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Alkusanat 

 

Puu rakennusmateriaalina on ollut aina minun henkilökohtainen suosikkini niin 

työstettävyyden ja visuaalisen toimivuutensa vuoksi.  

Maanhonka hirsitalojen toimitusjohtaja Markku Herrala lähestyi oppilaitostani säh-

köpostilla keväällä 2011 etsien mahdollista ETAn päivittäjää ja sitä kautta yrityksel-

leen oikeutta CE-merkintään. Innostuin asiasta välittömästi, koska yritys sijaitsee 

tämänhetkisellä kotipaikkakunnallani ja minulla on muutenkin henkilökohtaisia kyt-

köksiä Maanhongan hirsitaloihin. Asun Maanhongan hirsitalossa ja avovaimoni 

työskentelee kyseisessä yrityksessä. Otin yhteyttä Herralaan ja pienen palaverin 

jälkeen pääsimme sopimukseen työn tekemisestä.  

Aloitin työn tekemisen toukokuussa 2011 ja tein sitä kesän aikana. Työn sain teh-

tyä elokuun loppuun mennessä, jonka jälkeen lähetin aineiston arvioitavaksi 

VTT:lle. Heillä meni muutama kuukausi aineiston tutkimiseen ja he lähettivät vas-

tauksen korjauspyyntöineen tammikuussa 2012. Näitä korjauksia olen tehnyt ke-

vään 2012 aikana. Korjaukset sain suoritettua maaliskuussa ja nyt odotellaan 

VTT:n lausuntoa. 
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LYHENTEET JA KÄSITTEET 

Lyhenteet 

AC  (Attestation of Conformity) Vaatimuksenmukaisuuden osoittamisme-

nettely 

CE  (la Communautee Europeenne) Euroopan yhteisön ranskankielinen 

 nimi 

CEN  (European Committee for Standardization) Euroopan standardisoimis-

järjestö 

CUAP  (Common Understanding of Assessment Procedure) Eurooppalaisen 

teknisen hyväksynnän laatiminen ilman ETAGia ns. konsensusmenet-

tely 

EN  (European standart) Yhteiseurooppalainen standardi 

EOTA  (European Organisation for Technical Approvals) Eurooppalaisia tek-

nisiä hyväksyntöjä myöntävien laitosten yhteisö, jonka suomalainen 

jäsen on VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. 

ER  (Essential Reguirements) Olennainen vaatimus 

ETA  (European Technical Approval) Eurooppalainen tekninen hyväksyntä 

ETAG  (European technical approval guideline) Eurooppalaisen teknisen 

 hyväksymisen ohjeet 

hEN  Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi 

RTD  Rakennustuotedirektiivi 

SFS-EN Suomalaiseksi standardiksi vahvistettu yhteiseurooppalainen 

 standardi 

VTT  Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
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Käsitteet 

Direktiivi   

Direktiivi on Euroopan unionin jäsenvaltioille tarkoitettu lainsäädäntö-

ohje. Se ei suoraan muuta jäsenvaltion lainsäädäntöä, vaan antaa 

kansalliselle lainsäätäjälle, kuten Suomessa eduskunnalle,  toimin-

taohjeita. Direktiivit antaa Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan 

parlamentti yhdessä tai neuvosto yksin. 

Hyväksyntälaitos  

Hyväksyntälaitos on maakohtainen valtuutettu elin, joka myöntää 

 ETA-hyväksynnät. Suomessa tämä laitos on Valtion teknillinen 

 tutkimuskeskus (VTT). 

Ilmoitettu laitos  

Euroopan talousalueen jäsenvaltion hyväksymä ja komissiolle ilmoit-

tama kolmannen osapuolen valvontaan valtuutettu tarkastuslaitos, 

varmentamiselin tai testauslaboratorio. Suomessa kyseinen laitos on 

esimerkiksi Inspecta Sertifiointi Oy tai Valtion teknillinen tutkimuskes-

kus (VTT). 
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1 JOHDANTO  

Tämän työn tarkoitus on saada Maanhonka hirsitaloille CE-merkintäoikeus. Yrityk-

sellä oli olemassa ETA hyväksyntä, joka vaati päivitystä. Yritys on pyrkinyt ole-

maan hyvissä ajoin liikkeellä, koska CE-merkintä tulee pakolliseksi kaikille raken-

nustuotteille, jotka saatetaan markkinoille ja joihin sovelletaan eurooppalaisia har-

monisoituja tuotestandardeja 1.7.2013. Yhteistyötä olen tämä asian tiimoilta tehnyt 

pääasiassa Maanhongan pääsuunnittelijan kanssa. CE-merkintätyössä on nouda-

tettu VTT:n antamaa yleistä ohjeistusta. 
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2 MIKÄ ON CE-MERKINTÄ 

CE-merkintä on eurooppalainen vaatimustenmukaisuusmerkintä. Se kertoo, että 

tuotteen ilmoitetut ominaisuudet ovat sitä koskevan harmonisoidun tuotestandar-

din (hEN) tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) mukaisia. Lisäksi se 

kertoo, että valmistaja on tehnyt ja tarvittaessa myös teettänyt standardin tai ETA-

hyväksyntäohjeen määrittelemät muut toimenpiteet koskien tyyppitestejä, sisäistä 

laadunvalvontaa, ilmoitetun laitoksen tehtäviä ja valmistajan vaatimuksenmukai-

suusvakuutusta. (Liite 2) 

CE-merkintä mahdollistaa rakennustuotteen vapaan liikkumisen Euroopan talous-

alueen markkinoilla. Merkintä on tällä hetkellä pakollinen lähes kaikissa EU:n jä-

senmaissa. Heinäkuun 1. päivänä 2013 voimaan tulevan rakennustuoteasetuksen 

myötä merkintä muuttuu pakolliseksi kaikissa jäsenmaissa, siten myös Suomessa.  

CE-merkintä perustuu standardiin tai ETA-hyväksyntään. 

Rakennustuotteen CE-merkintä perustuu harmonisoituun tuotestandardiin (hEN) 

tai Eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään (ETA). ETA-hyväksynnän voi myön-

tää vain tehtävään nimetty eurooppalainen hyväksyntälaitos.  
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3 RAKENNUSTUOTEDIREKTIIVI  

Rakennustuotedirektiivin sisällössä keskeisintä on tuotteen valmistusprosessiin 

liittyvä laadunvalvonta. 

3.1 Rakennustuotedirektiivin kuusi vaatimustasoehtoa ja VTT:n ohjeistus 

ominaisuuksien todentamiseen 

Kyseisessä direktiivissä rakennustuotteille asetetaan kuusi niin sanottua olennais-

ta vaatimusta: 

ER 1: Mekaaninen lujuus ja vakavuus 

 Rakenteiden kantavuuden ja jäykkyyden ilmoittamisessa noudatetaan 

 Eurocodes Guidance Paper L:n menettelyjä. 

