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Puurakentamisen tuotestandardit ja 
CE-merkintä

Tomi Toratti



LYHENTEITÄ

CPR = Construction Products Regulation

DoP = Declaration of Performance

NPD = No Performance Determined

ETA = European Technical Assessment

Suoritustason pysyvyyden sertifikaatti AVCP 1 ja 1+

Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan sertifikaatti AVCP 2+



MAANKÄYTTÖ- JA 

RAKENNUSLAKI (muutoksia)

TUOTEHYVÄKSYNTÄ

LAKI + ASETUKSET

RAKENNUSTUOTEASETUS

Asetus on sellaisenaan jäsenvaltioiden 

kansallista lainsäädäntöä

RakMK määräykset 

ja ohjeet (uusitaan)

hEN

SFS-EN standardi

ETA

(Eur tekn 

arviointi)

CE-merkintä
SFS-EN tai SFS

- Puurakenteiden 

toteuttaminen 

- Eurocode 5 + Liitt.

- (kansallinen B10) 

varmennus

-todistus

tyyppi-

hyväksyntä

Suomessa noudatetaan Suomen lakia ja 

siihen perustuvia säädöksiä

valmistuk

sen 

laadun-

valvonta

CE-merkintä

pakollinen kun

hEN

Rakennus-

paikkakoh-

taiset arviot

Yhteenveto



CE-merkintä

Mikä on?
• CE-merkinnällä valmistaja osoittaa ja 

vakuuttaa, että tuotteen keskeiset 
ominaisuudet on selvitetty 
harmonisoidun tuotestandardin 
mukaisesti.

• CE-merkintä, yksilöi tuotteen ostajalle ja 
kertoo tuotteen ominaisuudet 
yhdenmukaisella tavalla ja helpottaa 
niiden vertailua.

• Mahdollistaa tuotteen tuomisen 
markkinoille kaikkialla Euroopassa ja 
korvaa kansalliset tuotehyväksynnät.

• Rakennustuotteen ominaisuudet 
osoitetaan suoritustasoilmoituksella
(Declaration of Performance, DoP).

Mikä ei ole?
• Pelkkä CE-merkintä ei takaa tuotteen 

soveltuvuutta käytettäväksi tietyssä 
rakennuskohteessa tai tietyssä maassa.

• Suunnittelua, rakennustuotteiden 
käyttöä ja rakennuskohdetta sääntelevät 
edelleen kansalliset määräykset.

• CE-merkki ei ole tae 
viranomaismääräysten täyttymisestä 
(tuotteen laadusta).
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CPR – Rakennustuoteasetus
CE-merkinnästä tuli pakollinen

• CE-merkinnästä tuli pakollinen Suomessa 1.7.2013, kun 
rakennustuote saatetaan markkinoille ja sille on voimassa oleva 
harmonisoitu tuotestandardi (hEN), jonka siirtymäaika on 
päättynyt

– kattaa noin 80 % Suomessa käytettävistä rakennustuotteista
– määrä kasvaa sitä mukaa kun uusia hEN:iä julkaistaan ja niiden 

CE-merkinnän siirtymäaika päättyy 
(esim. kantaville teräskokoonpanoille CE-merkintä tulee 
pakolliseksi 1.7.2014)

• harmonisoituja tuotestandardeja on jo valmiina yli 400:lle 
tuoteryhmälle, joita CE-merkinnän pakollisuus koskee

• koskee Suomessa n. 4000 rakennustuotteita valmistavaa 
yritystä (mm. sahoja, konepajoja, betoniteollisuutta)
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CPR – CE-asiakirjat

CE-merkintä
• Toimitetaan tuotteen mukana
• Sisältää yleensä valmistajan kotisivun osoitteen, josta DoP löytyy

Suoritustasoilmoitus DoP
• Esitetään valmistajan kotisivulla ja toimitetaan asiakkaalle sähköpostilla 

tai paperilla pyydettäessä 
(Komission säädös kotisivu-DoPista saadaan vuonna 2014)

• Kertoo tuotteen ilmoitetut ominaisuudet
Huom: Korvaa EU vaatimustenmukaisuusvakuutuksen

Varmentamistodistus
• Tarvitaan AVCP-menetelmissä 2+, 1 ja 1+
• Valmistaja saa tämän ilmoitetulta laitokselta kun tehtaan 

laadunvalvonnan alkutarkastus on tehty
• Toimitetaan asiakkaalle tai viranomaiselle sitä pyydettäessä

Huom: Korvaa EU vaatimustenmukaisuustodistuksen 



7



8



Poikkeukset CE-merkinnän pakollisuuteen
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• CE-merkintää ei vaadita:
– jos rakennustuotetta ei saateta markkinoille
– jos rakennustuotteelle ei ole harmonisoitua tuotestandardia 

(hEN)
(esim. valmisbetoni, harjateräs, useimmat IV-tuotteet, 
juomaveden kanssa kosketuksissa olevat tuotteet, esim. 
vesihanat)

