CE-merkintä koskee vain harvoja LVI-taloteknisiä tuotteita
EU:n rakennustuoteasetuksen tullessa kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013 tulee CE-merkintä
pakolliseksi niille markkinoille saatettaville rakennustuotteille, joille on harmonisoitu tuotestandardi
(hEN), jonka CE-merkinnän siirtymäaika on päättynyt. CE-merkintä tulee pakolliseksi myös sellaiselle
rakennustuotteelle, jonka valmistajalle on myönnetty vapaaehtoinen eurooppalainen tekninen arviointi
(ETA).
Suurelle osalle LVI-taloteknisistä tuotteista ei ole harmonisoituja tuotestandardeja, joten niiden
suunnittelu, myynti ja käyttö jatkuvat pääpiirteittäin kuten tähänkin asti kansallisten hyväksyntöjemme
mukaisesti.
CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuuksien arvot ovat ilmoitettu ja
todettu eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin
(ETA) mukaisesti. Jos tuotteella ei ole harmonisoitua tuotestandardia tai ETA-arviointia, sen kelpoisuus
voidaan osoittaa tyyppihyväksynnällä, varmennustodistuksella tai valmistuksen laadunvalvonnalla (Laki
954/2012 eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä). Varmennustodistus ja valmistuksen
laadunvalvonta ovat uusia menetelmiä, jotka tulevat käyttöön vasta myöhemmin.
Hankkeeseen ryhtyvän täytyy aina todeta tuotteen kelpoisuus kyseiseen kohteeseen CE- merkinnästä tai
muusta tuotehyväksyntätavasta huolimatta. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä
rakennuspaikkakohtaisesti, että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset tekniset vaatimukset, jos
tuotteen kelpoisuutta ei ole muuten osoitettu. Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa
osoittamaan, että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset tekniset vaatimukset, jos on syytä
epäillä, että tuote ei niitä täytä.
CE-merkintä ei takaa rakennustuotteen käytettävyyttä suomalaisessa rakennuskohteessa, vaan
kansalliset rakentamismääräykset ratkaisevat edelleen tuotteen kelpoisuuden. Rakennushankkeeseen
ryhtyvän vastuulla on varmistaa, että CE- merkitynkin tuotteen suoritustasot vastaavat rakennuskohteen
kansallisia vaatimuksia.
Lisätietoja CE-merkinnästä ja olemassa olevista harmonisoiduista tuotestandardeista hENHelpdeskistä

Ilman harmonisoitua tuotestandardia
(hEN) tai eurooppalaista teknistä
arviointia (ETA) olevan tuotteen
kelpoisuus voidaan osoittaa seuraavilla
vapaaehtoisilla menetelmillä:

tyyppihyväksynnällä

varmennustodistuksella

valmistuksen laadunvalvonnalla
Rakennusvalvonta voi vaatia myös muita
rakennuspaikkakohtaisia selvityksiä.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuus on eri tehtäviin tarvittavaa
asiantuntemusta käyttäen huolehtia CE-merkittyjä rakennustuotteita
koskien, että:

Suunnitteluasiakirjoissa on rakennustuotteilta vaadittavat
ominaisuudet ja vaatimustasot esitetty siten, että valittaessa
suunnitelmien mukainen tuote rakennuksen olennaiset tekniset
vaatimukset (viranomaisvaatimukset) täyttyvät MRL 117 ( a-g) §:n
mukaisesti.

Rakennustuotteiden ilmoitettuja ominaisuuksien arvot osoittavat
suoritustasoilmoitukset (DoPit) arkistoidaan ja käytettyjen
tuotteiden jäljitettävyys varmistetaan (mm. CE-merkintätiedot).
(DoPit kertovat tuotteen ominaisuudet ja niiden arvot sekä
valmistajan käyttökohteen, standardin mukaisen käytön ja
varmennuslaitoksen).

Rakennustuotteet on kiinnitetty/asennettu rakennukseen
suunnitelmien ja tuotetta koskevien asennusohjeiden mukaisesti ja
toteutuksen tarkastus on suoritettu.
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