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The purpose of this thesis was to explain the CE marking process of kerbs. The CE 
marking was made obligatory in July 2013 by European Parlament’s new law of con-
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kerbs as clearly as possible and to produce a quality manual for Tampere Infra. 
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LYHENTEET JA TERMIT  

 

 

CE-merkintä osoittaa, että tuotteelle on tehty Euroopan lainsäädännön 

mukaiset tarkastukset ennen markkinoille laskemista 

hEN yhdenmukaistettu standardi eli harmonisoitu tuotestandardi 

ETA Eurooppalainen tekninen arviointi (European Assessment 

Document) 

SFS-EN   standardin merkintä, joka kertoo että standardi on voimassa 

  sekä Suomessa, että Euroopassa 

EAD Eurooppalainen arviointiasiakirja (European Assesment 

Document) 

DoP suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance) 

FPC-dokumentti laadunhallintadokumentti (Factory Production Control) 

ZA-liite standardin opastava liite  

ACVP suoritustason pysyvyyden varmentamis- ja 

arviointijärjestelmä (Assessment and verification of 

constancy of performance) 
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1 JOHDANTO 

 

 

Euroopan unionin rakennustuoteasetuksen muutoksen mukaan kaikki Euroopan alueella 

olevat harmonisoitujen tuotetstandardien alla olevat rakennustuotteet tulevat olla CE-

merkittyjä. Tuotteen CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-lainsäädännön mukainen, 

ja siten mahdollistaa tuotteiden vapaan liikkumisen Euroopan unionin markkinoilla. 

 

Tämä opinnäytetyö tehtiin Tampereen Infran kivivarastolle, jossa tuotetaan lähes kaikki 

Tampereen kaupungin kaduille asennettavat reunakivet. Viime vuosien myötä 

reunakiviä on alettu myymään myös ulkoisille tilaajille sekä yritykselle, joten tuotteiden 

tulee olla CE-merkittyjä. Opinnäytetyö koostuu kahdesta kokonaisuudesta. 

Ensimmäisessä osassa käsitellään laatua ja laadunhallintaa yrityksessä, CE-merkintää 

sekä CE-merkinnän hakuprosessia, jossa kuvataan CE-merkinnän hakuprosessi yleisesti 

sekä reunakiveä esimerkkinä käyttäen. Toinen kokonaisuus Tampereen Infran 

kivivarastolle laadittu laatukäsikirja, joka on opinnäytetyön varsinainen tuotos.  

 

Reunakiville teetettiin standardissa taivutuslujuus- sekä jäädytys-

sulatuskestävyyskokeet, joiden tulokset oli tarkoitus saada mukaan opinnäytetyöhön ja 

niiden avulla verrata suomalaisen ja kiinalaisen reunakivien testituloksia. Tulokset 

kuitenkin saadaan aikaisintaan toukokuussa, joten ne jäivät opinnäytetyön ulkopuolelle. 

 

Työn tavoitteena on luoda Tampereen Infran kivivarastolle selkeä laatukäsikirja. 

Laatukäsikirjan tehtävä on toimia kivivaraston ylläpidon tukena. Sieltä on tarvittaessa 

helppo tarkistaa reunakivien vaatimukset. Lisäksi laatukäsikirjaa voidaan käyttää 

pohjana yrityksen muihin tuleviin laatukäsikirjoihin, joten siitä tehtiin yksinkertainen ja 

helposti muokattava. Toinen keskeinen tavoite laatukäsikirjan lisäksi oli selvittää CE-

merkinnän hakuprosessi mahdollisimman selkeästi. Selkeä malli CE-merkinnän 

hakuprosessista auttaa yritystä tulevaisuudessa, mikäli yritys aikoo hakea CE-merkkiä 

muille valmistamille tuotteilleen. 
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2 LAATU JA SEN MERKITYS RAKENNUSTUOTTEISSA 

 

 

2.1 Laatu ja laadunhallinta yrityksissä 

 

Käsitteenä laatu ei ole yksiselitteinen ja sille on muodostunut monta erilaista 

määritelmää. Laatu voidaan esimerkiksi määritellä tuotteen kyvyksi täyttää kuluttajansa 

tarpeet. Laadukas tuote tyydyttää kuluttajaa ja tuottaa sen valmistajalleen voittoa. 

Rakentamisessa hyvää laatua arvostetaan ja voidaan pitää rakennushankkeissa 

urakoitsijan tai tavarantoimittajan kilpailuvalttina. 

 

Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat aina toimintoihinsa jonkinlaista laadunhallintaa. 

Laadunhallinta voidaan määritellä suorituskyvyn ja prosessin jatkuvaksi ylläpidoksi ja 

parantamiseksi. Laatujohtaminen on yrityksen johtamismalli, jossa tuotteiden laatua 

pyritään hallitsemaan ja johtamaan mahdollisimman strategisesti. Laatujohtamisessa 

tärkeään rooliin nousevat laatutiedostojen dokumentointi sekä asiakirjojen hallinta ja 

raportointi, jolloin voidaan osoittaa yrityksen laadunhallinnan toimivuus. Ilman 

dokumentteja tai muita todisteita on vaikeaa osoittaa yrityksen toiminnan laatu 

tuotannon ja palvelun takana. Toimivan laatujärjestelmän johtamisessa tarvitaan 

osaamista ja luovuutta ja jotta laatuajattelu kehittyisi, täytyy työntekijöiden ja varsinkin 

esimiesten tuntea laadunhallinnan perusteet. (Finanssialan keskusliitto 2008, 4.) 

 

Laatu on usein myös ympäristöön vaikuttava asia. Varsinkin suurien yritysten tärkeäksi 

arvoksi on noussut ympäristöstämme huolehtiminen ja sen huomioon ottaminen. 

Lakisääteiset ympäristövaatimukset sitovat useimpia yrityksiä. Ylimmän johdon 

tehtävänä on määrittää yritykselle ympäristöpolitiikka, joka antaa suuntaa tavoitteiden ja 

päämäärien asettamiselle. 

 

ISO 9001 standardissa yrityksen laadunhallinta on jaettu kahdeksaan 

perusperiaatteeseen: 

 

1. Asiakassuuntautuneisuus: Menestyvä yritys pystyy täyttämään tai jopa 

ylittämään asiakkaiden tarpeet. 
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2. Johtajuus: Johdon velvollisuus on tuoda esille yhteiset tavoitteet ja luoda 

toimiva strategia ja työympäristö niiden saavuttamiselle. 

3. Työntekijöiden sitoutuminen: Työntekijät tekevät usein yrityksen tuloksen, 

jolloin työntekijöiden sitoutuminen tuo esiin osaamista, joka tuo yritykselle 

menestystä. 

4. Prosessimainen toimintamalli: Kun organisaation toiminnot käsitetään 

asiakassuuntautuneena prosessina, päästään parhaisiin tuloksiin. 

5. Järjestelmäkeskeinen johtamistapa: Yritystä johdetaan prosessien avulla 

ymmärtämällä niiden väliset riippuvuudet ja tehostamalla prosesseja.  

6. Jatkuva parantaminen: Organisaation pysyvänä tavoitteena on yrityksen 

suorituskyvyn jatkuva parantaminen 

7. Tosiasioihin perustuva päätöksenteko: Organisaation päätöksenteko tulee 

perustua asiakkaan tyytyväisyyteen sekä tuotevaatimusten täyttämiseen. 

8. Molemminpuolista hyötyä tuottavat suhteet toimittajiin: Toimiva sekä 

molempia osapuolia hyödyttävä suhde lisää kummankin osapuolen menestystä 

ja tuottaa lisäarvoa. (Finanssialan keskusliitto 2008, 5‒6.) 

 

 

2.2 Laatukäsikirja 

 

Laatukäsikirja toimii usein yrityksen toiminnan tukena sekä tuotteen valmistusprosessin 

pohjana. Laatukäsikirjan rakenne on yksityiskohtainen, eikä sille ole olemassa tarkkaa 

määrättyä pohjaa. Laatukäsikirja sisältää tyypillisesti perustietoa yrityksestä, kuten 

yrityksen organisaation, tuotteen valmistusprosessin, tuotteelle asetetut standardien 

mukaiset vaatimukset sekä riskienhallintaa. CE-merkintä vaatii aina tuotteen 

valmistajalta laadunhallintadokumentin, eli esimerkiksi laatukäsikirjan. 

