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Opinnäytetyön aiheena oli CE-merkinnän hankkiminen suihkusuojille. Opinnäy-
tetyössä selvitettiin merkinnän edellyttämät toimenpiteet ja toteutettiin ne yhteis-
työssä yrityksen kanssa. Työn tilaaja Koillismaan Lasi Ky tarvitsi CE-merkinnän 
valmistamilleen suihkusuojille, sillä 1.7.2013 voimaan astunut uusi rakennus-
tuoteasetus teki sen pakolliseksi kaikille harmonisoidun tuotestandardin piiriin 
kuuluville rakennustuotteille. Työn tavoitteena oli saada kaikki tarvittavat toi-
menpiteet tehtyä, jotta Koillismaan Lasi Ky voisi kiinnittää CE-merkinnän tuot-
teisiinsa 1.7.2013 mennessä. 
 
Opinnäytetyön toteutus aloitettiin tutustumalla CE-merkinnän saamisen edellyt-
tämiin vaatimuksiin, rakennustuotedirektiiviin ja -asetukseen sekä suihkusuojiin 
sovellettavaan harmonisoituun tuotestandardiin SFS-EN 14428 ja tuotekohtai-
siin vaatimuksiin. Tämän jälkeen määritettiin, tarvitseeko tuote ilmoitetun laitok-
sen antaman riippumattoman testauksen. Materiaaliin tutustumisen jälkeen CE-
merkinnän toteuttaminen päätettiin jakaa kahteen osaan: tyyppitestaukseen, 
joka ulkoistettiin, sekä laatujärjestelmän (FPC) dokumentointiin, joka toteutettiin 
tämän opinnäytetyön puitteissa. 
 
Tyyppitestaus suoritettiin Tampereella sijaitsevan Innovator Network Oy:n toi-
mesta, ja yritys toimitti testausraportin suorittamistaan testeistä. Testaustulosten 
perusteella pääteltiin tuotteiden vaatimustenmukaisuus sekä laadittiin tarvittavat 
tekniset asiakirjat. Testaustulosten perusteella tuotteet vastasivat suihkusuojia 
koskevan SFS-EN 14428 -standardin vaatimuksia. 
 
Yrityksellä ei ollut ennestään kirjallista laatujärjestelmän kuvausta, joten laatu-
käsikirjaa alettiin rakentaa alusta asti. Laatukäsikirjan rakentamisessa käytettiin 
apuna ISO 9000 -sarjan standardeja. Ensimmäinen versio laatukäsikirjasta saa-
tiin valmiiksi maaliskuun 2013 alussa, jonka jälkeen laatujärjestelmää parannet-
tiin ja kehitettiin, jotta se vastaisi paremmin ISO 9001 -standardin vaatimuksia ja 
yrityksen omia tarpeita kehittää toimintaansa. Koska opinnäytetyön aikana saa-
tiin toteutettua tyyppitestaus ja muut standardin edellyttämät toimet, voitiin lo-
puksi laatia suoritustasoilmoitukset ja kiinnittää CE-merkintä tuotteisiin. 
 
 
Asiasanat: CE-merkintä, laadunohjaus, laadunhallintajärjestelmä, laatukäsikirja, 
suihkusuojat 
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SANASTO 

AC-luokka   Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjär-

  jestelmä. Määrittää, missä laajuudessa ilmoitettu laitos 

  osallistuu tuotteen ominaisuuksien ja laadunvalvonnan 

  varmentamiseen. 

CE-merkintä  Eurooppalainen hyväksymismenetelmä, jolla arvioi-

daan tuotteen kelpoisuus sille asetettujen vaatimusten 

mukaisesti. 

 

CEN  Eurooppalainen standardoimisjärjestö. 

 

FPC-manuaali  Factory Production Control, eli tehtaan sisäistä laadun-

valvontaa kuvaava käsikirja. 

 

hEN   Harmonisoitu tuotestandardi. CE-merkintään johtava 

  tuotestandardi. 

 

Ilmoitettu laitos Valtuutettu laitos suorittamaan CE-merkinnän edellyt-

tämiä testauksia ja laadunvalvontaa. 

 

Vaatimusten- 

mukaisuus  Rakennustuotteen valmistaja on asianmukaisesti 

  huolehtinut hEN:ssä tai ETA:ssa edellytetyistä  

  toimenpiteistä CE-merkin kiinnittämiseksi. 

 

ZA-liite   Harmonisoidun tuotestandardin liite, jossa määritetään 

  tuotteen CE-merkinnän edellytykset ja vaatimukset, 

  miltä osin standardia tulee noudattaa.  
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön aihe on saatu Koillismaan Lasi Ky:n toimeksiannosta. 

Yritys on minulle ennestään tuttu monen vuoden ajalta, sillä olen työskennellyt 

yrityksessä kesätyöntekijänä usean vuoden ajan. Pitkään jatkuneen yhteistyön 

seurauksena yritys tiedusteli halukkuutta opinnäytetyön tekemiseen yrityksessä 

ilmenneiden kehittämistarpeiden vuoksi. 

Yrityksen tarpeena oli kehittää markkinointia, tuotevalikoimaa ja tuotantoa (liite 

1) sekä hankkia CE-merkintä tuotteilleen. Tässä opinnäytetyössä keskitytään 

pelkästään CE-merkinnän hankkimiseen yrityksen tarpeiden laajuuden vuoksi. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vaadittavat toimenpiteet CE-

merkinnän saamiseksi suihkusuojille, ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet yhteis-

työssä yrityksen kanssa. 

Yritys päätyi CE-merkinnän hankkimiseen tuotteilleen 1.7.2013 voimaan astu-

van EU:n rakennustuoteasetuksen vuoksi, sillä asetus määrää, että kaikki tuon 

päivän jälkeen myytävät rakennustuotteet tulee olla CE-merkittyjä. Jotta tuotteet 

saisivat CE-merkinnän, ne tulee testata soveltuvan standardin mukaisesti, ja 

lisäksi yrityksen tulee ylläpitää laatujärjestelmää. (1, s. 11) 
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2 KOILLISMAAN LASI KY 

Koillismaan Lasi Ky on Kuusamossa toimiva, vuonna 1984 perustettu lasialan 

yritys, jonka toimialaan kuuluvat lasiliikepalvelut, kaihdintuotteet, parveke- ja 

kuistinlasitukset sekä autojen tuulilasit. Lisäksi yritys valmistaa valtakunnalli-

seen myyntiin erilaisia suihkutilatuotteita kuten suihkuseiniä, suihkunurkkauksia, 

liukuovia, kääntöseiniä, saunan ovia ja kokolasisia seiniä. Valtakunnalliseen 

tuotevalikoimaan kuuluvat myös peililiukuovet. Yritys työllistää kuusi työntekijää 

kahden yrittäjän lisäksi. 

Yritys toimii Kuusamon keskustan tuntumassa sijaitsevassa teollisuushallissa, 

jossa sillä on tuotanto- ja toimistotilat sekä pieni myymälä (kuva 1). Tuotantotilat 

koostuvat isosta 578 m2:n suuruisesta tuotantohallista, jossa tuotteet valmiste-

taan, sekä pienestä seinän takana sijaitsevasta 120 m2:n suuruisesta työhallis-

ta, joka toimii tuotannon apupaikkana ja varastotilana. 

 

KUVA 1. Hallin pohjapiirros 
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2.1 Suihkutilatuotteet 

Yritys valmistaa erilaisia suihkusuojia (kuva 2) kuten suihkuseiniä, suihkunurk-

kauksia, liukuovia, kääntöseiniä, saunan ovia ja kokolasisia seiniä. Tuotteet 

koostuvat pääasiassa alumiinisesta rungosta ja lasiosasta, joka on joko karkais-

tua turvalasia tai styreenimuovia. 

 

KUVA 2. Suihkutilatuotteet 

2.2 Suihkutilatuotteiden tuotantoprosessi 

Suihkutilatuotteiden valmistusprosessi jakaantuu pääosin kolmeen työpistee-

seen sekä osien valmistuspisteeseen ja pakkauspisteeseen. Viisi pääkohtaa on 

kuvattu yksinkertaistettuun tuotannon prosessikaavioon (kuva 3). Ensimmäinen 

työpiste on alumiiniprofiilien katkonta, josta profiilit siirtyvät rei’itykseen ja lopuk-

si kasaukseen. Kootut tuotteet välivarastoidaan silikonin kuivumisen ajaksi, 

minkä jälkeen ne puhdistetaan ja pakataan asiakkaalle toimittamista varten. 

Pakkauspisteessä valmis tuote ja valmistetut osat laitetaan samaan pakkauk-

seen. 



 11 

 

KUVA 3. Yksinkertaistettu tuotannon prosessikaavio 

2.2.1 Alumiinin sahaus 

Suihkutilatuotteiden valmistus alkaa alumiiniprofiilien sahaamisella määrämittai-

siksi. Profiilit sahataan manuaalisella Elumatec MGS-72 -merkkisellä alumii-

nisirkkelillä (kuva 4), jossa on digitaalinen mittavastenäyttö. Vakiomittaisia tuot-

teita varten on profiiliteline, johon profiileja katkotaan valmiiksi etukäteen sarja-

työnä. Erikoismittaiset suihkuseinät valmistetaan aina omana sarjanaan, samoin 

suihkuliukuovet, jotka ovat aina mittatilaustyönä tehtäviä tuotteita. 

