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LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT

AQCS

Air

Quality

Control

Systems,

ilmansuojelulaitepalvelut
AVCP

Assessment and verification of constancy of
performance, suoritustason pysyvyyden arviointija varmennusmenettely

AVI

Aluehallintovirasto

CC

Consequence Class, seuraamusluokka

CE

European Corformity, vaatimustenmukaisuuden
ilmoittava merkintä

CEN

Comité

Européen

de

Normalisation

Eurooppalainen standardoimisjärjestö
CPD

Construction

Products

Directive,

Euroopan

unionin rakennustuotedirektiivi
CPR

Construction Products Regulations, Euroopan
unionin rakennustuoteasetus

DoP

Declaration of Performance, suoritustasoilmoitus

Eurokoodi

Kantavien rakenteiden suunnittelustandardi

ETA

Euroopan talousalue

ETA- arviointi

Eurooppalainen tekninen arviointi

EUVL

Euroopan unionin virallinen lehti

EXC

Execution class, toteutusluokka

FPC

Factory Production Control, tehtaan sisäinen

Kokoonpanoeritelmä

Asiakirja, joka sisältää yksittäisen rakenteellisen
teräskokoonpanon valmistustiedot

NANDO-tietokanta

New

Approach

Organisations,

Notified
tietokanta

and

EU:n

lähestymistavan arviointilaitoksista
NB

Notified Body, ilmoitettu laitos
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NLF- asetus

New

Legislative

Framework.

Euroopan

parlamentin akkreditointi- ja markkinavalvontaasetus
MRL

Maankäyttö- ja rakennuslaki

MPCS

Valmistajan laatima toteutuseritelmä

PC

Production Class, tuotantoluokka

PPCS

Puchaser

provided

component

specification,

tilaajan laatima toteutuseritelmä
RACI

Responsible, accountable, consulted, informed.
suorittaja, vastuullinen, neuvoja, tiedotettava

Rakennustuote

Rakennuskohteeseen kiinteäksi osaksi tarkoitettu
tuote

Teräskokoonpano

Teräsrakenteen osa, joka voi koostua useista
pienemmistä osakokoonpanoista

Teräsrakenne

Esimerkiksi työmaalla asennettu rakennuksen
teräsrunko

Toteutuseritelmä

Suunnittelijan laatima valmistusasiakirja, joka
sisältää

kaikki

valmistuksen

vaatimat tiedot.
TSFI

Thermal Services Finland, Alstom

Tukes

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
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1

JOHDANTO

Vuonna 2011 Euroopan parlamentti antoi asetuksen rakennustuotteiden kaupan pitämistä
koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta eli rakennustuoteasetuksesta CPR (Construction
Products Regulations, 305/2011/EU). Samalla sen tehtävänä oli korvata ja selkeyttää
vuonna 1988 säädetyn rakennustuotedirektiivin CPD (Construction Products Directive
89/106/ETY) sisältöä ja käytäntöjä. Asetuksen tavoitteena on ollut poistaa kaupan teknisiä
esteitä Euroopan talousalueella sekä varmistaa rakennustuotteiden turvallisuus terveydelle
ja ympäristölle. Käytännössä asetuksen vaatimusten täyttyminen osoitetaan selkeimmin CE
(European Corformity) - merkinnän avulla, joka tuli pakolliseksi suurimmalle osalla
rakennustuotteita 1.7.2013 Europan Unionissa ja Euroopan talousalueella (ETA).
Teräskokoonpanojen osalta harmonisoidun tuotestandardin SFS- EN 1090-1:2009+A1
siirtymäaika päättyi 1.7.2014, jonka jälkeen myös niiden ominaisuudet on osoitettava CEmerkillä. (Teknologiateollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys ry & Metsta ry 2014, s. 1-3.)

Euroopan Unionin uusi lähestymistapa harmonisoidun standardoinnin osalta on aiheuttanut
tilanteen, jossa rakennustuotteita valmistavat yritykset joutuvat vastaamaan mittavaan
määrään uusia vaatimuksia. Rakennusalan uusia sääntöjä ovat laatineet useat eri
ministeriöt

ja

Euroopan

komission

toimielimet.

Professori

Lindberg

toteaa

(Teräsrakenneyhdistys ry, 2014a, s. 3-4) rakennusalan olevan tilanteessa, jossa rakentajat
tai alan opetus eivät pysy rakentamisen määräysten ja viranomaisohjauksen perässä. Hänen
mukaansa asetuksia säätävät toimielimet eivät pysty tuottamaan samassa tahdissa selkeää
ja tiivistä ohjeistusta, joten teräsrakentaminen muuttuu koko monimutkaisemmaksi ja
hankalammaksi. Suomessa rakennusalalla on yli 6000 toimijaa, joiden tulee kyetä
tuottamaan

riittävän

laadukasta

rakentamista

ja

rakennustuotteita

päätöksenteosta johtuvasta määräystulvasta huolimatta (Viitala, 2013).
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1.1

Tutkimuksen taustatekijät

Thermal Services Finland (käytetään jatkossa lyhennettä TSFI) aloitti vuonna 2013
prosessin, jonka tavoitteena oli sertifioida liiketoiminta vastaamaan harmonisoitujen
teräsrakennestandardien mukanaan tuomia haasteita. Taustalla vaikuttivat lisääntyneet
asiakasvaatimukset, joissa toistuvasti viitataan SFS-EN 1090- standardeihin projektien
toteutuksessa. TSFI suunnittelee, toimittaa ja asentaa teräskokoonpanoja sisältäviä laitteita
ja rakenteita voimalaitoksille, kaivoksille sekä muille teollisuuslaitoksille. Yrityksellä ei
ole teräsrakenteiden valmistusta, joten tuotteiden valmistus tapahtuu alihankkijoiden
konepajoilla ja asennustöissä käytetään pääsääntöisesti omaa henkilöstöä. TSFI:n
sertifiointiprosessissa painotus oli teräsrakenteiden asennustöiden vaatimuksissa, joka on
vain pieni osa SFS- EN 1090-2:2008+A1 standardin mukaista toimintaa. Tutkimuksen
kohdeyritykselle myönnetty sertifikaatti (liite 1) ei ole rakennustuoteasetuksen mukainen
virallinen sertifiointi, vaan sen tarkoituksena on osoittaa, että yritys pystyy vaadittaessa
noudattamaan kaikkia rakennustuoteasetuksen vaatimuksia omassa asennustoiminnassaan.
Projektitoimituksiin voi myös liittyä rakennustuotteina käytettävien teräsrakenteiden
suunnittelua ja valmistusta, jolloin tuotteet on pakko CE- merkitä uusien vaatimusten
mukaisesti.

Rakennustuotteisiin liittyvien teräsrakenteiden CE- merkinnän muuttuessa pakollisiksi
TSFI:n suunnittelutoimintaa on mahdollisesti muutettava uusien säännösten vuoksi. TSFI
toimittaa asiakkailleen niin sanottuja ilmansuojelulaitteistoja, jotka sisältävät laitteen
käyttöön ja huoltoon tarkoitettuja teräsrakenteita. Näissä projekteissa TSFI:n rooli on olla
sekä tilaaja että toimittaja. Tilaajan vastuut koskevat alihankintaa ja toimittajan varsinaista
tuotteen saattamista markkinoille. Jotta vaatimustenmukaisuus saavutettaisiin projektin
kaikilla tasoilla, on tutkittava ne vaiheet ja prosessit, joissa mahdollisia muutoksia on
saatettava voimaan. Kyseisiin vaatimuksiin liittyviä kehityskohteita ovat laadunhallinta,
työturvallisuus,

uusien

dokumentointi.

Jos

toimintaohjeiden

teräskokoonpanoja

laatiminen
sisältävät

sekä

tuotteet

toteutukseen
täytyy

CE-

liittyvä
merkitä

harmonisoidun standardin SFS- EN 1090-1:2009+A1 mukaisesti, sen noudattaminen vaatii
aina SFS- EN 1090-2:2008+A1 mukaisia prosesseja suunnittelussa ja tuotannon
toteutuksessa.
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1.1.1 Tutkimuksen kohdeyritys
Tutkimuksen kohdeyritys oli Ranskalainen monialayritys Alstom, jonka keskeisimmät
liiketoiminnat ovat energiantuotannon, sähköverkkojen ja raideliikenteen aloilla. Suomessa
Alstomin yksiköt ovat jaettu Alstom Power ja Alstom Grid liiketoimintayksiköihin. Tämä
tutkimus toteutettiin Alstom Powerin Suomen Thermal Services- yksikölle, joka on jaettu
vielä kolmeen segmenttiin kuvan 1 mukaisesti. Tämän tutkimuksen kohteena ovat AQCSosaston (Air Quality Control Systems, ilmansuojelulaitepalvelut) tuotteet ja toiminnot.

Alstom Finland
Thermal Services

Turbines and Generators

Air Quality Control Systems

Plant Services

Kuva 1. Alstom Finland Thermal Services- yksikön segmentit.

AQCS- osaston toiminta painottuu teollisuusvoimalaitosten ilmansuojelulaitteiden
huoltoon ja kunnossapitoon, mutta myös uusien laitteiden toimituksiin. Päätuotteita
laitepuolella ovat sähkö- ja letkusuodattimet, savukaasukanavat, savukaasupesurit sekä
tuhkankäsittelylaitteistot.

Huoltopalvelut

koostuvat

laitteiden

tarkastuksista,

toimintakykyarvioinnista, asennuksista sekä mittauksista. Myös asiantuntijapalveluita
tarjotaan yhteistyössä Alstomin tuotekehitysyksiköiden kanssa.
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1.1.2 Rakennustuoteasetuksen vaatimukset ilmansuojelulaitteiden suunnittelussa
Nykyisin ilmansuojelulaitteiden ja savukaasulinjojen suunnittelutoiminta perustuu
voimassa

olevan

konedirektiiviin,

tuotekehityksen

suunnitteluohjeisiin

sekä

teräsrakenteiden suunnittelustandardeihin eli eurokoodeihin. Edellä kuvattujen ohjeiden
perusteella suunnittelijat tekevät projektikohtaisen suunnitteluaineiston sisältäen muun
muassa tarvittavat lujuuslaskennat, osa-, kokoonpano- ja asennuspiirustukset sekä käyttöja huolto-ohjeet. Rakennustuoteasetuksen mukainen teräsrakenteiden toteutus voi kuitenkin
vaatia nykyistä kattavampaa dokumentaatiota, resurssien seurantaa sekä toiminnan
sertifiointia.

1.1.3 Yrityksen toiminnanhallintajärjestelmän ajanmukaisuus
Kohdeyrityksen toimintaa ohjaa vahvasti toiminnanhallintajärjestelmä, joka perustuu ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 sekä työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardin
OHSAS 18001:2007 sertifiointeihin. Nämä ovat dokumentoituja menettelyitä, joiden
ohjeistus pätee koko yritystoimintaan. TSFI:n toiminnanhallintajärjestelmä on kuvattu
toimintakäsikirjassa, jonka toimintojen tarkempia yksityiskohtia varten on luotu työ- ja
menettelyohjeet.

Tässä tutkimuksessa esille nostettavat muutokset ja kehittämishankkeet laatujärjestelmässä
ovat päivitettävä osaksi toimintakäsikirjaa ennen niiden käyttöönottamista. Järjestelmän
ajanmukaisuudesta huolehditaan sisäisten katselmusten sekä sertifiointeja toteuttavien
yritysten toimesta.

1.1.4 Markkinavalvonta vaatimustenmukaisuuden toteamisessa
EU- lainsäädännön 765/2008/EY akkreditointi- ja markkinavalvonta – asetus eli NLF
(New Legislative Framework) tuli sovellettavaksi 1.1.2010. Tällä Euroopan parlamentin
akkreditointi- ja markkinavalvonta- asetuksella säädetään lailla myös CE- merkinnästä ja
tavoitteena on varmistaa, että EU:n markkinoille tuodut ja siellä liikkuvat tuotteet ovat
kaikin puolin turvallisia ja täyttävät niille asetetut vähimmäisvaatimukset. (HE 289/2009
vp)

Suomessa

Ympäristöministeriön

hallinnonalaan

kuuluvat

luonnonsuojelun,

ympäristönsuojelun, asumisen sekä maankäytön ja rakentamisen lainsäädäntöhankkeet ja
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lain

soveltamisen

valvonta.

Ympäristöministeriö

on

rakentamishankkeiden

ylin

viranomainen ja sen tehtävänä on ohjeistaa rakennusvalvontatoimen soveltamista
käytännössä. (Helsingin kaupunki, 2012, s. 13.)

Turvallisuus-

ja

kemikaaliviraston

(Tukes)

tehtävänä

suomessa

on

valvoa

kuluttajatuotteiden ja kemikaalien turvallisuutta. CE- merkittyjen tuotteiden osalta Tukes
toimii Suomen markkinavalvontaviranomaisena (kuva 2), joka valvoo lainsäädännön
toimeenpanemista, noudattamista sekä tutkii laiminlyöntitapaukset (Euroopan komissio,
2011). Rakennustuotteina CE- merkittävien teräsrakenteiden osalta Tukesin valvontatoimet
perustuvat

maankäyttö-

ja

rakennuslakiin,

jolloin

valvontatoimet

suoritetaan

ympäristöministeriön ohjauksessa. Voimassa olevan rakennustuoteasetuksen mukaan
kunnan rakennusvalvontaviranomaisten tehtävänä on seurata rakennustuotteiden käyttöä ja
ilmoittaa mahdollisista epäkohdista markkinavalvontaa hoitavalle viranomaiselle (HE
82/2012, 181§).

Kuva 2. EU:n rakennustuotteiden valvontajärjestelmä (Kalamies, 2013b, s. 16).

Ilmoitetut laitokset ovat EU:n jäsenvaltioiden akkreditoituja arviointilaitoksia, joiden
tehtävänä on olla pätevä ja puolueeton direktiivien noudattamisen arviointielin. Suomessa
ympäristöministeriö hyväksyy tarkastuslaitokset, jotka kerätään Euroopan komission
ylläpitämään NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) tietokantaan

(SFS-

käsikirja

vaatimuksenmukaisuusprosessi

 

133,
sisältää

2010,

s.

ilmoitetun



21).

Rakennustuotteiden

laitoksen

suorittamia

15

varmentamistoimia

(taulukko

1),

joiden

perusteella

yritys

voi

laatia

vaatimusmukaisuusvakuutuksen. Tuotteen valmistajalle tämä tarkoittaa vaatimusta
toiminnan sertifioimisesta, jossa sisäinen laadunvalvonta todennetaan ja kuvataan SFS- EN
1090-1:2009+A1 mukaisella tavalla. Ilmoitettu laitos eli NB (Notified Body) myöntää
varmennustodistuksen vaatimusten täyttymisestä, jonka jälkeen yritys voi osoittaa tuotteen
perusominaisuudet CE- merkinnällä. (Teknologiateollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys ry &
Metsta ry, 2014, s. 10.)

Taulukko

1.

Ilmoitetun

laitoksen

tehtävät

SFS-

EN

1090-1:2009+A1:2012

vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa (mukaillen Dekra Oy, 2014).
Ilmoitetun laitoksen tehtävä

Ilmoitetun laitoksen
suorittama tehtaan
sisäisen
laadunvalvonnan
varmentaminen

Tehtävän sisältö

Vaatimuksenmukaisuuden
arvioinnissa sovellettavat
kohdat.

Tehtaan sisäisen
laadunvalvonnan
alkutarkastus

Tuotteen
toiminnallisen
omaisuuksien
arviointi SFS-EN
1090-1+A1 taulukon
ZA.1 (s.50)
mukaisesti

SFS-EN 1090-1+A1 kohta
6.3 (tehtaan sisäinen
laadunvalvonta, 30 - 34)
sekä liite B (Tehtaan
sisäisen laadunvalvonnan
arviointi, 42 - 46)

Tehtaan sisäisen
laadunvalvonnan
jatkuva valvonta,
arviointi ja
hyväksyminen
(DoP)

Tuotteen
toiminnallisen
omaisuuksien
arviointi SFS-EN
1090-1+A1 taulukon
ZA.1 (s.50)
mukaisesti

SFS-EN 1090-1+A1 kohta
6.3 (tehtaan sisäinen
laadunvalvonta, 30 - 34)
sekä liite B (Tehtaan
sisäisen laadunvalvonnan
arviointi, 42 - 46)

Konedirektiivin ja siihen liittyvien asetusten markkinavalvontaviranomaisena toimii
sosiaali- ja terveysministeriö, jos koneet ovat valmistettu teollisuuden ammattikäyttöön.
Koneiden CE- merkinnässä toimitaan NLF- asetuksen yleisten vaatimusten mukaan, joiden
käyttöä markkinavalvontaviranomaiset seuraavat. Käytännössä vaatimusten toteutumisesta
vastaavat työsuojeluviranomaiset, joiden valvontatehtävät on jaettu aluehallintovirastoille
(AVI). Koneiden markkinavalvonnassa käytetään kyseiseen vastuualueen asiantuntijoita ja
heitä avustavia erikoisasiantuntijoita. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011, s. 2-5.)

Havaitessaan

puutteita

tuotteiden

vaatimustenmukaisuudessa,

markkinavalvontaviranomaiset vaativat valmistajalta korjaavia toimenpiteitä. Jos nämä
keinot eivät ole riittäviä tai niitä ei suoriteta, voidaan tuotteiden asettaminen markkinoille
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kieltää tai rajoittaa. Päätökset tuotteiden markkinoilta poistamiseksi tehdään niissä
ministeriöissä, joiden vastuualueella kyseinen tuote on. (Viitala, 2013.)

1.2

Tutkimuksen vaiheet

Tämän tutkimuksen suorittaminen jaettiin kaaviokuvan 1 mukaisiin päävaiheisiin.
Tutkimuksen kohdeyrityksessä havaittiin epäselvyyksiä uusien asetusten käytännön
soveltamisessa, joten ongelman ratkaisua päätettiin lähestyä tämän tutkimusprojektin
avulla. Tutkimuskysymysten muodostamisen tärkeimpänä ehtona oli, että vastaukset
pyrkivät selvittämään muutostarpeen yrityksen liiketoiminnassa. Teoreettisen taustatiedon
pohjalta valittiin tutkimusmetodit ja tarkennettiin tutkimuskysymykset lopulliseen
muotoonsa. Menetelmäosassa metodeja sovellettiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin
luotettavien tulosten muodostamiseksi. Pohdinnassa ja johtopäätöksissä otetaan kantaa
tutkimuksen onnistumiseen suhteessa asetettuun ongelmaan.