 

 

2.3 Infra-alan laadunhallinta 

 

Infrarakentamisessa laadunhallintaan liittyy useita muita normeja ja standardeja, joista 

rakentajan sekä rakennustuotteiden valmistajan tulee olla tietoisia. ISO 9001 on 

maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismenetelmä. Standardi soveltuu 

kaikille toimialoille ja sitä käytetään myös infra-alalla. ISO 9001 standardin lisäksi 
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toinen infra-alalla vaikuttava standardi on ISO 14001. ISO 14001 on kansainvälinen 

standardi, joka määrittelee ympäristöjärjestelmää koskevat vaatimukset. Standardin 

avulla yritys voi laatia ja ottaa käyttöön toimintatavat ja tavoitteet, joissa otetaan 

huomioon vaatimukset, joihin organisaatio on sitoutunut, sekä tiedot merkittävistä 

ympäristönäkökohdista. (Suomen Standardisoimisliitto 2014.) 

 

Toinen merkittävä rakentamisen laatua parantamaan pyrkivä organisaatio on 

Rakentamisen Laatu eli RALA ry. RALA antaa rakennusalan yrityksille pätevyyksiä ja 

luokituksia yrityksiltä keräämien tietojen avulla. RALA on jakautunut neljään jaostoon: 

talonrakentaminen, infra, talotekniikka sekä suunnittelu ja rakennuttaminen. RALA:n 

lautakunta arvioi yritysten RALA-pätevyydet sekä myöntää RALA-sertifikaatteja. 

(RALA 2014.) 

 

Infra-alalla tärkein vaikuttava normi on InfraRYL. Se sisältää infrarakentamisen yleiset 

laatuvaatimukset. InfraRYL on ensimmäinen infra-alan yhdessä laatima kuvaus yleisistä 

laatuvaatimuksista. InfraRYL sisältää kaksi osaa, jotka ovat toimivuusvaatimukset ja 

tekniset vaatimukset. Toimintavaatimukset käsittävät rakennustuotteen tai rakenteen 

elinkaaren aikaista käyttäytymistä. Tekniset vaatimukset ovat vaatimuksia, jotka 

rakennustuotteen tulee täyttää sen valmistushetkellä. (InfraRYL 2012.) 

 

Edellä mainittujen asioiden konkreettinen merkitys nousee esille tyypillisissä 

rakennusurakoissa. Esimerkiksi tarjousvaiheessa tilaaja vaatii usein urakoitsijalta 

RALA-pätevyystodistuksen. Työtä suorittaessa urakoitsijan tulee usein toimia 

InfraRYL:n vaatimusten ja toimintatapojen mukaisesti.  
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3 CE-MERKINTÄ 

 

 

3.1 CE-merkintä yleisesti 

 

CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sille asetetut Euroopan 

unionin vaatimukset. CE-merkinnällä tuotteen valmistaja ilmoittaa viranomaisille, että 

tuote täyttää direktiivien oleelliset turvallisuusvaatimukset (kuva 1). CE-merkintä ei siis 

ole tae siitä, että tuote olisi valmistettu Euroopassa. CE-merkintä voidaan yleensä 

kiinnittää tuotteeseen, vaikkei kolmas puolueeton osapuoli olisi suorittanut sille 

testausta. Tuotteen valmistajan vastuulla on järjestää tuotteelle vaaditut testaukset, laatia 

tekninen asiakirja, antaa vaatimustenmukaisuusvakuutus ja varustaa tuote CE-

merkinnällä. Tapauksissa, jossa CE-merkintää käytetään väärin, voi tuoteryhmää 

valvova viranomainen puuttua asiaan ja tuomita väärinkäyttäjän viime kädessä jopa 

sakkoon. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2014.) 

 

CE-merkinnän tarkoitus on helpottaa tavaroiden vapaata liikkumista Euroopan 

sisämarkkinoilla. Kaikissa tuotteissa ei kuitenkaan tarvitse olla CE-merkintää, sillä se 

edellytetään ainoastaan EU-direktiiveissä määritellyiltä tuoteryhmiltä. (Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 2014.) 

 

 

3.2 CE-merkintä rakennustuotteissa 

 

CE-merkinnällä rakennustuotteen valmistaja vakuuttaa, että tuotteen ominaisuudet ovat 

eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tai eurooppalaisen teknisen 

hyväksynnän (ETA) mukaiset. Tällöin rakennustuote on testattu harmonisoidun 

tuotestandardin mukaisella testimenetelmällä ja tuote on ilmoitetun suoritustason 

mukainen. Mikäli rakennustuotteella ei ole eurooppalaista harmonisoitua 

tuotestandardia, eurooppalaista teknistä hyväksyntää tai tuotetta valmistetaan ainoastaan 

omaan käyttöön, sitä ei tarvitse CE-merkitä. 
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KUVA 1. Esimerkki rakennustuotteen CE-merkinnästä (Martinkauppi 2012, 15.)  

 

CE-merkintä muuttui pakolliseksi suurelle osalle rakennustuotteita heinäkuusta 2013 

alkaen Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennustuoteasetuksen 305/2011 

seurauksena. Heinäkuun 2013 jälkeen rakennustuotteen valmistaja ei saa asettaa 

markkinoille rakennustuotteita, jotka kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin 

soveltamisalaan, joilla ei ole CE-merkintää. Rakennustuoteasetuksen tavoitteena on 

helpottaa rakennustuotteiden ominaisuuksien vertailua esimerkiksi suunnittelijan tai 

kuluttajan näkökulmasta. Lisäksi asetuksella on pyritty varmistamaan 

rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus sekä käyttö sisämarkkinoilla. 

Rakennustuotedirektiivi uusittiin, koska direktiivin parikymmentä vuotta kestäneen 

voimassaolon aikana sillä ei saavutettu sen keskeisiä tavoitteita. Yhtenä syynä 

direktiivin toimimattomuudelle pidettiin kansallisia täytäntöönpanoeroja, sillä monissa 

unionin jäsenmaissa vaadittiin edelleen CE-merkinnän rinnalla kansallisia 

laatumerkkejä, mikä johti käytännössä siihen, että tavoitteena ollut yhteen kertaan, 

yhdenmukaisilla menetelmillä tapahtuva tuotteen testaaminen ei toteutunut. 

(Martinkauppi, 2012, 13.) 
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3.2.1 Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi (hEN) 

 

Harmonisoitu tuotestandardi (hEN) on Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin 

tuottama CE-merkintään johtava tuotestandardi. Se määrittää tuoteryhmäkohtaisesti 

rakennustuotteilta selvitettävät ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvonnan 

vaatimukset sekä CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot. Suomessa Suomen 

standardisoimisliitto vahvistaa ne SFS-EN-standardeiksi. Yritysten on selvitettävä 

esimerkiksi rakennustuoteasetusta koskevien harmonisoitujen tuotestandardien 

neuvontapalvelulta, kuuluvatko yrityksen valmistamat rakennustuotteet jonkin 

harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan. (Ympäristöministeriö 2015.) 

 

 

3.2.2 Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA) 

 

Mikäli tuotteelle ei ole harmonisoitua tuotestandardia, ei CE-merkintä ole pakollinen. 

Eurooppalaisen teknisen arvioinnin eli ETAn avulla tuotteen valmistaja voi kuitenkin 

hankkia CE-merkinnän. Tämä menettelytapa on tarkoitettu erityisesti uusille, 

innovatiivisille tuotteille, joille ei ole julkaistu vielä harmonisoituja tuotestandardeja. 

(Ympäristöminiseteriö 2015.) 

 

Tuotteelle annetaan tekninen hyväksyntä eurooppalaisen arviointiasiakirjan (EAD) 

nojalla. ETA on aina valmistajakohtainen. Siinä esitetään tuotteen kuvaus, 

käyttötarkoitus sekä tuotteen ominaisuudet ja ominaisuusluokat tuotetta koskevien 

olennaisten vaatimusten osalta. ETA-arvionnin perusteella CE-merkintä edellyttää 

ilmoitetun laitoksen palvelu arviointia varmennusluokissa (AVCP-luokissa) 1 ja 2. 

Suomessa eurooppalaisia teknisiä arviointeja myöntää VTT Expert Services Oy. 

(Ympäristöministeriö 2015.) 

 

 

3.2.3 Suoritustasoilmoitus (DoP) 

 

Suoritustasoilmoituksen (DoP) laatiminen on CE-merkinnän edellytys. 

Suoritustasoilmoitus on dokumentti, jolla valmistaja antaa tietoja rakennustuotteen 

ominaisuuksista. Kun rakennustuote saatetaan ensimmäisen kerran markkinoille, 



13 

 

 

suoritustasoilmoitus tulee olla laadittu.   Rakennustuotteen suoritustasoilmoituksen 

laatimisella ja CE-merkinnällä osoitetaan, että tuotteen valmistuksessa on noudatettu 

harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin vaatimuksia ja 

että tehtaan sisäinen laadunvalvonta sekä tarvittavat testaukset on tehty niiden 

mukaisesti. (Ympäristöministeriö 2015.) 