 

KUVA 4. Elumatec MGS-72 alumiinisirkkeli 
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Alumiiniprofiilit toimitetaan 6 050 mm pituisissa saloissa hävikin minimoimiseksi, 

sillä suihkutilatuotteiden vakiokorkeus on 1 980 mm. Profiilit varastoidaan kat-

kaisupisteen takana sijaitsevissa varastohyllyissä (kuva 5). 

 

KUVA 5. Sirkkelin takana oleva alumiinivarasto 

2.2.2 Rei’itys 

Katkonnan jälkeen profiilit, joihin tulee 4 mm karkaistu lasi, rei’itetään Optimum 

merkkisellä yleistarkkuusjyrsinporakoneella (kuva 6) kokoamisruuveja varten. 

Jyrsinporakoneeseen on itse valmistettu mittavastesysteemi suihkuseinäprofiilin 

rei’ittämisen nopeuttamiseksi ja tekemiseksi tarkaksi. Käytettävät poranterät 

ovat kyseiseen tarkoitukseen teetettyjä askelporia, joista pienempi pora tekee 6 

mm ja isompi 10 mm reiän, jotta yhdellä porauskerralla saadaan tehtyä kaksi 

reikää. Reikien teon jälkeen mahdolliset purseet poistetaan reikien ympäriltä. 

 

KUVA 6. Opti F 45 -jyrsinporakone 
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2.2.3 Kokoaminen 

Suihkuseinät kootaan työpöydällä (kuva 7), joka on pinnoitettu pehmeällä huo-

pakankaalla profiilien ja lasien naarmuuntumisien estämiseksi. Asentaja laittaa 

silikonimassaa profiileissa olevien lasiurien pohjaan ja painaa profiilit lasien ym-

pärille. KL-Jet-suihkuseinissä profiilit tulevat vain 6 mm lasin etu- ja takalaitaan, 

jolloin suihkuseinään ei tule ruuviliitoksia vaan profiilit tulevat kiinni laseihin pel-

källä silikonimassalla.  4 mm lasien ympärille tulee profiilit ympäriinsä, jotka liite-

tään nurkista ruostumattomilla 4,8 x 38 mm ruuveilla. Kokoamisvaiheen jälkeen 

tuotteet nostetaan varastotelineisiin kuivumaan, josta ne siirtyvät pakkaukseen 

1 - 2 vuorokauden kuluttua. 

  

KUVA 7. Kasauspiste 

2.2.4 Osien valmistus 

Suihkuseinätuotteissa tarvitaan muovisia säätöjalan istukoita sekä säätötan-

gossa erilaisia muovisia kiristysheloja. Nämä osat valmistetaan CNC-sorvilla 

(kuva 8), johon on ohjelmoitu valmiiksi kappaleiden ohjelmat. POM-tangot, jois-

ta osat valmistetaan, ovat joko 28 mm tai 32 mm halkaisijaltaan. Säätötankoon 

tulevat kolme erilaista osaa valmistetaan 28 mm tangosta, joita tehdään sarjana 

valmiiksi riittävä määrä. 32 mm tangon sorvaamista varten tulee sorvin pakan 

leukojen asemaa muuttaa. Sen vuoksi tästä tangosta valmistettavia säätöjalan 

istukoita valmistetaan myös kerralla tietty määrä, jotta pakan ja leikkaavien työ-

kalujen asemointiajat jäisivät minimiin. Sorvausten jälkeen säätötangon muo-
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viosat yhdistetään 28 mm alumiiniputkeen, jonka pituus on 1 000 mm. Alumiini-

putki ja muoviset kiristyshelan osat muodostavat yhdessä valmiin säätötangon, 

jota käytetään KL-Jet ja KL-Color-suihkuseinien etuputken säädettävänä jat-

keena. 

 

KUVA 8. CNC-sorvi 

2.2.5 Pakkaus 

Pakkausosastolla suihkuseinät tarkistetaan ja siistitään pakkauspöydällä (kuva 

9). Yksittäiset suihkuseinät pakataan jäykkään aaltopahviin. Tuotteiden ympäril-

le laitetaan tarvittavat pehmusteet ja U-pahviset suojukset sekä säätötanko ja 

muut asennustarvikkeet ennen lopullista jäykkää aaltopahvia. Pakkausten teip-

paaminen tehdään kirkkaalla pakkausteipillä. 

 

KUVA 9. Pakkauspiste 
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Työmaakohtaiset suihkuseinätuotteet pakataan puisille A-pukeille (kuva 10), 

joko vaakaan tai pystyyn. Pystyt A-pukit rakennetaan 800 x 1 200 mm eurolavo-

jen päälle, jolloin rahdituskuutiot tulevat mahdollisimman tehokkaasti käytettyä. 

Tällaiselle lavalle voidaan pakata noin 350 kg suihkuseiniä. Vaakapukkeja on 

käytettävä silloin, kun tuotteet ovat niin korkeita, että ne eivät sovi rahtiautoon 

pystyssä tai tuotteet eivät muutoin sovellu kapealle pysty A-pukille. Pukkien 

valmistukseen hankitaan sopivaa lautaa. Pakkaamisessa käytetään myös jo 

valmiita pukkeja, joilla karkaistut lasit ovat saapuneet karkaisulaitokselta. Näin 

säästyy puutavaraa ja pakkausten tekemiseen menevää aikaa. 

 

KUVA 10. Valmis iso lähetys 
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3 CE-MERKINTÄ 

CE-merkintä (kuva 11) on Euroopan yhteisön direktiiveihin perustuva vaatimus-

tenmukaisuusmerkintä. Merkki koostuu määrättyjen mittasuhteiden mukaisista 

kirjaimista ”CE” ja tarvittavista muista tiedoista, kuten vaatimustenmukaisuuden 

osoittamiseen käytetyn ilmoitetun laitoksen tunnusnumerosta sekä tuotestan-

dardista. (2, s. 8.) 

 

KUVA 11. Esimerkki CE-merkinnästä (3, s. 35) 

Rakennustuotedirektiivin mukainen CE-merkintä edellyttää, että tuotteelle on 

olemassa direktiivin tarkoittama eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi 

(hEN) tai tuotteelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA). 

Kuvassa 12 on esitetty rakennustuotteiden hyväksyntäjärjestelmä. CE-

merkinnän kiinnittää rakennustuotteen valmistaja tai sen valtuuttama edustaja. 

Kiinnittämällä CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa, että tuote on sitä koskevan 

eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai tuotteelle annetun eurooppa-

laisen teknisen hyväksynnän mukainen. (2, s. 8.) 
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KUVA 12. Eurooppalainen rakennustuotteiden hyväksymisjärjestelmä (2, s. 8) 

CE-merkintä tarkoittaa käytännössä, että 

1. valmistaja on tuotteen valmistuksessa noudattanut tuotestandardia 

2. valmistaja on huolehtinut tehtaan laadunvalvonnasta sekä tarvittavista 

testauksista siten kuin edellytetään 

3. valmistajasta riippumaton ilmoitettu laitos, kuten testauslaboratorio, tar-

kastuslaitos tai varmentamiselin, on suorittanut sille kuuluvat tehtävät, jos 

niitä ko. tuotteen osalta edellytetään. 

CE-merkintää koskevia säännöksiä sovelletaan kotimarkkinoille tarkoitettuihin 

rakennustuotteisiin, Euroopan talousalueelle vietäviin tuotteisiin sekä myös 

Suomeen tuotaviin tuotteisiin. (2, s. 9.) 

3.1 Rakennustuotedirektiivi 

Rakennustuotedirektiivi vuodelta 1988 on Euroopan yhteisön neuvoston en-

simmäisiä ns. uuden menettelyn direktiivejä. Direktiivin tarkoituksena on poistaa 

kaupan teknisiä esteitä yhdenmukaistamalla jäsenvaltioiden rakennustuotteille 

asettamia toisistaan poikkeavia kansallisia vaatimuksia. Tavoitteena on saada 

aikaan avoimet koko Euroopan talousalueen kattavat rakennustuotemarkkinat 

ja luoda edellytykset useiden valmistajien pääsylle markkinoille. (2, s. 7.) 
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Direktiivi esittää rakentamiselle olennaiset vaatimukset, jotka käsittelevät me-

kaanista lujuutta, paloturvallisuutta, hygienia-, terveys- ja ympäristönäkökohtia, 

käyttöturvallisuutta, meluntorjuntaa, energiataloutta ja näiden ominaisuuksien 

pitkäaikaiskestävyyttä. Direktiiviä sovelletaan kaikkiin niihin rakennustuotteisiin, 

jotka valmistetaan käytettäväksi pysyvinä osina rakennuskohteissa. Olennaiset 

vaatimukset, kuten tuotteen ominaisuudet, niiden testaus-, laskenta- ja muut 

menetelmät asetetaan harmonisoiduissa tuotestandardeissa ja teknisissä hy-

väksyntäohjeissa. (2, s. 7.) 