Tutkimusongelman ja -kysymysten määrittäminen
Tutkimuksen lähdemateriaalin tutkiminen
Tutkimusmetodien valitseminen
Tutkimuskysymysten tarkentaminen
Tutkimuksen suorittaminen eli menetelmäosa
Tulosten analysointi
Tulosten esittäminen
Pohdinta
Johtopäätökset

Kaavio 1. Tutkimuksen vaiheet.
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1.3

Tutkimusongelma

Tutkimuksen motiivina olivat lisääntyneet teräsrakentamisen vaatimukset, jotka voivat
vaikuttaa tutkimuksen tilaajan liiketoimintaan. Rakennustuoteasetukseen soveltamisesta on
ollut vaihtelevia näkemyksiä, joten muutoksen vaatimia toimenpiteitä on ollut haastava
tehdä. Käytännössä asiantuntemus uudistusten todellisista vaikutuksista on puutteellista ja
saatavilla oleva tieto ristiriitaista (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2014). EU- maissa on
tehty erilaisia tulkintoja CE- merkintämenetelmistä, jolloin samanlaisia tuotteita on voinut
olla markkinoilla eri hyväksyntämenettelyjen seurauksena, vaikka asetuksen perimmäinen
ajatus on ollut yhtenäistää käytäntöjä Euroopan komission alueella (Kalamies, 2013a).
Rakennustuoteasetuksen harmonisoitujen standardien käyttöä opastavilta palvelusivuilta
löytyy useita Suomen ympäristöministeriön Euroopan komissiolle lähettämiä kirjeitä
liittyen rakennustuoteasetuksen vakaviin puutteisiin, joista voidaan päätellä, ettei asetusta
ole saatu vielä lopullisesti kuntoon. Julkisuudessa on myös esitetty väitteitä muutosten
tiedottamisesta, opastamisesta ja jopa huonosta kieliopista käännöstyössä. Myöskään
asiakkaat eli rakennustuotteiden tilaajat eivät ole kaikilta osin tietoisia lakiuudistuksen
soveltamisalasta ja vastuukysymyksistä, joten on laitetoimittajalla vastuulla hankkia kaikki
tarpeellinen tietämys liittyen vaatimuksenmukaisiin toimituksiin. Liitteen 2 taulukkoon on
koottu näkemyksiä uudistuksen tulkintahaasteista.

Perimmäinen kysymys epäselvyyksien taustalla on ollut rakennustuotteen määrittäminen
ilman

ristiriitoja.

Esimerkiksi

voimalaitosympäristössä

on

runsaasti

erilaisia

teräsrakenteita, joiden käyttötarkoitus, sijainti tai kuormitukset eivät vaikuta itse
rakennukseen, vaan ovat kiinteitä laitosprosessien laitteita. SFS- EN 1090-1:2009 ja
konedirektiivin rajankäynti on erityisen ongelmallinen, joten on mahdollista, että koneen
kiinteät teräskokoonpanot tulkitaan rakennustuotteina CE- merkittäviksi. Tilanne onkin
alan toimijoille uusi ja vaatimuksineen monimutkainen kokonaisuus. Teräskokoonpanoja
valmistavan yrityksen tulisi mahdollisuuksiensa mukaan varautua rakennustuoteasetuksen
vaatimuksiin, vaikka tämän hetkinen tulkinta ei velvoittaisi toimimaan kyseisen säädöksen
mukaisesti.
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1.4

Tutkimuskysymykset

Tutkimusongelman perusteella nousee esille kolme olennaista kysymystä, jotka määrittävät
standardin käyttötarpeen ja toimitusprosessin muutokset uusien vaatimusten osalta.

1.

Mitkä yrityksen tuotteet tai niiden osat kuuluvat standardin soveltamisalaan?

2.

Mitkä

tekijät

määrittävät

laitetoimituksissa

harmonisoidun

standardin

vaatimusmukaisuuden ja CE- merkinnän kiinnitysoikeuden? Onko asetuksissa
viranomaisvalvonnan perusteina tulkinnanvaraisia ratkaisumalleja?
3.

Mitä kohdeyrityksen tulisi tehdä saavuttaakseen rakennustuotteina käytettävien
teräsrakenteiden vaatimuksenmukaisuuden?

Asetetut tutkimuskysymykset ovat yrityksen toiminnan kannalla merkittäviä, koska tulevat
muutokset ovat lainvoimaisia ja kuuluvat siten myös markkinavalvonnan piiriin.

1.5

Tutkimuksen tavoite

Asetettujen tutkimuskysymysten tavoitteena on selvittää rakennustuoteasetuksen ja siihen
liittyviä SFS- EN 1090 standardien vaatimukset ilmansuojelulaitteiden toimitusten osalta,
koska mikään virallinen taho ei tarjoa neuvontaa asiaan liittyen. Työssä ei pyritä
selvittämään teknisiin suunnittelu- tai valmistusyksityiskohtiin liittyviä kysymyksiä, vaan
keskitytään projektitoiminnan olennaisiin vaatimuksiin. Näin ollen tutkimukselle asetettiin
seuraavat kaksi tavoitetta:
1. Määrittää rakennustuotedirektiivin soveltamisalue kohdeyrityksen teräsrakenteita
sisältävissä tuotteissa ja toimituksissa.
Ilmansuojelulaitteiden toimitusten osalta olennainen lähtötieto on SFS- EN 1090
standardien soveltamisalueen määrittäminen, jolloin tuotteiden vaatimustenmukaisuus
voidaan tarvittaessa saattaa olemassa olevan lainsäädännön tasolle. Tutkimuksen liittyviä
tuotteita ovat savukaasulinjojen sähkö- ja letkusuodattimet sekä muut toimituksiin
sisältyvät teräsrakenteet.
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2. EN 1090 standardien vaatimustenmukaisuuden osoittaminen tuotteiden valmistuksessa
ja suunnittelussa.

Kun SFS- EN 1090 standardien mukaan CE- merkittävät tai hyväksyntämenettelyn
vaativat tuotteet ja rakenteet ovat tiedossa, on selvitettävä kohdeyrityksen valmius vastata
mahdollisiin muutoksiin toiminnassaan. Olennaista on tunnistaa riittävät toimenpiteet
tuotteiden ominaisuuksien ilmoittamiseksi. Tutkimus pyrkii selkeyttämään kokonaiskuvaa
näistä toimenpiteistä, jotta yrityksen organisaatiolla olisi paremmat valmiudet huomioida
muutosten vaikutukset.
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2

TUTKIMUSMETODIT

Tutkimusaihetta ja -kysymyksiä hahmoteltaessa tuli melko nopeasti selväksi, että
rakennustuoteasetuksen sisällössä ja perimmäisten tarkoitusten ymmärtämisessä oli
hankaluuksia sekä alan toimijoilla, että viranomaisilla (liite 2). Tutkimuksen liittyessä
tarkasti rajattuihin tuotteisiin ja niissä mahdollisesti esiintyviin erikoistapauksiin, oli
teorian

vahvistamiseksi

ja

lisätiedon

hankkimiseksi

käytettävä

lisämenetelmiä.

Tutkimuksessa selvitettävää ilmiötä lähestyttiin menetelmätriangulaatiota käyttäen.
Triangulaation perusajatuksena on, että käyttämällä useita menetelmiä tutkimustiedon
keräämiseksi, voidaan parantaa tutkimustiedon tarkkuutta (Jick, 1978, s. 602).
Kirjallisuuslähteet, standardit, lakiesitykset, Euroopan Unionin ja muiden viranomaisten
julkaisut sekä asiantuntijoiden laatimat koulutusmateriaalit antoivat tutkimukselle
teoreettisen pohjan, jonka perusteella tutkimuskysymyksiä lähestyttiin. Kvalitatiivisena
tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoituja teemahaastatteluja, jotka arvioitiin
sopivaksi tavaksi syventää tutkimusmateriaalia.

Metsämuuronen (2011, s. 117) mainitsee tutkimushaastattelun piirteiksi teorian ja
käytännön pohjalta suoritetun suunnittelun, haastattelijan ohjauksen, haastateltavan
motivoinnin, haastateltavan roolin ja luottamuksellisuuden. Haastattelun etuina voidaan
pitää muun muassa halua kysymysten tulkintaan ja täsmentämiseen, tutkimusaiheen
kartoittamisen

ja

mahdollisuuden

tutkia

aiheita,

joille

ei

ole

objektiivisia

testausmenetelmiä. Haastattelun huolellisella ennakkosuunnittelulla ja haastateltavien
motivoinnilla onkin erityisen suuri merkitys tutkimuksen onnistumiseen sekä tulosten
luotettavuuteen.

Osana haastattelumateriaalia olivat tutkimuksen case- esimerkit, joissa soveltuvien
tapausten avulla pyrittiin tekemään yleistyksiä ja johtopäätöksiä rakennustuoteasetuksen
soveltamisesta kohdeyrityksen projekteissa. Yhdessä teoreettisen taustatiedon kanssa
tutkimuksesta muodostui tapaustutkimus, jonka havaintojen perusteella vastatattiin
tutkimuskysymyksiin. Metsämuurosen (2011, s. 94 - 95) mukaan tapaustutkimus on
kokemusperäinen menetelmä, joka tutkii määrättyä tapausta tai toimintaa yhdistelemällä
tiedonhankintatapoja. Toiminnan tavoitteena on ymmärtää syvällisesti tutkittavaa aihetta.
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Tapaustutkimuksen eduiksi mainitaan niiden toiminnallinen lähtökohta sekä mahdollisuus
selkeään raportointiin monenlaisille lukijoille, joten näiden ominaisuuksien yhdistämisellä
voidaan saavuttaa hyvät lähtökohdat tulosten soveltamiseen käytännössä.

Käytännön kokemukset rakennustuoteasetuksesta ovat toistaiseksi vähäisiä ja alan toimijat
joutuvat toimimaan pitkälti omien tulkintojen ja johtopäätösten varassa, koska virallista
neuvontakanavaa ei ole, kuten ei myöskään markkinavalvonnan kautta esiintyneitä
ennakkotapauksia. Tämän vuoksi on merkittävää ymmärtää asetuksen vaatimuksia myös
tulevaisuudessa. Asiantuntija-arvioiden perusteella selvitettiin rakennustuoteasetuksen
soveltamista, vaatimuksia, kehityssuuntia ja asetuksen laatijoiden alkuperäisiä tavoitteita.
Delfoi- menetelmä on laajalti eri alojen tulevaisuuden tutkimuksessa käytetty tutkimustapa,
jonka toteutusta voidaan muunnella riippuen tutkimuksen luonteesta ja laajuudesta. Muun
muassa vastaajien ja vastauskierrosten määrä, haastattelukysymysten esittämistapa sekä
tulosten analyysi voidaan valita suhteellisen vapaasti Delfoi- menetelmän viitekehyksessä,
joten se katsottiin sopivaksi tavaksi vähentää rakennustuoteasetukseen tulkintaan liittyvää
epävarmuutta.

2.1

Kirjallisuuskatsaus taustatekijöiden periaatteiden selvittämisessä

Työn taustatekijöitä, tavoitteita ja niiden vaikutuksia eri sidosryhmiin selvitettiin
perehtymällä

alan

kirjallisuuteen,

EU-

komission

asetuksiin,

standardeihin,

viranomaisteksteihin sekä alan toimijoiden julkaisuihin. Kirjallisuustutkimuksen avulla
koottiin riittävät valmiudet haastatteluiden suorittamiseen.

Vertailemalla lähdetekstejä toisiinsa etsittiin tapoja soveltaa rakennustuoteasetusta, mutta
myös syitä epäselvyyksiin ja ristiriitaisiin tulkintoihin johtaneita tekijöitä. Tavoitteena oli
selvittää rakennustuoteasetukseen liittyviä ajattelumalleja sekä tunnistaa kaikki tarvittavat
toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi vaaditulle tasolle myös tulevaisuuden haasteita
silmällä pitäen.

2.2

Haastattelututkimus Delfoi- menetelmällä

Delfoi-

menetelmän

alkuperäisenä

tavoitteena

oli

pyrkimys

konsensukseen

asiantuntijoiden keskuudessa tutkittaessa monimutkaisten ongelmien tulevaa kehitystä.
Vastaajille asetettua ongelmaa lähdetään ratkaisemaan asiantuntijoiden henkilökohtaisten
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näkemysten kautta. Perusajatuksena on, että oman alansa asiantuntijat pystyvät parhaiten
ennakoimaan tutkittavaa ilmiötä ja tulevan kehityksen mahdollisuuksia. (Glenn & Gordon
2009; Rantala, Savolainen & Luotamo, 2009, s. 16). Vuonna 1975 Turoff ja Linstone
antoivat menetelmälle seuraavan määritelmän (Kuusi, 2003, s. 205):
”Delfoi-tekniikkaa

voidaan

strukturointimenetelmäksi,

jonka

luonnehtia
on

auttaa

ryhmän

kommunikaatioprosessin

yksilöiden

muodostamaa

ryhmää

kokonaisuutena käsittelemään mutkikasta ongelmaa”

Kuusen (2003) mukaan Delfoi- metodin keskeiset piirteet ovat tunnistamattomuus,
iteraatio ja palaute. Tunnistamattomuudella pyritään tutkimuksen poistamaan asiantuntijan
aseman vaikutus muiden vastaajien mielipiteisiin, jolloin vain vastaajien arviot ja
argumentit väittelevät. Iteraatiolla eli useilla vastauskierroksilla asiantuntijoilla on
mahdollisuus

korjata

väittämiään

palautekierrosten

perusteella.

Vastauskierrosten

lukumäärä riippuu tutkimuskohteesta ja kysymysten asettelusta, mutta riittävänä määränä
on pidetty 2 - 4 kierrosta. Palautteen tarkoitus on korjata kannanottoja edellisen kierroksen
vastausten ja analyysin perusteella. Palaute voidaan koostaa vastauksista saatavien
tunnuslukujen tai kommenttien perusteella (Glenn & Gordon, 2009; Kuusi, 2003, s. 207).
Kokonaisuuden tavoitteena on löytää yhteisymmärrys vastaajien kesken ja parantaa
vastausten laatua tutkimuksen edetessä. Yksimielisyyden vaatimuksen merkitys on tosin
vähentynyt verrattuna menetelmän alkuaikojen soveltamiseen, koska sen on katsottu
johtavan vastausten väkinäiseen etsimiseen (Rantala, Savolainen & Luotamo, 2009, s. 17).

Alkuperäisessä menetelmässä Turoff ja Linstone käytetivät kyselylomakkeita vastausten
keräämiseen (Kuusi, 2003, s. 206). Tässä tutkimuksessa sovellettiin Kuusen (2003)
kehittelemää argumentoiva Delfoi- menetelmää, jossa ensimmäinen kierros toteutetaan
haastattelemalla asiantuntijoita. Tarkoituksena on löytää perusteltuja näkemyksiä ja
ajattelutapoja

tutkittavasta

ongelmasta,

eikä

pakottaa

vastaajia

kohti

ratkaisua.

Haastatteluissa voidaan esittää aiempien haastattelujen argumentteja keskustelun
syventämiseksi, mutta muiden vastaajien henkilöllisyyttä ei paljasteta missään vaiheessa.
Kuusi suosii menetelmässään pieniä, tarkasti valittuja vastaajaryhmiä keskustelun laadun
ylläpitämiseksi. Haastateltavat voivat kommentoida kysymyksiä ja perustella vastauksia
laajemmin kuin perinteisessä menetelmässä. Pienissä vastaajaryhmissä saadaan siis
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monipuolisempia vastauksia ja vastaajakato on vähäinen henkilökohtaisen tutkimusotteen
vuoksi.

Viime vuosina Delfoi-menetelmää on käytetty maailmanlaajuisesti tieteellisten artikkelien
tutkimusmetodina. Scopus- tietokantahaku otsikon hakusanalla ”delphi method” tuottaa
172 julkaistua tieteellistä artikkelia, jotka ovat julkaistu viimeisen viiden vuoden aikana.
Nämä julkaisut ovat jakautuneet kuvan 3 mukaisesti eri tieteen aloille. Kuvasta voidaan
havaita Delfoi- menetelmän olevan soveltuva hyvin monen eri tieteenalan tutkimukseen,
vaikka soveltamisen pääpaino näyttäisi olevan lääke- ja insinööritieteissä.

Kuva 3. Delfoi- menetelmän sovellusalueet tieteellisissä artikkeleissa vuosina 2010–2014
(mukaillen Scopus-viitetietokanta, 2014).
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2.2.1 Delfoi- haastattelututkimukseen osallistujien valintaperusteet
Tämän

tutkimuksen

Delfoi-haastattelun

lähtökohtana

oli

arvioida

tutkimukseen

osallistuvien asiantuntijoiden pätevyys heidän taustan, organisaation ja aseman perusteella.
Karkeasti voitiin luokitella tutkimukseen liittyvän kolme asiantuntijaryhmää:
1. Lainsäädäntöä ja siihen liittyvää ohjeistusta laativat viranomaiset.
2. Lainsäädännön valvonnasta ja toteutuksesta vastaavat asiantuntijat. Tähän ryhmään
kuuluvat kunnan rakennusvalvontaviranomaiset, Tukes ja ilmoitettujen laitosten
edustajat.
3. Rakennustuoteasetuksen soveltamista kouluttavat ja ohjaavat tahot. Näiden yritysten
asiantuntijat tarjoavat koulutusta, opastusta ja apua asetuksen tulkintaan sekä
yrityskohtaiseen

soveltamiseen

vaatimuksenmukaisuuden

osoittamisessa

ja

sertifioinnissa. Virallista asemaa kyseisillä tahoilla ei kuitenkaan ole, joten tarjonnan
taso voi vaihdella merkittävästi verrattuna esimerkiksi akkreditoituihin ilmoitettuihin
laitoksiin.

Haastateltaviksi päätettiin valita keskimmäisestä ryhmästä ilmoitettujen laitosten edustajia.
Nämä henkilöiden osaaminen on vahvistettu akkreditoinnin muodossa ja heidän voidaan
perustellusti olettaa ymmärtävän niin asetukseen liittyviä teknisiä ratkaisuja, perimmäisiä
tarkoituksia kuin lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Ilmoitettujen laitosten toimintaa ohjaavat
myös valvontaviranomaiset eli ministeriöt, jotka vastaavat laitosten kansallisesta
koordinoinnista. Näin ollen arviointilaitoksilla täytyy olla riittävän kattava tietämys
säädöksien vaikutuksista ja toimeenpanosta. Tutkimukseen ja valittujen henkilöiden
työnantajat ja toimenkuvat olivat:


LRQA Finland. Lead Assessor.



DNV GL Business Assurance. Lead Auditor.



Inspecta Oy. Tuotepäällikkö, rakentamisen metallituotteet

Alkuperäisen Delfoi- menetelmän ajatuksena oli valita laajasti eri aloilta asiantuntijoita
arvioimaan tutkittavan ilmiön kehitystä, mutta tässä tutkimuksessa käytettiin Kuusen
(2003) suosimaa menetelmää valitsemalla mahdollisimman tarkasti pieni ryhmä tutkittavan
ilmiön osaajia. Sekä riittävän teknisen pätevyyden omaavia, että asetukseen liittyvän
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lakisääteisin sisällön tuntevia asiantuntijoita on toistaiseksi hyvin harvassa, jolloin pienen
vastaajaryhmän käyttö oli perusteltua yksityiskohtaisen tiedon selvittämiseksi.

2.2.2 Delfoi- menetelmän rakenne tapaustutkimuksessa
Haastattelut

suoritettiin

kahdessa

vaiheessa

3.11.2014-5.1.2015

välisenä

aikana.

Ensimmäisessä vaiheessa kohdehenkilöitä haastateltiin henkilökohtaisissa tapaamisissa,
joissa he vastasivat liitteen 3 mukaisiin kysymyksiin. Tapaamisissa oli varattu aikaa
vapaamuotoiseen keskusteluun tarkoituksena löytää uusia lähestymistapoja tai näkökulmia
tutkimuksen sisältöön. Haastattelujen jälkeen vastaukset analysoitiin vertaamalla niitä
toisiinsa sekä muuhun lähdemateriaalin alustavia havaintoja ja johtopäätöksiä varten (liite
4).