 

Esimerkiksi Tampereen Infran luonnonkivisen reunakiven suoritustasoilmoitus löytyy 

opinnäytetyön liitteistä. Reunakiven suoritustasoilmoitukseen on listattu tuotetyypin 

yksilöllinen tunniste, eränumero, tuotteen valmistajan ennakoima käyttötarkoitus, 

valmistajan nimi ja osoite, rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja 

varmennusjärjestelmä sekä valmistajan allekirjoitus. Lisäksi suoritustasoilmoitukseen 

on kirjattu ilmoitetut suoritustasot. Näihin kuuluvat perusominaisuuksien 

tyyppitestaukset kuten murtolujuuden, taivutusmurtolujuuden sekä jäädytys-

sulatustestien tulokset, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukossa 1 on lisäksi 

esitetty standardit, joiden ohjeiden mukaan tyyppitestaukset on laadittu. 

 

TAULUKKO 1. Luonnonkivisen reunakiven ilmoitetut suoritustasot 

suoritustasoilmoituksesta (Pokkinen 2015.) 

Perusominaisuudet 
 

Suoritustaso 
 

Yhdenmukaistetut tekniset 
eritelmät 

 

Vaarallisten aineiden 
vapautuminen 

NPD  

Taivutusmurtolujuus 19,1 MPa SFS 12372 

Murtolujuus, jäädytys-sulatus 18,8 MPa SFS 12371 

Murtolujuus, jäädytys-sulatus, 
jäänpoistosuolojen 
vaikutuksessa 

NPD SFS 12371 
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4 CE-MERKINNÄN HAKUPROSESSI 

 

 

Rakennustuotteen CE-merkinnän hakuprosessi on johdonmukainen ja usein 

pitkäkestoinen. Hakuprosessiin onkin usein hyvä varata aikaa, sillä tuotteiden 

tyyppitestauksien järjestämiselle ja tarvittavien asiakirjojen laatimiseen voi kulua jopa 

vuosi. Koko prosessi on myös mahdollista konsultoida alan asiantunteville yrityksille. 

 

 

4.1 Hakuprosessin vaiheet  

 

CE-merkinnän hakuprosessi voidaan jakaa karkeasti neljään vaiheeseen. Seuraavassa 

kohdassa on esitetty tuotteen valmistajan toimenpiteet ennen CE-merkinnän 

kiinnittämistä rakennustuotteeseen. 

 

1. Ensimmäiseksi yrityksen tulee tarkistaa kuuluuko tuoteryhmä harmonisoidun 

tuotestandardin piiriin. Rakennustuotteista, jotka kuuluvat harmonisoidun 

tuotestandardin piiriin saa lisätietoa ilmoitetuilta laitoksilta tai hEN Helpdesk- 

nettipalvelusta. Mikäli tuotteelle ei ole soveltuvaa harmonisoitua 

tuotestandardia, CE-merkintä ei ole pakollinen. CE-merkinnän voi kuitenkin 

halutessaan hakea eurooppalaisen teknisen arvioinnin avulla. 

2. Harmonisoitu tuotestandardi määrittää prosessin jatkotoimenpiteet. Jos tuotteelle 

on olemassa harmonisoitu tuotestandardi, pitää tuotteessa myös olla CE-

merkintä. Valmistajan tulee tutustua hyvin harmonisoidun tuotestandardin 

sisältöön. Standardissa tulee kiinnittää huomiota varsinkin AVCP-luokkaan, 

joka kertoo tarvitaanko tuotteen ominaisuuksien ja valmistuksen 

laadunvalvonnan varmentamiseen kolmatta osapuolta. Standardien ZA –liitteissä 

kerrotaan myös tuotteen testattavat sekä CE-merkissä ilmoitettavat 

ominaisuudet.  

3. Kolmannessa vaiheessa tuotteen valmistajan tulee laatia suoritustasoilmoitus 

testitulosten ja muiden selvitysten perusteella. Mikäli AVCP-luokka on 2+, 1 tai 

1+, tarvitaan ilmoitetun laitoksen todistus varmennuksesta. 

4. Viimeinen vaihe on itse CE-merkinnän kiinnittäminen tuotteeseen 

harmonisoidun tuotestandardin edellytysten mukaisesti. Suoritustasoilmoitus on 
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hyvä laittaa näkyviin yrityksen verkkosivuille tai toimittaa suoraan tilaajalle. 

Suoritustasoilmoitus ja muut asiakirjat on tärkeä säilyttää, sillä vain niillä 

valmistaja pystyy osoittamaan, että tuote on vaatimusten mukainen. (Suomen 

standardisoimisliitto 2011, 4.) 

 

 

4.1.1 ZA-liite 

 

Jokaisen standardin lopusta löytyy ZA-liite, jossa esitetään suurin piirtein samat asiat. 

ZA.1 määrittää standardin soveltamisalan ja tuotteen käyttötarkoituksen. ZA.2 kertoo 

puolestaan tuotteen vaatimuksenmukaisuuden osoittamismenettelyn (ACVP-luokan) eri 

käyttötarkoituksiin sekä taulukon, josta ilmenee tuotteen valmistajan sekä ilmoitetun 

laitoksen tehtävät. Jos standardissa on muitakin Z-alkuisia liitteitä kuten ZB, ZC, …) 

Näistä kukin viittaa eri direktiiviin. Tämä tarkoittaa, että tuote kuuluu usean direktiivin 

alaisuuteen. Näissä tapauksissa liitteissä annetaan mahdollisesti ohjeistusta kyseessä 

olevan direktiivin vaatimusten täyttämiseen. Kiinnittäessään tuotteeseen CE-merkintää, 

valmistaja samalla vakuuttaa täyttävänsä kaikkien tuotetta koskevien direktiivien ja 

asetusten vaatimukset. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2014.) 

 

 

4.1.2 AVCP-luokka 

 

AVCP-luokka määrää rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arvioinnissa sekä 

varmentamisessa käytettävät menettelyt. Suoritustason pysyvyyden varmentaminen 

tarkoittaa tuotteen valmistuksen, ominaisuuksien ja niiden valvonnan vastaavuutta 

yhdenmukaistetuissa standardeissa tai eurooppalaisessa teknisessä arvioinnissa 

esitettyihin vaatimuksiin nähden. Rakennustuotteen AVCP-luokitus on jaettu viitteen eri 

luokkaan (1+, 1, 2+, 3 ja 4), joiden perusteella käytettävät varmentamis- ja 

arviointimenettelyt määräytyvät. Kuvassa 2 on esitetty rakennustuotteiden AVCP-

luokat rakennustuoteasetuksen 305/2001/EU mukaan ja eri luokissa käytettävät 

suoritustason pysyvyyden arviointi- sekä varmentamismenettelyt. (Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 2014.) 
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KUVA 2. Rakennustuotteiden AVCP-luokat (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2014) 

 

 

4.1.3 Arviointilaitokset 

 

Arviointilaitokset ovat ilmoitettuja laitoksia, jotka suorittavat tuotteen CE-merkinnän 

edellyttämiä testausten ja valmistuksen laadunvalvontaa. Suomessa ympäristöministeriö 

nimeää ilmoitetut laitokset ja valvoo jatkuvasti niiden toimintaa. Valmistaja on aina 

vastuussa siitä, että CE-merkityn tuotteen ominaisuudet vastaavat tuotteita koskevia 

vaatimuksia. Kuitenkin joissakin tapauksissa ilmoitetun laitoksen on valvottava tuotteen 

suoritustason pysyvyyden arviointia ja varmennusta. Suomessa toimivat 

arviointilaitokset, jotka ympäristöministeriö on hyväksynyt, ovat esimerkiksi Inspecta 

Sertifiointi Oy, VTT Expert Services Oy, Contesta Oy sekä Ramboll Finland Oy. 

(Ympäristöministeriö 2015.) 
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5 CE-MERKINTÄPROSESSI REUNAKIVILLE 

 

 

5.1 Standardien hankita 

 

Luonnonkivisten reunakivien CE-merkinnän hankintaprosessin ensimmäinen vaihe on 

tarkistaa, kuuluvatko reunakivet harmonisoitujen tuotestandardien piiriin. Kun selviää, 

että reunakiville on julkaistu standardit, ne tulee hankkia. Suomessa standardit julkaisee 

Suomen Standardisoimisliitto SFS Ry, jonka Internetsivuilta voi tilata standardit 

paperiversiona tai ladattavana PDF-tiedostona. Standardien hankinnassa kannattaa 

kiinnittää huomiota siihen, että ne ovat ajan tasalla, sillä standardeihin tehdään lisäyksiä 

ja muutoksia jatkuvasti, jotka koodataan usein tunnusten perään lisätyillä AC-, A1., A2- 

yhdistelmillä. 