3.2 Rakennustuoteasetus 

Rakennustuoteasetus korvaa vuodelta 1988 peräisin olevan rakennustuotedi-

rektiivin, ja se astui osittain voimaan 24.4.2011. Kokonaisuudessaan se astui 

voimaan 1.7.2013, jonka jälkeen se koskee myös rakennustuotteiden valmista-

jia. Asetus on direktiivistä poiketen osa jäsenmaiden lainsäädäntöä ja tulee 

voimaan ilman kansallista voimaansaattamista. Asetusta edeltänyt direktiivi on 

ollut voimassa yli 20 vuoden ajan, ja siitä huolimatta rakennustuotteet eivät liiku 

sisämarkkinoilla toivotusti. Asetuksen tarkoituksena on edelleen poistaa kau-

panesteitä ja varmistaa rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin 

sisämarkkinoilla. Asetuksella pyritään takaamaan tarkkojen ja luotettavien tieto-

jen saanti rakennustuotteiden suoritustasoista ja ominaisuuksista sekä selkiyt-

tämään CE-merkin käyttöä. (1, s. 11; 4.) 

Rakennustuoteasetus tekee CE-merkinnän pakolliseksi kaikille niille rakennus-

tuotteille, jotka kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin piiriin. Rakennus-

tuoteasetuksen voimaan astuessa harmonisoidut tuotestandardit säilyvät edel-

leen keskeisessä asemassa. Menettelyt CE-merkinnän kiinnittämiselle pysyvät 

uuden asetuksen myötä lähes ennallaan. Rakennustuoteasetus tuo kuitenkin 

joitakin muutoksia, lähinnä käytettyihin nimityksiin. (1, s. 11; 4.) 

Rakennustuoteasetuksen perusteella suoritustasoilmoituksen laatiminen on 

edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. CE-merkintä osoittaa, että tuote on tes-

tattu tietyllä testimenetelmällä ja että tuote on ilmoitetun suoritustason mukai-

nen. Rakennustuotteet ovat niin sanottu välituotteita, jotka on tarkoitus liittää 

rakennuskohteeseen. Tämän takia CE-merkintä ei ole rakennustuotteiden koh-
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dalla laatumerkki eikä se siten yksinään takaa tuotteen käytettävyyttä raken-

nuskohteessa. Rakennustuoteasetus määrittelee yhdenmukaistetut keinot, joilla 

tuotteen suoritustaso voidaan ilmaista tarkasti ja luotettavasti, mikä poistaa 

kaupan esteitä tekemällä tuotteiden vertailun keskenään helpoksi, kun tuotteet 

on testattu samoja harmonisoituja standardeja käyttäen. (1, s. 11; 4.) 

Rakennustuotedirektiivin korvautuminen rakennustuoteasetuksella tuo vain pie-

niä muutoksia käytäntöön. Suurin muutos vanhaan käytäntöön verrattuna on 

CE-merkinnän muuttuminen pakolliseksi. Direktiivin korvautuminen asetuksella 

aiheuttaa pulmia, kun termit korvautuvat toisilla, mikä tuo hieman hankaluuksia, 

sillä eri materiaaleissa käytetään eri termejä. Standardeissa käytetään edelleen 

direktiivin mukaisia termejä, sillä niiden päivittäminen on hidasta. 

3.3 Harmonisoitu tuotestandardi (hEN) 

Standardi on yhteisesti hyväksytty, yleensä jonkin tunnustetun elimen hyväksy-

mä, menettelytapa toistuvaan toimintaan. Standardit ovat luonteeltaan suosituk-

sia, mutta viranomaiset voivat edellyttää niiden käyttöä. Harmonisoitu eli yh-

denmukaistettu tuotestandardi on standardi, jonka noudattaminen on edellytys 

CE-merkinnälle. Harmonisoitu tuotestandardi määrittää tuotteelta vaadittavat 

ominaisuudet sekä menetelmät näiden ominaisuuksien testaamiseksi ja osoit-

tamiseksi. Se poistaa kansallisten määräysten erilaisista tuotevaatimuksista 

aiheutuvat kaupan tekniset esteet. (2, s. 9; 5.) 

3.4 Vaatimustenmukaisuus 

Valmistajan tulee osoittaa, että se täyttää harmonisoidun tuotestandardin vaa-

timukset tuotteen valmistuksen, tuotteen ominaisuuksien ja niiden valvonnan 

osalta. Valmistajan tulee noudattaa direktiivin edellyttämiä menetelmiä, joita 

ovat  

1. valmistajan suorittama jatkuva laadunvalvonta 

2. valmistajan laadunvalvonnassa asettamien ominaisuusarvojen, vaati-

musten ja määräysten dokumentointi järjestelmällisesti toimintaohjeita ja 

menettelytapoja koskevaksi kirjalliseksi selvitykseksi 

3. valmistajan laadunvalvontaorganisaation vastuiden selkeä määrittely. (2, 

s. 16.) 
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Lisäksi voidaan tarvita kolmannen osapuolen (päteväksi todettu riippumaton 

ilmoitettu laitos) suorittamaa varmentamista, tarkastusta ja testausta. Vaatimus-

tenmukaisuuden osoittamisessa käytetyt menetelmät ja AC-luokitus (numeroin-

ti) on esitetty kuvassa 13. (2, s. 16.) 

Kuvan 13 numerointi kertoo luokan, johon tuote kuuluu. Jokaista luokkaa varten 

on määritetty toimenpiteet (kontrollikeinot), jotka täytyy suorittaa CE-merkinnän 

saamiseksi. Tuotteeseen liittyvä AC-luokka ilmoitetaan tuotteeseen sovelletta-

van harmonisoidun tuotestandardin Annex ZA -liitteessä. 

 

KUVA 13. Vaatimusten osoittamisen menettelyt ja AC-luokitus (2, s. 16) 

3.5 SFS-EN 14428:2004 + A1:2008 

SFS-EN 14428 on harmonisoitu tuotestandardi, jota sovelletaan sisäkäyttöön 

tarkoitetuille suihkusuojille. Standardi määrittää toiminnalliset vaatimukset ja 

testausmenetelmät suihkusuojille, kun suihkusuojat on asennettu valmistajan 
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antamien asennusohjeiden mukaisesti. Standardi pätee ainoastaan kiinteästi 

rakenteisiin asennettuihin suihkusuojiin, eikä se koske itsestään seisovia suih-

kukaappeja. (3, s. 5.) 

Suihkusuojat kuuluvat standardin Annex ZA -liitteen mukaan neljänteen AC-

luokaan, minkä perusteella vaatimustenmukaisuuden osoittaviksi menettelyiksi 

riittävät valmistajan suorittama tuotteen tyyppitestaus sekä tehtaan sisäinen 

laadunvalvontajärjestelmä (kuva 13). Tyyppitestaus tulee suorittaa ennen tuot-

teen laskemista markkinoille ja joka kerta, kun tuotteen ominaisuuksia muute-

taan. Kun tuotteen valmistuksessa käytetään osia, jotka täyttävät jonkin toisen 

standardin, tulee valmistajan varmistaa, että valmis tuote käy läpi asianmukai-

sen testauksen, jotta varmistutaan sen toiminnan tasosta. (3, s. 30.) 

Valmistajan tulee perustaa, dokumentoida ja ylläpitää tehtaan sisäistä laadun-

valvontajärjestelmää (FPC), jotta varmistutaan markkinoille saatettujen tuottei-

den ominaisuuksista. Laadunvalvontajärjestelmän tulee sisältää menetelmät, 

säännölliset tarkastukset ja testaukset ja/tai arvioinnit, ja niistä saatuja tuloksia 

käytetään raaka-aineiden ja muiden saapuvien materiaalien tai komponenttien, 

välineiden, tuotantoprosessin ja tuotteen kontrollointiin. (3, s. 30.) 

Kun laadunhallintajärjestelmä noudattaa soveltuvilta osin ISO 9000 -sarjan 

standardien vaatimuksia ja SFS-EN 14428 -standardissa esitettyjä erityisvaati-

muksia, sen katsotaan olevan riittävä. Tarkastusten, testausten ja arviointien 

tulokset tulee tallentaa ja toimenpiteisiin tulee ryhtyä, kun tallennetut arvot eivät 

vastaa asetettuja kontrolliarvoja tai kriteereitä. (3, s. 30.) 

Kun Annex ZA -liitteen mukaiset toimet vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi 

on suoritettu määräysten mukaisesti, tulee valmistajan tai hänen edustajansa 

laatia ja säilyttää vaatimustenmukaisuusvakuutus (liite 2), joka oikeuttaa valmis-

tajan CE-merkin kiinnittämiseen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tulee si-

sältää valmistajan nimi, osoite, tuotteiden valmistuspaikka, tuotteen kuvaus, 

kopio CE-merkinnän sisältämästä tiedosta, standardi minkä kanssa tuotteet 

ovat yhdenmukaisia, tuotteen käyttöön liittyvät erityiset olosuhteet sekä sen 

loppuun valtuutetun henkilön nimi ja asema, joka allekirjoittaa vakuutuksen val-

mistajan nimissä. (3, s. 33–34.) 
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Standardin Annex ZA -liitteen mukaan valmistajan tule laatia vaatimustenmu-

kaisuusvakuutus (liite 2). Uudessa rakennustuoteasetuksessa vaatimustenmu-

kaisuusvakuutus on kuitenkin korvattu suoritustasoilmoituksella (liite 3). Stan-

dardia ei siis ole näiltä osin vielä ehditty päivittää uuden rakennustuoteasetuk-

sen mukaiseksi. Yrityksen tulee kuitenkin noudattaa uutta asetusta ja suoritus-

tasoilmoitukset onkin otettu käyttöön asetuksen voimaantulon jälkeen. 
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4 TYYPPITESTAUS 

4.1 Yleiset vaatimukset 

Yleisenä vaatimuksena valmistajan tulee toimittaa jokaisen suihkusuojan muka-

na yksityiskohtaiset asennus- ja käyttöohjeet. Asennus- ja käyttöohjeiden tulee 

sisältää vähintään seuraavat tiedot: kuvaus asennuksesta, jossa erityishuomio 

on talon rakenteessa, asennuksessa tarvittavat työkalut ja tiivisteet sekä asian-

mukaiset huolto- ja ylläpito-ohjeet. (3, s. 5.) 