Rakennuskohde on suunniteltava ja rakennettava siten, että rakenta-
misen ja käytön aikana siihen todennäköisesti kohdistuvat kuormituk-
set eivät johda mihinkään seuraavista:  
a) koko rakennuksen tai sen osan sortuminen;   
b) suuret muodonmuutokset, joita esiintyy siinä määrin, ettei niitä voi-
da sallia  
c) rakennuksen muiden osien tai siihen asennettujen laitteiden ja kiin-
teiden varusteiden vaurioituminen kantavissa rakenteissa tapahtunei-
den suurten muodonmuutosten seurauksena;  
d) ulkopuolisen tekijän aiheuttama vaurio, joka on suhteeton alkupe-
räiseen aiheeseen verrattuna. 

ER 2: Paloturvallisuus 

Osastoiville rakenteille esitetään palonkestävyysluokka ja luokituksen 

peruste (testaustulos tai laskenta). Kaikkien materiaalien käyttäytymi-

nen palossa esitetään (yleensä jo materiaalitaulukossa). Vesikatteista 

esitetään ulkopuolisen palorasituksen mukainen luokitus ja luokittelun 

peruste (testaustulos). 

Rakennuskohde on suunniteltava ja rakennettava siten, että tulipalon 
sattuessa: 
Kantavien rakenteiden voidaan olettaa kestävän tietyn ajan. Tulen ja 
savun kehittyminen ja leviäminen rakennuksen sisällä on rajoitettu. 
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Tulen leviäminen naapurirakennuksiin on rajoitettu. Henkilöt pääsevät 
poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muilla keinoil-
la. Pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. 

ER 3: Hygienia, terveys ja ympäristö 

 Vesihöyrynläpäisevyyden ja vesitiiviyden osalta esitetään missä 

 ajatelluissa ilmasto-olosuhteissa (sisä- ja ulkolämpötilat, suhteelliset 

 kosteudet yms.) rakenteiden on ajateltu toimivan.  Ikkunoiden ja ulko-

 ovien ilman-, sateen- ja tuulenpitävyys testataan. Valmistajan tulee 

 esittää vakuutus, että tuotteessa ei ole vaarallisia aineita tai osoittaa 

 niiden määrät tai emissiot hyväksyttävällä tavalla testaamalla. 

Rakennuskohde on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei siitä ai-
heudu sen käyttäjille tai naapureille hygienia- tai terveysriskiä, erityi-
sesti seuraavista syistä: myrkyllisten kaasujen päästöt, ilmassa olevat 
vaaralliset hiukkaset tai kaasut, vaarallinen säteily, veden tai maape-
rän saastuminen tai myrkyttyminen, jäteveden, savun ja kiinteän tai 
nestemäisen jätteen puutteellinen käsittely, kosteuden kertyminen ra-
kennuksen osiin tai sisäpinnoille. 

ER 4: Käyttöturvallisuus  

Lattiapintojen liukkautta ei yleensä esitetä. Iskunkestävyys tarvitaan 

seinien, lattioiden ja vesikaton osalta, mutta se voi perustua  koke-

mukseen. 

Rakennuskohde on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei sitä käy-
tettäessä tai huollettaessa aiheudu mitään epäsuotavaa onnetto-
muusvaaraa, kuten liukastumis-, putoamis- tai törmäysvaaraa taikka 
palo-, sähkö- tai räjähdystapaturmia. 

ER 5: Meluntorjunta  

Esitetään mahdolliset ilma- ja askeläänieristävyyden ja äänen imey-

tymisen mittaustulokset. 

Rakennuskohde on suunniteltava ja rakennettava siten, että melu, 
jonka alaiseksi rakennuksen sisällä tai lähellä olevat henkilöt joutuvat, 
pysyy niin alhaisella tasolla, ettei se vaaranna heidän terveyttään ja 
nämä henkilöt pystyvät nukkumaan, lepäämään ja työskentelemään 
tyydyttävissä olosuhteissa. 

ER 6: Energiansäästö ja lämmöneristys 
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 Esitetään laskelmia tai testaustuloksia lämmönvastustuksesta. 

 Ilmanläpäisevyyden osalta voidaan esittää valmiista talosta tehtyjä 

 mittauksia tai se arvioidaan liitteen 3 kuvien perusteella. ”Thermal 

 Inertia” tarvitaan vain muutamiin Etelä-Euroopan maihin.  

Rakennuskohde ja sen lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteet on 
suunniteltava ja rakennettava siten, että energiankulutus sitä käytettä-
essä on vähäinen ottaen huomioon alueen ilmastolliset olosuhteet ja 
käyttäjät. 

(Riipola 2011.) 
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3.2 Kirjaintunnus CE 

 

Direktiivin mukainen CE-symboli 

 

Varmentamiselimen numero 

Valmistajan nimi tai tunnusmerkki  

Valmistajan rekisteröity osoite 

Tehtaan nimi 

Merkin kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä nume-

roa  

Vaatimuksenmukaisuustodistuksen numero 

Teknisen hyväksynnän tunnus 

Tuotteen tekniset tiedot tuotteen tunnistamiseksi 

Mahdolliset lisätiedot esimerkiksi tuotteen sisäl-

tämistä käsittelyaineista 

 

 

Kuvio1. Esimerkki CE-merkistä  (Ympäristöopas 95 2002.) 
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4 CE-MERKINTÄOIKEUDEN HAKEMINEN  

Tuotteen CE-merkintäoikeus voidaan hakea kolmen erilaisen hakuprosessin kaut-

ta. Yksittäiselle rakennustuotteelle CE-merkinnän saaminen on yksinkertaisinta 

harmonisoidun tuotestandardin (hEN) avulla. Tuotteelle voidaan vaihtoehtoisesti 

hakea hyväksyntää Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän kautta (ETA) joko hy-

väksyntäohjeen (ETAG) avulla tai niin sanotulla konsensusmenettelyllä (CUAP).  

4.1 Harmonisoitu tuotestandardi (hEN) 

Standardilla tarkoitetaan kirjallista julkaisua, joka on laadittu yhteisten pelisääntö-

jen luomiseksi helpottamaan viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien elämää. 

EN-standardit laatii Euroopan standardisoimisjärjestö (CEN), joka on laatinut EN -

standardeja melkeinpä mille tahansa laitteelle, tuotteelle tai järjestelmälle. EN 

standardit vahvistetaan Suomessa SFS-EN -standardeiksi. Tuotteelle määritellään 

tuotestandardissa tietyt vaatimukset, jotka sen on täytettävä ennen kuin tuote sopii 

tarkoitukseensa. EN-tuotestandardi on jaettu kahteen osaan. Ne ovat vapaaehtoi-

nen ja harmonisoitu osa. Harmonisoiduksi tuotestandardiksi (hEN) kutsutaan sitä 

osaa, joka voidaan johtaa suoraan RTD:ssa esitetystä kuudesta olennaisesta vaa-

timuksesta (ER). Tästä syystä suurimpaan osaan yksittäisiä rakennustarvikkeita 

voidaan CE-merkintä hakea harmonisoidun tuotestandardin pohjalta. 