Toisella

ensimmäisen

kierroksella

vastaajia

kierroksen

vastauksia,

pyydettiin
jotta

kommentoimaan

vastaajan

ja

tarkentamaan

henkilökohtainen

näkemys

kysymykseen tulisi mahdollisimman selväksi. Tässä vaiheessa myös vastausten
erovaisuuksia tuotiin esiin, jotta kysymyksiin saataisiin toisella kierroksella lisäselvityksiä
(liite 5). Toisen kierroksen jälkeen vastauksista muodostettiin lopulliset päätelmät, jotka
lisättiin osaksi tutkimustuloksia.

Tapaamisten alussa haasteltaville kerrottiin tutkimuksen periaatteista, tavoitteista ja
etenemisestä, muta he eivät olleet tunnistamattomuusperiaatteen mukaisesti tietoisia
muiden vastaajien asemasta tai organisaatioista. Vastausten pätevyyttä ja syvyyttä pyrittiin
lisäämään toisen haastattelukierroksen tarkentavilla kysymyksillä ristiriitaisten vastausten
osalta.

2.2.3 Haastattelun sisältö
Haastattelumateriaali

(liite

3)

oli

jaettu

kolmeen

osaan,

jotka

perustuivat

tutkimuskysymyksiin. Ensimmäisessä ja toisessa osassa esimerkkitapausten (case) avulla
selvitettiin laitetoimitusten soveltamisalaa sekä vaatimustenmukaisuuden määrittäviä
tekijöitä. Haastattelun viimeisessä vaiheessa nykyisen projektikuvauksen pohjalta
laadituilla kysymyksillä kartoitettiin uusia vaatimuksia ja niiden sisältämiä toimenpiteitä.
TSFI:n ilmansuojelulaitetoimitukset ovat käytännössä aina savukaasulinjan laitteistoja sekä
niihin

liittyviä

teräsrakenteita,

joten

ensisijaisena

mahdollisimman edustavia esimerkkitapauksia.
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Ensimmäisessä case- esimerkissä kuvattiin kahta suodatintoimitusta, joihin liittyi myös
teräskokoonpanoja. Kuvassa 4 esitetään letkusuodatin oheislaitteineen ja -rakenteineen.
Toimitus sisältää useisiin käyttötarkoituksiin valmistettuja teräsrakenteita, joiden
vaatimuksenmukaisuus on toimittajan vastuulla.

Kuva 4. Case 1. Letkusuodatintoimituksen teräsrakenteet, joiden toteutuksessa käytettävät
ohjeistus pyrittiin selvittämään Delfoi- haastatteluissa.

Toisessa case- esimerkissä sähkösuodatin (kuva 5) oli omalle teräsjalustalle pystytetty
laite. Se asennetaan erilleen varsinaisesta tehdasrakennuksesta, joten rakennuksella ja
suodattimella ei ole lainkaan yhteisiä teräsrakenteita lukuun ottamatta savukaasukanavaa.
Suodattimen kiinteät hoitotasot ja tikkaat ovat suunniteltu vain laitteen kunnossapitoa
varten.
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Kuva 5. Elpac 2.1- sähkösuodatin

Case- tapauksen kysymysten asettelun avulla pyrittiin hakemaan selkeitä rajoja
konedirektiivin ja rakennustuoteasetuksen soveltamisen välillä. Vastaukset pyydettiin
yksinkertaisesti kyllä/ei- muodossa, jolloin vastaajan näkemyksen oli kallistuttava
suuntaan tai toiseen. Koska ennakko- oletuksena oli, ettei jyrkkiä yleistyksiä tulla
mahdollisesti

saamaan,

myös

kaikki

vastaajan perustelut

kirjattiin

ylös

toista

kysymyskierrosta ja johtopäätöksiä varten.

Toisen osan (case 2) kysymysten tavoitteena on ymmärtää rakennustuoteasetuksen
soveltamisen lisäksi tarvittavia menettelyjä sekä vastuun jakautumista rakennustuotteina
käytettävien

teräsrakenteiden

toimituksissa.

Kuvan

sähkösuodattimen toimituksesta voimalaitokselle.
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Kuva 6. Sähkösuodatintoimitus teräsrunkoisen rakennuksen päälle.

Kysymyksissä (liite 3) selvitettiin casen 2 CE- merkintävelvoitetta eri skenaarioiden
avulla. Skenaariot olivat muodostettu tilaajan ja toimittajan välisen toimitusrajan
muuttumisesta,

jolloin

vastuiden

jakautuminen

täytyy

pohtia

aina

erikseen.

Esimerkkitapauksessa suodattimen toimitusraja on aluksi suodattimen jalusta rakennuksen
yläpuolella. Tämän jälkeen toimitusrajaa lähdettiin skenaariossa viemään osaksi
rakennuksen runkoa aina perustuksiin asti. Viimeisessä vaihtoehdossa kysyttiin SFS-EN
1090- standardien soveltamisperiaatteista, jos rakennus on vuosikymmeniä vanha, eikä
tilaaja voi esittää kaikkia olennaisia lähtötietoja rakenteen kuormien laskemiseksi.

Haastattelun viimeisessä vaiheessa kuvattiin projektitoimitusten osalta nykytilanne (kuva
7), josta kartoitettiin vaatimustenmukaisuuden edellyttämiä toimenpiteitä, jos kohdeyritys
jatkossa toimittaa rakenteellisen teräskokoonpanon SFS- EN 1090-1:2009+A1 vaatimusten
mukaisesti.
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ALIHANKINTAKONEPAJA

KOHDEYRITYS
Tuotteiden suunnittelu
ja tarvittavat
lujuuslaskelmat

RAKENNUSKOHDE
kohdeyritys vastaa
työmaan toteutuksesta
tuotesertifikaatin
EN1090-2 mukaisesti

Valmistuspiirustukset,
ohjeet muut
suunnitteludokumentaatio
kohdeyritykseltä.

Tuotteen asennus-ja
kokoonpanopiirustukset,
työmaan toteutuksen
ohjeet, käyttö ja huoltoohjeet.

Työmaalla asennettavat
osat ja rakenteet
konepajalta

Valmistus tilaajan
laadunhallintajärjestelmän
mukaisesti.

Asennus- ja työohjeet
kohdeyritykseltä.

Teräsrakenteiden
valmistus EN 1090-1
mukaan. Toiminta
sertifioitu.

Kuva 7. Ilmansuojelulaitteiden toimitusprosessi.

Tämän haastatteluosan kysymykset laadittiin vastaamaan tutkimuskysymykseen 3, jossa
yrityksen tulee ymmärtää kaikkien projektiin osallistuvien toimijoiden vastuut, velvoitteet
ja tehtävät. Suunnittelun ja valmistuksen vastuun jakautuminen oli tutkimuskysymysten
kannalla

merkittävä

tieto.

Vastausten

tarkoituksena

oli

antaa

kohdeyritykselle

kokonaiskäsitys siitä, mihin resursseihin tulee panostaa toiminnan kehittämisessä.

2.3

Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti

Tutkimuksen
yhdistäminen.

reliabiliteettia
Toisiaan

vahvistava

täydentävät

tekijä

oli

menetelmät

useiden

tutkimusmenetelmien

mahdollistavat

kokonaisuuden

ymmärtämisen, ilmiön ristiriitojen havaitsemisen ja luotettavien tulkintojen tekemisen.

Delfoi- menetelmän periaatteena oli löytää asiantuntijalausunnoista sellaisia tekijöitä,
joiden perusteella voi tehdä riittäviä johtopäätöksiä tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi.
Toinen reliabiliteettia lisäävä tekijä on haastattelukierrosten aikana tarkentuvat vastaukset.
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Tutkimuksessa haastateltiin asiantuntijoita, jotka asemansa perusteella voidaan katsoa
olevan oman alansa päteviä osaajia Suomessa. Haastateltavien työnantajina toimivat
arviointilaitokset (Notified Body), jotka ovat todettu päteviksi hoitamaan Euroopan
Unionin uuden lähestymistavan vaatimustenmukaisuutta.

Teoreettinen lähestymistapa oli tutkia ilmiötä useista eri suunnista kokonaiskuvan ja siihen
vaikuttavien

tekijöiden

havainnoimiseksi.

Aiheeseen

liittyvän

taustatiedon

ymmärtämiseksi tutustuttiin säädösten viitekehykseen. Näin tavoitteet jo vuosikymmeniä
kestäneen uudistuksen taustalla oli mahdollista ymmärtää. Lait, asetukset, standardit,
oppaat sekä viranomaisjulkaisut toimivat tietolähteinä, joista pystyttiin selvittämään uusien
vaatimusten sisältö. Aiheen uutisointi, useissa lähteissä esitetyt kysymykset ja
toimeksiantajan tehtävänasettelu taas antoivat tietoa ristiriidoista ja alan toimijoiden
haasteista suhteessa viranomaisvaatimuksiin.

 



31

3

KOHDEYRITYKSEN VALMISTAMAT ILMANSUOJELULAITTEET

Ilmansuojelulaitteilla tarkoitetaan kohdeyrityksen toimituksissa tuotteita, joilla voidaan
vähentää teollisuuslaitosten ympäristölle aiheuttamia haitallisia päästöjä. Tyypillisiä
asiakkaita ovat lämpöä ja energiaa tuottavat laitokset, joiden rikki-, typpi- ja
hiukkaspäästöjä ilmaan tulee rajoittaa erilaisin puhdistusmenetelmin. Kuvassa 8 on
esimerkki

hiilivoimakattilan

savukaasunpuhdistusjärjestelmistä,

jotka

kuuluvat

kohdeyrityksen tuotevalikoimaan.

Kuva 8. Hiukkasten suodatinlaitteisto osana hiilivoimatuotantoa (Alstom Finland Oy,
2014b).

Savukaasujen kautta ympäristöön kulkeutuvien päästöjen sallitut enimmäismäärät ja niiden
vähentämistoimenpiteet

määritetään

yritysten

ympäristöluvissa,

jotka

perustuvat

ympäristönsuojelulakiin. Lupien myöntämisestä ja käsittelystä vastaa AVI. Haitallisten
prosessikaasujen puhdistamiseksi käytettävät laitteet ovat tässä tutkimuksessa niin
sanottuja sekundääriä tapoja eli puhdistus tapahtuu varsinaisen prosessin jälkeen
esimerkiksi polttokattilan ja piipun väliin sijoitettavilla suodattimilla ja niihin liittyvillä
lisälaitteilla. Tyypillisiä laitteita ovat sähkö- ja letkusuodattimet, annostelijat, kuljettimet
sekä niiden toimintaan ja kunnossapitoon liittyvät teräsrakenteet.
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3.1

Sähkö- ja letkusuodattimet

Sähkö-

ja

letkusuodattimien

valmistusvaatimuksia

tutkittaessa

tulee

ymmärtää

suodattimien toimintaan ja valintaan vaikuttavat tekijät. Suodattimet ovat laitteita, jotka
kuuluvat toimintaperiaatteiltaan konedirektiivin soveltamisalaan. Viranomaisnäkökulmasta
niiden suunnittelua ohjaava tekijä on työturvallisuuslaki (738/2002, 56 §), joka määrittää
valmistajan, maahantuojan ja myyjän velvollisuudet. Suodattimet mitoitetaan savukaasun
lähtötietojen perusteella niin, että riittävä hiukkasten erotustehokkuus voidaan taata.
Suuremmat savukaasumäärät tarkoittavat poikkeuksetta myös fyysiseltä kooltaan
suurempia suodattimia, jolloin teräsrakenteiden määrä sekä vaikutusalue kasvavat.
Suodattimen

ulkopuolisten

teräsrakenteiden

kasvaessa

loppuasiakas

voi

pyrkiä

hyödyntämään tiloja esimerkiksi varastona, jolloin ne voidaan tulkita laitteen sijasta
rakennuksiksi. Suodattimen prosessitekniset valinnat vaikuttavat siten riskitekijöihin,
rakenteelliseen suunnitteluun ja jopa sovellettavaan lainsäädäntöön.

Sähkösuodattimen tehtävänä on erottaa pölyhiukkasia savukaasuvirtauksesta vähentäen
haitallisia päästöjä ympäristöön. Erotettavat hiukkaset voivat olla tuhkaa, prosessipölyä tai
palamattomia
murskaamoissa.

partikkeleita,

joita

Sähkösuodattimen

syntyy

erilaissa

toiminta

polttokattiloissa,

perustuu

hiukkasten

uuneissa

ja

erottamiseen

savukaasusta sähkökentän avulla. Suodattimeen sisällä olevaan emissiojärjestelmään (kuva
9) syötetään tasasuuntaajien avulla korkeajännite, jolloin savukaasun mukana suodattimeen
tulevat partikkelit saavat negatiivisen sähkövarauksen ja kiinnittyvät erotuslevyjen
pinnalle. Tämän jälkeen kerätty pöly ravistetaan levyjen pinnalta suodattimen pohjalle ja
toimitetaan kierrätykseen. Suodattimen fyysinen koko on riippuvainen vaaditusta
erotusasteesta sekä savukaasun määrästä ja ominaisuuksista. (Porle, Francis & Bradburn,
2005, s. 1.)
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Kuva 9. Sähkösuodattimen rakenne (Suomen puhallintehdas, 1978, s. 10).

Letkusuodattimen (kuva 10) hiukkasten erotus perustuu savukaasun virtaamiseen
suodatinkankaan läpi. Savukaasuvirtaus johdetaan suodatinkammioon, jossa hiukkaset
muodostavat

suodatinmateriaalin pinnalle kerroksen. Hiukkaskerroksen kasvaessa

savukaasun paine- ero ”puhtaan” ja ”likaisen” puolen välillä lisääntyy, jolloin letkut
puhdistetaan paineilmaravistuksella pohjasuppiloon. Letkusuodattimia käytetään useiden
teollisuusprosessien

savukaasunpuhdistuksen,

mutta

suodatinmateriaalit

asettavat

rajoituksia puhdistettavan savukaasun ominaisuuksille. Suodatinmateriaalin valinta onkin
tärkein tekijä letkusuodattimen prosessisuunnittelussa. Letkusuodattimista käytetään myös
nimitystä kuitusuodatin. Letku- sanan käyttäminen juontaa juurensa pitkien ja kapeiden
suodatinpussien muodosta. (Sivashanmugam, 2007, s. 91.)
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Kuva 10. Letkusuodattimen rakenne (mukaillen Frekriksson, 2012).

Sähkö-

tai

letkusuodattimen

valintaan

vaikuttavia

kriteerejä

ovat

yleensä

prosessiolosuhteet, vaadittu puhdistustehokkuus ja käyttökustannukset. Letkusuodattimilla
on mahdollista päästä korkeampaan puhdistustehokkuuteen kuin sähkösuodattimella, mutta
ne ovat herkempiä prosessiolosuhteiden vaihtelulle. Muun muassa korkea savukaasun
lämpötila

tai

prosessissa

palamaton

aines

aiheuttavat

letkusuodatinkankaalle

tulipalovaaran, jolloin riskin vähentämiseksi joudutaan käyttämään esierottimia tai kalliita
erikoismateriaalia suodatukseen. Hankinta- ja käyttökustannukset ovatkin merkittävässä
osassa laitevalintoja. Letkusuodattimen hankintahinta on usein suhteellisen edullinen,
mutta käyttökustannukset ovat merkittävästi korkeammat kuin sähkösuodattimella.
Letkusuodattimien kustannukset syntyvät enimmäkseen letkumateriaalin kulumisesta, kun
taas sähkösuodattimen suurin menoerä on energiankulutus. (Porle et al., 2005, s. 72 – 73.)
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3.2

Suodattimien ja savukaasulinjojen teräsrakenteet

Ilmansuojelulaitetoimituksiin sisältyy käytännössä aina teräskokoonpanoja, joiden
tehtävänä ovat muun muassa liikkumisen mahdollistaminen suodattimella sekä rakenteesta
aiheutuvien kuormien kannatteleminen.

Luvussa

3.1

esitetyt

sähkö-

samankaltaisia.

Molemmissa

puhdistaminen

tapahtuu.

ja

letkusuodattimet

yksi

tai

Suodattimilla

useampi
on

ovat

ulkoiselta

teräskammio,

jalusta,

jota

rakenteeltaan

jossa

voidaan

savukaasun

käyttää

myös

tuhkankäsittely- ja prosessilaitetilana. Hoitotasot, tikkaat ja portaat suunnitellaan
huoltokohteiden mukaan, jotka sijaitsevat eri puolilla laitetta. Teräsrunkoinen sääsuoja
helpottaa katolla suoritettavia huoltotoimenpiteitä ja suojaa toimilaitteita. Suodattimien
päävalmistusmateriaali on rakenneteräs ja useimmiten laitteet eristetään sekä ulkonäkö
viimeistellään profiilipellillä.

Suodatintoimitusten teräsrakenteet vaihtelevat tilaajan asettaman toimituslaajuuden
mukaan. Tilaaja määrittää lähtötiedoissa vaatimukset tarvittaville toiminnoille ja laitteiden
sijoittelulle. Tilaaja voi myös huolehtia kaikista tarpeellisista hoitotasoista ja kulkureiteistä
saadakseen mahdollisimman toimivan kokonaisratkaisun tehdasympäristöön. Tällaisessa
tapauksessa toimittajan tulee toimittaa tilaajalle kaikki oleellinen suunnittelutieto, kuten
rakennelmien perustuskuormat ja rakenteiden väliset kiinnityspisteet.

3.3

Ilmansuojelulaitteiden suunnittelu

Sähkö- ja letkusuodattimien suunnittelussa käytetään ensisijaisesti konedirektiiviä.
Koneturvallisuudesta säädetään Suomessa konelaissa ja työturvallisuuslaissa. Nykyinen
konedirektiivi (2006/42/EY) tuli voimaan vuonna 2006 ja sitä laajennettiin vielä hieman
pari vuotta myöhemmin. Nämä säädökset ja niihin liittyvät asetukset on laadittu täyttämään
EU- direktiivien määräykset. (Kämäräinen, 2012.)

Teräsrakenteiden

suunnittelu

toteutetaan

nykyisin

kantavien

rakenteiden

suunnittelustandardien mukaan. Näitä eurooppalaisia teräsrakentamisen standardeja ovat
eurokoodit, jotka liittyvät osaltaan EU:n rakennustuoteasetuksen kantavia teräsrakenteita
koskevaan standardiin EN 1090-1 kuvan 11 mukaisesti. Eurokoodien käyttöönoton
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tavoitteena on ollut harmonisoida teräsrakenteiden suunnittelua Euroopan talousalueella
sekä helpottaa kansainvälistä kaupankäyntiä. (Ympäristöministeriö, 2014.)

Kuva 11. Eurokoodien ja rakennustuoteasetuksen standardin EN 1090 välinen suhde
(Bijlaard, 2008).

Konedirektiivin

ja

pienjännitedirektiiviä

eurokoodien
(2006/95/EY)

lisäksi
sekä

suunnittelun
muita

ohjeistuksena

tarvittavia

käytetään

teollisuusstandardeja.

Rakennustuoteasetuksen kantavien teräsrakenteiden EN 1090- standardit eivät toistaiseksi
ole

käytössä

suodattimien

teräsrakenteiden

suunnittelussa.

laadunvalvonta suoritetaan konedirektiivin vaatimusten mukaan.