4.2 Puhdistettavuus 

Suihkusuojien komponenttien pinnat, jotka ovat kosketettavissa käytön ja puh-

distamisen aikana, tulee olla vapaita terävistä nurkista, reunoista ja purseista 

visuaalisesti tarkastettaessa. Käytettäessä valmistajan käyttöohjeissa mainit-

semia puhdistusaineita ne eivät saa aiheuttaa turvallisuuden tai käytettävyyden 

heikkenemistä. (3, s. 6.) 

4.3 Iskunkestävyys 

Paneelin materiaalina käytetyn lasin turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Lasin 

tulee olla oikein karkaistua, jotta sen kestävyys olisi mahdollisimman suuri ja 

jotta se rikkoutuessa pirstoutuisi oikealla tavalla. Lasin pirstoutuminen pieniksi 

paloiksi on välttämätöntä, jotta vältytään isojen ja mahdollisesti terävien palojen 

aiheuttamilta viiltohaavoilta. 

Suihkusuojat voidaan lasittaa useilla eri materiaaleilla. Käytettäessä karkaistua 

turvalasia lasin tulee täyttää standardissa EN 1250-1:2000 määritetyt vaatimuk-

set. Standardin EN 1250-1:2000 kohta kahdeksan on kuitenkin korvattu stan-

dardissa SFS-EN 14428 kohdalla 5.1. Kohta 5.1 kuvaa lasille tehtävän pirstou-

tumistestauksen. Se määrittää näytekappaleen ominaisuudet, testin menettely-

tavat ja pirstoutumisen arvioinnin. Minimi partikkelimäärä 50 mm x 50 mm alu-

eella tulee olla 40 (kuva 14). (3, s. 6–11.) 
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KUVA 14. Partikkeleiden määrän arviointi (3, s. 9) 

Käytettäessä muoveja tulee niiden täyttää standardin SFS-EN 14428 kohdan 

5.2 mukaiset vaatimukset. Kohta 5.2 määrittää näytekappaleen ominaisuudet, 

testauslaitteen ominaisuudet (kuva 15) ja testin menettelytavat. Muovilevyjen 

tulee säilyä testissä ehjänä tai niiden tulee rikkoontua turvallisesti. (3, s. 12–20.) 

 

KUVA 15. Muovien testaamiseen käytetty järjestely (3, s. 14) 
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4.4 Kestävyys 

Tuotteiden tulee täyttää puhdistettavuuteen ja iskunkestävyyteen liittyvät vaati-

mukset. Kaikki tuotteessa käytettävät komponentit tulee olla valmistettu kor-

roosiota kestävistä materiaaleista tai ne tulee suojata korroosiolta. Korroosion 

suojauksen tulee täyttää eurooppalaisen tai kansainvälisen standardin vaati-

mukset. Esimerkiksi maalatun pinnan testaamiseen voidaan soveltaa EN ISO 

2409 -standardia ja anodisoidun alumiinin testaukseen voidaan soveltaa ISO 

7599 -standardia. (3, s. 6.) 

Korroosion kestävyyteen on hyvä kiinnittää huomiota, sillä suihkusuojat tulevat 

kosteisiin tiloihin, minkä takia ne ovat alttiita korroosiolle. Erityisesti kannattaa 

kiinnittää huomiota erilaisten laakereiden ja saranoiden korroosion kestävyy-

teen, sillä se vaikuttaa tuotteen toiminnalliseen kestävyyteen. 

Lasituksessa käytettävien materiaalien tulee kestää kemikaaleja ja tahroja, ja 

testattaessa niissä ei saa näkyä pysyviä tahroja tai lasituksen huononemista. 

Standardin SFS-EN 14428 kohdassa 5.3 kuvataan kemikaali- ja tahratestaus. 

Kohdassa 5.3 määritetään testauksessa käytettävät kemikaalit, testauslaitteisto, 

näytekappaleen ominaisuudet, testin menettelytavat sekä tulosten osoitus. (3, s. 

20–23.) 

Lasituksen tulee kestää myös märkä-kuivakiertoa, eikä materiaaleissa saa nä-

kyä halkeamia tai värin muutoksia testattaessa. Standardin SFS-EN 14428 

kohdassa 5.4 kuvataan märkä-kuivatestaus. Kohdassa 5.4 määritetään näyte-

kappaleen ominaisuudet, testin menettelytavat ja tulokset. (3, s. 23–24.) 

Suihkusuojassa mahdollisesti käytettävät avausmekanismit tulee testata kestä-

vyyden varmistamiseksi standardin SFS-EN 14428 kohdan 5.5 mukaan. Koh-

dassa 5.5 määritetään, kuinka suihkusuoja tulee asentaa testausta varten, tes-

tin menettelytavat ja tulokset. Suihkusuojassa ei saa näkyä toiminnallista heik-

kenemistä 20 000 avaa-suljejakson jälkeen. (3, s. 24.) 

Suihkusuojan vakaus tulee testata standardin SFS-EN 14428 kohdan 5.6 mu-

kaan (kuva 16). Kohdassa 5.6 määritetään, kuinka suihkusuoja tulee asentaa 

testausta varten, testauslaitteisto, testin menettelytavat ja tulokset. Suih-
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kusuojan tulee kestää energia, joka vastaa ihmisen kaatumisesta seuraavaa 

vartalon aiheuttamaa iskuvaikutusta isolle iskualueelle niin, ettei siihen tule sel-

laista toiminnallista heikkenemistä, joka voisi aiheuttaa loukkaantumisen käyttä-

jälle. (3, s. 24–25.) 

 

KUVA 16. Vakauden testaamiseen käytetty järjestely (3, s. 25) 

Rakenteellinen kestävyys on tuotteen turvallisuuteen vaikuttava ominaisuus ja 

sen varmistaminen on olennaista. Rakenteen tulee kestää ihmisen mahdollinen 

kaatuminen sitä vasten, siten ettei siihen tule minkäänlaista rakenteellista tai 

toiminnallista heikkenemistä. Suihkussa kaatuminen on mahdollista ja jopa to-

dennäköistä, sillä suihkun lattia on monesti liukas veden ja pesuaineiden vaiku-

tuksesta. 

Suihkusuojan vedenpitävyys tulee myös testata standardin SFS-EN 14428 koh-

dan 5.7 mukaisesti. Kohdassa 5.7 määritetään, kuinka suihkusuoja tulee asen-

taa testausta varten, testauslaitteisto, testin menettelytavat ja tulosten arviointi. 

Kuvassa 17 testaukseen käytetty suihkupää. (3, s. 26–28.) 
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KUVA 17. Testauksessa käytetty suihkupää (3, s. 28) 
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5 LAATUJÄRJESTELMÄ (FPC) 

Laatujärjestelmä on organisaation laadun hallintaan tarkoitettu työkalu, jonka 

tarkoituksena on varmistaa yrityksen laadukas toiminta ja jatkuva kehittäminen. 

Laatujärjestelmän rakentamiseksi on laadittu erilaisia standardeja, malleja, joi-

den tarkoituksena on helpottaa laatujärjestelmän rakentamista, mutta myös yh-

denmukaistaa erilaisia järjestelmiä. Suomessa yleisesti käytössä olevat laatu-

standardit ovat kansainvälisen standardisointijärjestön ISO:n kehittämät ISO 

9000 -sarjan standardit.  

Laatujärjestelmän ylläpitäminen on monissa yrityksissä vapaaehtoista, mutta 

joillakin aloilla se on tehty erilaisin viranomaispäätöksin, kuten rakennus-

tuoteasetuksella ja siitä seuraavalla CE-merkinnällä, pakolliseksi. Yritys voi ha-

lutessaan virallistaa järjestelmänsä ja saada siitä julkisen hyväksynnän eli serti-

fikaatin. Julkinen hyväksyntä vaatii ulkopuolisen tarkastajan tekemää laatujär-

jestelmän auditointia. Sertifikaatti on merkki organisaation halusta pyrkiä laa-

dukkaaseen toimintaan ja se antaa myönteisen vaikutuksen yrityksen imagolle. 
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6 ISO 9001 -LAATUSTANDARDI 

ISO 9000 on kansainvälinen standardi, joka määrittelee laadunhallintajärjestel-

miä koskevat perusteet ja sanaston. ISO 9001 määrittelee puolestaan laadun-

hallintajärjestelmiä koskevat vaatimukset. Sen pääajatuksena on varmistaa yri-

tyksen kyky toimia johdonmukaisesti ja valmistaa tuotteita tavalla, joka täyttää 

asiakasvaatimukset ja viranomaisten asettamat kriteerit. Standardi pyrkii koros-

tamaan jatkuvaa parantamista välineenä, jolla kehitetään sekä yrityksen pro-

sesseja että asiakastyytyväisyyttä ja ympäristön huomioon ottamista. (6, s. 12.) 