4.2 Hyväksyntäohje (ETAG)  

Kaikille tuotteille tai järjestelmille ei ole mahdollista laatia tai hankkia EN -

standardia niiden vaativuuden ja monimuotoisuuden takia. Tästä syystä EOTA eli 

European Organisation for Technical Approvals on valmistellut erilaisia hyväksyn-

täohjeita, joiden sisällön täytettyään järjestelmä voi saada Eurooppalaisen tekni-

sen hyväksynnän (ETA-hyväksynnän) ja tätä kautta luvan tuotteiden CE-

merkintään. Hyväksyntäohjeita on valmisteltu 1990-luvulta lähtien ja vuoden 2011 

loppuun mennessä niitä oli yli 30 erilaista. Hirsitalojärjestelmälle on oma euroop-

palainen tekninen hyväksyntäohje ETAG 012: Guideline for European technical 
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approval of log building kits (Hirsirakenteisten rakennussarjojen eurooppalaista 

teknistä hyväksymistä koskevat ohjeet). Työ toimii ohjeena sekä hyväksynnän ha-

kijalle että hyväksyntä- ja ilmoitetulle laitokselle. Myönnetty ETA-hyväksyntä on 

voimassa kerrallaan viisi vuotta. 

4.3 Konsensusmenettely (CUAP)  

Harmonisoitua tuotestandardia ja valmista tuotehyväksyntäohjetta ei kaikissa ta-

pauksissa tuotteelle tai järjestelmällä ole olemassa. Tässä tapauksessa tuotteelle 

haetaan ETA-hyväksyntää niin sanotun CUAP -menettelyn kautta. Hyväksynnän 

myöntäminen tässä menettelyssä perustuu olemassa olevaan tietoon tuotteesta 

sekä tarkkoihin testituloksiin tuotteen tarkoitetusta käytöstä. 

4.4 Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen 

Kaikkien kolmen eri hakumallin vaatimuksenmukaisuus pitää todistaa niin sanotul-

la AC-menettelyllä. Menettelyn tarkoitus on ohjata tuotteen valmistajan huomio 

tuoteprosessien tarkkailuun ja näin lopputuotteen laatuun, jotta rakennustuotedi-

rektiivissä annetut vaatimukset turvallisuudesta täyttyisivät. Jokaisen tuoteryhmän 

osalta on erikseen päätetty mihin AC - luokkaan se kuuluu. Tuotteen valmistajan ja 

ilmoitetun laitoksen tulee hoitaa annetun luokituksen mukaisesti sille kuuluvat teh-

tävät.  

(Riipola 2011.) 
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Kuvio 2. Vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa käytettävät menetelmävaih-
toehdot ja eri osapuolten tehtävät. (Ympäristöopas 95 2002.) 

 
Esimerkiksi erityistarvikkeet, kuten sementti, kuuluvat luokkaan 1+, lamellihirret 

luokkaan 1, tiilikate ja betonikattotiilet luokkaan 4, ikkunat ja ovet luokkaan 3 ja 

sisäverhouspaneelit luokkaan 4. Tästä syystä luokkaan 1 ja 3 kuuluville tuotteille 

pitää ilmoitetun laitoksen tehdä tuotteen tyyppitestaus, joka hirsitalojärjestelmän 

kohdalla tarkoittaa muun muassa vesi- ja ilmantiiviyskokeita. Kun ilmoitettu laitos 

on todennut, että valmistettu tuote ja yritys täyttää AC-luokitukseen kuuluvat eh-

dot, se myöntää tuotteen valmistajalle vaatimuksenmukaisuustodistuksen (liite 1). 

Todistus annetaan kaikille hyväksytyille tuotteille, jotka kuuluvat AC-luokkiin 1+, 1, 

2+ tai 2. Myönnetty todistus siis kertoo, että tuote on harmonisoidun tuotestandar-

din tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen eli CE-merkintäkelpoinen. 

Tuotteen valmistaja vakuuttaa ostajalle vaatimuksenmukaisuusvakuutuksella, joka 

on yrityksen itsensä tekemä,  että tuotannon laadunvalvonta, joka sillä on käytös-

sään, on riittävä, tuotteen CE-merkintätiedot pitävät paikkaansa ja tuote on var-

mennettu varmennus- ja testimenetelmillä. 
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4.5 Yrityksen resurssit merkintä prosessin läpiviemiseen  

Tuotteen CE-merkintäoikeuden hakeminen on monivaiheinen ja aika kallis proses-

si. Yritys voi hakea CE-merkintäoikeutta valmistamalleen tuotteelle, jos se voidaan 

määritellä ja esittää vaatimusten mukaisesti. ETA -hyväksynnän kautta haettavas-

sa CE-merkintäoikeudessa rahan ja ajan käytön suhteen yrityksen kannattaa en-

nen prosessin aloittamista hahmottaa omat resurssit. Muun työn ohella ETA-

aineiston sisällön kokoaminen voi olla mahdotonta, jos yrityksen toiminta on laaja-

alaista. Yrityksen olisi tässä tapauksessa hyvä palkata ulkopuolinen tekijä työlleen 

tai niin kuin tässä tapauksessa, antaa rakennusalan opiskelijalle opinnäytetyön 

aihe, jolloin yritys säästää kustannuksissa huomattavan summan eikä vie omilta 

työntekijöiltä resursseja töidensä hoitamisesta. CE-merkintäprosessin lopullista 

hintaa on yrityskohtaisesti hankala arvioida, koska yrityksellä voi olla tehtynä jo 

tuotetestauksia.   Yleensä se on noin 30 000–45 000 € riippuen yrityksen toimin-

nan laajuudesta. Hinta muodostuu muun muassa VTT:n tekemistä arviointikäyn-

neistä (n. 2500 €/ käynti), ETA -aineiston tarkistamisesta, ETA hyväksyntäraportin 

laatimisesta (164 €/h tammikuussa 2012), vaatimuksenmukaisuustodistuksen kir-

joittamisesta, pakollista tuotetestauksista (n. 3000 €/kpl) sekä ETA-aineiston ko-

koamisesta (materiaali- ja työkustannukset yrityksen sisällä) ja VTT:n suorittamista 

vuosittaisista tarkastuskäyntimaksuista. 
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5 HIRSITALOJÄRJESTELMÄN ETA-HYVÄKSYNTÄOHJE JA SEN 

SISÄLTÖ  

Puurakenteisen talon CE-merkinnän edellytyksenä on eurooppalainen tekninen 

tuotehyväksyntä ETA ja vaatimuksenmukaisuuden varmentaminen AC-luokan 1 

mukaisesti. Suomen ETA-hyväksyntälaitos on VTT Expert Services Oy. 

5.1 ETA-aineiston kerääminen  

ETA-aineiston kerääminen on yrityksen kannalta prosessin suurin työ. Yrityksen 

pitää tarkkaan määritellä, mitä se ottaa ETA-hyväksynnän piiriin ja mitä jättää pois. 

