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Onko kiviainesten CE-merkintä kunnossa -
minkä hymiön sinä alalle antaisit?
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Vuoden 2019 alussa

Kiviainespäivät 2018 



Milloin tuote CE-merkitään
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• Tuote kuuluu tuotestandardin soveltamisalaan ja

tuote asetetaan markkinoille.

• CE-merkintä ei ole välttämätöntä, jos tuote valmistetaan omaan 
käyttöön. 
‐ esim. betonikiviaines elementtituotantoon

‐ esim. tielinjalla murskattu sitomaton kiviaines. Huom! Murskaus 
voidaan teettää alihankintana.

• Tuote on CE-merkittävä, vaikka tilausasiakirjoissa ei tästä olisi 
mainintaa.

• Tilaajan päätöksellä tuotetta ei voi jättää CE-merkitsemättä. 



Milloin CE-merkitään - perusperiaate

19.1.2018Rakennusteollisuus RT 5

KIVIAINEKSET CE-merkitään, 

MAA-AINEKSIA ei. 

Kiviainesta Maa-ainesta



Rakennustuotteiden CE-merkintä ja 
suoritustasoilmoitus
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• Suoritustasoilmoitus on listaus tuotteen teknisistä 
ominaisuuksista (joille viranomaismääräyksissä on vaatimus)
‐ Määrämuotoinen

‐ Perustuu harmonisoituun tuotestandardiin (hEN) n. 400 kpl tai 
eurooppalaiseen tekniseen arviointiin (ETA); 

‐ valmistaja voi hakemuksesta saada tuotteelleen CE-merkinnän
mahdollistavan ETAn

• Suoritustasoilmoituksen olemassaolo johtaa CE-merkintään

• Kohteen suunnitelmissa esitetyt tuoteominaisuusvaatimukset 
vs. suoritustasoilmoituksessa esitettyjen teknisten 
ominaisuuksien arvot, luokat tai kuvaukset

• CE-merkintävastuu on valmistajalla; apua CE-merkintäprosessin 
vaiheisiin voi hankkia ulkopuolelta 



Standardien tilanne
CE-merkinnän pohja* CEN/SFS-tilanne

• SFS-EN 12620:2002+A1:2008

• SFS-EN 13043:2002+AC:2004

• SFS-EN 13055-
1:2002+AC:2004

• SFS-EN 13055-2:2004

• SFS-EN 13139:2002+AC:2004

• SFS-EN 13242:2002+A1:2007

• SFS-EN 13383-
1:2002+AC:2004

• SFS-EN 13450:2002+AC:2004
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• FprEN 12620:2017

• FprEN 13043:2017

• SFS-EN 13055:2016:en

• FprEN 13139:2017

• FprEN 13242:2017

• FprEN 13383-1:2017

• FprEN 13450:2017

• FprEN 16236:2017

*viittaus EU:n virallisessa lehdessä

http://www.henhelpdesk.fi/standardien-haku/betonikiviainekset-2.html
http://www.henhelpdesk.fi/standardien-haku/kiviainekset-teiden-lentokenttien-ja-muiden-liikennoityjen-alueiden-asfalttimassoihin-ja-pintauksiin-2.html
http://www.henhelpdesk.fi/standardien-haku/kevytkiviainekset.-osa-1-betonin-laastin-ja-juotoslaastin-kevytkiviainekset-2.html
http://www.henhelpdesk.fi/standardien-haku/kevytkiviainekset.-osa-2-kevytkiviainekset-asfalttimassoihin-ja-pintauksiin-seka-sitomattomiin-ja-sidottuihin-kayttotarkoituksiin-2.html
http://www.henhelpdesk.fi/standardien-haku/laastikiviainekset-2.html
http://www.henhelpdesk.fi/standardien-haku/maa-ja-vesirakentamisessa-ja-tienrakenteissa-kaytettavat-sitomattomat-ja-hydraulisesti-sidotut-kiviainekset-2.html
http://www.henhelpdesk.fi/standardien-haku/suojakivet.-osa-1-tuotevaatimukset-2.html
http://www.henhelpdesk.fi/standardien-haku/raidesepelikiviainekset-2.html


Delegoitu säädös
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• Komissio on laatinut luonnoksen kiviaineksia koskevasta 
delegoidusta säädöksestä. 

• Sen voimaantulo mahdollistaisi virallisessa lehdessä 
viittauksen standardien uusiin versioihin. 

• Tosin delegoidun säädöksen luonnoksessa ei ole kaikkien 
ominaisuuksien osalta kaikkia niitä luokkia, jotka on 
mainittu 2017-versioissa. 



Seuraavat vaiheet
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• TC muuttaa tuotestandardit komission vaatimaan muotoon 
ja päivittää perustelut muutoksista. 

• Standardit toisessa loppuäänestyksessä 11.3.-11.5.2018 
(tavoiteaikataulu). 

• Kesäkuussa plenary.

• EN 16236 etenee huolimatta tuotestandardien tilanteesta. 
Sillä ei kuitenkaan ole käyttöä ennen tuotestandardien 
valmistumista ja viittausta virallisessa lehdessä.



Ajankohtaista, maarakentamisen 
standardisointi
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• prSFS 5884:2017 BETONIMURSKEEN 
MAARAKENNUSKÄYTÖN LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ

‐ Lausuntoaika juuri päättynyt; julkaisu keväällä 2018

• FprEN 16907 osat 1-6 tulossa loppuäänestykseen keväällä 
2018

‐ Suomi vastustanut näitä työaiheesta lähtien.



Tervetuloa mukaan seurantaryhmiin!
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• RTT/SR 11 Kiviainekset 

• RTT/SR 29 Maarakentaminen



Lisätietoja: 

tuuli.kunnas@rakennusteollisuus.fi