6.1 Laadunhallintajärjestelmä 

Organisaation tulee luoda, dokumentoida ja toteuttaa laadunhallintajärjestelmä 

(kuva 18), ylläpitää sitä ja parantaa jatkuvasti sen tehokkuutta. Organisaation 

tulee määrittää tarvittavat prosessit ja miten niitä sovelletaan organisaatiossa. 

Prosessien keskinäinen järjestys ja vuorovaikutus tulee määrittää sekä kriteerit 

ja menetelmät prosessien toimimiseksi ja ohjaamiseksi. Organisaation tulee 

varmistaa tarvittavat resurssit ja informaatio prosessien toiminnan ja seurannan 

tueksi, ja seurata, mitata ja analysoida näitä prosesseja suunniteltujen tulosten 

saavuttamiseksi ja prosessien parantamiseksi. (6, s. 14.) 

 

KUVA 18. Prosesseihin perustuvan laadunhallintajärjestelmän malli (6, s. 10) 
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Prosessimainen ajattelutapa mahdollistaa yrityksen jatkuvan kehittämisen ja 

parantamisen. Se mahdollistaa epäkohtiin ja virheisiin puuttumisen tavalla, joka 

keskittyy epäkohtien syiden poistamiseen sen sijaan, että kohdistettaisiin huo-

mio virheen tehneeseen henkilöön. 

Organisaation tulee dokumentoida laadunhallintajärjestelmä. Dokumentoinnin 

tulee sisältää lausumat laatupolitiikasta ja laatutavoitteista, laatukäsikirja sekä 

menettelyohjeet ja tallenteet. Laatukäsikirjan tulee sisältää laadunhallintajärjes-

telmän soveltamisala, menettelyohjeet tai viittaukset niihin ja kuvaus laadunhal-

lintajärjestelmän prosessien välisestä vuorovaikutuksesta. Organisaation tulee 

hallita asiakirjoja ja tallenteita, jotka on laadittu vaatimustenmukaisuutta ja laa-

dunhallintajärjestelmän vaikuttavaa toimintaa osoittamaan. (6, s. 16.) 

6.2 Johdon vastuu 

Johdon tulee sitoutua laadunhallintajärjestelmän kehittämiseen ja toteuttami-

seen sekä sen jatkuvaan parantamiseen. Johdon tulee määrittää yrityksen laa-

tutavoitteet, suorittaa katselmuksia ja varmistaa tarvittavien resurssien saata-

vuus. (6, s. 18.) 

Johdon sitoutuminen ja tuki laatujärjestelmän luomiseen ja kehittämiseen on 

ensiarvoisen tärkeää, jotta siitä tulisi koko yrityksen yhteinen toimintaa ohjaava 

opas. Laatujärjestelmä tulisi voida jalkauttaa koko yritykseen jo suunnitteluvai-

heessa, jotta jokainen ymmärtäisi sen merkityksen ja siihen liittyvän ajatteluta-

van sekä tärkeyden yrityksen toiminnan kannalta. 

Johdon tulee määritellä organisaation sisäiset vastuut ja valtuudet ja tiedottaa 

niistä kaikkialla organisaatiossa. Johdon tulee varmistaa, että organisaation si-

säinen viestintä on asianmukaista ja että laadunhallintajärjestelmän vaikutta-

vuuteen liittyvistä asioista tiedotetaan. (6, s. 20.) 

Johdon tulee katselmoida laadunhallintajärjestelmä tietyin väliajoin sen soveltu-

vuuden, asianmukaisuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi. Johdon tulee 

arvioida, onko laatujärjestelmää tarvetta parantaa tai muuttaa ja ovatko laatupo-

litiikka ja laatutavoitteet asianmukaisia. (6, s. 20.) 
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6.3 Resurssien hallinta 

Organisaation tulee varmistaa, että käytettävissä olevia resursseja on riittävästi. 

Riittävien resurssien ylläpitämisellä varmistetaan laadunhallintajärjestelmän to-

teutuminen sekä jatkuva parantaminen. Riittävät resurssit mahdollistavat laa-

dukkaan toiminnan. Organisaation tulee määrittää ja hankkia tarvittava infra-

struktuuri ja ylläpitää sitä. (6, s. 22.) 

Organisaation tulee varmistaa, että saatavilla on riittävä määrä työntekijöitä ja 

että työntekijät ovat soveltuvaan koulutukseen, ammattitaitoon ja/tai kokemuk-

seen perustuen päteviä työtehtäviä varten. Organisaation tulee määrittää, mil-

lainen pätevyys henkilöstöllä tulee olla ja tarvittaessa järjestää heille koulutusta 

tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin tarvittavan pätevyyden saavuttamiseksi. Orga-

nisaation tulee varmistaa, että henkilöstö on tietoinen työtehtäviensä merkityk-

sestä ja tärkeydestä sekä siitä, miten ne vaikuttavat laatutavoitteiden saavutta-

miseen. (6, s. 22.) 

6.4 Tuotteen toteuttaminen 

Tuotteen toteuttamiseen liittyy useita vaiheita (kuva 19), jotka alkavat asiakkaan 

tarpeesta ja päättyvät tuotteen luovuttamiseen asiakkaalle. Laadukkaan tuot-

teen valmistaminen vaatii, että kaikkiin tuotteen toteutuksen vaiheisiin kiinnite-

tään huomiota, ei pelkästään tuotteen fyysiseen valmistamiseen. 
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KUVA 19. Tuotteen toteutuksen prosessi (7, s. 11) 

6.4.1 Tuotteen toteuttamisen suunnittelu 

Organisaation tulee suunnitella ja kehittää prosessit, joita tarvitaan tuotteen to-

teuttamiseen ja jotka ovat yhdenmukaisia laadunhallintajärjestelmän muita pro-

sesseja koskevien vaatimusten kanssa. Organisaation tulee määrittää tuotteen 

toteuttamista koskevat tuotteen laatutavoitteet ja -vaatimukset, tuotekohtaiset 

tarpeet luoda prosessit, laatia asiakirjat ja hankkia resurssit, tuotekohtaisesti 

tarvittavat todentamis-, kelpuutus-, seuranta-, mittaus-, tarkastus- ja testaustoi-

menpiteet ja tuotteen hyväksymiskriteerit sekä määrittää tallenteet, joilla osoite-

taan tuotantoprosessien ja niissä syntyvien tuotteiden vaatimustenmukaisuus. 

(6, s. 24.) 
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6.4.2 Asiakkaaseen liittyvät prosessit  

Organisaation tulee määrittää asiakkaaseen liittyvät prosessit, joita ovat asiak-

kaan määrittämät vaatimukset, vaatimukset, joita asiakas ei ole ilmaissut mutta 

joita tuotteen määrittely tai aiottu käyttötarkoitus edellyttävät, tuotteeseen liitty-

vät lakisääteiset vaatimukset sekä kaikki lisävaatimukset, jotka organisaatio 

näkee tarpeellisiksi. Vaatimukset tulee katselmoida ja asiakkaan kanssa tulee 

viestiä tuoteinformaatiosta, tiedusteluista, sopimuksista tai tilauksista ja niiden 

muutosten käsittelystä ja asiakaspalautteesta. (6, s. 24.) 

6.4.3 Suunnittelu ja kehittäminen 

Organisaation tulee määrittää suunnittelu- ja kehitystyössä tarvittavat työkalut ja 

määrittää niiden käyttäminen. Yrityksen tulee määritellä prosessikohtaiset vai-

heet, väliraportoinnit ja hyväksynnät, jotka vaikuttavat vaatimustenmukaisuuden 

toteutumiseen. Vastuut ja valtuudet tulee määrittää selkeästi ongelmatilanteiden 

varalta ja välttämiseksi. (6, s. 26.) 

Tuotteen vaatimuksia koskevat lähtötiedot tulee määrittää ja tallentaa. Määritet-

täviä tietoja ovat toiminnalliset ja suorituskykyä koskevat vaatimukset, lakien ja 

viranomaisten vaatimukset, organisaatiossa aikaisemmin kerätty informaatio, 

silloin kun se on tarkoituksenmukaista, ja muut suunnittelun ja kehittämisen 

kannalta olennaiset vaatimukset. (6, s. 26.) 

Suunnittelun ja kehittämisen tuloksia tulee verrata lähtötietoihin ja ne tulee hy-

väksyä ennen julkaisemista. Tulokset tulee todentaa ja ne tulee kelpuuttaa, jotta 

varmistetaan, että valmis tuote täyttää määriteltyyn tai aiottuun käyttötarkoituk-

seen liittyvät vaatimukset. Kaikista toimenpiteistä tulee ylläpitää tallenteita. (6, s. 

28.) 

6.4.4 Ostotoiminta 

Organisaation tulee määritellä ostoprosessia ja hankintoja koskevat menettely-

tavat. Toimittajat tulee valita sen perusteella, miten hyvin ne kykenevät toimit-

tamaan organisaation vaatimusten mukaisia tuotteita. Valinnan, arvioinnin ja 

uudelleenarvioinnin kriteerit tulee määritellä. Ostetut tuotteet tulee voida toden-
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taa, jotta ne täyttävät määritellyt vaatimukset ja sitä varten tulee määrittää toi-

menpiteet. (6, s. 28.) 