Valmistajan kirjallisessa aineistossa tulee olla seuraavat aihekokonaisuudet. 

1 Tuote  

ETA-hyväksyntä kattaa tuotteen, joka koostuu vähintään ETAGin luvussa 2 luetel-

luista osista. Valmistaja valitsee kokonaisuuden, jolle ETA haetaan. Eri tuotevaih-

toehdot voidaan käsitellä omina hyväksyntöinään (esim. matalaenergiatalo / nor-

maaliratkaisu / lämpimän ilmanalan talo).  

Tuote määritellään ensisijaisesti ETA-hyväksyntöjen liitteissä 1, 2 ja 3. Liite 1 sisäl-

tää yleiskuvauksen ja taulukoita ominaisuuksista ja materiaaleista. Liite 2 sisältää 

leikkauskuvia tyyppirakenteista. Liite 3 sisältää yksityiskohtia tyyppirakenteiden 

liittymistä. Valmistaja tekee liitteen 1 taulukot ja liitteet 2 ja 3. 

Liitteen 2 tarkoitus on kuvata rakennussarjan yleistä rakennetta; rakennejärjestel-

mää ja kantavia rakennekomponentteja, eristyskerroksia, verhouksia ja niin edel-

leen. Jos rakennussarjaa käytetään  märkätilojen yhteydessä, myös nämä raken-

teet tulee esittää. 

Liitteessä 3 pitää näkyä kaikki tekniseen arviointiin vaikuttavat asiat (rakennusfy-

siikka, kantavien rakenteiden periaatteet ja niin edelleen.). Eri vaihtoehdot esite-

tään riittävän selkeästi yksilöitynä. Esimerkiksi puuverhous ja tiiliverhous on syytä 

esittää erillisinä, mutta kaikkia katevaihtoehtoja ei välttämättä tarvitse esittää.  
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Liitteen 3 tarkoitus on kuvata rakennussarja yksityiskohtaisesti, jotta voidaan tehdä 

johtopäätöksiä esim. pitkäaikaiskestävyydestä, ilma- ja vesitiiveydestä, jotka arvi-

oidaan kokemuksen perusteella. Jos rakennussarjaa käytetään märkätilan yhtey-

dessä, nämä liittymät pitää esittää. Tarvittaessa voidaan näiden lisäksi toimittaa 

luottamuksellista materiaalia (”liite 4”) joka on muodollisesti hyväksynnän liite, mut-

ta ei esitetä hyväksynnässä. 

2 Materiaalit ja tarvikkeet 

Materiaaleista tehdään luettelo liitettä 1 varten. Käytettävien tuotteiden pitäisi olla 

CE-merkintästandardien mukaisia tai niillä pitäisi olla ETA -hyväksyntä. Jos käyte-

tään muita tuotteita, niin niiden toimivuus pitää osoittaa vastaavalla tavalla. Sellai-

set materiaalit, jotka voidaan vapaasti valita (esim. tapetit ja maalit) jätetään pois 

luettelosta. 

Ikkunoista ja ovista tehdään erillinen luettelo. 

Mukaan otetaan sellaiset tarvikkeet ja materiaalit, jotka ovat mukana toimitussisäl-

lössä ja sellaiset, joita valmistaja ei toimita, mutta sisältyvät ETA-hyväksynnän ar-

viointiin. 

Tuotenimet on syytä esittää, vaikka valmistaja aikoo käyttää samanarvoisia toisi-

aan korvaavia tuotteita. Komponenttien osalta määritelmä voi olla myös valmista-

jan piirustus. 

Aineistosta pitää selvitä kuinka materiaalit ja komponentit yksilöidään ja tunniste-

taan sellaisiksi, että ne vastaavat hyväksynnän perusteita. 

3 Ominaisuuksien todentaminen  

 

Valitun mallitalon pohjalta esitetään, kuinka tuote täyttää rakennustuotedirektiivin 

olennaiset vaatimukset (ER1-6). Todentaminen tapahtuu laskelmien, kokemuksen 

tai testauksien perusteella. Pysty- ja vaakakuormat sekä leikkausvoimat on otetta-

va huomioon rakenteiden lujuus- ja vakauslaskelmissa.  



22 

 

4 Suunnittelu 

Esitetään mallitalon avulla, miten valmis rakennus on suunniteltu käyttäen hyväksi 

rakennussarjan osia ja niiden todennettuja ominaisuuksia. Osiin ja liitoksiin viita-

taan siten, että käytetään suoraan liitteiden 1, 2 (Liite 1) ja 3 aineistoa. 

Mallitaloksi valitaan mieluiten joku todellinen kohde, jossa esiintyy erikoisosia. Mal-

litalosta esitetään lupasarjan lisäksi rakennekuvat ja elementtikuvat tai hirsiseinä-

kuvat, rakennelaskelmat ja oleellisten vaatimusten täyttyminen. Kuvissa voidaan 

viitata valmistajan muihin vaihtoehtoihin. 

5 Ohjeet 

Esitetään voimassa olevat tuotteen pakkaamista, kuljetusta ja varastointia koske-

vat ohjeet. 

6 Laadun varmistus 

Esitetään käytössä oleva laadunvarmistusjärjestelmä. Sen pitää vastata hyväksyn-

tälaitoksen tekemää tarkastussuunnitelmaa (”Control plan”). Hakija täydentää tar-

vittaessa menettelyjä hyväksyntälaitoksen ohjeiden mukaan. 

5.2 Aineiston käsittely ja ETAn laadinta 

Valmistaja lähettää kirjallisen aineiston, joka esiarvioidaan ja siitä todetaan aineis-

ton riittävyys, josta saadaan palaute korjaustarpeineen. Tämän jälkeen hakija täy-

dentää tarvittaessa aineistoa hyväksyntälaitoksen antaman palautteen mukaan. 

Tämä toistetaan, kunnes kaikki vaadittava on saatu kokoon. Kun lopullinen aineis-

to on toimitettu, niin hyväksyntälaitos arvioi sen ETAG 012:n mukaan. Arvioinnin ja 

tehdaskäynnin perusteella laaditaan englanninkielinen arviointiraportti ja ETA-

hyväksynnän luonnos. Siinä esitetään tuotteesta kaikki sellaiset tiedot, joiden pe-

rusteella tuote on tunnistettavissa ja otettavissa käyttöön. Arviointi raportti on luot-
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tamuksellinen, mutta se lähetetään EOTA -laitoksille tiedoksi yhdessä ETAn luon-

nosten kanssa. 

Ohjeellinen aikataulu ETAn luonnoksen valmistumiselle on 2 kk siitä, kun koko 

aineisto on valmis arvioitavaksi. ETAn lausuntokierros EOTAssa on 2kk. Jos lau-

suntokierroksella tulee kommentteja, niihin vastataan. Uusi luonnos menee uudel-

leen kommentoitavaksi, jos kommenttien luonne sitä edellyttää, mutta vain kuu-

kaudeksi. 