 

Kun luonnonkivisten reunakivien standardit SFS-EN1343 sekä SFS 7017 ovat hankittu, 

käydään standardi huolellisesti läpi ja etsitään varsinaiseen CE-merkintään liittyvät 

tiedot standardin ZA-liitteistä. Reunakivien SFS-EN1343 – standardi on jaettu kuuteen 

kappaleeseen ja liitteisiin. Kappaleessa 4 esitetään luonnonkivisten reunakivien 

vaatimukset ja testausmenetelmät, joissa kuvataan tarkemmin reunakiville teetettävistä 

tyyppitestauksista, jotka ovat murtolujuus – taivutuslujuus sekä jäädytys-

sulatuskestävyys tavanomaisissa olosuhteissa sekä jäänsulatusainetta käytettäessä. 

Standardin lopussa olevissa ZA –liitteissä kerrotaan reunakivien 

vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely sekä tuotteeseen kiinnitetyn CE-

merkinnän yhteydessä olevat tiedot.  

 

 

5.2 Vaatimusten etsiminen 

 

Seuraava vaihe prosessista on reunakivien vaatimusten etsiminen edellä olevien 

ohjeiden mukaisesti.. Standardista SFS-EN1343 ilmenee reunakiven tarvittavat 

vaatimukset, joiden tulokset saadaan tyyppitestauksien avulla. Taulukossa 2 ilmenee 

luonnonkivisiltä reunakiviltä testattavat ominaisuudet. 
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TAULUKKO 2. Reunakiven standardin SFS-EN 1343 mukaan testattavat 

ominaisuudet. (Suomen standardisoimisliitto 2012, 26.)  

Rakennustuote: Ulkotilojen luonnonkiviset reunakivet 

Olennainen ominaisuus Vaatimuksia 
koskevat kohdat 
standardissa SFS-
EN 1343 

Huomautukset 

Vaarallisten aineiden päästöt 4.9 Tarvittaessa 

Murtolujuus - taivutuslujuus 4.3 Testataan standardin EN 12372 

mukaisesti ja ilmoitetaan 

alempi odotusarvo 

jäädytys-sulatuskestävyys  4.3.1 Standardin EN 12371 

mukaisesti 56 jäädytys-sulatus 

syklin jälkeen 

jäädytys-sulatuskestävyys 

jäänsulatusaineilla 

4.3.2 Ilmoitetaan tuotteen 

käyttöpaikalla voimassa 

olevien kansallisten säädösten 

mukaisesti 

 

 

Luonnonkivisille reunakiville tulee teettää tyyppitestaukset taivutuslujuudesta sekä 

jäädytys-sulatuskestävyys. Tarvittaessa tulee tarkastella myös vaarallisten aineiden 

päästöjä. Taulukossa on esitetty myös standardin kohdat, joista löytyy tarkemmat 

vaatimukset eri tyyppitestausmenetelmille. 

 

Standardin ZA-liitteestä ilmenee aina myös tuotteen AVCP-luokka, joka kertoo 

vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt. AVCP-luokka määrittää tuleeko 

tyyppitestaukset ja laadunvarmistusdokumentit tarkistuttaa ilmoitetuilla laitoksilla. 

Taulukosta 3 ilmenee luonnonkivisten reunakivien AVCP-luokka. 
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TAULUKKO 3. Vaatimuksenmukaisuuden osoittamismenettely SFS-EN 1343 – 

standardista (Suomen standardisoimisliitto 2012, 27.) 

Tuotteet Suunniteltu käyttötarkoitus Vaatimustenmukaisuude
n osoittamismenettely 

Jäykät lattianpäällystetuotteet 
 

päällystetuotteet, päällystekivet, 

reunakivet, tiililaatat, liuskekivet, 

keraamiset laatat, kivirouhelaatat 

 

Ulkoalueille ja teiden 

päällystykseen ulkona 

oleville jalankulkualueille ja 

ajoneuvoliikenteen alueille 

4 

 

 

Taulukosta 3 selviää, että reunakivien AVCP-luokka on 4. Tämä tarkoittaa sitä, että 

valmistaja saa suorittaa tuotteen tyyppitestauksen sekä lisäksi valmistaja on vastuussa 

tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta kuten muissakin AVCP-luokissa. Nämä tehtävät on 

esitetty myös taulukossa 4, joka löytyy myös SFS-EN 1343 – standardista. 

 

TAULUKKO 4. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tehtävien työnjako 

luonnonkivisille reunakiville, joille käytetään AVCP- menettelyä 4 (Suomen 

standardisoimisliitto 2012, 27.) 

Valmistajan tehtävät Tehtävän sisältö Vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnissa sovellettavat 
standardin SFS-EN 1343 
kohdat 

Tehtaan sisäinen 

laadunvalvonta (FPC) 

Kaikkiin taulukossa 2 esitettyihin 

olennaisiin ominaisuuksiin liittyvät 

tekijät, joiden arvot tai luokat 

suunnitellussa käytössä on ilmoitettava 

5.3 

Valmistajan 

suorittama alkutestaus 

Kaikki taulukossa 2 esitetyt olennaiset 

ominaisuudet, joiden arvot tai luokat 

suunnitellussa käytössä on ilmoitettava 

5.2 

 

 

5.3 Tyyppitestaukset 

 

Prosessin seuraava vaiheena on reunakiviltä teetettävät tyyppitestaukset. Reunakivien 

tapauksessa valmistaja käy huolellisesti läpi reunakiviä koskevan SFS-EN 1343 - 

standardin ja kokoaa reunakivelle vaadittavat testausmenetelmät ZA-liitteestä. AVCP-

luokan 4 mukaan, reunakiven valmistaja voi itse suorittaa tarvittavat tyyppitestaukset. 

Tämä on usein kuitenkin mahdotonta, sillä testauksiin tarvittavat laitteet tulee olla niiltä 
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vaadittavien standardien mukaisia, eivätkä yritykset yleensä sellaisia omista. Myös 

Tampereen Infran tapauksessa tyyppitestaukset teetettiin ulkopuolisella laboratoriolla. 

 

Reunakivien tyyppitestauksiin kannattaa varata reilusti aikaa, sillä luotettavia tuloksia 

antavia sertifioituja testauslaitoksia ei Suomessa ole montaa, joten työjonot voivat olla 

pitkiä. Lisäksi reunakiviltä vaadittu jäädytys-sulatuskestävyystesti on yli kuukauden 

mittainen. 

 

 

5.4 Laadunvalvontadokumentti 

 

Laadunvalvontadokumentti ja valmistuksen laadunvalvonta ovat koko CE-

merkintäprosessin merkittävimmät yksittäiset tekijät. Reunakiven valmistajan tulee 

laatia kuvan 5 vaatimusten mukaan tehtaan sisäinen laadunvalvontadokumentti (FPC) 

(factory production control). Reunakivien kohdalla laadunvalvontadokumenttina toimii 

liitteenä oleva laatukäsikirja.  Laadunvalvontadokumentille ei ole olemassa mitään 

tiettyä pohjaa, mutta sen pitää sisältää tuotteen standardin kohdassa 6 ilmoitetut tiedot. 

Reunakivien standardin SFS-EN 1343 mukaan laadunvalvontadokumentin tulee sisältää 

taulukossa 5 esitetyt seuraavat tiedot.  
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TAULUKKO 5. Tehtaan sisäisessä laadunvalvonnassa määritettävät luonnonkivisten 

reunakivien ominaisuudet (Suomen standardisoimisliitto 2012, 16.) 

Vaatimu
ksia 
koskeva 
kohta 

Ominaisuudet Todentamine

n tuotannon 

aikana 

Testausmenete

lmä 

Vähimmäis

testaustaaj

uus 

Hyväksymisehdot 

4.2.1 Mitat  

 

 

 

 

 

 

 

Jatkuva 

todentaminen 

tehtaan 

sisäisen 

laadunvalvonn

an mukaisesti 

EN 13373 Jokainen 

valmistuser

ä 

Toleranssialueella 

4.2.1 Sallitut poikkeamat - 

tasomitat 

EN13373:2003 

4.4 Taivutuslujuus EN 12372 Kerran 

kahdessa 

vuodessa 

> 80 % yksittäisistä 

tuloksista < ilmoitettu 

arvo 

4.6 Vedenimukyky EN 13755 > 80 % yksittäisistä 

tuloksista < ilmoitettu 

arvo 

4.7 Suhteellinen tiheys ja 

avoin huokoisuus 

EN 1936 Ei vaatimusta 

4.3.1 Jäädytys-

sulatuskestävyys 

tavanomaisissa 

olosuhteissa 

EN 12371 Kerran 

kymmeness

ä vuodessa 

Kahden ilmoitetun arvon 

toleranssialueella 

4.3.2 Jäädytyssulatuskestäv

yys jäänsulatusaineilla 

4.3.2 Ilmoitetun arvon 

toleranssialueella 

4.8 Petrografinen kuvaus EN 12407 Täyttää ilmoitetun 

kuvauksen mukaiset 

vaatimukset 

4.9 Vaaralliset aineet 4.9 Yksittäiset tulokset 

täyttävät ilmoitetun arvon 

tai ilmoitetun luokan 

vaatimukset 

 

 

Taulukko 5 esittää reunakivien standardin vaatimat valvonta ja – 

dokumentointitoimenpiteet. Yksittäisissä tuotestandardeissa on usein lisäksi 

täydennyksiä taulukossa esitettyihin yleisiin toimenpiteisiin. 

