     Kiviaines X 

    Pihavarusteet 
   

X 
 

      Perustukset 
     Perustus- ja sokkelielementit X 

    Perustuspaalut X 
    

      Runkorakenteet 
     Hormielementit 
 

X 
  

Ei standardia 

Julkisivutiilet X 

   

Lisäksi säänkestävyys: kansal-
liset vaatimukset 

Lämmöneristeet X 
    Ontelo- ja kuorilaatat X 
    Paloeristeet (villat) X 
    Parveke- ja palkkielementit 

   
X 

 Pilari- ja palkkielementit X 
    Porraselementit X 
    Seinäelementit X 
    Jälkijännitettävät rakenteet X 
    Teräsrakenteet 

  
X 

  Vesikatteet (tiili, kermi, pelti) X 
    Kattoristikot X 
    

      Täydentävät rakennusosat 
     Metalli-ikkunat X 

    Metalliovet X 
    

Lukitus: poistumistieovet X 

   

Hätäpoistumisen ja paniikki-
poistumisen osalta. 
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Lukitus: palo-ovet X 

   

Ovensulkimet, sähkömekaani-
set aukipitolaitteet, mekaani-
set tahdistimet parioville, 
sähkömekaaniset lukkorun-
got, mekaaniset lukkorungot 
ja saranat. 

Parvekekaiteet ja lasitukset 
   

X 
 Puualumiini-ikkunat ja parvekeovet X 

    Savunpoistoluukut X 
    

Tilaelementit (IV-konehuone ja KPH) X 
    Vesikattovarusteet X 
    Väestönsuoja 

   
X 

 

      Piharakenteet 
     Maalit X 

    Tasoitteet X 
    

      Kiintokalusteet ja varusteet 
     

Kodinkoneet X 
   

Ei rakennustuoteasetuksen 
piirissä 

Liesikuvut X 
    Keittiö- ja kiintokalusteet 

   
X 

 

      Konetekniset työt 
     IV-laitteet, joissa sähköä X 

    Vesikalusteet 
   

X 
 

      Työmaatekniikka 
     Ankkurit 
 

X 
  

Ei standardia 

Harjateräkset 
  

X 
  Rakennepuutavara X 

    Siveltävät vesieristeet, sisäpuoli 
 

X 
   

Ulkopuoliset vedeneristeet (bitumi) 
 

X 
   Valmisbetonit ja -laastit (säkkitava-

ra) X 
    Taulukko 1. Tuoteryhmien kelpoisuuden osoittamistavat (YIT Rakennus Oy 

2013). 
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2.3.3 Vaikutukset valmistajaan 

Valmistajalla on oikeus tuoda CE-merkitty tuote markkinoille. Viranomaisilla ei 

ole lupaa vaatia CE-merkinnässä olevien ominaisuuksien osalta muita selvityk-

siä. 

Kilpailu markkinoilla kiristyy CE-merkinnän tullessa voimaan. Tämä helpottaa 

suomalaisten rakennustuotteiden vientiä ulkomaille, mutta osaltaan se tekee 

myös hallaa Suomen markkinoille, koska rakennustuotteita on nyt entistä hel-

pompi tilata ulkomailta, kun kaikilla on yhteiset asetukset ja säädökset. On kui-

tenkin huomioitava, että jossakin EU-maassa voimassa olevat vaatimukset eivät 

välttämättä täytä toisen jäsenmaan vaatimuksia. Kilpailu markkinoiden kärkipai-

koista kiristyy entisestään. Valmistajien tulee kehittää toimintaansa sekä tuottei-

tansa kilpailukyvyn varmistamiseksi. 

 

2.4 Hankinta ulkomailta 

CE-merkityt tuotteet vaativat rakennustuotedirektiiviin perustuvan vaatimusten-

mukaisuusmerkinnän, jonka johdosta tuotetta voidaan markkinoida EU:n sisä-

markkinoilla. Tuotteen valmistaja voi toimia myös EU:n ulkopuolella. EU:n maa-

hantuoja tuo rakennustuotteita sisämarkkinoille EU:n ulkopuolelta ja varmistaa, 

että DoP- ja CE-merkintä ovat asiallisia sekä kääntää dokumentit kyseisen 

maan kielelle. Tuotteiden jakelun EU:n alueella hoitaa jakelija, joka varmistaa 

tuotteiden DoP- ja CE-merkintöjen olevan asiallisia, eivätkä kuljetus ja varas-

tointi muuta tuotteen ominaisuuksia. 