Tämän jälkeen hyväksytty laitos viimeistelee ja julkaisee ETAn. Hakija voi halutes-

sa tilata ETAn myös suomen- tai ruotsinkielisenä. 

ETA on voimassa viisi vuotta, ellei tuotteessa tai tuotannossa tapahdu siihen vai-

kuttavia muutoksia. Viiden vuoden jälkeen ETAn myöntänyt tarkastuslaitos tekee 

tarkastuskäynnin ja sen tulosten perusteella voi vahvistaa ETAn uudelleen voi-

maan viideksi vuodeksi tai ETA voidaan päivittää. 

5.3 AC-menettely, tuotteen testaus ja laadunvalvonta  

Valmistaja voi kiinnittää tuotteeseen CE-merkinnän, kun seuraavat edellytykset 

täyttyvät: 

1 Tuotteen tyyppitestaus tai alkuarviointi 

Tuotteen tyyppitestaus tai alkuarviointi tehdään kunkin tuoteryhmän harmonisoi-

dun tuotestandardin tai ETA-hyväksyntä ohjeen mukaisesti. Standardissa sano-

taan, mitkä ominaisuudet pitää aina testata ja mitkä voidaan lisäksi testata. Stan-

dardissa annetaan ohjeet myös näytteenottoa, testausta ja testaustulosten arvioin-

tia varten. Aikaisempia standardien mukaisia testien tuloksia voidaan käyttää hy-

väksi. Tämän työn tekee ilmoitettu laitos. 

2 Tehtaan sisäinen laadunvalvonta 

Yrityksellä on oltava dokumentoitu laadunvalvontajärjestelmä, joka kattaa standar-

din edellyttämät ominaisuudet. Laadunvalvontajärjestelmän ei tarvitse olla sertifioi-
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tu laatujärjestelmä. Järjestelmä perustamisen, dokumentoinnin ja ylläpitämisen 

tekee valmistaja itse. Valmistaja itse suorittaa myös sisäisen laadunvalvonnan. 

3 Tehtaalta otettavien näytteiden testaus suunnitelmien mukaan 

Suunnitelma tehtaalta otettavien näytteiden testaamisesta tehdään harmonisoidun 

tuotestandardin tai ETA-hyväksynnän ehtojen mukaisesti. Tämä osatehtävä käsi-

tellään yleensä sisäisen laadunvalvonnan yhteydessä. Suunnitelman laatimisen 

kuin testauksenkin voi tehdä valmistaja itse. 

4 Tehtaan toiminnan ja sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus 

Ilmoitettu laitos varmistaa, että tehtävät 1‒3 on suoritettu harmonisoidun tuote-

standardin tai ETA-hyväksynnän vaatimusten mukaisesti. Tämä tehtävä koostuu 

kolmesta eri osasta. 

a) tuotteen tyyppitestaus tai alkuarvioinnin tarkastuksesta, jos testauksen tehnyt 

joku muu laitos kuin VTT Expert Service Oy. 

b) tehtaan sisäisestä laadunvalvonnan dokumentaatiosta ja tehtaalta otettavien 

näytteiden tuotesuunnitelman ennakkoarvioinnissa. 

c) tehtaan toiminnan laadunvalvontajärjestelmän soveltamisesta sekä tehtaalta 

otettavien näytteiden testaamisen alkutarkastuksesta. 

5 Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta 

VTT tekee seurantakäyntejä tehtaalla. Seurantakäyntien lukumäärä vuodessa on 

harmonisoidun tuotestandardin tai ETA-hyväksynnän mukainen. Käynneillä tode-

taan, ettei tuote ole oleellisesti muuttunut ja että valmistaja edelleen suorittaa si-

säistä valvontaa ja testausta tehtävien 2 ja 3 mukaisesti. 

(Riipola 2011.) 
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6 MAANHONKA HIRSITALOJEN  ETA-AINEISTO  

Maanhonka hirsitalot on keskikokoinen pääosin lamellihirsistä koostuvaa raken-

nussarjaa toimittava yritys. Yrityksen päämarkkina-alueita ovat kotimaan lisäksi 

Ranska, Ukraina ja Venäjä. Ulkomaan vienti on noin 30‒40 % tuotannosta. Yritys 

on perustettu vuonna 2000. Yrityksen päätoimiala on hirsien ja palkkien höyläys ja 

työstöt. Yritys tuottaa myös suunnittelupalvelua. Muu osa Maanhongan toimitta-

masta rakennussarjasta muodostuu toimittajien tuotteista.  

Maanhonka hirsitalojen toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan alaisuu-

dessa on suunnittelupäällikkö ja tuotantopäällikkö. Työntekijöitä yrityksellä on tällä 

hetkellä 9.  Osa palvelujen tuotosta ostetaan alihankintana.  

Maanhonka hirsitalojen mallistosta löytyy lamelli- hirsikokoja pystylamellina 88 x 

180, 113 x 180, 134 x 208 ja 202 x 208 mm ja vaakalamellina 165 x 250 ja 207 x 

250 mm. Näiden lisäksi on saatavana myös lamellihirsikoko 240 x 208 mm.  

6.1 ETA-aineiston kokoamisen lähtökohdat  

Maanhonka hirsitaloilla on ollut aiemmin ETA hyväksyntä, joka on vanhentunut 

11/2010. Tätä aineistoa on käytetty hyväksi työssä. Kuvat ja U-arvolaskelmat on 

jouduttu pääosin päivittämään muuttuneiden energiamääräysten sekä muuttunei-

den lambda-arvojen vuoksi. Myös muita muutoksia on tullut, kuten liukurautoja 

ynnä muita sellaisia pieniä osia. Materiaalia oli siis aika paljon, mutta niiden yhteen 

kokoaminen ja päättäminen, mitä otetaan mukaan päivitettävään ETAan, ovat ai-

heuttaneet jonkin verran päänvaivaa. Kaiken kaikkiaan projekti eteni aika helposti 

ja kaikki tarvittava informaatio saatiin aika nopeasti niin VTT:ltä kuin valmistajalta-

kin. 
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6.2 Yrityksen ETA-aineisto  

Yrityksen ETA-aineisto on esitetty seuraavassa kansioittain. ETA-aineiston tavoit-

teena on esittää yrityksen koko toiminta. Koska aineisto on luottamuksellista, sen 

esittäminen kokonaisuudessa ei ole mahdollista. 

6.2.1 Tuotekuvaus 

Maanhonka hirsitalot on valmiita hirsitalojärjestelmiä tehtaassaan valmistava talo-

tehdas. Kukin talo toimitetaan pakettina ja kootaan paikan päälle jo valetun perus-

tuksen päälle. Pääasiallinen kantava rakenne taloissa on hirsirunko, joka voi sisäl-

tää liimapuupilareiden lisäksi vaakapalkkeja. Hirsikehikko voi sisältää metalliosia, 

kuten kierretankoja, ruuvijalkoja, liukurautoja sekä liittimiä ja kiinnikkeitä. Seinät 

ovat pääosin liimattua lamellihirttä, mutta seinissä voi olla myös lisälämmöneristys 

ja rakennuslevyä sekä paneelia. Kantavat vaakarakenteet ovat yleensä valmistettu 

liimapuusta, mutta myös muita puurakenteita voidaan käyttää. Rakennussarjaan 

kuuluu hirsikehikon ja puuosien lisäksi myös tarvittavat liimapuurakenteet, katto-

tuolit, ikkunat ja ovet, lämpöeristys, ilman ja kosteuden sulut, vuorilaudat, verhouk-

set, kattomateriaalit, ruodelaudoituksen ja kiinnikkeet.  