 



CE-

merkinnät

ja
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4

RAKENNUSTUOTEASETUS JA KANSALLINEN SOVELTAMINEN

Rakennustuoteasetuksen sisällön, tavoitteiden ja siihen liittyvän lainsäädännön tunteminen
ovat kohdeyrityksen kannalta merkittäviä tietoja, jotta se voisi noudattaa tuotteidensa
valmistamisessa tarkoituksenmukaisia velvoitteita. Asetuksen soveltamisalaa tutkimalla
kohdeyritys voi kartoittaa projekti- ja tuotekohtaiset vaatimukset ennen suunnittelun
aloittamista.

EU:n rakennustuoteasetus astui voimaan 1.7.2013 kaikissa EU- ja ETA- maissa korvaten
samalla aiemman rakennustuotedirektiivin 89/106/ETY kuvan 12 aikataululla aikataulu
(Teknologiateollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys ry & Metsta ry,

2014, s. 1).

Rakennustuoteasetuksen (305/2011/EU, s. 13) kansallisia säädöksiä ovat laki eräiden
rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (21.12.2012/954), maankäyttö- ja rakennuslaki
(5.2.1999/132) sekä laki CE- merkintärikkomuksesta (19.3.2010/187). Kansallisten
säädösten tehtävänä on täydentää asetusta ja varmistaa rakennuskohteen vaatimukset
käyttötarkoitukseen (305/2011/EU, s. 5).

Kuva

12.

Rakennustuoteasetuksen

ja

SFS-EN

1090-1

käyttöönoton

aikataulu

(Teknologiateollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys ry & Metsta ry, s. 1).

Ympäristöministeriön mukaan (2014) rakennustuoteasetuksen päämääränä on yhteisellä
eurooppalaisella tavalla valmistetut tuotteet, jotka edistävät tuotteiden vapaata liikkuvuutta
EU:n sisällä ja vähentävät kaupan teknisiä esteitä. Uudistuksen merkittävin muutos oli
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rakennustuotteiden CE- merkinnän tuleminen pakolliseksi. CE- merkinnän tuleekin
jatkossa olla valmistajan ensisijainen tapa osoittaa valmistettujen rakennustuotteiden
ominaisuudet (Metsta ry, 2015). Muita tapoja ovat ETA- (Eurooppalainen tekninen
arviointi) hyväksyntä ja tuotehyväksyntälain mukaiset menettelyt.

4.1

Rakennustuoteasetuksen tarkoitus ja keskeinen sisältö

Rakennustuoteasetuksen tarkoituksen ja periaatteiden ymmärtäminen on keskeinen
lähtökohta, jotta soveltamisalaa suhteessa muihin asetuksiin ja suunnitteluohjeisiin voidaan
tutkia. Rakennustuotteena käytettävien teräskokoonpanojen vaatimukset voi erottaa muista
teräskokoonpanoista vain tutkimalla rakennustuoteasetuksen sisältöä ja siitä esitettyjä
tulkintoja.

Rakennustuoteasetuksen (305/2011/EU) tavoitteet ovat samat kuin harmonisoinnilla
yleisesti eli yhtenäistää käytäntöjä ja poistaa kaupan esteitä Euroopan talousalueella.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (2014, s. 2-3) mukaan ”rakennustuoteasetuksen piiriin
kuuluvalla rakennustuotteella tarkoitetaan tuotetta tai tuotejärjestelmää, joka valmistetaan
ja saatetaan markkinoille käytettäväksi pysyvinä osina rakennuskohteissa tai niiden osissa,
ja jonka suoritustaso vaikuttaa rakennuskohteen suoritustasoon rakennuskohteen
perusvaatimusten osalta”.

Euroopan Unionin rakennustuotedirektiivissä määritettiin ennen rakennustuoteasetuksen
voimaan astumista rakennuskohteiden vaatimukset. Direktiivin erona asetukseen on, että
direktiivillä asetetaan EU:n jäsenvaltioille tavoitteet ja annetaan ohjeistus niiden
saavuttamiksi, mutta toteuttamistavat voi jäsenvaltio päättää itse. Asetukset taas ovat
velvoittavia eli soveltaminen on pakollista välittömästi voimaan astumisen jälkeen. (Dekra
Oy, 2014). Kuvassa 13 on esitetty molemmat järjestelmät kaavioina. Järjestelmien ero on
valmistajan
laadunvalvonta

vaatimuksenmukaisuuden
oli

riittävä

osoittamisessa,

jossa

menettely rakennustuotedirektiivin

tehtaan

sisäinen

voimassaoloaikana.

Rakennustuoteasetuksessa ilmoitettu laitos varmentaa valmistajan laadunvalvonnan ja
antaa todistuksen suoritustasoilmoitusta ja CE- merkintää varten.
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Kuva 13. Rakennustuotedirektiivin (poistunut) ja rakennustuoteasetuksen järjestelmät
(Martinkauppi, 2012, s. 11).

Martikaupin (2011, s. 26) mukaan rakennustuoteasetuksen periaatteena on vastuun
jakaminen EU:n ja sen jäsenvaltioiden kesken. Jäsenmaiden tehtävänä on valvoa, että
rakennussuunnittelu ja rakentaminen toteutetaan turvallisesti ja yleistä hyvinvointia
vaarantamatta.

Asetus määrittää yleisellä tasolla toimenpiteet, joita rakennustuotteiden valmistajan tulee
noudattaa osoittaakseen riittävän suoritustason. Suoritustasoilmoituksen laatiminen,
valmistuksen tekniset erittelyt, luokittelut, varmennusmenettelyt ja kansallisten asetusten
noudattaminen

ovat

rakennustuotteiden

valmistuksen

perusedellytyksiä

niiden

saattamiseksi markkinoille. Euroopan unionin virallinen lehti eli EUVL (305/2011/EU, s.
7) esittää myös yksinkertaistettuja hyväksyntämenettelyjä pienten ja keskisuurten yritysten
käytettäväksi, jotta asetuksen vaatimustason voi saavuttaa kohtuullisin kustannuksin.
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CE-

merkintä

täyttämisestä

on

valmistajan

Euroopan

todistus

unionin

rakennustuoteasetuksen

perusvaatimusten

yhdenmukaistamislainsäädännön

mukaisesti.

Rakennuskohteen perusvaatimukset ovat asetuksen (305/2011/EU, s. 33 - 34) mukaan:
1. ”Mekaaninen lujuus ja vakaus
2. Hygienia, terveys ja ympäristö
3. Käyttöturvallisuus ja esteettömyys
4. Meluntorjunta
5. Energiansäästö ja lämmöneristys
6. Luonnonvarojen kestävä käyttö”
Edellä mainituista perusominaisuuksista tulee tutkimuksen case- esimerkeissä esitettyjen
ilmansuojelulaitetoimitusten ensisijaisia suunnitteluvaatimuksia, jos niissä käytettävät
teräsrakenteet tulkitaan rakennustuotteiksi. Näin ollen CE- merkintään oikeuttava
vaatimustenmukaisuus tulee todentaa rakennustuoteasetuksen standardin SFS-EN 1090-1
mukaisesti konedirektiivin sijaan. Merkittävin ero on kolmannen osapuolen osallistuminen
rakennustuotteeksi tulkittavan teräskokoonpanon valmistusvaatimusten arviointiin.
Lainsäädännön vaatimuksiin on sisällytetty kaikki suoritustasoon toteamiseksi määritetyt
tehtävät. Jäsenvaltioiden on valvottava CE- merkinnän käyttöä sekä tarjottava
rakennustuotteiden

valmistajille,

maahantuojille

ja

jakelijoille

tietoa

säännösten

noudattamisesta. Tiedonjakamisen toteutustapaa tai määrää ei Euroopan unionin
virallisessa lehdessä ole ohjeistettu, joten se on jäsenvaltioiden itse päätettävissä.
Markkinavalvonnan ja muiden viranomaisten toiminta, pätevyydet ja vaatimukset ovat
kuvattuna asetuksen sisällössä. (305/2011/EU, s. 13 – 15, s. 28- 29.)

4.2

Tuotehyväksyntälaki rakennustuoteasetusta täydentävä säädöksenä

Kohdeyrityksen projektit ja tutkimuksessa käytetyt case- esimerkit voivat sisältää tuotteita
tai niiden osia, joiden vaatimuksenmukaisuutta ei pystytä osoittamaan harmonisoitujen
standardien avulla. Kyseisessä tilanteessa joudutaan käyttämään muita menetelmiä
riittävien valmistusvaatimusten osoittamiseksi. Rakennustuotteiden tuotehyväksyntälain
piirissä ovat ne rakennustuotteet, jotka eivät kuulu harmonisoitujen tuotestandardien
soveltamisalaan eikä niille ole eurooppalaista teknistä arviointia. Toisin sanoen laki
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täydentää EU:n rakennustuoteasetusta kansallisella tasolla, antaen myös muille kuin
harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen hyväksynnän piiriin kuuluville
rakennustuotteille mahdollisuuden saada hyväksyntä ennen markkinoille saattamista.
Tuotehyväksyntälain sisältämien menettelyiden periaatteena on arvioida tuotteen
kelpoisuus käyttökohteeseen suhteessa maankäyttö- ja rakennuslain asetuksiin. Voimassa
olevat

tyyppihyväksyntäasetukset

julkaistaan

esimerkiksi

ympäristöministeriön

internetsivuilla. (21.12.2012/954.)

4.3

Maankäyttö- ja rakennuslaki rakennuskohteen velvoitteet määrittävänä tekijänä

Rakennustuotteena käytettävien teräsrakenteiden vaatimuksenmukaisessa valmistuksessa
on huomioitava myös EU:n rakennustuoteasetusta täydentävät säädökset. Maankäyttö- ja
rakennuslaki (MRL) on asetuksen keskeinen kansallinen säädös, jonka tavoitteena on
kestävän kehityksen mukainen rakentaminen. Laki sisältää rakennustuotteiden hyväksyntää
ja ominaisuuksia koskevia pykäliä, kuten rakentamisen velvoitteiden ja teknisten
vaatimusten valvonta sekä rakennuslupa- asiat. Ympäristöministeriön tehtävänä on vastata
lakiin liittyvän rakentamisen yleisesti ohjauksesta ja lainsäädännöstä Suomessa.
(5.2.1999/132.)

Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää rakentamisen velvoittavia säännöksiä, jotka
täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia. Rakentamisen tekninen valvonta ja tekninen
tarkastus (A1, 2006, s. 6) määrittää rakennustuotteen kelpoisuuden selvittämistavoiksi
rakennustuotedirektiivin
tyyppihyväksynnän,

(korvattu

rakennustuoteasetuksella)

varmennetun

käyttöselosteen

mukaiset
tai

menettelyt,

rakentamistyöt

viranomaisvalvonnassa. Rakentamismääräyskokoelman yleinen osa sisältää määräyksiä
muun muassa rakennussuunnittelijan pätevyydestä ja rakentamisen valvonnasta, jotka
liittyvät

kiinteästi

rakennustuoteasetuksen

mukaiseen

CE-

merkintäprosessiin.

Rakentamismääräyskokoelma (A1, 2006) sisältää myös määräykset rakentamisen
valvonnasta ja teknisestä tarkastamisesta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviin
kuuluvat

määräysten

valvontatehtävien

lisäksi

yleinen

neuvonta

ja

ohjaus.

Viranomaisvalvonta kattaakin rakentamisen aina lupien hakemisesta loppukatselmukseen
saakka (5.2.1999/132, 124 §).
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5

RAKENNUSTUOTTEIDEN HYVÄKSYMISMENETTELYT

Rakennustuoteasetuksen

astuttua

voimaan

harmonisoitujen

tuotestandardien

soveltamisalaan kuuluvat rakennustuotteet tulee CE- merkitä. Aiemmin kyseistä CEmerkintäpakkoa ei ole ollut, joten tutkimuksen kohdeyrityksen tulee arvioida tuotteidensa
soveltamisalat uudelleen. Jos tuotteelle ei ole harmonisoitua standardia, jonka mukaan sen
ominaisuudet ja vaatimuksenmukaisuus voidaan todeta, tulee käyttää eurooppalaista
teknistä arviointia tai kansallisia menetelmiä (Martinkauppi, 2012, s. 8). Teräsrakenteiden
hyväksymismenettelyiden lähtökohtana on harmonisoitu standardi SFS- EN 10901:2009+A1. Kyseisen standardin tekniset vaatimukset sisältyvät standardiin SFS- EN
1090-2:2008+A1.

5.1

Eurooppalainen tekninen arviointi ETA ja kansalliset hyväksymismenettelyt

Tutkimuksen case- esimerkkien ilmansuojelulaitteet voivat sisältää tuotteita, jotka tulkitaan
rakennustuotteiksi, mutta eivät kuulu EU:n harmonisoinnin piiriin. Näitä tuotteita voivat
olla esimerkiksi muiden standardijärjestelmien terästuotteet, jotka valmistetaan EU:n
ulkopuolelta. Jotta kyseisiä tuotteita voidaan käyttää rakennuskohteissa, tulee niiden
ominaisuudet arvioida valmistajakohtaisen menettelyn avulla.

Eurooppalainen tekninen arviointi on tarkoitettu lähinnä uusille tai harmonisoiduista
tuotestandardeista poikkeaville tuotteille. ETA on valmistajakohtainen menettely, jolla
kuvataan tuotteen käyttötarkoitus ja ominaisuudet. Suomessa näitä arviointeja voi tehdä
VTT Expert Services Oy. (Ympäristöministeriö & Rakennusteollisuus RT ry, 2011, s. 6.)

Kansalliset

hyväksyntämenettelyt

perustuvat

ympäristöministeriö

lakiin

eräiden

rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (21.12.2012/954). Tuotehyväksyntälakia voidaan
soveltaa sellaisten rakennustuotteiden hyväksyntään, jotka eivät kuulu harmonisoitujen
standardien piiriin eikä niille ole tehty ETA- menettelyä. Lain hyväksyntämenetelmiä ovat
tyyppihyväksyntä, varmennusmenettely ja valmistuksen laadunvalvonta.
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5.2

Teräsrakenteiden harmonisoidut toteutusstandardit

SFS- EN 1090-1:2009+A1 ja SFS- EN 1090-2:2008+A1 ovat harmonisoituja
toteutusstandardeja teräskokoonpanoille, joita käytetään rakennustuotteina. Valmistaja voi
osoittaa markkinoille saatettavien tuotteidensa perusominaisuudet noudattamalla kyseisiä
standardeja ja CE- merkitsemällä tuotteensa. Kuvassa 14 esitetään teräskokoonpanojen
CE-

merkinnän

suhde

SFS-EN

1090-

standardeihin.

(Teknologiateollisuus

ry,

Teräsrakenneyhdistys ry & Metsta ry, 2014, s. 1.) Näiden harmonisoitujen standardien
laatimisesta on vastannut CEN (Comité Européen de Normalisation). Ne ovat myös
vahvistettu suomalaiseksi kansallisiksi standardeiksi (SFS- EN 1090-1:2009+A1:2012, s.
1).

Kuva 14. SFS-EN 1090- standardit ja teräsrakenteen CE- merkintä (Teknologiateollisuus
ry, Teräsrakenneyhdistys ry & Metsta ry, 2014, s. 1).

5.2.1 Rakennustuotteina käytettävien teräsrakenteiden toteutusstandardit SFS- EN 10901:2009+A1 ja SFS- EN 1090-2:2008+A1
Harmonisoidussa standardissa SFS- EN 1090-1:2009+A1 (2012) esitetään rakenteellisten
kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden osoittamisen vaatimukset ja ilmoitettavat
ominaisuudet. Standardin tehtävänä on ohjeistaa kuinka teräsrakenteet tulisi CE- merkitä,
mutta se ei sisällä suunnittelu- tai valmistusohjeita.

Standardin

soveltamisalaan

kuuluvat

rakennustuoteasetuksen

mukaiset

teräs-

tai

alumiinikokoonpanot, joilla katsotaan olevan rakennuksen pysyvyyteen vaikuttuvia
ominaisuuksia. Rakennustuotteiden ominaisuudet tulee suunnitella käyttökohteisiin
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sopiviksi sekä täyttämään kokoonpanolle asetetut vaatimukset. (SFS- EN 10901:2009+A1:2012.)

SFS-EN 1090-1:2009+A1 soveltamisvaatimuksena ovat velvoittavat harmonisoidut
standardit, joita rakennustuoteasetukseen liittyy kaikkiaan 400 kappaletta. Näistä 176
voidaan

katsoa

liittyvän

suoraan

teräsrakenteiden

toteuttamiseen.

Tärkeimpinä

suunnittelustandardeina voidaan pitää eurokoodeja sekä SFS- EN 1090-2:2008+A1 ja SFSEN 1090-3:2008, joihin on listattu tarvittavat viitestandardit. (SFS- EN 10901:2009+A1:2012.)

SFS- EN 1090-1:2009+A1 käsittää teräskokoonpanojen tekniset vaatimukset, kuten
toleranssit, pätevyydet, valmistusmenetelmät, asennus, tarkastukset ja dokumentoinnin.
Suunnittelijan tehtävä on suunnitella rakennustuotteena käytettävä teräsrakenne kyseisen
standardin asettamien vaatimusten mukaan ja laatia suunnitteluasiakirjat, jotka kattavat
kaiken olennaisen tiedon tuotteen valmistamiseksi ja asentamiseksi. (Teräsrakenneyhdistys
ry, 2014b.)

5.3

Rakennustuoteasetuksen, hyväksymismenettelyiden ja SFS- EN 1090-1:2009+A1
välinen suhde

Rakennustuoteasetuksen tavoitteena on määrittää rakennuskohteen olennaiset vaatimukset,
jotka tulee ilmoittaa rakenteeseen kiinnitettävän CE- merkinnän avulla. CE- merkintä on
valmistajan

osoitus

tuotteen

vaatimusten

täyttymisestä

ja

kelpoisuudesta

sen

käyttötarkoitukseen (Kalamies, 2013b, s. 17). Kuvassa 15 on tiivis yhteenveto
rakennustuoteasetukseen liittyvistä kansallisista sekä Euroopan komission vaatimuksista.
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Kuva

15.

Rakennustuoteasetuksen

suhde

voimassa

olevaan

lainsäädäntöön,

harmonisoituihin standardeihin ja hyväksyntämenettelyihin (Teräsrakenneyhdistys ry,
2012, s. 11).

Harmonisoitu tuotestandardi SFS- EN 1090-1:2009+A1 (2012) on soveltuvin tapa osoittaa
rakennustuotteina käytettävien teräskokoonpanojen vaatimuksenmukaisuus. Kuten kuvasta
15

voidaan

havaita,

harmonisoiduilla

standardeilla

voidaan

suoraan

osoittaa

rakennustuoteasetuksen vaatimukset. Ne sisältävät olennaiset perusvaatimukset tuotteen
valmistamiseksi, jotka täytettyään teräsrakenteiden valmistaja voi CE- merkitä tuotteensa
ennen markkinoille saattamista.