Jos rakennusliike hankkii CE-merkittyjä tuotteita suoraan ulkomailta, rakennus-

liike toimii itse EU:n maahantuojana tai jakelijana. Tällöin rakennusliikkeen teh-

täväksi jää dokumenttien tarkistaminen sekä asianmukaisesta kuljetuksesta että 

varastoinnista huolehtiminen. Jos tuote ei CE-merkinnästä huolimatta ole 

asianmukainen, on siitä ilmoitettava viranomaisille. CE-merkinnän asianmukai-
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suuden voi arvioida harmonisoidun tuotestandardin tai ETA:n avulla. Lisätieto-

lähteenä voidaan käyttää esimerkiksi SFS 7000-sarjaa tai muita kansallisia so-

veltamisstandardeja (Suomen standardisoimisliitto SFS RY 2013b). Standar-

deista löytyvät tiedot siitä, mitä ominaisuuksia CE-merkitty tuote vaatii Suomes-

sa eri käyttökohteissa sekä mitkä ovat tuoteominaisuuksien vähimmäisvaati-

mustasot.  Ennen tuotteen hankkimista ulkomailta kannattaa rakennusliikkeen 

etukäteen hankkia valmistajalta CE-merkintätietojen lisäksi suoritustasoilmoitus 

DoP sekä varmentamistodistus. Tuotteista, jonka CE-merkintä kattaa tuotteen 

kantavuuden mitoituksen, tarvitaan myös tiedot suunnitteluperusteistä ja suun-

nittelun lähtöarvoista. (Rakennusteollisuus RT ry 2013c.) 

2.5 Viranomaisten valvonta 

”Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten tekemää tuotteiden ja palvelu-

jen lainsäädännönmukaisuuden valvontaa Euroopan unionin sisämarkkinoilla. 

Markkinavalvonta on jälkikäteistä, riskiarviointiin perustuvaa valvontaa markki-

noilla.” (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a.) 

Tuotteiden vastuu vaatimustenmukaisuudesta on ensisijaisesti valmistajalla, 

maahantuojalla ja myyjällä. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa määräyksien 

noudattaminen ja viallisten sekä puutteellisten tuotteiden hylkääminen markki-

noilta. Valvontaa suorittavat tahot toimivat eri ministeriöiden hallinnonaloilla. 

Toimintavalta- ja toimintavaltuudet määritetään sektori- ja tuotekohtaisissa la-

eissa. Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) johtaa markkinavalvonta tehtäviä 

työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alla. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a.) 

”Euroopan unionin lainsäädännössä markkinavalvonnalla tarkoitetaan viran-

omaisten toimintaa sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat asiaa koskevassa 

yhteisön yhden mukaistamislainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia 

eivätkä ne vaaranna terveyttä, turvallisuutta tai muita yleisten etujen suojeluun 

liittyviä seikkoja.” (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a.) 

Yleiset rajat markkinavalvonnalle on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton asetuksella (765/2008/EY).  Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun Euroo-
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pan parlamentin direktiivin (2001/95/EY) nojalla viranomaiset valvovat kaikkien 

tuotteiden turvallisuutta. Direktiivin säädökset koskevat myös tuotteita, joille 

koskevia vaatimuksia ei ole yhdenmukaistettu Euroopan unionissa. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2013a.) 

Suomen markkinavalvontaviranomaiset: 

 Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) 

 Liikenteen turvallisuusvirasto 

 Poliisihallitus 

 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 

 Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto 

 Suomen ympäristökeskus (SYKE) 

 Säteilyturvakeskus (STUK) 

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 Viestintävirasto 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2013b.) 

2.6 Poikkeukset CE-merkinnän pakollisuuteen 

Rakennustuoteasetuksen artiklassa 5 on todetaan, että CE-merkintä ei aina ole 

pakollinen (hEN Helpdesk 2013a). Jos rakennustuotetta ei tuoda markkinoille 

tai sillä ei ole harmonisoitua tuotestandardia, se ei vaadi CE-merkintää. Tuottei-

ta, joilla ei ole harmonisoitua tuotestandardia, ovat esimerkiksi harjateräkset, 

osa IV-tuotteista, vesihanat sekä valmisbetoni. 

CE-merkintää ei myöskään vaadita, mikäli tuote on jokin muu kuin sarjavalmis-

teinen ja tuotteen valmistaja itse asentaa tekemänsä tuotteen rakennuskohtee-

seen. Lisäksi jos rakennustuote valmistetaan työmaalla tai tuote valmistetaan 

suojeltuun kohteeseen, ei CE-merkintää vaadita. (Rakennusteollisuus RT ry 

2013c & Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 2013b.) 
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2.7 Teräsrakenteiden CE-merkintä 1.7.2014 

Teräsrakenteilla ei ole vielä pakollista CE-merkintää, mutta pakollinen CE-

merkintä astuu teräsrakenteille voimaan 1.7.2014 ilman kansallisia hyväksymis-

prosesseja, sillä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät ra-

kennustuoteasetuksen (305/2011/EC) vuonna 2013. Asetus koskee mm. siltoja, 

kulkusiltoja, mastoja, torneja, portaita konepetejä, kaiteita, paineettomia säiliöi-

tä, siiloja, paaluja, putkilinjoja, nosturiratoja ja talonrakentamisen teräsrakentei-

ta. Ilman CE-merkintää rakennustuotetta ei voida tuoda markkinoilla 1.7.2014 

jälkeen. (Teknologiateollisuus RY 2013a.) 