6.4.5 Tuotanto ja palveluiden tuottamisen ohjaus 

Organisaation tulee järjestää tuotteiden ja palveluiden tuottaminen hallituissa 

olosuhteissa. Hallittuihin olosuhteisiin kuuluu, että tuoteinformaatio ja työohjeet 

ovat selkeitä ja helposti saatavilla, työvälineet ovat käyttöön sopivia, seuranta ja 

mittaus on toteutettu riittävässä laajuudessa. (6, s. 30.) 

Organisaation tulee tarvittaessa pystyä tunnistamaan tuote kaikissa tuotteen 

toteuttamisvaiheissa. Organisaation tulee huolehtia sen hallussa tai käytössä 

olevasta asiakkaan omaisuudesta. Asiakkaan omaisuus tulee tunnistaa ja to-

dentaa sekä sitä tulee suojella. Katoamis-, vaurioitumis- tai muussa käyttöön 

soveltumattomuustilanteessa organisaation tulee ilmoittaa asiakkaalle ja ylläpi-

tää tallenteita. Tuotteita tulee säilyttää ja varastoida siten, että vaatimustenmu-

kaisuus täyttyy. (6, s. 32.) 

6.5 Mittaus, analysointi ja parantaminen 

Organisaation tulee suunnitella ja toteuttaa prosessit seurantaa, mittausta, ana-

lysointia ja parantamista varten. Näitä prosesseja tarvitaan, jotta voidaan osoit-

taa tuotteen vaatimustenmukaisuus, varmistaa laadunhallintajärjestelmän vaa-

timustenmukaisuus ja parantaa laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta. Or-

ganisaation tulee myös määritellä soveltuvat menetelmät sekä niiden käyttölaa-

juus. (6, s. 34.) 

6.5.1 Seuranta ja mittaus 

Yhtenä tapana mitata laadunhallintajärjestelmän suorituskykyä organisaatio voi 

seurata asiakastyytyväisyyttä. Asiakastyytyväisyyttä voidaan mitata seuraamal-

la tietoja palautteesta, joka liittyy asiakkaan näkemykseen siitä, onko organisaa-

tio täyttänyt hänen vaatimuksensa. Organisaation tulee määritellä menettelyta-

vat, joilla tällaista tietoa hankitaan ja käytetään. Tietoja voidaan hankkia esimer-

kiksi asiakastyytyväisyyskyselyillä, käyttäjien mielipidekyselyillä, menetettyjen 

asiakassuhteiden analyyseilla, kiitoksista, takuuvaateista ja jälleenmyyjien ra-

porteista. (6, s. 34.) 
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Organisaation tulee arvioida laadunhallintajärjestelmää suunnitelluin väliajoin, 

jotta voidaan todeta sen vaatimustenmukaisuus ja se miten vaikuttavasti se on 

toteutettu ja ylläpidetty. Auditointiohjelma tulee suunnitella siten, että siinä ote-

taan huomioon auditoitavien alueiden ja prosessien tila ja tärkeys sekä aikai-

sempien auditointien tulokset. Auditointien kriteerit, laajuus ja menettelyt tulee 

määritellä sekä varmistaa se, että auditointiprosessi on objektiivinen ja tasapuo-

linen. Auditoijat eivät saa auditoida omaa työtään. Organisaation tulee laatia 

menettelyohje auditointien suunnitteluun ja tekemiseen, tallenteiden luomiseen, 

tulosten raportoimiseen sekä korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. (6, s. 34.) 

Laadunhallintajärjestelmän prosesseja tulee seurata ja mitata ja organisaation 

tulee käyttää sopivia menetelmiä tähän tarkoitukseen. Menetelmät tulee olla 

sellaisia, että niillä voidaan osoittaa prosessien kyky suunniteltujen tulosten 

saavuttamiseksi. Mikäli laadunhallintajärjestelmä ei kykene tuottamaan suunni-

teltuja tuloksia tulee organisaation tehdä siihen tarvittavat korjaukset ja korjaa-

vat toimenpiteet. Laadunhallintajärjestelmän seuranta- ja mittausmenetelmät 

tulee valita tarkoituksenmukaisesti, jotta tuotevaatimusten täyttyminen ja laa-

dunhallintajärjestelmän vaikuttavuus voidaan taata. (6, s. 34.) 

Tuotteen ominaisuudet tulee todentaa seurannan ja mittauksien avulla, jotta 

varmistetaan tuotevaatimusten täyttyminen. Todentaminen tulee tehdä tuotan-

toprosessin sopivissa vaiheissa ja näyttö hyväksymiskriteerien täyttymisestä 

tulee tallentaa. Tallenteiden tulee sisältää tieto siitä, kuka tai ketkä ovat hyväk-

syneet tuotteen toimittamisen asiakkaalle. Ainoastaan hyväksytty tuote tai pal-

velu voidaan luovuttaa tai toimittaa asiakkaalle, ellei sen toimittamiseen saada 

hyväksyntää asianosaiselta valtuutetulta taholta tai tietyissä tapauksissa asiak-

kaalta. (6, s. 36.) 

6.5.2 Poikkeavan tuotteen ohjaus 

Tuote, joka ei täytä vaatimuksia tulee tunnistaa ja ohjata siten, että sen tahaton 

käyttö tai jakelu estetään. Poikkeavien tuotteiden käsittelyyn tulee laatia menet-

telyohje, jossa määritellään ohjaustoimenpiteet ja niihin liittyvät vastuut ja val-

tuudet. Poikkeavia tuotteita tulee käsitellä tilanteen mukaan. Havaittu poik-

keama voidaan poistaa, tuotteen käyttöön voidaan hankkia erityislupa, tuotteen 
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alkuperäinen aiottu käyttö tai soveltaminen voidaan estää tai voidaan ryhtyä 

tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin poikkeaman aiheuttamiin vaikutuksiin tai 

mahdollisiin vaikutuksiin nähden, jos poikkeava tuote havaitaan toimituksen tai 

käyttöönoton jälkeen. Korjatun tuotteen vaatimustenmukaisuus tulee todentaa 

uudelleen. (6, s. 36.) 

6.5.3 Tiedon analysointi ja parantaminen 

Laadunhallintajärjestelmän soveltuvuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseksi or-

ganisaation tulee kerätä ja analysoida olennaista tietoa. Tietoa kerätään seu-

rannan ja mittausten tuloksista sekä muista asianmukaisista lähteistä, jotta laa-

dunhallintajärjestelmää voitaisiin jatkuvasti parantaa. Analyysin tulee tuottaa 

informaatiota, joka liittyy asiakastyytyväisyyteen, tuotevaatimusten täyttämi-

seen, toimittajiin sekä prosessien ja tuotteiden ominaisuuksiin. (6, s. 36.) 

Organisaation tulee jatkuvasti parantaa laadunhallintajärjestelmäänsä ja tässä 

sen tulee käyttää hyväksi laadittua laatupolitiikkaa ja laatutavoitteita sekä audi-

tointien tuloksia, tietojen analysointeja, korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä se-

kä johdon katselmuksia. Organisaation tulee ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin 

poikkeaman havaitsemisen jälkeen ja estää niiden toistuminen. Poikkeamien 

ennaltaehkäisemiseksi on myös määritettävä toimenpiteet, joilla poistetaan 

mahdollisten poikkeamien syyt. Korjaaville ja ennaltaehkäiseville toimenpiteille 

on laadittava menettelyohjeet, jossa kerrotaan miten tulee toimia poikkeaman 

ennaltaehkäisemiseksi sekä poikkeaman löydyttyä ja määritellään toimenpiteet, 

tallenteiden ylläpitäminen ja katselmoinnit.  (6, s. 38.) 
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7 TYÖN TOTEUTUS 

Työ toteutettiin noudattamalla Euroopan komission ohjeellista CE-merkinnän 

kuutta vaihetta (kuva 20): 

1. Tunnistetaan direktiivit ja yhdenmukaistetut standardit, jotka koskevat 

tuotetta. 

2. Tarkistetaan tuotekohtaiset vaatimukset. 

3. Määritellään, tarvitseeko tuote ilmoitetun tarkastuslaitoksen antaman 

riippumattoman vaatimustenmukaisuusarvion. 

4. Testataan tuote ja tarkistetaan, vastaako se vaatimuksia. 

5. Laaditaan tekniset asiakirjat ja pidetään ne saatavilla. 

6. Kiinnitetään CE-merkintä tuotteeseen ja tehdään vaatimustenmukaisuut-

ta koskeva ilmoitus. (8.) 

 

KUVA 20. CE-merkinnän kuusi vaihetta (8) 

Työn toteutus alkoi tutustumalla CE-merkinnän saamisen edellyttämiin vaati-

muksiin, rakennustuotedirektiiviin ja -asetukseen sekä suihkusuojiin sovelletta-

vaan harmonisoituun tuotestandardiin ja tuotekohtaisiin vaatimuksiin. Tämän 

jälkeen määritettiin, tarvitseeko tuote ilmoitetun laitoksen antaman riippumatto-

man testauksen. 
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Materiaaliin tutustumisen jälkeen CE-merkinnän toteuttaminen päätettiin jakaa 

kahteen osaan, tyyppitestaukseen, joka ulkoistettiin, sekä laatujärjestelmän 

(FPC) dokumentointiin. Tuotteet testattiin ja testaustulosten perusteella tarkis-

tettiin niiden vaatimustenmukaisuus sekä laadittiin tarvittavat tekniset asiakirjat. 

Lopuksi laadittiin suoritustasoilmoitukset ja kiinnitettiin CE-merkintä (kuva 21) 

tuotteisiin. 