5.4

SFS-

EN

1090-1:2009+A1

ja

konedirektiivin

vaatimustenmukaisuuden

merkittävimmät erot
Konedirektiivin olennaiset vaatimukset on esitetty valtioneuvoston asetuksessa koneiden
turvallisuudesta (12.6.2008/400, liitteet I-III). Asetuksen vaatimustenmukaisuusmenettelyt
painottuvat terveys- ja käyttöturvallisuusnäkökohtiin, mutta sisältävät muutoin samoja
vaiheita kuin SFS- EN 1090-1:2009+A1 mukaiset menettelyt. Koneen valmistajan tulee
suorittaa suunnitteluvaiheessa riskikartoitus, jossa tunnistetaan käyttöön liittyviä
uhkatekijöitä. Myös laskennalliset alkutestaukset ja mittaukset tulee suorittaa soveltuvalla
menetelmällä

laitteen

turvallisuutta

ajatellen.

Vaatimustenmukaisuus

todennetaan

pääsääntöisesti valmistajan sisäisellä arvioinnilla ja kaikki olennainen valmistustieto on
kirjattava koneen tekniseen tiedostoon. Tekniseen tiedostoon ei tarvitse sisällyttää kaikkia
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yksityiskohtaisia

valmistuspiirustuksia,

jos

ne

eivät

ole

olennaisia

turvallisuusnäkökulmasta. Teknisen tiedoston avulla viranomaiset voivat tarvittaessa
tarkastaa

vaatimuksenmukaisuuden.

Valmistaja

voi

laatia

vaatimuksenmukaisuustodistuksen edellä mainittujen tietojen perusteella ja on siten
oikeutettu kiinnittämään CE- merkinnän.

Rakennustuotteina

käytettävien

teräskokoonpanojen

seuraamukset

on

arvioitava

luokitteluiden (valmistus, seuraamus ja valmistus) avulla (SFS-EN 1090-1:2009+A1:
2012, s. 26 - 28). Alkutestausten menettelytapa ja arviointi on tarkasti määritetty
standardissa, eikä valmistajalle ole oikeutta soveltaa testaustapaa kuten koneiden
vaatimuksenmukaisuusmenettelyssä.

Dokumentointivaatimus

SFS-

EN

1090-

1:2009+A1:ssä on tiukempi kuin konedirektiivissä vaatien kaiken olennaisen valmistus- ja
asennustiedon
merkittävin

sisällyttämisen

ero

on

varmennusmenettely
toimintatapa

on

SFS-

toteutusEN

ennen
määritetty

tai

kokoonpanoeritelmään.

1090-1:2009+A1

ilmoitetun

vaatimuksenmukaisuustodistuksen
vain

koneturvallisuusasetuksen

poikkeustapauksissa.

 

sisältyvä



Valmistajalle

laatimista.

laitoksen
Tämä

(12.6.2008/400)
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6

CE- MERKINTÄ VALMISTAJAN VAKUUTUKSENA

Nykyinen CE- merkintä on ollut käytössä Euroopan Unionin alueella vuodesta 1993. CEmerkinnän tarkoituksena on ilmoittaa tuotteen olevan EU:n lainsäädännön mukainen ja
tavoitteena poistaa kaupan esteitä sekä lisätä tuotteiden vapaata liikkuvuutta. Tilaajan tai
ostajan näkökulmasta CE- merkinnällä helpotetaan tuotteen sopivuuden arviointia
suunniteltuun kohteeseen (Euroopan komissio, 2011).

CE- merkintä on konkreettinen vakuutus laitteeseen liittyvien direktiivien noudattamisesta.
Siihen tulee sisällyttää tuotteen käyttöä ja markkinavalvontaa ajatellen riittävät tiedot
(SFS-käsikirja 133, 2010, s. 13). CE- merkintä on Euroopan virallisen lehden
(305/2011/EU, s. 14) artiklan 12 mukaan kiinnitettävä tuotteeseen pysyvästi, jotta se olisi
selkeästi luettavissa ja näkyvillä koko tuotteen käyttöiän ajan. Rakennustuotteiden CEmerkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote on valmistettu yhdenmukaisten
standardien, eurooppalaisen teknisen hyväksynnän tai muiden hyväksyntämenettelyn
vaatimusten mukaisesti. Leino (Teräsrakenneyhdistys ry, 2013, s. 2) huomauttaa kuitenkin,
että vaatimuksenmukaisuus ei vielä tarkoita kelpoisuutta rakennuskohteeseen, vaan se on
rakennesuunnittelijan ammattitaidosta riippuvaa työtä. CE- merkintä siis itsessään ei ole
todiste vaatimusten täyttämisestä, vaan tuotteiden soveltuvuus käyttökohteeseen tulee aina
arvioida tapauskohtaisesti. (SFS- käsikirja 133, 2010, s. 9.)

6.1

CE- merkintä ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisen vaiheet Euroopan komission
alueella

Jotta yritys voisi kiinnittää tuotteeseen CE- merkin, on sen osoitettava kyvykkyytensä
saattaa markkinoille hyväksyttyjä tuotteita. CE- merkintäprosessi voidaan jakaa kuvan 16
mukaisiin vaiheisiin, joissa tunnistetaan tuotteen vaatimukset, soveltamisalue ja selvitetään
vaadittavat toimenpiteet. (Euroopan komissio, 2011; VTT Expert Services Oy, 2014.)
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Kuva 16. CE- merkinnän vaiheet (Euroopan komissio, 2011).

CE- merkinnän ollessa kyseessä valmistajan tulee (kuva 16, vaihe 1) tunnistaa, onko
tuotteelle direktiivejä ja harmonisoituja standardeja, jotka määrittävät tuotteen keskeiset
vaatimukset. Tuotteet voidaan jaotella erilaisiin ryhmiin, joissa jako tehdään vaatimusten,
sovellettavien direktiivien tai tuotealojen kesken. Toisessa vaiheessa selvitetään tuotteen
vaatimat hyväksymistoimenpiteet, jotka riippuvat tuotteesta ja siihen sovellettavista
asetuksista. Toimenpiteiden avulla voidaan selvittää tekniset vaatimukset ja mahdollisten
uusien hyväksyntöjen aikataulu (Euroopan komissio, 2011). Kun tuotteen vaatimukset ovat
selvillä, tulee nimetä vastuulliset henkilöt hoitamaan kelpoisuuden toteamiseen tarvittavat
toimet. Henkilöiden ammattipätevyyden ja -kokemuksen on oltava riittävällä tasolla, jotta
tuotteet voidaan valmistaa turvallisiksi ihmisille ja ympäristölle. Kolmannessa vaiheessa
on selvitettävä, mitä toimenpiteitä standardit edellyttävät valmistajalta ja vaaditaanko
kansallisen

viranomaisen

hyväksymän

tarkastuslaitoksen

antamaa

vaatimuksenmukaisuusarviota. Kaikkien harmonisoinnin piiriin kuuluvien tuotteiden CEmerkintä ei vaadi ulkopuolisen laitoksen osallistumista, mutta tuotteiden kelpoisuus tulee
vähintään valmistajan sisäisellä laadunvalvonnalla. Alkuselvitysten jälkeen tuotteet on
testattava ja useissa tapauksissa tehtävä myös riskinarviointi, jotta vaatimustenmukaisuus
voidaan luotettavasti todeta. Tuotteeseen voidaan kiinnittää CE- merkintä edellä
mainittujen toimenpiteiden jälkeen, jos sen ominaisuudet vastaavat EU:n lainsäädäntöä.
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Osoituksena

vaatimusten

täyttymisestä

valmistajan

on

laadittava

EU:n

vaatimustenmukaisuusvakuutus DoP (Declaration of Performance) ja allekirjoitettava se.
(Euroopan komissio, 2011.)

6.2

Teräsrakenteiden

vaatimustenmukaisuuden

osoittamisen

ja

CE-

merkinnän

erityispiirteet
Rakennustuotteina

käytettävät

teräsrakenteet

kuuluvat

rakennustuoteasetuksen

soveltamisalueeseen, jolloin niiden vaatimustenmukaisuus määräytyy kyseisen direktiivin
perusteella. Asetus poikkeaa CE- merkintävaatimusten osalta muiden tuotteiden asetuksista
siten,

että

sen

vaatimukset

kohdistuvat

rakennuskohteisiin

eivätkä

yksittäisiin

rakennustuotteisiin (305/2011/EU, s. 5).

Yrityksen ryhtyessä muuttamaan toimintaansa kohti rakennustuoteasetuksen mukaista
valmistusta, tulee sen valmistautua kehittämään toimintaansa useassa vaiheessa (kuva 17).
Nykyisen toiminnan lähtötaso selvittämisestä alkaa prosessi, jonka tavoitteena on
suoritustason saattaminen pysyvästi asetusten vaatimustenmukaiseksi.

Kuva 17. Teräsrakenteiden CE- merkintäprosessin vaiheet yritystasolla. Tutkimuksen
kohdeyrityksen kannalta olennaisinta on kohdan 2 toimenpiteet, jotta tuotteiden suunnittelu
ja alihankinnan vaatimukset voidaan määrittää. (Metsta ry, 2015, s. 4.)
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6.2.1 Teräsrakenteiden valmistus SFS- EN 1090-1:2009+A1mukaisesti
Teräsrakenteen CE- merkinnän vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi selkeimpänä
tapana pidetään harmonisoidun eurooppalaisen standardin EN 1090-1:2001 suomalaiseksi
kansalliseksi standardiksi vahvistettua versiota SFS- EN 1090-1:2009+A1. Standardi
määrittää teräsrakenteille esitettävät vaatimukset, arviointimenetelmät, rakenteelliset
ominaisuudet, velvoittavat viittaukset sekä soveltamisalan. Standardin sisältö selvittää
tiiviistetysti ne toimenpiteet ja toteutukseen viittaavat lähteet, joita tulisi noudattaa ennen
CE- merkin kiinnittämistä. Käytännössä nämä lähdeviitteet ovat teknisten vaatimusten
standardi SFS- EN 1090-2:2008+A1, rakenteellisen suunnittelun eurokoodit sekä joukko
valmistus- ja toteutusmenetelmiin liittyviä standardeja. SFS- EN 1090-1:2009+A1 sisältää
myös kolme liitettä, joista Liite A on kokoonpanoeritelmän laatimisohje, Liite B tehtaan
sisäisen laadunvalvonnan arviointiin sekä Liite ZA, jossa esitetään standardin EU:n
rakennustuotedirektiivin liittyvät kohdat. Liitteet A ja ZE ovat opastavia, mutta liite B on
velvoittaa yritykset tehtaan sisäiseen laadunvalvontaan. (SFS- EN 1090-1:2009+A1:2012.)

Saavuttaakseen standardin mukaisen vaatimustason, suunnittelussa ja valmistuksessa on
suoritettava kuvan 18 toiminnot. Kuten yleisessä CE- merkintäprosessissa, suunnittelun on
aluksi tunnistettava tuotteiden valmistuksen olennaiset harmonisoidut standardit ja
esitettävä niiden perusteella valmistuksen vaatimukset. Kuvan 18 kohdasta 4 alkavat SFSEN 1090-1:2009+A1 ominaiset toimenpiteet, joista ensimmäisenä on valmistuksen laatima
sisäisen laadunvalvontajärjestelmä FPC (Factory Production Control).

Kuva 18. CE- merkintäprosessin vaiheet SFS-EN 1090-1 standardia noudatettaessa
(Metsta ry, 2015, s. 6).
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Teräsrakenteiden CE- merkintäprosessiin sisältyy tuotteiden suoritustason pysyvyyden
arviointi ja varmentaminen (kuva 18, kohta 6), joka suoritetaan niin sanotulla AVCP
(Assessment and verification of constancy of performance)- luokittelulla (Tukes, 2014).
Pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenetelmänä käytetään AVCP- luokkaa 2+, jonka
mukaan valmistaja sekä ilmoitettu laitos osallistuvat menettelyyn (taulukko 2). SFS- EN
1090-1:2009+A1 (2012, s. 52) mukaan valmistajan tärkeimmät tehtävät ovat tuotteen
alkutestaus, tehtaan sisäinen laadunvalvonta FPC sekä tehtaan toiminnan tarkastukset ja
testaukset. Ilmoitettu laitos vastaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamisesta
sisältäen alkutarkastuksen ja jatkuvan laadunvalvonnan arviointitoimenpiteet.

Taulukko 2. Suoritustason pysyvyyden arvioinnin ja varmentamisen vastuut määräytyvät
AVCP- luokkien avulla (Kalamies, 2013b, s. 12).
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Valmistaja on oikeutettu laatimaan suoritustasoilmoituksen (DoP) rakennustuoteasetuksen
liitteen III mukaisesti, kun standardin kansallisen liitteen vaatimukset on täytetty ja
ilmoitettu laitos on hyväksynyt ne. Ilmoitetun laitoksen myöntämä sertifikaatti oikeuttaa
valmistajan kiinnittämään tuotteeseen CE- merkinnän. (Tukes, 2014; SFS-EN 10901:2009+A1:2012.)

6.2.2 Suunnittelutyön toteutus ja SFS-EN 1090-2+A1 tekniset vaatimukset
SFS-

EN

1090-2:2008+A1

(2012,

s.

11)

soveltamisala

sisältää

vaatimukset

rakennustuotteina käytettäville teräsrakenteille, jotka valmistetaan:
 ”kuumavalssatusta rakenneteräksestä lujuusluokkaan S690 saakka
 kylmämuovatuista muotosauvoista ja muotolevyistä, ruostumattomille teräksille
lujuusluokkaan S700 saakka
 kuuma-

ja

kylmämuovatuista

austeniittisista,

austeniittis-ferriittisistä

ja

ferriittisistä teräksistä valmistetuista ruostumattomista terästuotteista
 kuuma- ja kylmämuovatuista rakenneputkista mukaan lukien standardimittaiset ja
tilaustyönä tehdyt muovatut ja hitsaamalla valmistetut rakenneputket.”

SFS- EN 1090-2:2008+A1 tarkoituksena on tarkentaa suunnittelun laatimista eurokoodien
mukaisille tuotteille, jolloin valmistusnäkökohdat täytyy huomioida ja dokumentoida
aiempaa yksityiskohtaisemmin.

Eurokoodit ohjeistavat teräsrakenteiden rakenteelliset

mitoitusperiaatteet, mutta niiden lähtökohtana on, että toteutus tapahtuu noudattaen SFSEN 1090-2:2008+A1 vaatimuksia (Hyvönen, 2010, s. 4). Tekniset vaatimukset koostuvat
velvoittavista harmonisoiduista tuotestandardeista, joita SFS-EN SFS- EN 10902:2008+A1 (2012) sisältää taulukon 3 mukaisesti. Kohdeyrityksen tulee valita olennaiset
standardit tuotteidensa suunnittelemiseksi ja toteutuseritelmän laatimiseksi valmistajalle.
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Taulukko 3. SFS- EN 1090-2:2008+A1 (2012) velvoittavat standardit toteutus- ja
kokoonpanoeritelmien laatimiseksi.
velvoittavan standardin aihealue

määrä

teräkset ja niiden käyttö
teräsvalut
hitsausaineet
mekaaniset kiinnittimet
lujat kaapelit
laakerit
esivalmistus
hitsaus
testausmenetelmät
asennus
korroosiosuojaus
toleranssit
muihin luokkiin kuulumattomat

50
3
16
35
7
7
3
28
12
5
12
1
5

Kohdeyrityksen
ilmansuojelulaitetoimituksiin
liittyviä
standardeja noin
100- 120
kappaletta, joista
valmistusvaatimukset esitetään

SFS-EN10902+A1 yleiset
sekä projektikohtaiset
vaatimukset

Toteutuseritelmä ja/tai
kokoonpanoeritelmä
valmistusta
varten

Suunnittelijan tulee huomioida kaikki edellä mainitut tekniset vaatimukset ja soveltaa niitä
projektikohtaisiin

lähtötietoihin.

suunnittelija valitsee

Rakennuspaikkakohtaiset

lähtötietojen

standardien soveltamisessa käytettävät

perusteella

toteutusluokat

EXC

(Execution Class), toleranssit, esikäsittelyt ja turvallisuusvaatimukset (SFS- EN 10902:2008+A1:2012,

s.

19).

Kokonaisuudesta

muodostuu

teräskokoonpanon

valmistusvaatimukset konepajalle ja laatii niistä toteutusdokumentit. Asiakirjojen on
sisällettävä olennainen valmistusta ja asennusta koskeva tieto, jotta valmistava taho voi
täyttää velvoitteensa valmiin tuotteen CE- merkitsemiseksi (Metsta ry, 2015, s. 11).

Dokumentaatio on keskeisessä osassa standardin mukaista toteutusta, jotta kaikki
olennainen suunnittelutieto voidaan saattaa valmistajalle ja vaatia riittävää kykyä toteuttaa
nämä suunnitelmat. Toteutus- ja kokoonpanoeritelmät toimivat valmistuksen perusteena,
sisältäen yksityiskohtaisesti tuotteen valmistamisen vaatimukset. PPCS (purchaser
provided component specification) tarkoittaa ostajan toimittamaa kokoonpanoeritelmää,
jolloin ostajan velvollisuutena on tuottaa ja toimittaa kaikki se tekninen tieto, jota tuotteen
valmistamisessa tarvitaan. Toisin sanoen ostaja suunnittelee teräskokoonpanon ja toimittaa
valmistajalle

eritelmät

valmistuksen

vaatimuksista.

Valmistajan

laatima

kokoonpanoeritelmä MPCS (manufacturer provided component specification) sisältää
täydelliset tiedot valmistusta varten. MPCS voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla riippuen
kenen toimesta suunnittelu aiotaan toteuttaa. Valmistaja voi joko ilmoittaa rakenteellisen
suunnittelun suunnitteluselosteessa kokoonpanon ominaisuudet ja vaatimukset, tai toisena
vaihtoehtona toimittaa nämä tiedot suunnittelusta vastaavalle taholle. Valmistajan tehtävät
ja valmistuksen suunnitteluperusteet riippuvat sertifioidun järjestelmän sisällöstä, jotka
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sisältävät eri menetelmiä ilmoittaa tuoteominaisuudet CE- merkinnässä. Yleisimmät
valmistajan menetelmät ovat 2 ja 3a (taulukko 4). Valittu toteutustapa on esitettävä
vaatimustenmukaisuusilmoituksessa. (SFS-EN 1090-1:2009+A1:2012, s. 38- 40.)

Taulukko 4. Valmistajan ilmoitukset kokoonpanojen ominaisuuksista CE- merkinnässä
(SFS-EN 1090-1:2009+A1:2012, s. 40).

Esimerkkinä

hitsauksen

valmistajan

toimenpiteet

käytettävään

vaatimustenmukaisuuden
ennen

teräskokoonpanoon.

CE–merkinnän
Kuvasta

osoittamisesta

ovat

kiinnittämistä

rakennustuotteena

voidaan

hahmottaa,

kuvan

mitä

19

tehtäviä

kohdeyrityksen teräsrakenteista vastaavan suunnittelijan vastuulla on ennen valmistajan
CE- merkin kiinnittämistä.
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Kuva

19.

Rakennustuoteasetus

ja

teräsrakenteiden

CE-

merkintävaatimukset

hitsaustoimintojen osalta (Tikka & Markkanen, 2014, s. 47).