Laadunvalvontadokumentin tavoite on, että se olisi mahdollisimman hyödyllinen 

reunakivien valmistusprosessille jatkossa. Sen avulla on myös osoitettava, että 

markkinoille laskettavat tuotteet vastaavat reunakivien standardin vaatimuksia. Muissa 

kuin AVCP-luokassa 4 tulee toimittaa laadunvalvontadokumentti ilmoitetun laitoksen 

tarkistutettavaksi. Reunakivien CE-merkintäprosessin kohdalla tämä ei siis ole 

tarpeellista. 
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Laadunvalvontadokumenttia laatiessa tulee reunakivien valmistajan tutustua standardin 

kohtaan 5.3, jonka otsikko on ”Tehtaan sisäinen laadunvalvonta”. Alaotsikossa 5.3.5 on 

lueteltu valmistajan tallenteisiin kuuluvat tiedot, jotka muodostavat rungon varsinaiselle 

laadunvalvontadokumentille. 

 

 

5.5 Tuotteen CE-merkitseminen ja suoritustasoilmoitus 

 

Kun vaatimustenmukainen laadunvalvontadokumentti on laadittu ja reunakivet ovat 

läpäisseet tarvittavat tyyppitestaukset, voi yritys kiinnittää tuotteelleen CE-merkinnän. 

CE-merkintä tulee olla määrämuotoinen, joten sille on annettu selkeät ohjeet 

standardeissa. Tuotteeseen kiinnitettävä CE-merkintä tulee olla kuvan 3 mittasuhteiden 

mukainen. Lisäohjeita saa tarvittaessa Euroopan Unionin Internet- sivuilta. 

 

 

KUVA 3. CE-merkinnän mitat (European Comission 2007.) 
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6 POHDINTA 

 

Opinnäytetön tuotos, Tampereen Infran kivivaraston laatukäsikirja tehtiin yhteistyössä 

tilaajayrityksen kanssa Finanssialan keskusliiton laatukäsikirjapohjasta 

yksinkertaistettuna. Laatukäsikirjan laatimisen aikana pidettiin tiivisti yhteyttä 

Tampereen Infran yhteyshenkilöön Matti Pokkiseen. Ennen laatukäsikirjan laatimista 

tehtiin työmaakäynti kivivarastolla, joka selkeytti reunakiven valmistusprosessia. 

Laatukäsikirjasta laadittiin standardien SFS-EN 1343 sekä EN 7017 vaatimusten 

mukainen. Laatukäsikirjasta pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeä sekä se 

laadittiin mahdollisen helposti muokattavaan muotoon tulevaisuuden tarpeiden varalta.  

 

Laatukäsikirja otetaan Tampereen Infran kivivarastolla heti käyttöön ja siihen lisätään 

asioita tarvittaessa. Laatukäsikirja ei varsinaisesti muuta kivivaraston toimintaa, sillä 

siinä kuvatut asiat ovat tämän hetkisen toiminnan mukaisia. Laatukäsikirjan tärkein 

merkitys kivivarastolle on toimia CE-merkinnän vaatimana laadunhallintadokumenttina. 

Laatukäsikirjassa on kuvattu kivivaraston toiminta ja esitetty reunakivien standardien 

mukaiset vaatimukset, jolloin ne on helppo esitellä kivivaraston henkilöstön 

vaihtumisen seurauksena uusille henkilöille. 

 

Opinnäytetyön ensimmäisessä, varsinaisessa teoriaosassa perehdyttiin rakennustuotteen 

CE-merkintään ja sen hakemiseen. Teoriaosa pyrittiin tekemään mahdollisimman 

johdonmukainen ja selkeä. Asiaa on hyvä lähestyä laadun määritelmällä sekä yrityksen 

toimivan laadunhallinan mallilla, sillä CE-merkistä puhuttaessa laatu on hyvin 

keskeinen käsite. CE-merkintään sekä sen hakemiseen liittyvät käsitteet pyrittiin 

kirjoittamaan selkeästi auki. CE-merkinnän hakuprosessi on pitkä ja monista tekijöistä 

riippuva prosessi, johon kannattaa varata aikaa. Ääritapauksissa CE-merkintää 

haettavalle tuotteelle on tehtävä ilmoitetun laitoksen valvomat tyyppitestaukset, 

alkutestaukset sekä ennen markkinoille laskemista tuotteesta otetut pistokokenäytteet. 

Lisäksi yrityksen on luotava laadunhallintadokumentti ja ilmoitettu laitos on oikeutettu 

tekemään alkutestauksen tuotannon sisäiselle laadunhallintajärjestelmälle sekä 

jatkuvasti valvomaan ja arvioimaan sitä. Toisessa ääritapauksessa CE-merkintää 

hakiessa yritys on vastuussa vain tyyppitestausten teettämisessä, yrityksen sisäisen 

laadunhallintadokumentin laadinnasta ja yrityksen kotisivuilla julkaistusta 

suoritustasoilmoituksesta. Joissain tapauksissa tuotteen voi laskea markkinoille ilman 
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CE-merkintää. Tällaisia ovat esimerkiksi tuotteet, jotka eivät kuulu harmonisoitujen 

tuotestandardien alaisuuteen tai tuotteet, jotka valmistetaan vain yrityksen sisäiseen 

käyttöön. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuus oli ehdottomasti koko opinnäytetyön haastavin osuus. Ennen 

opinnäytetyötä CE-merkintä, siihen liittyvät käsitteet ja hakuprosessi olivat melko 

vieraita. Koko prosessin hahmottaminen ja siihen vaikuttavien asioiden selvittämiseen 

kului runsaasti aikaa. Standardit vaikuttivat aluksi erittäin vaikealukuisilta ja sekavilta, 

mutta ajan kanssa niiden sisältö aukesi. Entistä haastavamman standardeista teki se, että 

niissä viitataan moniin muihin standardeihin, joita ei ollut saatavilla. 

 

Vaikka opinnäytetyö keskittyy reunakivien CE-merkintäprosessiin, sitä voidaan käyttää 

apuna myös muille rakennustuotteille CE-merkintää hakiessa. Hakuprosessin 

perusvaiheet ovat kaikille rakennustuotteille samat, mutta tuotekohtaiset 

vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt sekä tarvittavat tyyppitestaukset tulee 

selvittää muille rakennustuotteille osoitetuista standardeista. Tärkeintä on kuitenkin 

löytää oikeat standardit, perehtyä huolellisesti niiden sisältöön ja toimia niiden 

mukaisesti. 
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LIITTEET       

 

Liite 1. Luonnonkivisen reunakiven suoritustasoilmoitus   

 

SUORITUSTASOILMOITUS 

Nro . 002 

 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  

 

S 170, lohkopintainen raakareunakivi, Kurun harmaa graniitti. 

 

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä: 

 

Erä 1/2014 

 

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu 

käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: 

 

Luonnonkiviset reunakivet jalankulku ja ajoneuvoliikenteelle tarkoitetuille alueille 

 

4. Valmistajan nimi ja osoite: 

 

Tampereen Infra / Kivivarasto 

PL 417 

33101 Tampere 

 

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: 

 

Järjestelmä 4 

 

6. Ilmoitetut suoritustasot: 

 

Perusominaisuudet 
 

Suoritustaso 
 

Yhdenmukaistetut tekniset 
eritelmät 

 

Vaarallisten aineiden 
vapautuminen 

NPD  

Taivutusmurtolujuus 19,1 MPa SFS 12372 

Murtolujuus, jäädytys-sulatus 18,8 MPa SFS 12371 

Murtolujuus, jäädytys-sulatus, 
jäänpoistosuolojen 
vaikutuksessa 

NPD SFS 12371 
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7. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 6 ilmoitettujen suoritustasojen 

mukaiset. 