 

KUVA 21. Koillismaan Lasi Ky:n CE-merkintä 

7.1 Tyyppitestaus 

Tyyppitestauksen tarkoituksena oli varmistaa, että tuotteiden ominaisuudet täyt-

tävät niille standardissa asetetut vaatimukset. Tuotteiden tuli täyttää niille asete-

tut yleiset, puhdistukseen liittyvät, kestävyys- sekä turvallisuusvaatimukset, jotta 

niihin voitiin kiinnittää CE-merkintä ja ne voitiin laskea markkinoille. 

7.1.1 Suunnittelu 

Tutustuttaessa SFS-EN 14428 -standardiin kävi selväksi jo hyvin aikaisessa 

vaiheessa, että tuotteiden testaus ulkoistetaan sillä se katsottiin yksinkertai-

simmaksi ratkaisuksi työn määrän, vaativuuden ja työhön tarvittavien laitteiden 

puutteen takia. Testaukseen tarvittavia laitteita ovat mm. pinnoitteen paksuus-

mittari, lämpömittari, rullamittanauha, työntömitta, heilurirakennelma muovien 

testaukseen (kuva 22), heilurirakennelma vakauden testaukseen (kuva 16), 

lämmitysuuni ja oven avaaja. Testaukseen tarvittavat laitteet olisi pitänyt valmis-

taa standardin ohjeiden mukaisesti ja ne olisivat vieneet paljon tilaa. 
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KUVA 22. Muovien testaamiseen käytetty heilurirakennelma (2, s. 15) 

Ulkoistuspäätöksen jälkeen tutkittiin eri vaihtoehtoja, missä testaus voitaisiin 

toteuttaa. Suomesta löytyy useita ilmoitettuja laitoksia, jotka tekevät testausta 

CE-merkintään liittyen. Suihkusuojien kuuluessa SFS-EN 14428 -standardin 

Annex ZA -liitteen mukaan neljänteen AC-luokaan ei tuotteita pitänyt testauttaa 

ilmoitetussa laitoksessa vaan testaus voitiin suorittaa joko itse tai muussa tes-

tauslaitoksessa. 

Kun oltiin tutkimassa eri vaihtoehtoja testauksen suorittamiseen, saatiin yhtey-

denotto Tampereella toimivasta Innovator Network Oy:stä, joka oli jo aikaisem-

min suorittanut testausta suihkusuojille. Se tarjosi palvelua tuotteiden testaami-

seen ja laatukäsikirjan laatimiseen. Yritys valittiin tyyppitestauksen suorittajaksi 

sen asiantuntemuksen ja kokemuksen ansiosta. Laatukäsikirjan laatiminen pää-

tettiin suorittaa tämän opinnäytetyön puitteissa. 

7.1.2 Testaus 

Innovator Network Oy suunnitteli ja valmisti testilaitteet sekä suoritti standardin 

SFS-EN 14428 mukaisen tuotteiden testauksen. Testauksen aikana tuotteita 

testattiin kokonaisina tuotteina sekä komponentteina. Testit suoritettiin Innova-

tor Network Oy:n testilaboratoriossa Tampereella 1.2.2013–8.5.2012. (9, s. 6.) 
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Innovator Network Oy:n tekemän suosituksen mukaisesti kaikkia suihkuseiniä ja 

-nurkkauksia ja näiden kaikkia variaatioita ei testattu erikseen. Sen sijaan pää-

dyttiin testaamaan kattava otos tuotteista. Testattavat tuotteet valittiin epäedulli-

sin tuote epäedullisimmissa olosuhteissa -periaatteen mukaisesti. (9, s. 7.) 

Epäedullisin tuote epäedullisimmissa olosuhteissa -periaate tarkoittaa sitä, että 

valitaan sellainen tuote, jonka koko tai muut ominaisuudet ovat sellaisia, että 

sen katsotaan olevan herkimmin rikkoutuvissa. Tuote testataan sellaisissa olo-

suhteissa, jotka ovat normaaleja olosuhteita hankalammat. Tässä tapauksessa 

testattaviksi tuotteiksi valittiin kustakin testattavasta mallista kooltaan mallin 

isoimmat versiot. Testauksen jälkeen pääteltiin, että mikäli mallin isoin versio 

kestää siihen kohdistuvat testit, myös pienempien versioiden katsotaan kestä-

vän samoissa olosuhteissa. 

Tuotteiden testaaminen tapahtui kolmessa osassa. Ensimmäisessä osassa tes-

tattiin tuotteissa käytetyt komponentit. Testattavia asioita olivat rungon korroosi-

on kestävyys (kuva 23), paneelien kemikaalin ja lian kestävyys, paneelien mä-

rän ja kuuman kestävyys ja ovimekanismin kestävyys. Toisen osan testauksen 

kohteina olivat paneelit, joista testattiin lasipaneelin pirstoutuminen ja muovi-

paneelin iskunkestävyys. Kolmannessa osassa testattiin kokonaiset tuotteet. 

Testattavia asioita olivat puhdistettavuus, veden pidätys ja vakaus. (9.) 

 

KUVA 23. Maalipinnan testaamiseen käytetty hilaristikkokoe (9) 
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Innovator Network Oy toimitti suorittamistaan testeistä testausselostuksen sekä 

sen liitteenä olevat testaustulokset. Testaustuloksista voitiin päätellä, että tuot-

teet täyttävät standardin SFS-EN 14428 mukaiset vaatimukset, vaikka tutkimus-

tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. 

7.2 Laatujärjestelmä (FPC) 

Laatukäsikirja eli FPC-manuaali on yrityksen laatupolitiikkaan perustuva laatu-

järjestelmän yleinen kirjallinen esitys, jossa kuvataan organisaatio, sen vastuut 

ja valtuudet sekä resurssit ja ne menettelytavat, joilla yritys toteuttaa laatupoli-

tiikkaa ja laatujärjestelmää. Laatukäsikirja kertoo laatujärjestelmän kulloisenkin 

tilanteen, ja sitä tulee kehittää yhdessä laatujärjestelmän ja muun toiminnan 

kanssa. Laatukäsikirja on koko yrityksen toimintaa kuvaava ja ohjaaja toiminta-

ohje. 

7.2.1 Tiedon hankinta 

Laatukäsikirjan rakentaminen aloitettiin tutustumalla standardin SFS-EN 14428 

mukaisiin vaatimuksiin laatujärjestelmästä, erilaisiin laatustandardeihin sekä eri 

yritysten laatukäsikirjoihin. Koska ISO 9000 -sarjan standardit ovat yleisimpiä 

käytössä olevia laatustandardeja, niitä päätettiin käyttää laatukäsikirjan pohja-

na. Tässä vaiheessa laatujärjestelmälle ei ole kuitenkaan tarkoitusta hakea ul-

koista sertifiointia, mutta se mahdollisuus on tulevaisuudessa paljon helpompi 

toteuttaa, koska laatujärjestelmän pohjana on käytetty ISO 9001 -standardia. 

7.2.2 Dokumentointi 

Yrityksellä ei ollut ennestään kirjallista laatujärjestelmän kuvausta, joten laatu-

käsikirjaa alettiin rakentaa alusta asti. Laatukäsikirjan rakentamisessa käytettiin 

apuna ISO 9000 -sarjan standardien lisäksi finanssialan keskusliiton laatimaa 

ISO 9001:2008 laatukäsikirjan laatimismallia. Laatukäsikirjan laatimismalli oli 

tarkoitettu palo- ja rikosilmoitinlaitteiden suunnitteluyrityksille, joten sitä käytettiin 

hyväksi soveltuvin osin. 

Ensimmäinen versio laatukäsikirjasta saatiin valmiiksi maaliskuun 2013 alussa, 

jotta CE-merkintä olisi mahdollista kiinnittää tuotteisiin heti typpitestaustulosten 

saavuttua. Ensimmäiseen versioon kirjattiin yrityksen senhetkiset toimintatavat. 
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Ensimmäisen version jälkeen laatujärjestelmää parannettiin ja kehitettiin, jotta 

se vastaisi paremmin ISO 9001 -standardin vaatimuksia ja yrityksen omia tar-

peita kehittää toimintaansa. Kehitettävät asiat liittyivät seurantaan, tiedon ana-

lysointiin, parantamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Työntekijöitä on koulutettu 

ja tullaan kouluttamaan laatujärjestelmästä ja siihen tehdyistä parannuksista. 

Laatukäsikirjaan dokumentoitiin yrityksen kuvaus, laatutavoitteet, organisaation 

vastuut, resurssit, tuotannon kuvaus, materiaalin hallinta, laadunvalvonta, poik-

keavien tuotteiden käsittely, jätehuolto sekä seuranta ja parantaminen. Laatu-

käsikirjan sisällysluettelo on tämän työn liitteenä 4. Seuraavassa on muutamia 

otteita laatukäsikirjasta. 

7.2.2.1 Organisaation vastuut 

Koillismaan Lasi Ky:n johto määrittää organisaation sisäiset vastuut jokaisen 

työntekijän osalta. Jokaisen työntekijän vastuulla on huolehtia omista työtehtä-

vistään sekä työpisteen siisteydestä ja työturvallisuudesta. Jokaisen työntekijän 

tulee olla tietoinen tehtävänsä laatu- ja turvallisuusvaatimuksista sekä noudat-

taa annettuja ohjeita. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa havaitse-

mistaan laatupoikkeamista ja vastata oman työnsä kehittämisestä. (7, s. 8.) 