6.2.2 Materiaalit  

Kansio sisältää rakennussarjassa käytettävät materiaalit tärkeimpine ominaisuuk-

sineen, kuten lambda-arvoineen. Luetteloidut materiaalit todennetaan EN-

standardeilla ja ominaisuudet ilmoitetaan vähimmäisarvoina. Materiaalitoimittajaa 

voi vaihtaa, mutta uuden materiaalin ominaisuudet täytyy olla vähintään samanar-

voiset vanhan materiaalin kanssa. 
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6.2.3 Vaatimukset  

Organisaatio 

Suunnittelijat vastaavat lupa- ja rakennekuvien oikeellisuudesta. 

Laadunvarmistus 

Rakennesuunnittelijan tulee olla koulutukseltaan vähintään insinööri. Rakennelas-

kelmat suoritetaan viimeistään 1.7.2013 Eurokoodi 5:n mukaan ja yritys kouluttaa 

kaikki työntekijät eurokoodien mukaiseen laskentaan. 

Sopimukset 

Kohteita suunnittelevat myös talon ulkopuoliset suunnittelijat. 

6.2.4 Suunnittelu  

Tarjousvaiheessa on määritelty se rakennussarja, jonka pohjalta aloitetaan suun-

nittelu. Mitat, seinän korkeus, katon kaltevuus, rakenne ja materiaali, ikkunoiden ja 

ovien koot ja paikat sekä kantavat rakenteet pääpiirteittäin ovat jo selvillä. Myynti-

päällikkö käy läpi toimituksen sisällön suunnittelupäällikön kanssa ennen kaupan 

vahvistusta.  

Suunnittelupäällikkö delegoi rakennesuunnittelijoille kohteet ja antaa yksilölliset 

suunnitteluohjeet kohteen suunnittelijalle. Hän tekee myös itse suunnittelua.  

Rakennuslupakuvat tehdään luonnosten ja tilaussopimuksen perusteella, ellei asi-

akkaalla niitä vielä ole. Perustusten mittapiirustus tehdään lupakuvien mittojen 

mukaan ja lähetetään asiakkaalle.  

Hirsikuvat tehdään lupakuvien pohjalta. Hirsikuvat hyväksytetään asiakkaalla sil-

loin, kun asiakas on hankkinut lupakuvat muualta ja aina ulkomaan toimituksissa. 

Tässä vaiheessa tarkastetaan, että rakennus sopii perustuksille ja että kaikki tar-

vittavat pilarianturat ovat perustusten mittakuvissa. Vastuuta mahdollisista virheis-

tä ei silti voi sysätä asiakkaalle. 



28 

 

Rakennekuvat tehdään edellisten perusteella. Rakennekuvat lähetetään asiak-

kaalle hyväksyttäviksi. Tässäkään tapauksessa vastuuta mahdollisista virheistä ei 

voi sysätä asiakkaalle. 

Suunnittelija tekee tilaukset toimittajien tuotteista. Tässä vaiheessa hän tarkistaa 

vielä aukkojen oikeat koot hirsikuvista verraten niitä lupakuviin ja merkitsee puu-

merkin tarkastuslistaan. Pääsääntönä on, että rakenne- ja hirsikuvat ovat valmiita 

ja hyväksytettyjä ennen tilausten tekoa.  

Suunnittelija tekee materiaaliluettelon tarjouslaskennasta saadun pohjan perus-

teella. Suunnittelijalla on apuna materiaalikansio, jossa on ETA:n materiaaliluette-

lo. Jos kuitenkin käytetään sellaista osaa, mitä ei ole ETA:ssa mainittu, arvioidaan 

tämän osan ominaisuudet aina erikseen, ellei niitä ole vielä arvioitu. Jokaisesta 

uudesta komponentista täytetään arviointilomake. Uusien osien arvion on vähin-

tään täytettävä ETA:ssa mainitun tuotemerkin vaatimukset. Ominaisuuksista pyy-

detään valmistajalta todistus. Arviointilomake kopioidaan ja liitetään todistusten 

kera materiaalikansioon. Materiaalikansiosta löytyy kuvaus kaikista rakennussar-

jassa käytettävistä komponenteista. Suunnittelupäällikkö hoitaa materiaalikansion 

päivityksen ja huolehtii siitä, että ajan tasalla oleva materiaalikansio on kaikkien 

suunnittelijoiden ja tuotannon saatavilla. Tarvittaessa materiaalikansiosta otetaan 

identtisiä kopioita. Kaikkia kopioita päivitetään yhtä aikaa. Materiaalikansiota voi-

daan myös pitää sähköisessä muodossa. Tällöin vain kopiot toimittajien todistuk-

sista liitetään materiaalikansion paperiversioon. Tämä kansio on suunnittelupäälli-

köllä. Suunnittelupäällikkö huolehtii myös siitä, että tuote, joka ei jostain syystä 

enää täytä vaatimuksia, poistetaan materiaalikansiosta.  

Suunnittelija tekee myös materiaaliluettelon. Materiaaliluettelo tehdään lupa- ja 

rakennekuvien perusteella. Tässä vaiheessa suunnittelija käy vielä kaikki kuvat 

läpi ja merkitsee puumerkin tarkastuslistaan.  

Kun suunnitelmat on hyväksytty, suunnittelija tekee hirsien työstöjen koodaukset. 

Suunnitelmien valmistuttua toinen henkilö, jolla on rakennusalan tekninen koulutus 

ja kokemusta hirsitalosuunnittelusta, tarkastaa suunnitelmat ja allekirjoittaa tarkas-

tuslistaan. Tarkastuslistasta otetaan kopio. Kopio laitetaan asiakaskansioon ja al-
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kuperäinen lista lähtee suunnitelmien mukana tuotantoon. Suunnitelmat voivat 

lähteä tuotantoon vasta sitten, kun kaikki tarkastukset on tehty. 

 

Kuvio 3. Suunnitteluprosessi. 

Lupakuvat 

Perustusten 

mittakuvat 

Hirsikuvat 

Rakenne-

kuvat 

Tilaukset 

Tuotan-

toon 

Korjaavat 

toimenpiteet 

 



30 

 

 

6.2.5 Ohjeet  

Organisaatio 

Ohjeiden päivittämisestä ja täydentämisestä ovat vastuussa kaikki yrityksen työn-

tekijät ja niiden ajantasaisuudesta vastaa kyseisen vastuualueen päällikkö. 