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: 

 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

 

Matti Pokkinen, Rakennusmestari 
 

  
         Tampere 26.2.2014  

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 2.  Tampereen Infran kivivaraston laatukäsikirja 

 

 

 

 

Jonne Isotupa 

TAMPEREEN INFRAN 
KIVIVARASTON LAATUKÄSIKIRJA 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ................................................................................................................ 3 

2 YLEISTIETOA YRITYKSESTÄ ............................................................................... 4 

2.1 Tampereen Infra ................................................................................................... 4 

2.2 Tampereen Infran organisaatio ............................................................................ 4 

2.3 Kivivaraston organisaatio ja yhteystiedot ............................................................ 5 

2.4 Vuosisuunnittelu ja markkinointi ......................................................................... 6 

2.5 Laatupolitiikka ..................................................................................................... 7 

3 TYÖYMPÄRISTÖ ...................................................................................................... 8 

3.1 Toimitilat ............................................................................................................. 8 

3.2 Työympäristö ja olosuhteet .................................................................................. 8 

4 TUOTANTOPROSESSI ............................................................................................. 9 

4.1 Raaka-aineen hankinta ......................................................................................... 9 

4.2 Raaka-aineiden vastaanotto, tarkastus ja varastointi ......................................... 10 

4.3 Tuotantoprosessi vaiheittain .............................................................................. 10 

4.4 Mittaaminen ....................................................................................................... 12 

4.5 Tuotantoerän numerointi .................................................................................... 13 

5 TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN ............... 14 

5.1 Reunakiven vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt ............................ 14 

5.1.1 CE-merkinnän mukaiset vaatimukset ..................................................... 14 

5.1.2 Standardin mukaiset vaatimukset ............................................................ 15 

5.1.3 InfraRYL:n mukaiset vaatimukset .......................................................... 18 

6 ALLEKIRJOITUS ..................................................................................................... 20 

 



3 

1 JOHDANTO 

 

 

Tämä laatukäsikirja tehdään Tampereen Infran kivivarastolle ja laatukäsikirjoituksen 

tarkoituksena on olla apuna kivivaraston toiminnan ylläpidolle, sekä toimia tarvittaessa 

pohjana yrityksen muihin tuleviin laatukäsikirjoihin. 
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2 YLEISTIETOA YRITYKSESTÄ 

 

2.1 Tampereen Infra 

 

Tampereen Infra on Tampereen kaupungin omistama liikelaitos, joka tuottaa 

infrarakentamiseen liittyviä palveluita. Tampereen Infra perustettiin vuoden 2009 

alussa, jolloin yhdistyi kolme kaupungin liiketoimintayksikköä eli auto- ja konekeskus, 

katu ja vihertuotanto sekä suunnittelupalvelut. Kaupunginvaltuuston päätöksen 

seurauksena vuonna 2010 päätettiin, että Infran toimintaa tultaisiin kehittämään 

sisäisenä liikelaitoksena. Infralle onkin asetettu tavoitteeksi tehostaa toimintaa  

henkilöstön, tilojen sekä kaluston määrän avulla siten, että viiden vuoden päästä 

tavoiteltu tehokkuus- ja kannattavuustaso on lähes sama kuin infra-alalla toimivilla 

muilla yrityksillä. Tampereen Infran liikevaihto vuonna 2014 oli 59,4 milj. euroa sekä 

vakituinen henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 414 henkilöä. 

 

2.2 Tampereen Infran organisaatio 

 

Infran organisaatio on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

 

KUVA 1. Tampereen Infran organisaatiokaavio. 
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Tampereen infran palvelut jaetaan viiteen yksikköön, jotka ovat kalustopalvelut, 

rakentamispalvelut, kunnossapitopalvelut, suunnittelupalvelut sekä paikkatietopalvelut. 

Toimitusjohtajana toimii 1.3.2015 lähtien Milko Tietäväinen. Rakentamispalveluiden 

yksikön päällikkönä toimii Wille Siuko 

 

 

2.3 Kivivaraston organisaatio ja yhteystiedot 

 

Kivivarasto on rakennuspalveluihin kuuluva erillinen kustannuspaikka. Kivivaraston 

päätoiminta-ala on lohkopintaisten reunakivien valmistaminen. Kivivarasto toimii 

ympäri vuoden Tampereella Risson kaupunginosassa. Kivivaraston myynnistä ja 

kehittämisestä vastaa Matti Pokkinen, työnjohdosta työmaapäällikkö Heikki  Saarinen 

sekä laskutusasioista Tarja Hakasalo. Lisäksi kivivaraston organisaatioon kuuluu viisi 

kivenhakkaajaa, varastomies sekä huoltomies. Kivivaraston organisaatio on esitetty 

seuraavassa kuvassa. 

 

KUVA 2. Tampereen Infran kivivaraston organisaatiokaavio 
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Kivivarasto työllistää yhteensä noin kymmenkunta työntekijää kivenhakkaajista 

työnjohtajiin. Luonnonkivistä reunakiveä valmistetaan vuosittain noin 7000 – 10 000 

metriä. Reunakiveä valmistetaan ympäri vuoden varastoon, mutta tuotanto on kuitenkin 

tilausriippuvaista toimintaa. Suurin osa tilauksista ajoittuu kesän ympärille. Vuonna 

2014 reunakiveä valmistettiin noin 8000 metriä, myytiin noin 11 000 metriä sekä 

hankittiin yksityisiltä noin 300 metriä. Kivivaraston liikevaihto on noin 0,5 milj. euroa 

vuodessa.   

 

Tuotantopaikan käyntiosoite: 

Rissonkatu 4, Tampere 

 

Yhteyshenkilö: 

Matti Pokkinen 

matti.pokkinen@tampere.fi 

0408063199 

 

Toimiston käyntiosoite: 

Viinikankatu 44G, Tampere 

 

Postiosoite 

Tampereen Kaupunki, PL 417, 33101 Tampere 

 

 

2.4 Vuosisuunnittelu ja markkinointi 

 

Reunakivestä merkittävä osa valmistetaan yrityksen sisäiseen käyttöön kaupungin 

omille työmaille. Lisäksi kiveä myydään kaupungin tilaajille sekä maanrakentajille 

kaupungin urakoituihin katukohteisiin. Tuotanto on vahvasti tilausriippuvaista 

toimintaa, mutta perustuotteita valmistetaan jatkuvasti ja myydään kysynnän mukaan. 

 

Reunakivien markkinointi kohdistetaan ainoastaan kunnille ja lähellä toimiville 

yrityksille. Markkinointia pyritään kehittämään jatkuvasti ja tuotevalikoiman 

tunnettavuutta parannetaan esimerkiksi asiakaskäyntien ja tuote-esitteiden avulla. 

 

mailto:matti.pokkinen@tampere.fi
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2.5 Laatupolitiikka 

 

Reunakivien valmistuksen aikana jokainen kivenhakkaaja tarkistaa kivien mittojen, 

kuten leveyden, korkeuden ja kaarevuussäteen oikeellisuutta. Myös pintojen 

tasaisuuteen ja muihin laatuvaatimuksiin kiinnitetään huomiota. Tuotteen valmistuttua 

varastomies mittaa kiven pituuden sekä tarvittaessa kaarevuussäteen ja merkitsee ne 

merkkausmaalilla näkyviin kiven päätyyn. Lisäksi työnjohtajat tarkistavat 

pistokoeluonteisesti kivien mittoja sekä varastolla että työkohteissa. 

 

Reunakiven tyypillisiä laatupoikkeamia toimittajan kivessä voivat olla esimerkiksi 

heikkoutta aiheuttavat viat kivessä, värivirheet sekä mittapoikkeamat. Materiaalin 

ollessa epäkelpoa, otetaan yhteys kiven toimittajaan ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. 

Jatkotoimenpiteitä voivat olla kiven hinnan alennus tai jos kyseessä on vakava 

laadunpuutos, kivi voidaan lähettää takaisin toimittajalle. Varastomies kerää saapuvien 

raaka-aineiden ja materiaalien lähetyslistat ja muut asiakirjat, jotka työnjohtaja noutaa ja 

toimittaa tarkastuksen jälkeen taloussihteerille arkistoitavaksi. 

 

Asiakkailta tulleet palautteet sekä reklamaatiot käsitellään aina työntekijöiden kanssa 

työnjohtajien opastuksella. Asiakaspalautteen myötä voidaan tarvittaessa korjata 

kivivaraston toimintatapoja. 
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3 TYÖYMPÄRISTÖ 

 

 

3.1 Toimitilat 

 

Toimistotilat sijaitsevat Tampereen Nekalassa. Työtilat sijaitsevat Tampereen Atalassa 

vuokratulla alueella, jossa sijaitsevat myös yrityksen muita varasto- ja toimitiloja.  