TAULUKKO 1. Taulukko yrityksen vastuuhenkilöistä (7, s. 8) 

Tehtävänimike Vastuut 

Yrityksen johto 

Tuotannon toimintaedellytykset, työn joh-

to, osto, myynti, markkinointi, laadunval-

vonta ja vaatimustenmukaisuus 

Myyntihenkilöstö 
Osto, myynti, markkinointi ja vaatimus-

tenmukaisuus 

Valmistushenkilöstö 
Työpistekohtainen vastuu, laadunvalvonta 

ja vaatimustenmukaisuus 

Pakkaushenkilöstö 
Työpistekohtainen vastuu ja laadunval-

vonta 
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7.2.2.2 Laadunvalvonta 

Laadunvalvonta perustuu työntekijöiden ammattitaitoon ja kokemukseen. Tuot-

teet valmistetaan vastaamaan standardeja ja tuotteiden virheettömyys tarkaste-

taan visuaalisesti valmistushenkilöstön ja pakkaushenkilöstön toimesta. (7, s. 

19.) 

Virheettömät tuotteet ovat naarmuttomia, puhtaita, jäysteettömiä sekä tuotepak-

kauksissa on kaikki asennustarvikkeet. Työntekijät vahvistavat nimimerkillään 

lähetyslistaan, että he ovat tarkistaneet tuotteen ja että siihen liittyvät asennus-

tarvikkeet ovat pakkauksessa. Mikäli tuote on vioittunut valmistuksen aikana 

siten, että sitä ei voida toimittaa asiakkaalle, on se hylättävä ja hävitettävä sekä 

toimitettava uusi tuote tilalle lähetykseen. Tuotteet pakataan tilauskohtaisesti 

noudattaen myynnin ja johdon antamia ohjeita. (7, s. 19.) 

7.2.2.3 Poikkeavien tuotteiden käsittely 

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus raportoida mahdollisista laatupoikkeamis-

ta, viallisista komponenteista tai viallisista valmistetuista tuotteista välittömästi. 

Poikkeaman syy selvitetään ja tilanne analysoidaan, minkä jälkeen korjaavia 

toimenpiteitä tutkitaan, jotta voidaan välttää mahdollinen poikkeama tulevaisuu-

dessa. Komponenteissa olevista vioista reklamoidaan tarvittaessa tavaran toi-

mittajia ja esitetään parannusehdotuksia. Tuotteessa oleva poikkeama korja-

taan joko korjaamalla tuote tai valmistamalla kokonaan uusi tuote tilalle. (7, s. 

21.) 

7.2.2.4 Sisäiset poikkeamat 

Valmistuksen aikana syntyvät poikkeamat pyritään tunnistamaan mahdollisim-

man aikaisessa vaiheessa kustannusten minimoimiseksi. Poikkeamien aikainen 

havaitseminen on myös tärkeää siitä syystä, että mahdollisen viallisen kom-

ponentin tilalle yritys voi hankkia uuden ja vältytään toimitusaikojen venymiseltä. 

Virheellinen kappale tulee merkitä selvästi ja/tai hävittää, jotta se ei vahingossa 

päädy uudelleen tuotantoon ja asiakkaalle. Poikkeamat tulee havaita viimeis-

tään pakkauksen yhteydessä tapahtuvassa tarkastuksessa. (7, s. 21.) 
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Poikkeamia ovat muun muassa mittavirheet sekä näkyvät naarmut laseissa ja 

alumiiniprofiileissa. Viallisia komponentteja ei koota valmiiksi tuotteiksi vaan 

vialliset osat hävitetään. Vialliset metallit kierrätetään, lasit toimitetaan kaatopai-

kalle ja muu palava virheellinen tuote tai osa toimitetaan sekajätteen mukana 

poltettavaksi. (7, s. 21.) 

7.2.2.5 Poikkeamien ehkäisy 

Poikkeamia pyritään ehkäisemään jatkuvalla toimintatapojen kehittämisellä. Ko-

ko henkilökunnan tulee sitoutua yrityksen kehittämiseen ja tehdä parannuseh-

dotuksia aina epäkohtia havaitessaan. Poikkeamia pyritään ehkäisemään myös 

valmistusasiakirjoilla, joita seuraamalla varmistetaan lähetyksien täydellisyys ja 

tuotteen oikeanlaisuus. Viallisista komponenteista ilmoitetaan alihankkijoille, 

jotta he voivat parantaa omaa toimintaansa ja toimittaa virheettömiä kom-

ponentteja. (7, s. 22.) 

Poikkeamien ehkäisemiseksi Koillismaan Lasi Ky:ssä otetaan käyttöön poik-

keamalomake, johon kirjataan laatuun, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvät 

mahdolliset poikkeamat. Poikkeamalomakkeella on tarkoitus dokumentoida 

mahdolliset poikkeamatilanteet, jotta niihin voidaan puuttua ja toimintatapoja 

parantaa. Poikkeamalomakkeeseen kirjataan poikkeaman laatu, kuka sen on 

havainnut, millä työpisteellä se on tapahtunut, poikkeama ja sen syyt sekä kor-

jaus- ja toimenpidesuunnitelma. Lisäksi merkitään poikkeaman tapahtumispäi-

vämäärä, päivämäärä, johon mennessä korjaavat toimenpiteet on tehtävä, ja 

korjaavien toimenpiteiden tarkastuspäivämäärä. (7, s. 22.) 
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8 YHTEENVETO 

Työn tarkoituksena oli CE-merkinnän hankkiminen Koillismaan Lasi Ky:n val-

mistamille suihkusuojille. Tehtävänä oli selvittää CE-merkinnän edellyttämät 

vaatimukset ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta tuotteisiin voitaisiin kiinnit-

tää CE-merkintä.  

Työn aihe muuttui hieman lähtötietomuistiossa (liite 1) sovitusta aiheesta, kun 

selvisi, että CE-merkintä tulee pakolliseksi rakennustuotteille 1.7.2013 lähtien. 

Lähtötietomuistiossa, joka on päivätty 18.12.2011, aiheena oli laatia yritykselle 

kehittämissuunnitelma, jolla parannetaan yrityksen tunnettavuutta, myyntiä ja 

tuotantoa. Pääsin kuitenkin aloittamaan opinnäytetyön tekemisen varsinaisesti 

vasta syksyllä 2012, jolloin oli jo tiedossa CE-merkinnän tulo pakolliseksi, joten 

siitä muodostui ajankohtainen ja luonteva aihe opinnäytetyölle. CE-merkinnän 

vaatimia toimia päästiin suunnittelemaan ja aloittamaan hyvissä ajoin. 

Työn aikana yrityksen tuotteet saatiin testattua ja yrityksen laatujärjestelmä pe-

rustettua SFS-EN 14428 -standardin vaatimusten mukaisesti. Yrityksen laatujär-

jestelmää ja toimintaa saatiin kehitettyä vastaamaan CE-merkinnän edellyttämiä 

vaatimuksia. Työn tuloksena yrityksen tuotteisiin voitiin kiinnittää CE-merkintä ja 

niiden myymistä voitiin jatkaa 1.7.2013 voimaan astuneen rakennustuotease-

tuksen jälkeen. 

Työhön tarvittavan aineiston hankkiminen oli helppoa. Kirjallisuudesta ja inter-

netistä löytyi paljon tietoa aiheesta, ja suuresta tiedon määrästä olennaisen 

poimiminen osoittautuikin pieneksi haasteeksi. Suurimpana haasteena työssä 

oli kuitenkin standardien soveltaminen käytäntöön. Standardeissa käytetty kieli 

oli välillä hieman vaikeaselkoista, ja ne oli kirjoitettu sellaisella tavalla, että jotain 

kohtaa joutui lukemaan muutaman kerran, ennen kuin siitä selvisi, mitä käytän-

nössä pitikään tehdä. Pientä hidastetta työn etenemiselle aiheutti myös oma 

aikatauluni ja puutteet sen suunnittelussa, mutta lopulta työ saatiin suoritettua 

kohtuullisen hyvin. 

CE-merkinnän hankkiminen oli mielenkiintoinen ja opettavainen tehtävä, joka 

lisäsi tietämystäni erilaisista standardeista ja määräyksistä sekä laatujärjestel-
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mistä. Omalta kannaltani erityisen mielenkiintoista oli tutustuminen laatujärjes-

telmiin sekä niihin sisältyvät prosessimainen ajattelutapa, tiedon analysointi ja 

jatkuva parantaminen. Sain myös paljon tietoa CE-merkinnästä ja sen toimin-

nasta sekä sen tarkoituksesta kaupankäynnin esteiden poistamisessa Euroo-

pan unionin sisämarkkinoilla. 

Opinnäytetyöstä ja sen tekemisen aikana oppimistani asioista on varmasti hyö-

tyä minulle myös tulevaisuudessa työurani aikana. Uskon, että tämä työ ja koko 

CE-merkinnän hankkimisprosessi on ollut hyödyllinen myös yrityksen kannalta 

ja se on saanut paljon uutta pohdittavaa ja työkaluja yrityksen toiminnan kehit-

tämiseen jatkossa. 
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Oulanka- suihkuseinät on tarkoitettu henkilökohtaiseen hygieniaan  uudis- ja saneerauskohteissa. 
 
 
Säännökset, jotka tuotteet täyttävät 
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