Teräsrakenteiden valmistajalla tulee olla ilmoitetun laitoksen hyväksymä ja val-

voma laadunvalvontajärjestelmä. Tällä varmistetaan, että alkutestatuttuotteet 

ovat jatkuvasti vaatimusten mukaisia. Valmistus tehdään suunnittelijan laatiman 

toteutuseritelmän vaatimusten mukaisesti. Valmistuksessa noudatetaan harmo-

nisoidun standardin EN 1090-2 (teräs) vaatimuksia ja viitestandardeja. Kysei-

nen standardi on tarkoitettu Eurokoodi 3:n (EN 1993) mukaan suunniteltujen 

teräsrakenteiden valmistukseen. (Teknologiateollisuus RY 2013a.)

 

Kuva10. Teräskokoonpanojen CE-merkintä (Teknologiateollisuus RY 2013b). 
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3 OHJE TYÖMAALLE KELPOISUUDEN 

MÄÄRITTÄMISEEN 

Nykyään työmaalla käytettävien rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ominaisuu-

det tulee määrittää luotettavan rakentamisen varmistamiseksi rakenteen koko 

suunnitellun käyttöiän aikana. Rakennusmateriaalien, -tuotteiden sekä työme-

netelmien tulee olla sopivia Suomen sääolosuhteisiin. (Rakennusmedia Oy  

2013.) 

Kun rakennustuotteessa on CE-merkintä, on viranomaisten hyväksyttävä sen 

käyttäminen rakentamisessa, jos tuote soveltuu kyseisen käyttökohteen tarkoi-

tukseen ja tuote täyttää sille asetetut vaatimustasot. (Rakennusmedia Oy  

2013.) 

Rakennustuotteet, kuten tiilet, puulevyt, laastit ja tasoitteet, tuodaan markkinoil-

le tietämättä niiden lopullista käyttökohdetta. Tämän kaltaisten tuotteiden suori-

tustasoilmoituksesta voidaan katsoa, sopiiko kyseinen tuote käyttötarkoitukseen 

työmaalla. Suoritustasoilmoitus löytyy valmistajan kotisivuilta. Tämän kaltaisten 

ns. yksinkertaisten rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseksi riittää CE-

merkintä sekä suoritustasoilmoitus. Tämänkaltaisessa kelpoisuuden osoittami-

sessa rakennustuotteen tulee kuulua harmonisoidun tuotestandardin sovelta-

misalaan tai tuotteen pitää olla sille annetun eurooppalaisen teknisen arvioinnin 

mukainen. (Rakennusmedia Oy  2013.) 

Kun työmaalle tilataan kohdekohtaisesti yksilöllinen tuote, eli se ei kuulu har-

monisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai sille ei ole annettu eurooppa-

laista teknistä arviointia, tuotteen kelpoisuutta kohteeseen ei voida selvittää CE-

merkinnän ja suoritustasoilmoituksen avulla.  Tällöin tuotteen kelpoisuus tulee 

osoittaa muulla tavalla: tyyppihyväksyntään, varmennustodistukseen, valmis-

tuksen laadunvalvonnan varmentamiseen tai rakennuspaikkakohtaiseen var-

mentamiseen perustuen. Tällaisessa tilanteessa rakentajan tai rakennuskoh-

teen suunnittelijan on varmistettava, että hänellä on käytettävissä kaikki ne 
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asiakirjat, jotka käytännössä tarvitaan tuotteen kohdekohtaisen kelpoisuuden 

selvittämiseksi. Rakentajan ja suunnittelijan kannattaa myös varautua esittä-

mään rakennusvalvonnalle tuotetta koskevat suunnitelmat sekä mitoituslaskel-

mat sisältäen tiedot myös suunnitteluperusteista ja käytetyistä lähtöarvoista. 

(Rakennusmedia Oy  2013.) 