Suunnittelijan on laadittava vastaavan kaavan mukaan toteutuseritelmään ohjeistus myös
muille SFS- EN 1090-1:2009+A1 esitetyille toiminnoille, kuten esivalmistukselle,
mekaaniselle liittämiselle, asennukselle, pintakäsittelylle ja tarkastukselle. Jokainen
valmistusvaihe

ja

sen

sisältämät

yksityiskohtaiset

vaatimukset

tulee

kuvata

suunnitteluasiakirjoissa, joiden mukaan tuotteet valmistetaan. Yksi haastattelututkimuksen
vastaajista tiivistikin koko SFS-EN 1090- standardien tarkoitukseksi lisätä suunnittelun
ymmärrystä valmistuksesta laadukkaiden tuotteiden saattamiseksi markkinoille.
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6.2.3 Rakennustuotteiden CE- merkintään vaadittavat ominaisuustiedot
CE- merkintäsäännökset yleisellä tasolla on koottu lakiin CE- merkintärikkomuksesta
(19.3.2010/187), jonka sisältö koskee kaikkia Euroopan talousalueelle tarkoitettuja CEmerkittyjä tuotteita. Harmonisoidut standardit antavat ohjeita CE- merkinnän mallista ja
siinä

ilmoitettavista

tuoteominaisuuksista,

vaatimustenmukaisuusmenettelyjen

jotka

mukaisia

valmistaja

(SFS-

vakuuttaa

käsikirja

133,

olevan
2010).

Rakennustuoteasetuksen mukainen teräskokoonpanon CE- merkintä sisältää muun muassa
tiedot käytetyistä harmonisoiduista standardeista, ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron,
kuvauksen käyttökohteesta ja tuotteen ominaisuustiedoista (kuva 20).

Kuva 20. Esimerkki tuoteominaisuuksien mukaan laaditusta rakenneosan CE- merkinnästä
(Ongelin & Valkonen, 2012, s. 35).

Valmistajan on vastattava CE- merkinnässä ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyys sekä
valvottava vaatimustenmukaisuuden täyttymistä. Rakennustuotteiden osalta ilmoitettu
laitos osallistuu laadunvalvontaan ja tuotteen ominaisuuksien toteamiseen. (SFS- käsikirja
133, 2010, s. 5.)
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7

TULOKSET

Tutkimustulokset perustuvat asiantuntijahaastatteluiden vastauksiin sekä kirjalliseen
lähdeaineistoon. Delfoi- menetelmän haastattelut suoritettiin kahdessa vaiheessa, jossa
asiantuntijat vastasivat luvuissa 2.2.2 ja 2.2.3 kuvattuun haastattelumateriaaliin.
Haastattelututkimuksen ensimmäisen kierroksen vastausten yhteenveto on esitetty liitteessä
4 ja toisen kierroksen materiaali liitteissä 5 ja 6. Olennaisimpia teoreettisen taustan lähteitä
ovat

standardit,

koulutusmateriaalit,

EU:n

ja

kansalliset

teräsrakentamisen

asetukset,

ammattilehdet

asiantuntijoiden
sekä

julkaisemat

teräsrakenneyhdistyksen

julkaisut.

7.1

SFS- EN 1090-1:2009+A1:2012 standardin soveltamisala case- tapauksissa

Tutkittuja ilmansuojelulaitteiden teräskokoonpanoja olivat suodattimien ja siilojen jalustat,
porrastornit,

hoitotasot,

sääsuoja

sekä

savukaasukanavien

kannatusrakenteet.

Konkreettisena tutkimustuloksena kohdeyrityksen toiminnan kannalta on SFS- EN 10901:2009+A1 ja konedirektiivin soveltamisperiaatteiden ymmärtäminen edellä mainittujen
teräsrakenteiden osalta. Kyseiset valintakriteerit olivat kohdeyritykselle tutkimuksen
tärkein tulos, jotta tuotteiden valmistusvaatimukset voidaan päivittää ajan tasalle.

Selkeimpänä sovellustapauksena vastaajat pitivät (liite 3, kuva 3) ensimmäistä caseesimerkkiä, jossa sähkösuodatin on muista rakenteista erillään oleva laite. Se liitetään
savukaasukanaviin, mutta kaikki suodattimen teräsrakenteet ovat kiinteitä koneenosia ja
suunniteltu koneen turvallista käyttöä varten. Tällöin konedirektiivin soveltamisala on
ensisijainen suunnittelua ohjaava tekijä. Haastattelun ensimmäisellä vastauskierroksella
yksi vastaaja esitti näkemyksen SFS- EN 1090-1:2009+A1 soveltamisesta perustuen
seuraamusten arviointiin, mutta ei kiistänyt toisella kierroksella esitettyä näkemystä
konedirektiivin soveltamisesta tässä tapauksessa.

Suodattimien jalustarakenteiden soveltamisala määräytyy useiden tekijöiden perusteella.
Jos jalusta valmistetaan tai toimitetaan erikseen kuin muut suodattimen rakenteet, tulee
aina soveltaa SFS- EN 1090-1:2009+A1.

Myös

jalustan korkeudesta johtuva

vaikutusalueen laajeneminen koneen välittömästä läheisyydestä näyttäisi olevan riittävä
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syy vaatia CE- merkintää saman standardin mukaisesti. Konedirektiivin käyttöä voidaan
perustella edellisen kappaleen mukaisesti, jos jalusta on kiinteä osa suodatinta, sillä ei ole
muita toimintoja kuin laitteen käyttöön liittyvät, eikä rakenteen pettäminen johda
seurauksiin muualla kuin koneen välittömässä läheisyydessä. Soveltamisalueen valinnassa
lähtötiedot, valmistustapa, rakenteen koko ja käyttötarkoitus ovat keskeisessä asemassa.

Hoitotasojen ja porrastornien suunnittelu- ja valmistusvaatimusten määräytymisestä
asiantuntijat esittivät joitakin selkeitä ja yleistettäviä perusteluja. Valmistamisessa
konedirektiivin soveltaminen tulee kyseeseen, jos tasot ja portaat on suunniteltu vain
laitetta palveleviksi rakenteiksi, ovat kiinteä osa valmista laitetta, niiden vaikutusalueella
pääsy on rajoitettu, ja jos siellä liikkuu vain laitteen käyttökoulutuksen saanutta
henkilökuntaa. Teräsrakenneyhdistys ry:n (2014b, s. 5) ylläpitämän FAQ- palstan
vastaukset tukevat myös kyseisiä näkemyksiä. Jos vaikutusalueelle on pääsy muilla
alueella liikkuvilla henkilöillä, tasot ovat osa rakennuksen runkoa tai ne vaikuttavat
rakennuksen toimintaan esimerkiksi hätäpoistumisreitteinä, niin kokoonpanoille tulee
soveltaa SFS- EN 1090-1:2009+A1 standardia. Koneturvallisuusstandardin SFS-EN ISO
14122-1+A1 (2010, s. 8) koneiden kiinteät kulkutiet uusimmassa versiossa on
soveltamisalueesta poistettu koneen ja rakennuksen väliset kulkutiet, joten niiltä osin
soveltamisalueen voidaan olettaa kuuluvan SFS- EN 1090-1:2009+A1 piiriin.

Savukaasukanavien teräsrakenteita suunniteltaessa tulisi pohtia kokonaisuutena. Kuinka
kanava viedään esimerkiksi polttokattilasta rakennuksen seinän läpi, ja mihin tukirakenteet
sijoitetaan. Asiantuntija- arvioiden mukaan kanavarakenteen kytkeytyminen rakennukseen
muodostaa kriittisen kohdan, joka aiheuttaa kuormitusta rakennuksen runkoon ja vaikuttaa
siten sen suunnitteluun. Myös muut tukirakenteet voivat kiinnittyä rakennuskohteeseen,
joten nämä teräskokoonpanot voidaan tulkita rakennustuotteiksi. Haastatteluvastauksissa
oltiinkin yksimielisiä siitä, että standardia SFS- EN 1090-1:2009+A1 tulisi soveltaa
savukaasukanavien tukirakenteiden valmistuksessa.

Sääsuojan osalta vastaajien näkemykset kallistuivat rakennustuoteasetuksen soveltaminen
kannalle.

Kyseistä

rakennetta

pidettiin

kuitenkin

haastavana

tulkita,

koska

suodatinkokonaisuuden ensisijainen soveltaminen tulee konedirektiivistä. Sääsuoja on
kiinteä osa suodatinta ja palvelee sen käyttötarkoitusta, joten tulkinta koneen päällä
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olevasta rakennuksesta voisi olla hieman kyseenalainen. Toisaalta rakenteella ei ole
koneen turvalliseen käyttöön liittyvää funktiota, joten sitä voidaan pitää toimintansa
puolesta koneesta erillisenä kokoonpanona. Näin ollen SFS- EN 1090-1:2009+A1
standardin soveltaminen näyttäisi olevan soveltuvin tapa osoittaa vaatimusten täyttyminen.

7.2

SFS-EN 1090-1:2009+A1 Vaatimuksenmukaisuuden määrittäminen

Tämän tutkimuksen pohjalta pystyttiin luomaan uutta tietoa SFS- EN 1090-1:2009+A1
vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen vaikuttavista tekijöistä. Itse standardi antaa ohjeen
siitä mitä pitäisi tehdä, mutta jättää avoimeksi kysymyksen miten ja millä perusteilla
voidaan riittävät lähtötiedot määrittää. Standardien soveltaminen alkaa vasta silloin, kun
projektin lähtötiedot ja suunnitteluperusteet on päätetty. Taustalla vaikuttaakin joukko
huomioitavia

asioita,

joiden

tunnistaminen

on

äärimmäisen

tärkeää

riittävään

lopputulokseen pääsemiseksi.

Haastatteluissa nousi esille useita asioita, jotka tulisi selvittää ennen projektin
suunnittelutyön aloittamista. Eräs tärkeimmistä tekijöistä on riittävän pätevyyden omaavan
suunnittelijan tai suunnittelijoiden osoittaminen kyseiseen tehtävään. Suunnittelijalla on
oltava valmiudet ymmärtää kokonaisvaatimukset asiakkaan antamien lähtötietojen,
kohdekohtaisten tietojen sekä lainsäädännön näkökulmista. Suunnittelusta vastaavien tulee
myös tuntea tuotannon valmistusmenetelmät ja -pätevyydet. Jos toimituslaajuus kattaa
rakennesuunnittelua, tulisi tehtävään valittavalla henkilöllä olla kokemusta vastaavista
työtehtävistä, jolloin hänen kokemus ja muodollinen pätevyys ovat kohteen vaatimalla
tasolla. Rakentamismääräyskokoelman osa A2 (2002) määrittää rakennesuunnittelijan
tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset kyseisiin tehtäviin.
(477/2014)

sisältää

vastaavasti

vaatimukset

Asetus kantavista rakenteista

suunnittelijan

rakennesuunnitelmissa

esitettävistä tiedoista. Suunnittelijalla on vastausten perusteella henkilökohtainen vastuu
rakenteen kuormitusten kestävyydestä, vaikka valmistava yritys eli konepaja laatii
lopulliset

vaatimuksenmukaisuusasiakirjat.

Suunnitteluresurssien

valinta

rakennuskohteeseen vaatii kokonaisuuden ymmärtämistä, jotta kone- ja rakennesuunnittelu
täyttävät kaikki esitetyt vaatimukset.
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Teräsrakenteen ensisijaisella käyttötarkoituksella on suuri merkitys, kun pohditaan
soveltamista konedirektiivin ja rakennustuoteasetuksen välillä. Esimerkiksi case- tapausten
hoitotasot voivat kuulua konedirektiivin soveltamisalaan, jos niiden käyttö on tarkoitettu
vain koneen käyttökoulutuksen saaneille henkilöille. Tällöin hoitotasot suunnitellaan
koneenkäyttöä varten ja niiden ensisijaiset suunnitteluohjeet on valittava konedirektiivistä.
Tilanne muuttuu SFS- EN 1090-1:2009+A1 soveltamisen suuntaan hoitotasojen ollessa
kaikkien alueella liikkuvien henkilöiden käytössä, jolloin niiden toiminta liittyy
rakennuksen käyttöön ja kuormituksiin. Toisena esimerkkinä voidaan mainita suodattimen
jalusta. Jalusta ottaessa vastaan vain suodattimesta tulevat kuormat rajoitetulla
vaikutusalueella, suunnitteluperusteena käytetään konedirektiiviä. Suodattimen jalustan
alle

rakennettava

varastointitila,

runkoon

liitettävät

lisärakenteet

tai

muu

käyttötarkoituksen muutos johtavat todennäköisesti rakennustuoteasetuksen soveltamiseen,
jolloin ne on CE- merkittävä SFS- EN 1090-1:2009+A1 mukaan.

Rakennuskohteeseen sijoitettavan teräskokoonpanon vaikutusalue on yksi määräävä CEmerkintävaatimusten kriteeri. SFS- EN 1090-1:2009+A1 sisältää seuraamusluokan
määrittämisen, joten sen valintaperusteet on oltava suunnittelusta vastaavan tiedossa.
Vaikutusalueen arvioimisella tunnistetaan riskit, jotka voivat seurata rakenteen
pettämisestä. Mitä suuremmat vahingot ihmisille tai omaisuudelle tai omaisuudelle, sitä
korkeammat luokittelut on tehtävä. Liitteessä 7 on esimerkki sähkösuodattimen
jalustarakennetta varten tehdystä toteutus- (EXC), seuraamus- (CC, Consequence Class) ja
tuotantoluokkien (PC, Production Class) valinnasta. Haastateltujen asiantuntijoiden
vastausten perusteella vaikutusalueen yksiselitteinen määrittäminen on haastavaa.
Esimerkkitapauksissa suodatinjalusta voi olla konedirektiivin mukainen rakenne, mutta jo
jalustan

korkeuden

kasvattaminen

laajentaa

vaikutusaluetta

tehden

tulkinnasta

haastavampaa. Rajanveto yleisellä tasolla on lähes mahdotonta, joten markkinavalvonnan
tulkinnatkin voivat vaihdella tapauksesta riippuen.
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Rakennuskohteen ja laitteen yhteiset teräsrakenteet ovat aina SFS- EN 1090-1:2009+A1
soveltamisalueeseen kuuluvia rakenteita. Jos yksikin suodattimen teräsrakenne on liitetty
rakennuksen runkoon, niin se vaikuttaa kohteen suoritustasoon on ja tulkittava
rakennustuotteeksi. Tätä näkemystä tukee myös ympäristöministeriön (2014) laatima
tulkinta asiasta. Konedirektiiviä ei voida siis soveltaa, jos rakennuksella on yhteisiä
hoitotasoja, jalusta tai muu teräsrakenne rakennuskohteen kanssa.

Olemassa olevan teräsrakenteen muutostöiden suunnitteluun ja CE- merkintään ei
asiantuntijoiden mukaan ole suoraa vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen tarkoitettua
ohjeistusta. Vanhan rakenteen materiaalit tulee mahdollisuuksien mukaan selvittää
esimerkiksi testaamalla tai etsimällä alkuperäisiä piirustuksia ja suorittaa kuormien
laskenta

saatujen

lähtötietojen

perusteella.

Euronormeja

voidaan

käyttää

kuormitusmitoitukseen, mutta toisaalta niiden oletuksena on SFS- EN 1090-2:2008+A1
mukainen toiminta ja materiaalit, joten menetelmiä joudutaan joka tapauksessa
soveltamaan tapauskohtaisesti. Olemassa olevaan rakenteeseen lisättävät uudet rakenteet
tulee joka tapauksessa CE- merkitä SFS-EN 1090-1+A1 mukaisesti. Koska valmista
toimintamallia ei ole, rakenteen muutostyön vaatimuksenmukaisuus voidaan tiivistää
seuraavasti:
1. Selvitä olemassa olevan rakenteen ominaisuudet.
2. Laske rakenteeseen kohdistuvat kuormitukset.
3. Mitoita ja suunnittele uusi kokonaisuus eurokoodien avulla.
4. Dokumentoi alkuselvitykset ja laskelmat sekä liitä ne osaksi suunnitteluasiakirjoja.
5. Toteuta projekti SFS-EN 1090-1:2009+A1 mukaan.
Yhteenvetona vaatimuksenmukaisuuden määrittämisestä voidaan todeta, että oikeilla
suunnitteluun liittyvillä valinnoilla voidaan saada riittävä kokonaiskuva toimituksen
toteuttamisvaatimuksista.
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7.2.1 Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen ja markkinavalvonta
Vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa viranomaisvalvonnalla on keskeinen rooli
tuotteiden saattamisessa markkinoille. Euroopan komission asettamien velvoitteiden
valvonnasta

ja

ohjauksesta

ovat

vastuussa

jokaisen

jäsenmaan

viranomaiset.

Konedirektiivin ja rakennustuoteasetuksen valvonta on jaettu suomessa eri ministeriöiden
hallinnon alle. Tutkimuksen perusteella onkin todennäköistä, että Kohdeyrityksen tulevat
projektit

sisältävät

rakennustuotteina

käytettäviä

teräsrakenteita,

joten

ilmansuojelulaitetoimitusten markkinavalvonta on huomioitava kahdesta eri suunnasta
kuvan 21 mukaisesti. Rakennustuoteasetus ja konedirektiivi perustuvat harmonisoitujen
standardien käyttöön, joiden molempien perusperiaatteena on kaikin puolen turvallisten
tuotteiden valmistaminen ja kaupan teknisten esteiden poistaminen ETA- alueella. Tästä
huolimatta molempien asetusten soveltamisessa käytetään eri standardeja, joissa esitetään
vaatimuksenmukaisuuden toimenpiteet.

Kuva 21. Case 1- esimerkin viranomaisvalvonta sähkösuodatintoimituksessa, jos
valmistuksessa on sovellettava rakennustuoteasetusta ja konedirektiiviä.
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Konedirektiivin ja rakennustuoteasetuksen suurimpina eroina ovat CE- merkintään liittyvät
vaatimukset. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (12.6.2008/400) määrittää
konevalmistuksen vaatimuksenmukaisuuden tarvittavat toimenpiteet. Taulukossa 4
vertaillaan konedirektiivin ja SFS- EN 1090-1:2009+A1 vaatimuksenmukaisuuden
osoittamiseen liittyviä tekijöitä. Merkittävin ero vaatimuksenmukaisuuden toteamisessa on
SFS- EN 1090-1:2009+A1 vaatimus ilmoitetun laitoksen osallistumisesta prosessiin.
Konedirektiivi ohjeistaa vastaavasti sisäisen tarkastuksen, jonka perusteella tarvittavat
asiakirjat laaditaan.

