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KEITÄ OLEMME? 

Arter Oy on vuonna 2001 perustettu kasvava B2B-

ohjelmisto-, palvelu- ja koulutusorganisaatio. Autamme

asiakkaitamme menestymään kehittämällä

ohjelmistopalveluita heidän tarpeisiinsa muuttuvassa

digitaalisessa ympäristössä. Tarjoamme asiakkaillemme

monipuolisia asiantuntijapalveluita liittyen

laadunhallintaan, tiedonhallintaan ja muutoksenhallintaan. 

Päätuotteemme ovat IMS- ja ARC-ohjelmistot.

Ohjelmistojen käyttöönoton, asiakaskohtaisen

sisällönluonnin ja käytön tueksi olemme luoneet kattavat

palvelut. 

Qualitas Fennica -tuotenimen alla toteutamme avoimia

ja yrityskohtaisia koulutuksia sekä pidempikestoisia

valmennuksia. 



1. Mikä on CE-merkintä?

2. Milloin CE-merkintää tarvitaan?

3. Mitä ovat CE-merkin tavoitteet ja hyödyt?

4. Miten CE-merkkiä haetaan?

5. Mitä on keskeinen CE-sanasto?

6. Miten kytken CE-merkin luontevaksi osaksi toimintajärjestelmää?

TÄSSÄ ARTIKKELISSA 



1. MIKÄ ON CE-MERKINTÄ?

Europarlamentin vuonna 2011 hyväksymä asetus tekee CE-merkinnästä

pakollisen suurimmalle osalle rakennustuotteista heinäkuusta 2013 alkaen.

Suomessa tai muualla EU-maissa saa myydä vain CE-merkittyjä tuotteita. 

Suomessa on arviolta 4.000 erilaista rakennustuotteita valmistavaa yritystä

aina betoniteollisuudesta puutuoteteollisuuteen tai konepajoista sahoihin.

Tukes valvoo CE-merkin käyttöönottoa. Valmistaja voidaan velvoittaa

poistamaan tuotteen markkinoilta tai saattamaan ne CE-merkinnän

vaatimusten mukaisiksi, mikäli CE-merkintää käytetään tuotteessa ilman sen

käytön mukaisia edellytyksiä. 

CE-merkki näkyy mm. seuraavissa tuotteissa: 

lelut, 

koneet, 

sähkölaitteet, 

henkilösuojaimet, 

rakennustuotteet, 

kaasulaitteet, 

telepäätteet, 

terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 



Rakennustuotteisiin liittyy 421 tuotestandardia ja noin 600 viite- ja

testausstandardia. CE-merkintä on hankittava kaikkiin harmonisoidun

tuotestandardin (hEN) tai eurooppalaisen tekniseen arviointiin (ETA)

soveltamisalaan kuuluviin rakennustuotteisiin. 

CE-merkinnällä tuotteen valmistaja vakuuttaa, että tuotteen ominaisuudet

ovat eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen

teknisen hyväksynnän (ETA) mukaiset. CE-merkki ei ole kuitenkaan

laatumerkki. Rakennustuotteeksi katsotaan rakennuskohteeseen kiinteästi

osaksi tulevat tuotteet, kuten esimerkiksi betonielementit, ikkunat, kantavat

teräsrakenne-osat, rakennussahatavara, kiviaines ja tiemerkinnät. 

CE-merkkiä ei tarvita tuotteille, jotka on valmistettu tilauksesta tiettyyn

kohteeseen muuten kuin sarjatuotantona. CE-merkintää ei myös tarvita

tuotteille, jotka valmistetaan rakennuspaikalla tai kun kyseessä on

historialliseen korjaus-rakennuskohteeseen perinteiseen tapaan valmistettu

tuote. 

2. MILLOIN CE-MERKINTÄÄ TARVITAAN?



CE-merkintä helpottaa eri maissa valmistettujen rakennustuotteiden

vertaamista toisiinsa ja sen avulla edistetään tuotteiden vapaata liikkuvuutta

Euroopan talousalueella. Suunnittelijat ja kuluttajat voivat verrata tuotteiden

suoritustasoilmoituksia toisiinsa, kun tuotteen ominaisuudet ilmoitetaan

yhdenmukaisella tavalla. Sillä myös taataan tarkkojen ja luotettavien tietojen

saanti tuotteiden ominaisuuksista ja suoritustasoista. 

CE-merkin käyttöönoton myötä päästään eroon kansallisista, päällekkäisistä

viranomaisten hyväksymismenettelyistä. Näin eurooppalaiset sisämarkkinat

avautuvat myös suomalaisille rakennustuotteille.  

CE-merkintä ei takaa rakennustuotteen käytettävyyttä suomalaisessa

rakennuskohteessa, vaan rakentamismääräykset ratkaisevat yhä tuotteen

sopivuuden. Suomen rakentamismääräyksissä asetetaan vaatimuksia

esimerkiksi kantavien rakenteiden ja julkisivujen pakkasenkestävyydelle.

Suunnittelija valitsee suoritustasoilmoitusten perusteella sellaisen

rakennustuotteen, joka soveltuu käyttötarkoitukseen ja täyttää kansalliset

rakentamismääräykset. 

3. MITÄ OVAT CE-MERKIN TAVOITTEET

JA HYÖDYT?



CE-merkintää voi hakea direktiivin alaisille tuotteille monilla eri tavoilla.

Joissakin tapauksissa riittää valmistajan vakuutus ja joskus merkinnän

saamiseksi on käytettävä kolmatta osapuolta eli niin sanottua ilmoitettua

laitosta. 