Tuotannon ohjeet 

ETA-aineiston minimivaatimuksena ovat ohjeet tuotteen pakkaamisesta, kuljetuk-

sesta ja varastoinnista ennen toimitusta. Yrityksellä on käytössään erillinen pakka-

us-, kuljetus- ja varastointiohje.   

Asiakkaan ohjeet 

Asiakkaalle lähetetään kuvien yhteydessä hirsitalon huolto-, hoito- ja käyttöönotto-

opas. Lisäksi vielä erillinen huoltokirja, johon kirjataan kaikki kiinteistön huoltoon 

hoitoon ja kunnostukseen liittyvät asiat. ETA -aineisto edellyttää rakennuksen 

huolto-ohjeiden lähettämistä asiakkaalle. Rakennuksen käyttö- ja huoltokirja on 

tullut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti pakolliseksi vuoden 2000 alusta al-

kaen kaikkiin uusiin asuinrakennuksiin.  

 

Asennusohjeet 

Maanhonka hirsitaloilla on erittäin kattava 46 -sivuinen asennusopas, joka palve-

lee asiakkaiden tarpeita hyvin. Asennusoppaassa kerrotaan tuotteen varastointioh-

jeista aina viimeisien listojen asennukseen kaikkine mahdollisine välivaiheineen 

ottaen hirsien painumisen huomioon.  
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6.2.6 Tuotannon laadunvarmistus 

Organisaatio 

 

Tuotantopäällikkö on vastuussa tuotannosta ja sen laadusta. Jokainen työntekijä 

vastaa omalta osaltaan laadusta. 

Prosessiin liittyvät laadunvalvontaohjeet: 

Seuraavat toimenpiteet suoritetaan tuotannossa. Kaikista toimenpiteistä tehdään 

merkintä tuotannon tarkastuslistaan.  

1. Todetaan, että suunnittelun tarkastuslista on täytetty. 

2. Hirsiaihioiden laatutarkastus. Tarkastetaan, että hirsiaihiot täyttävät la-

mellihirren raaka-aineelle asetetut laatuvaatimukset. Raaka-aine, joka 

ei täytä lamellihirren laatuvaatimuksia merkitään. Aihiosta voidaan kat-

kaista sellainen osa pois, joka ei täytä vaatimuksia. Raaka-ainetta, jos-

sa on vain visuaalisia vikoja, voidaan käyttää toisarvoisissa paikoissa 

kuten lisäeristysseinän kanssa, kalusteiden taustoissa tai salvoksen 

kohdalla. Muu lamellihirreksi kelpaamaton raaka-aine hylätään. Jos 

sama vika toistuu usein (yli 5 kertaa/toimitus), täytetään poikkeamara-

portti ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. 

3. Lujuuslajittelu. Palkeiksi ja pilareiksi menevät hirret valitaan lujuuslajit-

teluohjeen mukaan.  

4. Delaminointikoe joka kuukauden 1. ja 15. päivä. Mikäli ajankohta ajoit-

tuu vapaapäivään, niin koe voidaan tehdä vapaapäivää edeltävänä tai 

vapaapäivän jälkeisenä seuraavana arkipäivänä. Koe tehdään stan-

dardin EN 391 mukaisella delaminointikokeella A, joka arvostellaan 

standardin EN 386 mukaan tai EN 391 mukaisen menettely B:n mu-

kaan, jolloin delaminointiprosentti on alle 10 % ensimmäisen käsittelyn 

jälkeen ja alle 15 toisen käsittelyn jälkeen. Menettelyn B mukaan testat-

tua lamellihirttä voidaan käyttää kosteusluokissa 1,2 ja 3. 
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5. Hirren mittatarkkuuden tarkastaminen höyläyksen jälkeen. Hirsi saa 

poiketa ±1,5mm nimellismitastaan. Tarvittaessa tehdään uudet aset-

teet. 

6. Hirren laatutarkastus höyläyksen jälkeen. Tarkastetaan, että hirsiaihiot 

täyttävät lamellihirren raaka-aineelle asetetut laatuvaatimukset. Hirret, 

jotka eivät täytä lamellihirren laatuvaatimuksia merkitään. Menetellään 

kuten kohdassa 2. 

7. Hirren laaduntarkastus ennen työstöä. Huonot kohdat katkaistaan pois 

tai sijoitetaan toisarvoisiin paikkoihin.  Myös aiemmin merkityt huonot 

kohdat katkaistaan pois. Katso kohta 2. 

8. Koenurkan valmistus ja sovittaminen. Jos havaitaan poikkeavuuksia, 

niihin puututaan välittömästi. 

9. Nurkankaulan mittaus Hundeggerillä vähintään kahdesti vuorossa tai 4 

tunnin välein, Salvoxella jokaisesta toimituksesta ja aina teränvaihdon 

jälkeen. 

10. Kappaleen laaduntarkastus. Katso kohta 2. 

11. Hirren kosteuspitoisuuden mittaus. Kosteuden on oltava olla Rh = 16 ± 

2 %. Poikkeavuuden syy selvitetään ja sen korjaamiseksi ryhdytään 

toimenpiteisiin. 

12. Tarkastetaan, että toimituksen mukana lähtevät uusimmat kuvat. Tämä 

tarkastus tehdään toimitusta edeltävänä päivänä.  

13. Toimittajien tavaroiden tarkastus. Määrien on vastattava materiaaliluet-

telossa ja rahtikirjassa ilmoitettuja määriä, kuljetusvauriot, tuote vastaa 

tilausta. Mikäli jossain yllämainitussa kohdassa ilmenee poikkeuksia, 

asia selvitetään heti kuljetusyrityksen tai toimittajan kanssa.  

14. Toimitussisällön tarkastus. Kerättyä toimitussisältöä verrataan materi-

aaliluetteloon. Poikkeavuudet kirjataan, niiden syy ilmoitetaan ja poik-

keama korjataan. Erityisesti tarkkaillaan sitä, että tuote vastaa materi-
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aalikansion (ETA:n mukaista) tuotetta. Tarkastetaan myös vauriot. Tar-

vittaessa ryhdytään toimenpiteisiin. 

Toimitus ei voi lähteä asiakkaalle ennen kuin tuotantopäällikkö on allekirjoittanut 

tarkastuslistan. Tuotantopäällikkö laittaa tarkastuslistat (suunnittelun ja tuotannon) 

sekä niiden mukana olevat mahdolliset liitteet laaduntarkkailukansioon. Tuotanto-

päällikkö ylläpitää laaduntarkkailukansiota. Laaduntarkkailukansiota voidaan pitää 

myös sähköisessä muodossa. 
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Kuvio 4. Tuotantoprosessi. 
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6.3 ETA -päivitystarkastus  

Maanhonka hirsitalojen ETAn todettiin tarvitsevan päivitystä tehdaskäynnin ha-

vaintojen perusteella. Käynti suoritettiin marraskuussa 2010. 