 



64

Taulukko 4. SFS- EN 1090-1 ja konedirektiivin vaatimuksenmukaisuuden vertailu
(SFS-EN 1090-1:2009+A1:2012; 2006/42/EY).
SFS- EN 1090-1

Konedirektiivi

Valmistuksen
vaatimustenmukaisuuden
varmentaminen

Ilmoitettu laitos

Valmistaja

Vaatimuksemukaisuusolettama, jos
suunnittelussa ja valmistuksessa
käytetään harmonisoituja
standardeja

kyllä

kyllä

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
laadittava

kyllä

kyllä

Vaatimustenmukaisuuden
viitetietojen lähde

EU:n virallinen lehti

EU:n virallinen lehti

CE- merkintävelvoite

kyllä

kyllä

CE- merkinnän tiedot

ominaisuustiedot ja NB
hyväksyntä

perustiedot

CE- merkin kiinnitysoikeus

valmistaja

valmistaja tai tämän
valtuuttama edustaja

Seurausten arviointi

toteutus-, seuraamus- ja
valmistusluokittelut

riskikartoitus

Riskiarvioinnin laajuus

kaikki rakennuskohteen
seuraamukset, jotka
voivat aiheuttaa
taloudellisia, sosiaalisia
tai ympäristövahinkoja

rakenteen kestävyys
suunniteltuun käyttöön

laitteen terveys- ja
käyttöturvallisuus

käyttökoulutus

ei vaatimuksia

turvallinen käyttö
ohjeistettava

Suunnittelun ja valmistuksen
dokumentointi

Toteutus- ja
kokoonpanoeritelmät,
FPC

Koneen tekninen
tiedosto

Kaikki valmistuksen ja
asennuksen oleellinen
tieto tulee sisällyttää
eritelmiin. FPC sisältää
tuotannon
laadunvalvonnan
yksityiskohdat

ei sisällä vaatimusta
osakokoonpanojen
yksityiskohtaisista
suunnitelmista*

 

EN1090-1 velvoitteet selkeästi
laajemmat

laitteen
käyttöhenkilökunta,
tarvittaessa myös
koneen vaikutusalueella
riskille altistuvat
henkilöt

Seurausten/riskien arvioinnin
painopiste

Dokumentoinnin merkittävät erot

Huom.
konedirektiivi voi vaatia
”täydellisen
laadunvarmistusmenettelyn,
jolloin ilmoitetun laitoksen on
varmennettava toiminta.
Ilmansuojelulaitteiden osalta
tätä vaatimusta ei ole



*poikkeuksena olennaisiin
turvallisuusvaatimuksiin
liittyvät asiat
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Koneiden markkinavalvontaa suorittavien valvontaviranomaisten valvonnan painopiste
vaikuttaisi olevan vahvasti työsuojelu ja -turvallisuusnäkökohdissa. Käyttöhenkilökunnan
terveyteen vaikuttavien riskien huomioiminen, kuten turvakomponenttien suunnittelu,
riittävät ohjeistukset ja varoitukset ovat tekijöitä, joihin valvontaa kohdistetaan (Sosiaalija terveysministeriö, 2011, s. 3-6). Koneen käyttäjiin liittyviä riskitekijöitä voivat olla
muun muassa säteilyyn, raskaisiin kuormiin, liikkuviin koneen osiin, ohjauslaitteisiin ja
päästöihin liittyvät uhkat (12.6.2008/400).

SFS- EN 1090-1:2009+A1 ja konedirektiivin soveltamisalueen valinnassa asiantuntijat
pitivät yhtenä merkittävänä kriteerinä vaikutusalueen arviointia. Rakenteen pettämisestä
johtuvat seuraamukset voivat johtaa SFS- EN 1090-1:2009+A1 soveltamisalueen valintaan
teräsrakenteen valmistamisessa. Rakennustuoteasetus
vaikutusta

rakennuksen

kestävyyteen,

joten

painottaa teräskokoonpanojen

markkinavalvonnan

voidaan

olettaa

kohdistuvan samoihin tekijöihin. Teräskokoonpanojen soveltuvuus käyttökohteeseen on
kestokykyä kuorman ja muiden tekijöiden rasituksia vastaan. Soveltamisalueen valinnassa
tulisi arvioida valvontaviranomaisen näkemystä rakenteen aiheuttamasta riskistä ja
seurauksista, jolloin voidaan tehdä johtopäätöksiä soveltamisalasta konedirektiivin ja SFSEN 1090-1:2009+A1 välillä. Esimerkiksi hoitotasoon liittyy yleisesti riski romahtamisesta,
jos tukirakenteet eivät kestä niihin kohdistuvaa kuormaa. Suodattimen välittömässä
läheisyydessä olevalla hoitotasolla käyttäjään voi kohdistua myös riski sähköiskusta tai
kuumasta kaasusta, joten taso on suunniteltava koneen turvallisen käytön mukaan.
Rakenteen

sijainti

suhteessa

laitteen

toimintoihin

on

yksi

ratkaiseva

tekijä

soveltamisalueen valinnassa, joten markkinavalvonta määräytynee ainakin osittain sen
mukaan.

7.3

Projektin

toteutus

SFS-

EN

1090-1:2009+A1

vaatimuksenmukaisuuden

saavuttamiseksi
Konedirektiivin ja EN 1090-1 soveltamisalueiden selkeä rajanveto oli haasteellista. Useita
yleistettäviä

asioita

pystyttiin

kuitenkin

löytämään

SFS-

EN

1090-1:2009+A1

muodollisissa vaatimuksissa ja vastuun jakautumisessa projektiin osallistuvien henkilöiden
kesken. Standardit ja asiantuntijoiden lausunnot haastatteluissa olivat selkeästi linjassa
siitä, mitä vaatimuksia suunnittelulle sekä valmistukselle täytyy asettaa ja kuinka ne
todennetaan.
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Toteutuseritelmän laatiminen on keskeisimpiä seikkoja kohdeyrityksen osalta niissä
projekteissa, joissa teräskokoonpanot valmistetaan rakennustuotteiksi. Kohdeyritys
toimittaa

alihankintakonepajalle

sellaisen

suunnitteluaineiston,

jonka

perusteella

alihankkija voi toteuttaa laadunhallintajärjestelmän mukaisen valmistuksen ja CE- merkitä
tuotteen. Suunnittelijan on laadittava toteutuseritelmä SFS- EN 1090-2:2008+A1 (2012)
liitteen A mukaisesti. Kyseinen liite sisältää noin 60 kohtaa, johon tulee esittää
valmistusvaatimuksia

riippuen

tuotteesta.

Tämän

lisäksi

voidaan

esittää

vielä

vaihtoehtoisia vaatimuksia taulukosta A.2. Rakennuskohteen työmaatoteutusta varten on
myös täytettävä kaikki liitteen A tarpeelliset kohdat (Teräsrakenneyhdistys ry, 2010, s. 3).
Suunnittelija esittää toteutuseritelmässä myös muut vaatimukset kuten tuotteen toteutus-,
valmistus- ja seuraamusluokat. Vastaajat (liite 4) totesivatkin uudistuksen perimmäiseksi
tarkoitukseksi suunnittelijan entistä laajemman ymmärryksen valmistusvaatimuksista.
Käytännössä kaikkien työmenetelmien ja niiden soveltuvuuksien tunteminen on mahdoton
tehtävä

yhdelle

ihmiselle,

joten

suunnittelun

tulisi

olla

suunnittelijoiden,

hitsauskoordinaattorin sekä tuotannosta vastaavan tiivistä yhteistyötä. Näin lähtötietojen
perusteella voidaan suunnitella projektin toteutus kokonaisuutena sekä tunnistaa
valmistuksen kriittisiä toimintoja ja siten kehittää tuotteiden laatua. Toteutuseritelmän tulee
sisältää olennainen tieto teräskokoonpanon valmistusta ja asennusta varten. SFS- EN 10901:2009+A1 (2012) mukaan tiedon oikeellisuus on suunnittelijan henkilökohtaisella
vastuulla, mutta todellisuudessa toimituksen riskit ovat yhtä lailla yrityksen kuin
yksittäisen henkilön kannettavina.
Tuotesuunnittelun voi myös ulkoistaa valmistavan konepajan vastuulle, jos heidän
sertifiointi kattaa menetelmän 2 (SFS- EN 1090-1:2009+A1:2012, s. 40), jossa
kuormituskestävyyteen liittyvät ominaisuudet ilmoitetaan CE- merkinnän yhteydessä.
Nykyisen toimintamallin mukaan kohdeyritys toimittaa konepajalle suunnitelmat ja
kuormituksiin liittyvät alkulaskelmat, joten valmistajalta tullaan vaatimaan vähintään
menetelmän 3a kattavaa SFS-EN 1090-1 sertifiointia. Konepajan tehtäviin kuuluu FPCkäsikirjan laatiminen kohdeyrityksen suunnittelijoiden toimittaman toteutuseritelmän
(PPCS) pohjalta. FPC- järjestelmän tulee sisällyttää kirjallisesti kuvaus valmistuksen
menettelytavoista,

kuten

valmistuksessa

käytettävistä

laitteista,

hitsausohjeista,

hitsauspätevyyksistä, valmistusmenetelmistä ja poikkeamista. Dokumentaatio on osa

 



67

suoritustason pysyvyyden varmentamisjärjestelmää, jonka perusteella ilmoitettu laitos
myöntää varmentamistodistuksen. Varmentamistodistuksen saatuaan konepaja voi laatia
suoritustasoilmoituksen (DoP) ja kiinnittää CE- merkinnän teräskokoonpanoihin.
Kohdeyritys tuotteen tilaajana ei osallistu konepajan SFS-EN 1090-1 sertifiointiin tai sen
toiminnan

varmentamiseen,

vaan

konepajan

tulee

huolehtia

toimintansa

vaatimuksenmukaisuudesta, jotta sillä olisi oikeus kiinnittää CE- merkintä valmistettuun
tuotteeseen. Kohdeyrityksen on kuitenkin varmistuttava alihankinnan laadunhallinnasta ja
esitettävä vaatimukset tilauksen yksityiskohdista.
Pelkkää suunnittelua tai asennusta ei voi virallisesti sertifioida SFS-EN 1090-1 mukaiseksi,
koska kyse on valmistajan tuotesertifioinnista. Kohdeyritys voi kuitenkin halutessaan myös
toimia rakennustuotteina käytettävien teräskokoonpanojen CE- merkitsijänä, vaikka sillä
itsellään ei olisikaan valmistusta. Haastatteluissa tuli esille vaihtoehto, jossa sertifioinnin
piiriin kuuluisi alihankintaverkosta ja kohdeyrityksen toiminnot. Varmennusmenettelyt
kohdistuisivat kaikkien alihankkijoiden valmistuksen laadunhallintaan sekä suunnitteluun.
Kyseinen menettely voisi sopia tapaukseen, jossa useat konepajat valmistavat yhtä laajaa
teräskokoonpanoa. Kokonaistoimituksen hallinnasta vastaisi kuitenkin kohdeyritys, joka
antaisi valmistajan vakuutuksen yhdellä CE- merkinnällä. Toimintamallia ei löytynyt
yhdestäkään kirjallisuuslähteestä, joten tulos tuo uuden toteutusvaihtoehdon ja sillä on
siten uutuusarvoa kohdeyritykselle.
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8

POHDINTA

Tämä tutkimus oli yhdistelmä teräsrakenteiden suunnittelu- ja toteutusnäkökohtien,
markkinavalvonnan sekä lainsäädännön ymmärtämistä yhtenä kokonaisuutena, joista
muodostuu

teräskokoonpanojen

valmistukselle

asetettavat

vaatimukset.

Kaikkien

tekijöiden vaikutus lopulliseen päämäärään eli vaatimuksenmukaiseen toimintaan CEmerkinnän kiinnittämiseksi, on monimutkainen prosessi. Tutkimuksessa asetuksen
soveltaminen rajattiin muutamiin tuotteisiin ja tapauksiin, jotta tutkimustulosten avulla
pystytään toimimaan vaatimuksenmukaisuuden edellyttämällä tavalla kohdeyrityksen
tärkeimpien

tuotteiden

osalta.

Selkeä

yleistettävyys

muiden

teräskokoonpanoja

valmistavien yritysten tapauksiin on haastavaa.

8.1

Haastattelututkimuksen havainnot

Delfoi-haastatteluiden ensimmäisellä kierroksella jokaisen asiantuntijan kanssa järjestettiin
henkilökohtainen tapaaminen, jossa haastattelumateriaalin kysymysten lisäksi keskusteltiin
rakennustuoteasetuksen tilanteesta, tulevaisuudesta ja kokemuksista alan toimijoiden
keskuudessa.

Olennaisena

asiantuntijoiden

melko

havaintona

ensimmäisen

yhtenäinen

linja

kierroksen

vastauksista

rakennustuotedirektiivin

jäi

liittyvien

teräskokoonpanojen CE- merkintäprosessin sisällöstä. Tätä voidaan pitää odotettuna
tuloksena, koska vastaajat edustavat yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu tämän
tyyppiseen asiantuntemukseen. Vastaukset muuttuivat huomattavasti varovaisimmiksi
kysymysten liittyessä CE- merkintäprosessin soveltamiseen käytännössä ja rajapintojen
hahmottamiseen suhteessa muihin vaikuttaviin ohjeistuksiin. Case - esimerkit ovat
todellisuudessa laajoja kokonaisuuksia, joihin voi liittyä satoja huomioitavia ohjeita. Siksi
on ymmärrettävää, ettei yhtä yleisesti sovellettavaa vastausta voida helposti antaa. Nämä
tulkintaepäselvyydet näyttivät jo tutkimuskysymyksiä asetettaessa todennäköisiltä, joten
tulosten merkittävyyden näkökulmasta mielenkiintoisimmaksi seikaksi nousivat vastausten
pohdinnat ja perustelut. Merkittävänä havaintona ensimmäiseltä kierrokselta voidaan pitää
myös useita havaittuja yhtäläisyyksiä tulkintaepäselvyyksien ratkaisumalleista ja
ajattelutavoista, joilla projektin toteutustapa voidaan valita, perustella tai jopa suorittaa niin
sanotusti ”varman päälle”. Tällä tarkoitetaan sellaisten menetelmien käyttöä, jossa
huomioidaan uudet vaatimukset läpi toimitusprosessin, vaikka niitä ei välttämättä vaadita.
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Näin ollen korjaavien toimenpiteiden suorittaminen voi helpottua merkittävästi, jos
esimerkiksi viranomaisvalvonta sitä vaatisi.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen tehdyn analyysin tavoitteena oli koota sellainen
tiivistelmä vastauksista, joista vastaajat olisivat voineet löytää aihetta vasta-argumenteille
perustuen direktiivin ohjeistukseen tai aikaisempaan kokemukseen vastaavissa tapauksissa.
Toisen kierroksen materiaali lähetettiin vastaajille sähköpostilla, mikä jälkeenpäin
katsottuna saattoi johtaa toivottua kapeampaan vastausmateriaaliin. Ensimmäisen
kierroksen henkilökohtaisissa tapaamisissa vastaajat olivat perusteellisia näkökannoissaan
ja laajensivat vastauksiaan. On luonnollista, että sähköpostivastaus muiden töiden ohessa ei
saa vastaajalta samaa huomiota kuin tapaaminen ja sille varattu aika. Toisaalta
henkilökohtaisten tapaamisten järjestyminen oli jo ensimmäisellä kierroksella saavutus
ottaen huomioon vastaajien aseman ja asetuksen siirtymäajan umpeutumisen mukanaan
tuoman työkuormituksen. On myös vaikea näyttää toteen, että olisivatko vastaukset olleet
lopputulokseen nähden merkittävämpiä, jos toinen kierros olisi ollut toteutustavaltaan
identtinen ensimmäisen kanssa.

Toisen kierroksen suppeahkoon vastausmateriaalin voi olla useita syitä. Ehkä ensimmäisen
kierroksen vastauksista tehty tiivistelmä oli niin kattava, ettei siinä ollut korjattavaa.
Todennäköinen syy lienee kuitenkin, että tilanne on edelleen monilta osin vaikeasti
tulkittavissa eikä jyrkkiä yleistyksiä tai vastauksia haluta vielä antaa. Tämän vuoksi SFSEN 1090-1:2009+A1 ja konedirektiivin soveltamisalueen kysymyksissä asiantuntijat eivät
lähteneet haastamaan ensimmäisen haastattelukierroksen perusteella esitettyjä väittämiä,
vaan he tyytyivät haastattelumateriaalista tehtyyn yhteenvetoon, joka ei sisältänyt karkeita
ajatus- tai tulkintavirhettä (liite 5). Vastaajat totesivat useaan otteeseen, että uuden
asetuksen käytännön kokemukset ovat hyvin vähäisiä, uudistus hakee vielä muotoaan ja
soveltamisalueeseen valintaan vaikuttavia tekijöitä on runsaasti. Ristiriitojen esiintymistä
vastauksissa pidettiin hyväksyttävinä, varsinkin kun eroavien näkemysten perustelut olivat
kohdallaan.

Yhteistä tämän haastattelututkimuksen vastauksissa on vastaajien tulkinta CE merkintäprosessista, jonka avulla vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa. Prosessi
sisältää joukon muodollisia vaatimuksia, jotka olivat tuttuja haastatelluille asiantuntijoille.
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Ainutlaatuista vastaavasti olivat case- tapausten tulokset, joita voidaan soveltaa useilla
tavoilla. Tutkimuksessa olennaista oli löytää tulkintojen yhdistäviä tekijöitä, joiden
perusteella toiminta erityistapauksissa olisi perusteltua.

8.2

Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti

Asiantuntijahaastattelut antoivat tietoa asetuksen soveltamisesta valituille tuoteryhmille,
ymmärrys

vaatimuksenmukaisuusprosessista

ja

CE-

merkinnän

soveltamisalasta

lisääntyivät sekä konkreettiset toimenpiteet voitiin kartoittaa, joten tutkimusta voidaan
pitää pätevänä. Vaikka haastattelujen ensimmäisellä kierroksella vastauksista oli hajontaa,
lopputuloksesta yksikään vastaaja ei esittänyt poikkeavia näkemyksiä. Yhteenvedon avulla
voitiin varmistua, että vastaajat ymmärsivät ensimmäisen kierroksen kysymykset ja
johtopäätökset olivat hyvin perusteltuja. Teoreettinen taustatieto ei myöskään ollut
ristiriidassa haastatteluista saatujen tulosten kanssa.

Teknisen

tiedon

kirjallisuuslähteinä

olivat

koulutusmateriaalit,

standardit

sekä

Teräsrakenneyhdistyksen (TRY) julkaisut ja oppaat. Teräsrakenneyhdistys on aktiivinen
toimija suomessa teräsrakentamiseen liittyvissä asioissa. Yhdistys pyrkii edistämään
teräsrakentamista sekä kouluttamaan jäseniään eurooppalaisten normien käytöstä, joten he
ovat julkaisseet tietoa merkittävästi tietoa alan viimeisimmistä tapahtumista ja asetuksista.

8.3

Objektiivisuus

Objektiivisuutta arvioidessa suurin haaste on tutkimuksen laatijan oma asema. Kun
tutkimuksen tekijä ja tilaaja työskentelevät samassa organisaatiossa, voi tutkijalla olla
voimakkaita subjektiivisia ennakkokäsityksiä, joiden perusteella tutkimus ohjautuu
haluttuun suuntaan. Ohjaamisella voidaan tavoitella myös henkilö- tai yrityskohtaisia etuja
tutkimustulosten riippumattomuuden kustannuksella.

Tutkimuksen objektiivisuutta voidaan tarkastella tutkimusmenetelmien ja niiden
toteuttamisen suhteen. Haastattelumateriaali laadittiin tutkimuksen tavoitteisiin sopivaksi,
joten

alkuasetelman

objektiivisuuden

voi

kyseenalaistaa.

Delfoi-

menetelmässä

asiatuntijoiden tarkoitus oli kuitenkin tunnistaa teoriataustan ja tutkimuskysymysten
perusteella tehtyjä virheellisiä olettamia, kuten haastatteluiden aikana kävikin. Useiden
haastatteluiden ja kahden haastattelukierroksen aikana ennakkokäsitykset muuttuvat
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lausuntojen

perusteella

jatkuvasti

objektiivisempaan

suuntaan.