3.1 Esimerkki 1 

Kun työmaalle tilataan esimerkiksi Weberin Leca Lex -harkkotuotetta H75. Tuot-

teen kelpoisuus tarkistetaan CE-merkinnästä sekä valmistajan kotisivuilta näh-

tävästä suoritustasoilmoituksesta (DoP). Kuvassa 11 esitettävät valmistajan 

tuotetiedot. 
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Kuva 11. Weber Leca Lex -harkkotuote H75 (Weber Saint-Gobain 2013). 

Kuvasta näkyy, että kyseisellä harkolla on CE-merkintä. Suoritustasoilmoitus 

kyseisestä tuotteesta löytyisi kohdasta ”Dokumentit”. Suoritustasoilmoituksen 

saa pyytämällä joko sähköpostiin tai kirjeenä työmaalle. CE-merkintä tulee tuot-

teen mukana. Merkintä tarkistetaan tuotteen saapuessa työmaalle. CE-

merkintöjä ei työmaalla kuitenkaan kerätä tuotteista, vaan ne kerätään hankin-

taa tehtäessä.  



30 
 

3.2 Kohdekohtaisesti yksilöllinen tuote 

Esimerkiksi kantavat rakenteet ovat kohdekohtaisesti yksilöllisiä tuotteita. Tä-

män kaltaisten tuotteiden kelpoisuutta ei voida osoittaa CE-merkinnällä ja suori-

tustasoilmoituksella. Tarvitaan FI-sertifikaatti, tyyppihyväksyntä tai varmennus-

todistus.  

Tyyppihyväksynnän ja sertifikaatin hakemuslomakkeet sekä lisätietoja löytyy 

tyyppihyväksyntöjä myöntävän VTT Expert Services Oy:n kotisivuilta osoitteesta 

http://www.vttexpertservices.fi/.  

Varmennustodistuksia antaa ympäristöministeriön hyväksymä toimielin.  Todis-

tusta voidaan käyttää rakennustuotteisiin, joilla on vaikutusta olennaisten teknis-

ten vaatimusten täyttymiseen. Niiden täyttymisen kannalta vaativammat raken-

nustuotteet hyväksytään tyyppihyväksynnällä ja vähemmän vaativien tuotteiden 

hyväksyntään voidaan käyttää varmennustodistusta. (Ympäristöministeriö 

2013.) 

Kun kelpoisuus joudutaan selvittämään kohdekohtaisesti yksilölliselle tuotteelle, 

tulee siitä saatavat dokumentit säilyttää työmaalla. 

3.3 Tiivistelmä 

Tiivistelmä työmaalla tarvittavista tiedoista rakennustuotteiden kelpoisuuksien 

määrrittämiseen. 

 Tarvittavat dokumentit tuotteen kelpoisuuden osoittamiseksi: CE-merkintä, suo-

ritustasoilmoitus, tyyppihyväksyntä tai sertifikaatti. 

 Yksinkertaisten rakennustuotteiden kelpoisuuden selvittämiseen riittää CE-

merkintä ja suoritustasoilmoitus (DoP). 

 Kohdekohtaisten yksilöllisten rakennustuotteiden kelpoisuuden määrittämiseen 

tarvitaan FI-sertifikaatti, tyyppihyväksyntä tai varmennustodistus. 

 Työmaan vaihtaessa tuotteita työmaa vastaa uusien tuotteiden kelpoisuuden 

varmentamisesta. 
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 CE-merkintöjä ei kerätä työmaalla tuotteista vaan dokumentit kerätään ja tarkis-

tetaan hankintaa tehtäessä. 

 Kun tuote saapuu työmaalle, tulee siitä tarkistaa vaadittavat merkinnät. 
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4 YHTEENVETO 

Rakennustuotteiden pakollinen CE-merkintä on aiheuttanut pysyviä muutoksia 

rakennusalalle. Se lisää valmistajien, viranomaisten ja mm. työmaiden työmää-

rää. CE-merkintä auttaa lisäämään kaupankäyntiä Euroopan sisämarkkinoilla. 

Tulevaisuudessa voimaan tuleva teräsrakenteiden CE-merkintä aiheuttaa laa-

dunvalvonnan tehostamista terästeollisuudelle. CE-merkinnän myötä teräsra-

kenteiden turvallisuus ja käyttökelpoisuus varmennetaan entistä paremmin. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia opas jo voimassa olevaan CE-merkintään 

liittyen sekä kertoa hieman tulevaisuudessa tulevista CE-merkinnöistä. Työssä 

käsitellään myös mm. miten CE-merkintä vaikuttaa hankintoihin ulkomailta, mi-

kä sen vaikutus on työmaille ja miten se vaikuttaa valmistajiin. Työhön kuului 

myös YIT:n työmaille tehtävän CE-merkintäohjeen teko. Ohjeen tuli olla selkeä 

ja yksinkertainen. 
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