 

 

3.2 Työympäristö ja olosuhteet 

 

Kivenhakkuuta tehdään ympäri vuoden ulkona tai telttakatoksessa. Kivien siirtelyyn 

käytetään trukkia. Valmiit kivet varastoidaan pihalle varastokasoihin pakkaamattomina. 

 

Olosuhteiden haasteina valmistuksessa ovat vaihtelevat sääolot kuten sade, kylmyys ja 

pimeys. Melua voidaan pitää myös haastavana olosuhteena, sillä monet työvaiheista 

kuten kiilareikien poraaminen ja kiven suoristaminen mittoihin tuottavat melua, joten 

työn suorittajien tulee suojautua asianmukaisilla kuulosuojaimilla. Lisäksi varsinkin 

kuivalla kelillä kiilareikien poraus aiheuttaa pölyhaittoja. 
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4 TUOTANTOPROSESSI 

 

 

Tässä osassa on kuvattu reunakiven tuotantoprosessi raaka-aineen hankinnasta 

valmiiseen reunakiveen. 

 

 

4.1 Raaka-aineen hankinta 

 

Raaka-aineena käytetään vain yhtä kiveä, graniittia, joka soveltuu hyvin reunakivien 

valmistukseen. Se on väriltään harmaa, jonka värisävy vaihtelee jonkin verran 

louhimokohtaisesti. Raaka-aineen tuottajana toimii InterRock. Raakakivi tuodaan 

louhimolta 0,5-2 kuution kokoisina kappaleina. Seuraavassa kuvassa on juuri 

louhimolta tuotuja raakakivikappaleita kivivarastolta. 

 

KUVA 3. Kivivarastolle toimitetut raakakivet. Kivien maalilla merkityt numerot ovat 

lähetettä vastaavia järjestysnumeroita. Lähetteessä on kirjattu kiven mitat. 
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4.2 Raaka-aineiden vastaanotto, tarkastus ja varastointi 

 

Raakakivi kuljetetaan louhimolta ajoneuvoyhdistelmillä tuotantopaikalle, jossa kuorma 

puretaan trukeilla. Tällöin tarkastetaan kuormakirja ja kiville tehdään silmämääräinen 

tarkastelu. Kuorman vastaanotosta vastaavat kivenhakkurit sekä varastomies. 

 

 

4.3 Tuotantoprosessi vaiheittain 

 

Reunakiven tuotantoprosessi on melko selkeä, mutta työläs. Reunakiven 

tuotantoprosessi alkaa raakakiven kuljettamisella trukilla porauslaanille. Porauslaanilla 

reunakivet mitataan ja mittojen mukaan suunnitellaan sopiva kiilaus. Tämän jälkeen 

kiveen merkataan porauslinjat ja porataan kiiloille reiät. Kiilareikien porauksessa 

käytetään paineilmakäyttöistä porakonetta. Kun kiilareiät on porattu, kivi halkaistaan 

varovasti kiiloilla ja likuilla. Raakakiviä louhiessa syvältä kalliosta ne saattavat sisältää 

useita litroja vettä. Ennen halkaisuvaihetta on hyvä varmistaa, että kivi on sula eikä sen 

sisällä oleva vesi ole jäätynyt. Kivi sulatetaan talvisin kiven päälle asetettavan 

routamaton avulla. Alla olevassa kuvassa näkyy halkaistu kivi. 

 

 

KUVA 4. Kiiloilla halkaistu reunakivi  

 

Halkaisun jälkeen kivi kuljetetaan hakkuulaanille, jossa kiven reunat suoristetaan ja se 

saa lopullisen muotonsa. Hakkuulaanilla reunat suoristetaan suoraan kulmaan, kivestä 
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lyödään kaikki mitat ylittävät ylimääräiset osat pois sekä kiven päät suoristetaan. Edellä 

oleva työvaihe suoritetaan kivenhakkuuseen erikoistuineilla työkaluilla: kantilla, sipalla, 

piikillä, vinkkelillä sekä vasaralla. Alla olevissa kuvissa näkyy hakkurin tyypiliset 

työvälineet sekä halkaistu reunakivi odoittamassa viimeistelyä porauslaanilla. 

 

 

KUVA 5. Hakkurin tyypillisimmät työvälineet 

 

 

 

KUVA 6. Reunakivi viimeisteltävänä porauslaanilla 
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Kun reunakivi on saatu mittoihinsa ja siitä on kaikki epäkohdat poistettu, hakkuri 

tarkastaa valmiin kiven leveyden ja pituuden. Reunakiven pituus maalataan 

merkkausmaalilla kiven päätyyn. Lisäksi hakkuri merkkaa kiveen oman puumerkkinsä. 

Tämän jälkeen trukki kuljettaa valmiin reunakiven varastokasaan.   

 

 

4.4 Mittaaminen 

 

Reunakiviltä tulee mitata myöhemmin tässä laatukäsikirjassa esitytet mitat standardin 

SFS-EN 1343 vaatimusten mukaisesti. Suoran kiven mittaaminen on käytännössä 

selkeää, mutta kaarrekiviä mitattaessa mittaus tehdään kiven etupintaa myöten. 

Kaaresäden mittaus suoritetaan mallilaudan avulla. Seuraavassa kuvassa on esitetty 

mittausta selkeyttävät kaarevan reunakiven standardin SFS-EN 1343 mukaiset osat. 

 

 

KUVA 7. Malli koverasta ja kuperasta reunakivestä. Osat on numeroitu numeroilla 1-4, 

jossa 1 = kokonaispituus, 2 = kokonaisleveys, 3 = viiste ja 4 = etupinta 
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4.5 Tuotantoerän numerointi  

 

Valmiiseen reunakiveen merkintään pituus, mahdollinen kaarresäde sekä tekijän 

puumerkki merkkausmaalilla. Vuosittain käytetään eri väriä merkinnän tekemiseen. 

Raaka-aineen vähäisen laadunvaihtelun vuoksi tarkempaa tuotantoeränumerointia ei 

tehdä. 

 

 

KUVA 8. Valmiit reunakivet varastoituna. Reunakivien pituudet merkattu 

merkkausmaalilla kivien päihin. 
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5 TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN 

 

 

Luonnonkivisten reunakivien vaadittavat ominaisuudet määritellään standardien SFS-

EN 1343 ja SF 7017 mukaisesti. Tässä osassa on taulukoitu menettelyt 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen sekä suoritustason pysyvyyden arviointiin 

standardien SFS-EN1343 ja SF 7017 mukaisesti. 

 

5.1 Reunakiven vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt 

 

Standardissa SFS-EN 1343 luonnonkivisten reunakivien AVCP-luokaksi määritellään 4. 

Tämä tarkoittaa, että reunakiven valmistaja on vastuussa tehtaan sisäisen 

laadunvalvontadokumentin laatimisesta sekä on suorittamillaan alkutyyppitestauksillaan 

osoitettava, että reunakivi täyttää siltä vaadittavat olennaiset ominaisuudet. Seuraavassa 

taulukossa on taulukoitu CE-merkityltä reunakiveltä tyyppitestauksessa vaadittavat 

toimenpiteet.  

 

TAULUKKO 1. Reunakiven valmistajan vaatimuksen osoittamismenettelyt AVCP-

luokan 4 mukaisesti 

Valmistajan tehtävät Tehtävän sisältö Vaatimusten mukaisuuden 
arvioinnissa sovellettavat 
kohdat (SFS-EN 1343) 

Tehtaan sisäinen 
laadunvalvonta (FPC) 

 

Kaikkiin taulukossa 2 
esitettyihin olennaisiin 
ominaisuuksiin liittyvät 

tekijät, joiden arvot tai luokat 
suunnitellussa käytössä on 

ilmoitettava 

5.3 

Valmistajan suorittamat 
alkutestaukset 

Kaikki kappaleessa 5.1.1 
esitetyt olennaiset 

ominaisuudet, joiden arvot tai 
luokat suunnitellussa 

käytössä on ilmoitettava 

5.2 

 

 

5.1.1 CE-merkinnän mukaiset vaatimukset 

 

Alkutestaus ja mahdolliset tyyppitestit on suoritettava kaikille tässä osiossa esitetyille 

ominaisuuksille joiden arvot tai luokat ilmoitetaan, kun kehitetään uusi tuotetyyppi tai 



15 

aloitettaessa uusi tai muunneltu tuotantomenetelmä, joka voi vaikuttaa ilmoitettuihin 

arvoihin. Esimerkiksi, jos raaka-aineessa tai tuotantoprosessissa tapahtuu merkittävä 

muutos, joka saattaa muuttaa jotakin tuotteen ilmoitettavaa arvoa, on tuotetta pidettävä 

uutena ja kaikki muuttuneet ominaisuudet on arvioita uudelleen. Esimerkiksi, jos kiven 

toimittaja ja louhintapaikka muuttuvat, pitää CE-merkintää hakea uuden raakakiven 

ominaisuuksien mukaisesti. 