• CE-merkintää ei vaadita, mikäli toisin ei ole säädetty EU-
tasolla tai kansallisesti:

– ei-sarjavalmisteiselle tilaustuotteena valmistetulle tuotteelle, 
jonka valmistaja itse asentaa (komissio luvannut täsmentää 
rajanvedon tuoteryhmäkohtaisesti)

– rakennustuote valmistetaan työmaalla
– rakennustuote valmistetaan perinteiseen tapaan suojeltuun 

rakennuskohteeseen (kattopaanut tms.)
Huom: hEN:ien soveltamisalan ulkopuolisille rakennustuotteille 
valmistaja voi halutessaan hankkia ETAan perustuvan CE-
merkinnän



Kelpoisuuden osoittaminen

• Kun rakennustuotteelle ei ole soveltuvaa harmonisoitua tuotestandardia, 
niin valmistajalla on mahdollisuus osoittaa tuotteen kelpoisuus Suomessa 
rakennuskohteeseen jollakin seuraavista tavoista:

1. Hankkia vapaaehtoinen Eurooppalainen tekninen arviointi ETA -> CE-merkintä

2. Hankkia vapaaehtoinen kansallinen tuotehyväksyntä

3. Osoittaa rakennustuotteen kelpoisuus rakennuspaikkakohtaisella selvityksellä

• Ympäristöministeriö päättää, mille tuoteryhmille mitäkin vapaaehtoista
kansallista tuotehyväksyntämenettelyä voidaan käyttää:

– Tyyppihyväksyntä

– Varmennustodistus

– (Valmistuksen laadunvalvonta)

• Kun valmistajalla ei ole CE-merkintää eikä kansallista tuotehyväksyntää, niin 
tuotteen kelpoisuus osoitetaan rakennuspaikkakohtaisella selvityksellä 



Kansallinen tuotehyväksyntälaki ja asetus
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• Laki tuli voimaan 1.7.2013

• Laki ja asetus kattavat kansalliset 
tuotehyväksyntämenettelyt tuotteille, joille CE-merkintä ei 
ole pakollinen:

– ympäristöministeriön alaisen luvanvaraisen rakentamisen 
rakennustuotteille

– liikenne- ja viestintäministeriön alaisille liikenneväylien ja 
yleisten alueiden rakennustuotteille, joita käytetään myös 
talonrakentamisessa

• Kansalliset tuotehyväksyntämenettelyt ovat:
– valmistajille vapaaehtoisia

– rakennusvalvonnalle sitovia



Kansalliset tuotehyväksyntämenettelyt
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• Tyyppihyväksyntä
– ei merkittäviä muutoksia 

– tuotteille, joille on tyyppihyväksyntäasetus

• Varmennustodistus
– ”kevyempi menettely” kuin tyyppihyväksyntä

– korvaa varmennetun käyttöselosteen

– tiukemmat edellytykset varmentamiselimelle

• Valmistuksen laadunvalvonta
– tuotteille, joille CE-merkintä ei ole pakollinen, eivätkä 

tyyppihyväksyntä ja varmennustodistus ole mahdollisia
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CE merkittävät puutuotteet

Voimassa olevat hEN, tuotestandardit

EN 13986 Puulevyt rakennuskäytössä 
EN 14250 Naulalevyrakenteet 
EN 14374 Rakenteellinen LVL
EN 14342+A1 Puulattiat
EN 14080 Liimapuu
EN 14081+A1 Lujuuslajiteltu puutavara
EN 14915+AC Puupaneelit ja –verhoukset 
EN 14545 Puurakenteiden liittimet
EN 14592 Vaarnakiinnittimet
EN 14229 Puiset sähköpylväät
EN 15497 Sormijatkettu rakennesahatavara

Tulossa
EN 14732 Puiset seinä-, lattia- ja kattoelementit 
EN 16351 CLT – Cross laminated timber

Poikkeuksena CE-
merkintää ei vaadita:

• Tilauksesta valmistettu 
tuote (muu kuin 
sarjatuotanto), jonka 
valmistaja asentaa itse.

• Tuotteet, jotka 
valmistetaan 
rakennuspaikalla ja 
valmistaja asentaa itse.

• Historialliseen 
korjauskohteeseen 
perinteiseen tapaan 
valmistettu tuote.

• Jos tuotetta ei ole 
saatettu markkinoille.



14Koodi Tuote Sovellutusalue

EN 13986:2004 Puulevyt Puulevyt rakennuskäytössä

kattaa liimapuulevyn, vanerin, LVL (levykäytössä), OSB, lastulevyn tai sementtilastulevyjen, 

märkämenetelmäkuitulevyjen (kovien, puolikovien ja huokoisten kuitulevyjen) ja 

kuivamenetelmäkuitulevyjen (MDF) rakennuskäytön. 