VTT:n raportin mukaan päivitystä vaativat piirustukset. Eristysmateriaalien lamb-

da-arvot piti myös muuttaa vastaamaan tämän päivän tasoa. 

Suunnittelun ja tuotannon seuranta- ja tarkastuslomakkeet piti myös saattaa ajan 

tasalle. 

Muita päivitettäviä asioita olivat: Reklamaatiolomake, suunnitteluohjelma, alihank-

kijoiden materiaalien todentaminen sertifikaateilla ja todistuksilla. 

6.4 ETAn päivitys 

Näiden tietojen perusteella aloitettiin päivitysprosessi toukokuussa 2011. Alusta-

vaksi aikatauluksi sovittiin 30.8.2011. Kesän aikana suoritettiin piirustuksien päivit-

tämisen ajanmukaisiksi ja kerättiin alihankkijoilta sertifikaatit ja muut mahdolliset 

todistukset. Tuotannolle ja suunnittelulle tehtiin omat tarkastuslomakkeensa. Tämä 

osuus saatiin suoritettua elokuun puoliväliin mennessä, jolloin materiaali lähetettiin 

arvioitavaksi VTT:lle. Sieltä tuli vastaus joulukuussa, jolloin he olivat ottaneet ma-

teriaalin arvioitavaksi. Lopulliset korjausehdotukset tulivat tammikuussa 2012. Näi-

tä korjauksia on tehty tammi-maalikuun aikana ja ne saatiin valmiiksi 20.3.2012, 

jolloin materiaali lähetettiin uudelleen arvioitavaksi. 
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7 JATKOTOIMENPITEET  

Tällä hetkellä työssä on odotusvaihe menossa eli odotellaan VTT:n lausuntoa. Kun 

VTT:ltä tulee vastaus, tehdään viimeiset hionnat ja yritys saa merkintäoikeuden 

tuotteelleen. Tämän jälkeen yrityksen täytyy täyttää suunnittelun ja tuotannon tar-

kastuslomakkeet, jotka VTT tarkastaa vuotuisilla tarkastuksillaan. Yrityksen on 

myös noudatettava olemassa olevaa laatukäsikirjaa ja siinä olevia ohjeistuksia. 
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8 YHTEENVETO  

Tämän opinnäytetyön perustana oli saada Maanhonka hirsitaloille CE-

merkintäoikeus ennen määräajan umpeutumista.  Vaikka prosessi jää kesken eikä 

kaikkia tuloksia ehdi tähän työhön laittamaan, mielestäni prosessi sujui kivutto-

masti ja kaikkien yhteistyökumppaneiden välillä helposti. Vaikka prosessi on yri-

tykselle kallis, se on asiakkaille ja tätä kautta myös yrityksille kannattava, koska 

yritysten tuotoksia pystytään tämän järjestelmän kautta valvomaan entistä tehok-

kaammin ja asiakas tietää, mitä saa tilatessaan tuotteen. Näin ollen reklamaatioi-

den määrä vähenee ja asiakastyytyväisyys kasvaa ja toivotaan, että saamme 

markkinoitua suomalaisen hirsitaloteollisuuden tuotteita ulkomaille entistäkin te-

hokkaammin. 
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LIITE 1 

Liite 1 on ETA aineiston liite 2. 
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General view of the building kit, beam construction 
The figure presents the kit in 1.2 built with a roof construction made of beams
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1.1.1 External walls 

 

 
1.Log 88x180, 113x180, 134x208, 180x208, 202x208, 207x250  
2.Log panel 18x180, 20x208, 28x208, 25x250  
3. Ventilation battens  
4. Windscreen. 
6.  Insulation 45…145mm 
7. Gypsum plasterboard  
8.Moisture barrier (Raniplast or Alupap-125 (sauna)) 
9. Panel, spruce  
10. Brickwork 
11. Water proofing when needed, water vapour penetration  ≤ 85·10-12 kg/m²sPa + cover 
(not part of the kit) 
13. Frame 48 x 48…223 
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Internal walls 

 
    
 
 
1.Log 88x180, 113x180, 134x208, 180x208, 202x208, 207x250 
2.Log panel 18x180, 25x205, 25x250, 25x320 
3.Ventilation battens 
6.Insulation 45…145mm 
7.Gypsum plasterboard  
8.Alupap-125 
9.Panel, spruce  
10.Brickwork 
11.Water proofing, water vapour penetration  ≤ 85·10-12 kg/m²sPa. 
13.Frame 48 x 48…223 
7.Gypsum plasterboard  
8.Alupap-125 
9.Panel, spruce  
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Suspended floors and flooring on slab on ground 

 

3.Supporting rail for weathershield 22*100 
4.Weathershield 25mm 
5. Main support beams 48*73...48*223 k600 
6.Insulation  
8. Moisture barrier, Raniplast 
12. Flooring boards 28x95  
13. Supporting rail 48*73...48*223 k600 
14. Battens  22*100 k1000 
15. Concrete slab (not including the kit) 
16..Flooring boards of terrace , 28*95 
impregnated 
17.Floor joists of terrace 48*73...48*223  
 impregnated  k600 
18.Support beam of terrace 48*73...48*223  
 impregnated 
19.Felt under the battens 
20.Insulation, Thermisol EPS 100 Floor 50-
150mm (not part of the kit)  
21.Chipping (not including the kit) 
22.Coating of the floor (not including the kit). Fall 
and water insulation in the rooms where water is 
used. Water vapour penetration of water 
insulation have to be  ≤ 30·10-12 kg/m²sPa. 
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Intermediate floors 

 

3. Battens 48x48 k400...k600 
5. Ceiling beams 
6. Insulation 
9. Ceiling panel, in sauna spruce 
8.building paper or Alupap-125 (sauna) 
12. Flooring boards  
13. Floor battens 
 

 

 
Roofing constructions 
YP1 

  
YP2 

  
 
Observe that YP2 is not suitable to be used in Northern Europe or corresponding conditions. 
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YP3 
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 3. Battens/ventilation 

4. Windscreen 
5.  Supporting joists 
6. Insulation 
8. Moisture barrier 
9.Ceiling panels 
13.Supporting rail 
14. Battens 48x48 
16. Flooring boards of balcony 28x95, impregnated 
17. Floor joists of balcony  48*73...48*223 impregnated 
19. Double felt 
20.Insulation, XPS 
24. Roofing matherial (YP5:felt) 
25. Roof underlay (if felt is used, then underlay felt shall be on the roof boarding). If  YP 2  
is used then roof underlay have to be Tyvek Soft 1460B or equivalent underlay, in other  
cases Tyvek SuproT 2507B 
26.Battens for roofing material (or roof boarding when using felt) 
27. Insulation EPS 
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3. Battens/ventilation 
5. Supporting joist 
6.Insulation 
7.Gypsum plbasterboard 
8.Moisture barrier (Raniplast or alupap-125(sauna)) 
9. Panel 
11.Water proofing, water vapour penetration  ≤ 85·10-12 kg/m²sPa. 
22. Cover 
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  Liite2 

 

 