 

Murtolujuus – taivutuslujuus 

Taivutuslujuus määritetään standardin EN 12372 mukaisella testausmenetelmällä ja 

tuloksista on ilmoitettava alempi odotusarvo EL. Standardin SFS 7017 mukaan 

reunakiven taivutuslujuuden keskiarvo tulee olla suurempi kuin 8 MPa sekä alemman 

odotusarvon suurempi kuin 5 MPa. 

 

Pitäaikaiskestävyys 

Reunakivien suunnitellun käytön ollessa alueilla, jossa reunakiville on jäädytys-

sulatuskestävyysvaatimuksia, jäädytyssulatuskestävyys on määritettävä standardin EN 

12371 mukaisella testausmenetelmällä. Tulokset on esitettävä ja ilmoitettava ennen 

jäädytys-sulatusrasitusta ja 56 jäädytys-sulatussyklin jälkeen taivutuslujuuksien 

keskiarvona. Luonnonkiviseen reunakiveen mahdollisesti syntyvään pakkasvaurioon 

vaikuttavat käyttöpaikan ilmasto-olosuhteet, reunakiven suhteellinen sijainti 

työkohteessa ja työkohteen arvioitu käyttöikä. Erikoistarkoituksiin käytettäville 

reunakiville, jossa ne altistuvat alle -12 C lämpötiloille, voi olla tarkoituksenmukaista 

käyttää erilaisia testaussyklejä, kuten esimerkiksi jäädytystä vedessä tai jäädytystä 

alemmassa lämpötilassa. Jäädytys-sulatuskestävyyttä jäänsulatusaineita käytettäessä on 

määritettävä ja ilmoitettava tuotteen käyttöpaikalla voimassa olevien kansallisten 

säädösten mukaisesti.  

 

5.1.2 Standardin mukaiset vaatimukset 

 

Mittapoikkeamat 

Mittapoikkeamat on käsitelty standardissa SFS-EN 1343, mutta ei kuitenkaan sen 

harmonisoidussa osassa, eikä siten varsinaisessa CE-merkinnässä. Laatukäsikirjan 

kirjoitushetkellä on kuitenkin ryhdytty toimenpiteisiin kyseisien ominaisuuksien 

tuomiseen standardin harmonisoituun osaan, joten CE-merkintä saattaa tulevaisuudessa 

vaatia myös mittapoikkeamien tarkastelua. 
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Asennettujen reunakivien kokonaisleveys ja –korkeus on mitattava standardin EN 

13373:2003 mukaisesti. Sallituissa mittapoikkeamissa saatetaan käyttää eri luokkia 

kuten 0, 1 tai 2. Nämä määräytyvät maakohtaisesti. Suomessa mittapoikkeamat 

määräytyvät luokan 1 mukaisesti. Poikkeaminen valmistajan ilmoittamista mitoista on 

oltava taulukossa enintään 2 esitettyjen mittapoikkeamien mukaisia. 

 

TAULUKKO 2. Reunakivien sallitut kokonaisleveyden ja –korkeuden mittapoikkeamat 

Sijainti Leveys Korkeus 

Nimike  Luokka 1 (H1) 

Kahden lohkotun raakapinnan tai 

työstetyn pinnan välillä 

±10 mm ±30 mm 

 

Viistereunakivien viiste on mitattava standardin EN 13373:2003 mukaisesti. 

Poikkeamien valmistajan ilmoittamista on oltava taulukossa 3 esitettyjen suurimpien 

sallittujen mittapoikkeamien mukaisia. 

 

TAULUKKO 3. Viistereunakiven viisteen sallitut mittapoikkeamat 

 Luokka 1 

Merkintä D1 

Lohkottu tai työstetty pinta ±15 mm 

 

Mitoiltaan suorien ja suorakulmaisten reunakivien pinnat on mitattava yläpintaan 

vastaan kohtisuoraan ja ylemmän särmän kohdalta standardin EN 13373:2003 

mukaisesti. Valmistajan ilmoittamat mitat on oltava taulukossa 4 esitettyjen suurimpien 

sallittujen mittapoikkeamien mukaisia. 
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TAULUKKO 4. Suorien reunakivien pintojen sallitut poikkeamat 

 Lohkottu tai työstetty raakapinta 

Yläpinnan kanssa yhdensuuntainen reunan 
suoruus 

±6 mm 

Yläpinnan kanssa kohtisuoran reunan suoruus ±6 mm 

Ylä- ja etupinnan välinen kohtisuoruus, kun 
kiven nimellinen poikkileikkaus on suorakaide 

±10 mm 

Yläpinnan kierous ±10 mm 

Ylä- ja päätypinnan välinen kohtisuoruus ± 5 mm 

 

Mittapoikkeamien selventämiseksi seuraavassa kuvassa on esitetty numeroin 

luonnonkivisen reunakiven yläpinta, yläpinnan kanssa yhdensuuntainen reuna sekä 

yläpinnan kanssa kohtisuorat reunat. 

 

 

KUVA 9. 1 = yläpinta, 2 = yläpinnan kanssa yhdensuuntainen reuna ja 3 = yläpinnan 

kanssa kohtisuorat reunat 

 

Kaarevien reunakivien työstetystä pinnasta mitatun reunakivien kaarevuussäteen 

vaatimuksenmukaisuus vaadittuun muotoon nähden on tarkistettava. Kaarevien 

reunakivien poikkeamien tulee olla kauttaaltaan enintään 2 esitettyjen sallittujen 

mittapoikkeamien mukaisia. 
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Pinnan epätasaisuutta mitattaessa reunakiven pinnassa ei saa olla porausreikiä. 

Yläpintaa vastaan kohtisuoraan ja ylemmän särmän kohdalta standardin EN 13373:2003 

mukaisesti mitattujen pintojen ulkonemien ja onkaloiden syvyyden tai korkeuden 

poikkeaminen on oltava taulukossa 5 esitettyjen suurimpien sallittujen 

mittapoikkeamien mukaisia. Lohkottujen reunakivien kohdalla päätypinnan 

epätasaisuuksien ulkonema saa olla korkeintaan 5 mm. 

 

TAULUKKO 5. Reunakiven pinnan epätasaisuuden sallitut poikkeamat 

 Päätypinta Etu- ja yläpinta 

Lohkottu tai työstetty raakapinta +3 mm, -10 mm +10 mm, -15 mm 

 

 

Muut ominaisuudet 

Reunakiven alkutestauksissa tutkitaan lisäksi seuraavia ominaisuuksia: vedenimukyky, 

suhteellinen tiheys ja avoin huokoisuus, petrografinen kuvaus ja vaaralliset aineet  

Vedenimukyky määritellään vaadittaessa standardin EN 13755 mukaisella 

testausmenetelmällä ja ilmoitettava ylempi odotusarvo. Suhteellinen tiheys ja avoin 

huokoisuus määritellään standardin EN 1936 mukaisella testausmenetelmällä. 

Tuloksista ilmoitetaan keskiarvo. Petrografinen kuvaus esitetään standardin EN 12407 

mukaisesti. Vaarallisten aineiden päästöt ja pitoisuudet todennetaan ja ilmoitetaan 

kansallisten vaatimusten mukaisesti. 

 

 

5.1.3 InfraRYL:n mukaiset vaatimukset 

 

InfraRYL:n mukaan reunatukina käytetään standardin SFS-EN 1343 mukaista 

reunakiveä. InfraRYL:n mukaan kivissä ei saa olla lohkeamia, rapautumia tai lujuuttua 

haitallisesti heikentäviä halkeamia. Myöskään reunakiven näkyviin jäävillä pinnoilla ei 

saa olla porausjälkiä. InfraRYL antaa suosituksia reunakivien varastokoolle seuraavan 

taulukon mukaisesti. 
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TAULUKKO 6. Reunakivien suositellut mitat InfraRYL:n mukaan 

Merkintä Leveys b  Korkeus h1 Korkeus h2 Korkeus h3 Pituus 

S80 80 250 150 30 900...1500 

S170 170 270 150 30 900...2500 

 

 

Taulukon mitat on annettu millimetreinä. Seuraavassa kuvassa on selvitetty taulukossa 

esitetyt muuttujat. 
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6 ALLEKIRJOITUS 

 

Tampereen Infran kivivarasto noudattaa tämän laatukäsikirjan ohjeistuksia reunakivien 

valmistuksessa ja laaduntarkkailussa. Laatukäsikirjaa myös tarvittaessa päivitetään ja 

muokataan, jotta laatukäsikirja ja laadunvalvontamenetelmät ovat ajan tasalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Matti Pokkinen, rakennusmestari 

 

 