4. MITEN CE-MERKKIÄ HAETAAN?

1. Selvitä ensin, kuuluuko valmistamasi tuote harmonisoidun tuotestandardin

(hEN) piiriin. Ellei sovellettavaa harmonisoitua tuotestandardia ole, niin

CEmerkintä ei ole pakollinen. Lisätietoja harmonisoidun tuotestandardin piiriin

kuuluvista rakennustuotteista saat hEN Helpdesk -nettipalvelusta. Jos

tuoteryhmällä ei ole harmonisoitua tuotestandardia, niin voit hakea sille

CEmerkintään johtavan eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA).

2. Mikäli tuoteryhmälle on olemassa harmonisoitu tuotestandardi, niin

tuotteelle pitää olla CE-merkintä. AoC-luokassa 4 CE-merkinnän

kiinnittämiseksi tuotteeseen riittää valmistajan toimenpiteet sen

varmistamiseksi, että tuotteen ominaisuudet on selvitetty standardin

mukaisesti. Muissa AoC-luokissa (AoC 2+, 1 ja 1+) tuotteen ominaisuuksien ja

valmistuksen laadunvalvonnan varmistamiseen.



3. Ota yhteyttä valitsemaasi ilmoitettuun laitokseen testausten ja tehtaan

laadunvalvonnan järjestämiseksi. Tähän on käytettävä ilmoitettua laitosta.

4. Laadi suoritustasoilmoitus testitulosten, muiden selvitysten ja

harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti.

Suoritustasoilmoituksesta käy ilmi tuotteen spesifikaatio.

5. Kiinnitä CE-merkintä tuotteeseen, sen pakkaukseen tai muihin kaupallisiin

asiakirjoihin siten kuin tuotteesi harmonisoitu tuotestandardi edellyttää. Laita

suoritustasoilmoitus näkyviin yrityksesi verkkosivuille tai toimita tilaajalle

muulla.



5. MIKÄ ON KESKEINEN CE-SANASTO?

Harmonisoitu tuotestandardi eli hEN määrittää tuoteryhmäkohtaisesti

tuotteilta selvitettävät ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvonnan

vaatimukset ja CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot. 

Eurooppalainen tekninen arviointi eli ETA voidaan myöntää

rakennustuotteille, jolle ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia. ETA

on tarkoitettu erityisesti uusille ja innovatiivisille tuotteille. 

Ilmoitetut laitokset ovat laitoksia, jotka on valittu suorittamaan CE-merkinnän

edellyttämiä testauksia ja valmistuksen laadunvalvontaa. Suomessa on

kirjoitushetkellä viisi ilmoitettua laitosta: Consesta Oy, DNV Certification Oy,

Inspecta Sertifiointi Oy, Suomen Ympäristökeskus ja VTT Expert Service Oy. 

AoC-luokka eli suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
(4, 3, 2+, 1 ja 1+) määrittää sen, että riittääkö valmistajan oma vakuutus vai

tuleeko ilmoitetun laitoksen osallistua tuotteen ominaisuuksien ja

valmistuksen laadunvalvonnan varmentamiseen. AoC-luokassa 4 riittää, että

valmistaja itse vakuuttaa tuotteen ominaisuuksien täyttävän standardin

vaatimukset. Muissa luokissa edellytetään toimenpiteitä sekä valmistajalta,

että kolmannelta osapuolelta. 

Suoritustasoilmoitus kertoo tuotteen ominaisuuksien ilmoitetut arvot ja

luokat. Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen ja tietojen

paikkansapitävyydestä. 



6. MITEN KYTKEN CE-MERKIN LUONTEVAKSI

OSAKSI TOIMINTAJÄRJESTELMÄÄ?

CE-merkki edellyttää, että valmistajan on jatkuvasti valvottava ja testattava
tuotteen laatua sekä tehtävä laadunvalvonnasta kirjallinen selvitys. Joissakin

tapauksissa valmistajasta riippumattoman ilmoitetun laitoksen on valvottava

tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointia ja varmennusta. 

CE-merkin vaatimukset tulevat harmonisoidusta tuotestandardista.

Vaatimukset toteutetaan tuotteen laadunvalvontajärjestelmällä, mikä kattaa

tarkistus- ja testaussuunnitelman sekä syntyvät ja jäljitettävät kirjaukset.

Laadunvalvontajärjestelmässä asetetaan vaatimukset toimittajille, toimittajien

valinnalle ja suoriutumisen seurannalle. Tuotteen suunnittelu- ja

tuotantohenkilöstölle voidaan myös asettaan koulutus- tai

pätevöitymisvaatimuksia.  

Yleisen tason laadunvalvonnan kuvaukset on kätevintä esittää

toimintakäsikirjassa. Suunnittelun, tuotannon ja logististen toimintojen

työnkulut ja eri toimijoiden yhteistyö kuvaukset voidaan esittää prosesseina.

Yksityiskohtaiset tuotekohtaiset ohjeet esitetään työ- ja menettelyohjeina.

Vaatimusten mukaisuuden osoittavat tallenteet tulee säilyttää kymmenen

vuotta. 

CE-merkinnän edellyttämä laadunvalvontajärjestelmä on osa laajempaa

toimintajärjestelmää, johon sisällytetään tuotekohtaisten vaatimusten

toteutumisen valvonta. 



OPI LISÄÄ
LAADUNHALLINNASTA 

JA STANDARDEISTA

Kehitä osaamistasi osoitteessa:

https://www.arter.fi/artikkeli/ 

TAI OTA YHTEYTTÄ

qf@arter.fi

www.arter.fi

https://www.arter.fi/arter-akatemia/laadunhallinta-ja-standardit/
http://www.arter.fi/