Voi sisältää kemiallisia aineita, jotka parantavat niiden palokäyttäytymistä ja biologista kestävyyttä

EN 14250:2010 Naulalevyrak

enteet 

rakennuksissa käytettäville tehdasvalmisteisille rakenteellisille elementeille (esim. ristikoille kattoihin, 

seiniin ja lattioihin, sekä kehärakenteille ja liittopalkeille), jotka on valmistettu rakenteellisesta 

rakennuspuutavarasta standardin EN 14081-1 mukaan tai sormijatketusta sahatavarasta (luonnoksen 

prEN 15497 mukaan) ja jotka on koottu käyttäen naulalevyjä.

Kattaa myös mahdollisen lahosuojauksen, mutta ei palosuojausta.

EN 14374:2004 Rakenteellin

en LVL

Rakenteellinen kyllästämätön kertopuu, LVL,

(palo- ja lahosuojaus ei kuulu tähän)

EN 14342:2005

+A1:2008

Puulattiat Puisten lattiapäällyste- ja parkettituotteiden

sisäkäytössä lattiapäällysteinä, mukaan lukien katetut julkiset liikennetilat.

Myös mahd. palosuojaus kuuluu tähän

EN 14080:2005 Liimapuu Liimapuu, myös lahosuojattu. Vähintään 4 vaakalamellia

(Tulevassa standardiluonnoksessa: Vähintään 2 lamellia, jotka 6-45 mm (liimapuu)

tai vähintään 2 sahatavaraa 45-85 mm (liimattu sahatavara))

EN 14081-1:

+A1:2011

Lujuuslajit. 

puutavara

Koneellisesti tai visualisesti lujuuslajiteltu sahatavara – sahattu suorakaiteen muotoinen puu.

Kattaa myös mahdollisen lahosuojauksen, mutta ei palosuojausta eikä sormijatkettua sahatavaraa.

EN 14915:2006

+AC:2007

Puupaneelit 

ja – verhouk. 

Massiivipuupaneloinnissa ja -verhouksessa (ml. seinäverhous) sisä- ja ulkokäytössä.

Myös mahd. lahosuojaus kuuluu tähän

EN 14545:2008 Puurakentei

den liittimet

Puurakenteiden metalliset liittimet: 

mm. leikkauslevyt, vaarnarenkaat, naulalevyt, naulaus levyt..

EN 14592:2008 Vaarnakiinnit

timet

Puurakenteiden metalliset vaarnakiinnittimet: 

mm. naulat, ruuvit, tapit, pultit…

EN 14229:2010 Puiset 

sähköpylv.

Puiset sähköpylväät, joko lahosuojatut tai ei



Rakennesuunnitelmissa tulee

15

• Viitata voimassa olevaan tuotestandardiin

• Esittää suunnitelmissa  materiaalin lujuusluokka standardin mukaisesti
Sahatavara (EN338)  C14-C40, 
Liimapuu GL 24c-GL 32c tai h,  suositus: GL 30c

• Ottaa huomioon kansalliset määräykset

• Eurokoodissa ei anneta lujuusarvoja



Suunnittelustandardit
Eurokoodi EC 5:

EN 1995-1-1 (Puurakenteiden suunnittelu, yleiset säännöt), 

EN 1995-1-2 (Puurakenteiden suunnittelu, palomitoitus), 

EN 1995-2  (Puurakenteiden suunnittelu, sillat)

• EN 1995 Kansalliset liitteet muuttuneet vuoden 2017 alusta

• Eurokoodeilla on voinut suunnitella jo usean vuoden ajan
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Eurokoodi 5 
CEN/TC/250/SC 5
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Eurokoodien ’uusi sukupolvi’ työ käynnistynyt
• Laskentamenetelmiä yksinkertaistetaan
• Kansallisista parametreista halutaan eroon

Uusia kappaleita seuraavista: 
SC5.1 CLT ja vahvistus
• soveltuvaa materiaalia on valmiina useissa maissa
• vahvistaminen poikittaiselle puristukselle puuttuu vielä
SC5.2 Liittorakenteet
SC5.3 EN1995-1-1 parantaminen
• liitokset, stabiliteetti, yksinkertaistaminen, lattian värähtely
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Tietolähteitä

• hEn-HelpDesk www.henhelpdesk.fi

- Palaute/kysymyslomake 

• Ympäristöministeriö www.ymparisto.fi/ce-merkinta

• Ilmoitettuja laitoksia (liittyen puutuotteisiin)

- VTT Expert Services Oy www.expertservices.fi

- Inspecta www.inspecta.com

- Finotrol www.finotrol.fi

• Eurokoodi-helpdesk: http://www.eurocodes.fi/

http://www.henhelpdesk.fi/
http://www.ymparisto.fi/ce-merkinta
http://www.expertservices.fi/
http://www.inspecta.com/
http://www.eurocodes.fi/
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