Ensimmäisen

haastattelukierroksen tulosten analyysi näytettiin kaikille osallistujille, jolloin heillä olisi
ollut mahdollisuus oikaista puolueellisia päätelmiä tai yleistyksiä, mutta näin ei käynyt
tämän tutkimuksen kohdalla. Saadut tulokset yhdistettiin teoreettiseen viitekehykseen ja
niiden perusteella luotiin joitakin yleistettäviä toteutusmalleja tutkimuskysymysten
ratkaisua varten.

Teräsrakenneyhdistyksen julkaisujen käyttöä objektiivisina lähteinä voidaan tarkastella
kahdelta suunnalta. TRY on ottanut voimakkaasti kantaa viime vuosina muutoksen
epäkohtiin. Se on julkaissut useita artikkeleita (liite 2) CE- merkinnän käyttöönotosta ja
siihen liittyvästä yleisestä tulkinnanvaraisuudesta. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda
teräsrakeita valmistavien yritysten viestiä näkyviin ja vaikuttaa siten myös päättäjiin.
Toisaalta yhdistyksen jäsenet ovat myös aktiivisia vaikuttajia lainsäädäntöön liittyvän
kansallisen soveltamisen kouluttajina, ohjeistuksen julkaisijoina ja konsultteina. Yhdistys
seuraa aktiivisesti alan muutoksia ja niiden vaikutuksia, joten heidän tietojaan voidaan
pitää luotettavina ja ajantasaisina.

8.4

Avaintulokset

SFS-

EN

1090-1:2009+A1

soveltamisen

periaatteet

ja

sen

vaatimuksenmukaisuustekijöiden tunnistaminen ovat tämän tutkimuksen avaintuloksia.
Soveltamisala ei ole tarkasti yleistettävissä, mutta riittävien lähtötietojen avulla on
mahdollista löytää perustelut toteuttamisen valintoihin. Tutkimustulokset auttavat yritystä
kartoittamaan tarvittavia resursseja, kun vaatimustaso ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat
tiedossa.

8.5

Tulosten uutuusarvo

Tutkimuksen keskeinen teema oli teräsrakenteiden CE- merkintään liittyvien standardien
soveltaminen tutkimuksen toimeksiantajan projekteissa. Standardien soveltamisesta on
tehty muutama lopputyö yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, mutta nämä eivät vastaa
tämän

tutkimuksen

kysymyksiin.

Tutkimustulokset

antavat

uutta

tietoa

rakennustuoteasetuksen soveltamisalasta ja vaatimusten toteuttamisesta kohdeyrityksen
toiminnassa.
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8.6

Tulosten hyödynnettävyys ja yleistettävyys

Tutkimustulokset toivat konkreettista hyötyä Alstom Finland Thermal Services yksikön
projektitoimintaan ja sen johtamiseen. Tulosten perusteella voidaan luoda toimintamalli,
jonka tavoitteet ovat yhteneviä olemassa olevan lainsäädännön kanssa. Varsinainen CEmerkintäprosessi on yleistettävissä, koska prosessiin liittyvät toiminnot on kuvattu
standardeissa ja tuloksissa yksityiskohtaisesti. Toisaalta on myös olennaista ymmärtää
asetuksen soveltamisalueeseen kuulumattomat tuotteet, jotta resurssit voidaan keskittää
ensi vaiheessa oikeisiin kehityskohteisiin.

Toinen selkeä hyötynäkökulma on, että yritys voi varautua tutkimustulosten perusteella
viranomaisvaatimuksiin suunnittelemalla tuotteet aina SFS- EN 1090-2:2008+A1 ohjeiden
mukaan, vaikka tuotetta ei nykytietämyksen valossa tarvitsisi CE- merkitä. Konedirektiivin
standardit eivät tämän tutkimuksen perusteella ole ristiriidassa 1090- standardien kanssa,
joten tarkka soveltamisalue ei ole olennainen kysymys. Suunnittelemalla tuotteet SFS- EN
1090-2:2008+A1 mukaan ja valmistamalla SFS-EN 1090-1+A1 vaatimuksin, voidaan CEmerkintä kiinnittää korjaavin toimenpitein jälkikäteen, jos viranomaistulkinta olisikin
jotain muuta kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kyseiset standardit suunnittelun
rutiinityökaluina sekä hyvät konepajakäytännöt muodostava kokonaisuuden, jossa
yrityksen toiminta on vaatimuksenmukaisuuden edellyttämällä tasolla.

8.7

Jatkotutkimusaiheet

Tutkimuksen aikana kävi selväksi, että rakennustuoteasetus hakee muotoaan ja sen
soveltaminen on kirjavaa eri EU- maissa. Mielenkiintoisin aihealue jatkotutkimuksia
ajatellen on viranomaispäätösten ja oikeuskäytäntöjen vaikutukset SFS- EN 10901:2009+A1 soveltamiseen sekä itse standardin sisältöön. Suunnitteluun liittyvistä
viitestandardeista ja mahdollisista soveltamiskohteista muodostuu useita erilaisia
toteutusvaihtoehtoja,
soveltamisessa

joilla

yleistettävien

on

omat

piirteiden

tapauskohtaiset

reunaehtonsa.

tutkiminen

toinen

on

Standardin

varteen

otettava

jatkotutkimusaihe.

8.8

Ehdotukset toiminnan kehittämiseksi

Projektitoiminnan kehittäminen kohti SFS- EN 1090-1:2009+A1 vaatimustasoa on
tutkimustulosten perusteella välttämätöntä. Ennen pitkää yritykselle tulee eteen projekteja,
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joissa CE- merkintää ei voida perustella pelkän konedirektiivin ohjeistuksella. Kohdeyritys
ostaa teräskokoonpanojen valmistuksen alihankkijoilta, joten omassa toiminnassa on
kiinnitettävä erityistä huomiota suunnittelutoimintojen kehittämiseen. Kohdeyrityksessä on
tehty huomattava määrä työtä SFS- EN 1090-2:2008+A1 sertifikaatin saamiseksi, joten
sillä on kaikki valmiudet jatkaa kehitystyötä kohti entistä laadukkaampaa toimintaa.
Tutkimustulosten perusteella toimintaa tulisikin

kehittää erityisesti

suunnittelun,

alihankinnan vaatimusten ja prosessikuvauksen osalta.

8.8.1 Alihankintaketjun vaatimusten tarkistaminen
Kohdeyritys käyttää projektien toteuttamiseen suhteellisen paljon alihankkijoita, joiden
toimintakyky vaatimusten täyttämiseksi tulee tarkistaa ja luoda yhteistyömalli suunnittelun
ja valmistuksen saumattoman yhteistyön luomiseksi. Seuraavat toimenpiteet ovat
suositeltavia:

Konepajojen sertifioinnin tulisi kattaa vähintään SFS-EN 1090-1+A1 menetelmän 2 tai 3a
mukainen toiminta. Jos valmistajalla on molemmat menetelmät käytössään, antaa se
tilaajalle laajemmat mahdollisuudet myös suunnittelutyön tilaamista samasta paikasta.
Kaikkien konepajalla käytettävien raaka-aineiden, komponenttien, valmistusvälineiden ja
työmenetelmien sopivuus ilmansuojelulaitteiden valmistukseen tulee myös varmistaa
ennen yhteistyön aloittamista.

8.8.2 Suunnittelun kehittäminen SFS- EN 1090-2:2008+A1 mukaiseksi
Työmaatoimintojen

osalta

SFS-

EN

1090-2:2008+A1

mukainen

toiminta

on

kohdeyrityksessä jo sertifioitu ja kaikin puolin kunnossa, mutta suunnittelupuolella ei olla
vielä vastaavalla tasolla. EN1090- standardit korostavat erityisesti hyvän suunnittelun ja
konepajakäytännön merkitystä. Suunnittelun ohjeistuksena SFS- EN 1090-2:2008+A1 ja
konedirektiivin välillä 2006/42/EU ei ole ristiriitaa, joten on suositeltavaa kehittää
teräsrakenteiden suunnittelu SFS- EN 1090-2:2008+A1 tasolle. Laitteiden teräsrakenteiden
suunnittelu tehdään jo nykyisin eurokoodien mukaan, joten SFS- EN 1090-2:2008+A1
täydentäisi suunnittelun kaikin puolin riittäväksi. Näin ollen laitteeseen ja kaikkiin
toimituksen teräsrakenteiden voitaisiin kiinnittää oma CE- merkintä ja ominaisuudet tulisi
näin ilmoitettua asianmukaisesti. Myös yksi asiantuntija (liite 6) ehdotti tätä toimintatapaa
vastauksessaan haastattelun toisella kierroksella.
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varmasti toimiva ratkaisu ja poistaisi käytännössä tarpeen pohtia konedirektiivin ja SFSEN 1090-1:2009+A1 soveltamisalueiden rajoja. Suunnittelun kehittäminen antaa myös
valmiudet tehdä tarvittaessa korjaavat toimenpiteet tehokkaasti, jolloin asiakkaallekin
voidaan näyttää kyvykkyys hoitaa ongelmatilanteita.

8.8.3 RACI- matriisi prosessikuvauksen apuvälineenä
RACI (Responsible, accountable, consulted, informed)- matriisilla pyritään identifioimaan
roolit ja tehtävät toimintaan osallistuville henkilöille. Toiminta jaetaan tehtävälistaan
(taulukko 5), jossa jokaiselle tehtävälle nimetään vastuullinen toiminnan suorittaja
(Responsible), vastuullinen tehtävän päätöksistä (Accountable), neuvoa antava tietolähde
(Consulted) tai tiedotettava (Informed). Jokaiseen tehtävään voi liittyä useampi henkilö,
mutta päätöksenteosta voi vastata vain yksi henkilö (Accountable). RACI- matriisin avulla
voidaan nimetä toimintojen vastuuhenkilöt, mutta myös tunnistaa toiminnan heikkouksia.
Jos taulukkoon jää tyhjiä ruutuja, niin silloin tehtävään tulee nimetä vastuullinen, jotta
kokonaistoiminto tulee suoritettua. Vastaavasti useampi päätöksentekijä samalle tehtävälle
voi tarkoittaa johtamisongelmaa, jolloin on määrättävä vain yksi vastuullinen tai jaettava
tehtävä pienemmiksi alatehtäviksi. (Thomas, 2005, s. 158- 159.)

Tehtävä 1

R

A

C

I

Tehtävä 2

I

A

R

I

Tehtävä 3

A

R/I

C

I

Tehtävä 4

I

A

R

I

R = responsible
A = accountable
C = consulted
I = informed

 

Henkilö4

Henkilö 3

Henkilö 2

Henkilö 1

Taulukko 5. RACI- matriisin periaate (mukaillen Thomas, 2005, s. 158).
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Haastattelun viimeisessä osiossa selvitettiin projektien toteutukseen liittyviä toimenpiteitä
liittyen

valmistettavien

tuotteiden

vaatimuksenmukaisuuteen.

Yrityksen

toimintaympäristön mahdollisesti muuttuessa tulee henkilöstön olla tehtäviensä tasalla sekä
ymmärtää oma roolinsa ja vastuunsa. RACI- matriisin tehtävänä on selkeästi kertoa uudet
tai muuttuvat tehtävät vastuineen. Kohdeyrityksen sisäisessä toiminnankuvauksessa
käytetään MEGA- työkalua sisäisten prosessien kuvaamiseksi (kuva 22). Työkalu koostuu
vuokaavioista, jotka myötävaikuttavat yksinkertaistamaan informaation. Nämä voidaan
yhdistää RACI- matriisin tai toisin päin.

Kuva 22. MEGA- toimintakuvauksen osittainen vuokaavio (Alstom Finland Oy, 2014a).
Rakennustuoteasetuksen vaatimukset kohdeyrityksen toiminnassa liittyvät nimenomaan
projektiin

liittyvien

henkilöiden

rooleihin,

vastuiden

ymmärtämiseen

sekä

kommunikaatioon, joten vuokaavioiden ja tehtävämatriisien käyttäminen on suositeltava
keino yksinkertaistaa toiminnankuvausta.
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8.8.4
Jos

Laadunhallintakäsikirjan päivittäminen
SFS-

EN

1090-2:2008+A1

standardin

ohjeistusta

ryhdytään

noudattamaan

suunnittelutoiminnassa ja alihankinnan laadunvalvonnassa, tulee nämä toimet myös
ohjeistaa ja päivittää laadunhallintakäsikirjaan. Prosessiin liittyvää toimintojen kehittämistä
ei

tarvitse

aloittaa

kohdeyrityksessä

kokonaan

alusta,

vaan

olemassa

olevat

laatujärjestelmät, sertifioinnit ja auditoinnit muodostavat kokonaisuuden, jonka osaksi
uudet vaatimukset voidaan liittää.

Kuva 23 sisältää Metalliteollisuuden Standardointiyhdistys ry:n näkemyksen (2013)
laatujärjestelmän

kehittämisestä

teräsrakennestandardien

käyttöönottoprosessissa.

Kaaviossa prosessin kestoksi on arvioitu jopa vuosi, joten se vaatii yritysjohdon
sitoutumista tavoitteen onnistumiseksi. On huomioitava, ettei kohdeyritys valmista
tuotteita itse, joten merkittävä osa kuvan toiminnoista kuuluu tuotteiden valmistajalla eli
konepajalla.

Tarvittavien

toimenpiteiden

painotus

on

valmistautumisvaiheessa,

suunnittelussa sekä alihankintavaatimusten ymmärtämisessä ja seurannassa.

Kuva 23. EN 1090-1 laatujärjestelmän kehittäminen (Metsta ry, 2015, s. 4).

Kuvan 23 CE- merkintäprosessi on periaatteiltaan hyvin samankaltainen kuin muutkin
vastaavat laadunvalvonnan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. Yrityksellä on ollut vuosia
käytössään ISO 9001 laadunhallintakäsikirja, joten toiminnanohjaus, roolit, vastuut ja muut
laadunvalvontaan liittyvät elementit ovat kiinteä osa rutiininomaista toimintaa. Kuvan
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laatujärjestelmän kehittämiskaavio sisältää myös lähes täysin samoja toimintoja kuin
kohdeyrityksessä
Kohdeyrityksellä

läpi

viety

voidaan

suunnittelutoimintansa

SFSolettaa

EN

1090-2:2008+A1

olevan

rakennustuoteasetuksen

kaikki

vaatimuksia

kokonaiskestoa huomattavasti nopeammalla aikataululla.

 



sertifiointiprosessi.

edellytykset
vastaavaksi

kehittää
kuvan

23
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9

JOHTOPÄÄTÖKSET

Uusi rakennustuoteasetus ja CE- merkintäprosessi viitestandardeineen, termeineen ja
vaatimuksineen

on

alan

toimijoiden

keskuudessa

mielletty

monimutkaiseksi

kokonaisuudeksi, joka aiheuttaa lain soveltamisessa tulkintaongelmia. Joidenkin arvioiden
mukaan jopa puolella uudistuksen piiriin kuuluvista yrityksistä ei ole valmiuksia selvitä
muutoksesta. Asiantuntijahaastattelujen perusteella muutos ei välttämättä ole kaikille niin
mittava kuin julkisessa keskustelussa on annettu ymmärtää. Teräsrakenteiden suunnittelun
ja valmistuksen uudet vaatimukset koskevat lähinnä dokumentointia ja toiminnan laadun
riippumatonta tarkastamista. Vastaava vaatimustaso on ollut käytössä useilla teollisuuden
toimialoilla jo vuosikymmeniä. Asetuksen seurauksena onkin odotettavissa pudotuspeli,
jossa korkeaan laatuun kaikessa toiminnassaan panostavat yritykset tulevat kasvamaan
voimakkaasti heikompien poistuessa markkinoilta.

Suunnittelutyön vastuu ja kokonaisvaltainen ymmärtäminen on yksi muutoksen keskeisiä
ajatuksia, vaikka suunnittelussa käytetään hyvin pitkälti samoja standardeja kuin aiemmin,
ja vaikka SFS- EN 1090-2:2008+A1 ei ole rakennustuoteasetuksen mukaan pakollinen
standardi

(SFS-

teräskokoonpanojen

EN

1090-1:2009+A1

valmistamisesta).

tehtävänä

on

antaa

Vaatimuksenmukaisuuden

yhtenäinen

kuvaus

osoittamisen

ja

sertifioinnin vaatimat resurssit ovat vahvasti riippuvaisia yrityksen laadunhallinnan ja
toiminnanohjauksen lähtötasosta.

Kohdeyrityksen projekteissa ilmasuojelulaitteita toimitetaan useimmiten voimalaitoksille
niiden rakennusvaiheessa tai seisokkien aikana. Toimituksissa kriittisenä tekijänä on
lähestulkoon aina aika. Tehtaat yrittävät pitää tuotantoseisokin niin lyhyenä kuin
mahdollista tappioiden minimoimiseksi, jolloin toimitustehokkuuden kykyä mitataan ja
myöhästymisestä seuraavat sopimussakot. Toimituksen myöhästyminen on projektin
pahimpia uhkakuvia. Puutteet vaatimuksenmukaisuudessa voivat johtaa tuotteiden
markkinaviranomaisten asettamaan käyttökieltoon, kunnes korjaavat toimenpiteet on tehty.
Kyseinen tilanne johtaisi mitä suurimmalla todennäköisyydellä projektin viivästymiseen ja
sopimussakkoihin, jolloin myös Kohdeyrityksen maine toimittaja kärsisi ja asiakkaalle
koituisi tuotantotappioita.
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Vaikka tämän hetken tulkinnoissa päädyttäisiin siihen tulokseen, etteivät uudet
vaatimukset koske kohdeyrityksen nykyistä projektitoimintaa, niin yrityksen olisi hyvä
resurssiensa mukaan valmistautua mahdollisiin muutoksiin. Toiminnan saattaminen CEmerkinnän

vaatimustenmukaisuuden

tasolle

yhdessä

pitkälle

viedyn

laadunhallintajärjestelmän kanssa takaavat riittävän toiminnan tason tulevaisuuden
muutoksissakin. Eurooppalaisen standardointijärjestön tekninen komitea CEN/TC 135
kehittää,

päivittää

ja

julkaisee

jatkuvasti

rakennustuoteasetuksen

harmonisoituja

standardeja jäsenmaista saatujen lausuntojen perusteella. Kevään 2015 aikana on tulossa
SFS- EN 1090-1:2009+A1 revisio, jossa muun muassa soveltamisalueen tulkintaa
tarkennetaan. Revision sisällöstä on käyty keskusteluja CENin ja jäsenmaiden
toimialayhteisöjen kanssa, mutta lopulliset tiedot selviävät vasta julkaisuvaiheessa.

Suomessa toimii 5000- 6000 teräsrakenteita valmistavaa yritystä, joista merkittävä osa
harjoittaa myös vientiä. Kilpailukyvyn säilyminen globaaleilla markkinoilla vaatii jatkuvia
ponnisteluja,

joten

parantamiseksi

on

oikeiden

asioiden

äärimmäisen

tärkeää

tekeminen

yritysten

kansantaloudelle.

toimintaolosuhteiden
Teräsrakenteiden

CE-

merkintätapauksessa tiedottaminen on monilta osin epäonnistunut. Muutoksen aikataulu on
ollut tiedossa vuosia, mutta tilanteesta ei ole pystytty luomaan selkeää kokonaiskuvaa.
Epätietoisuus ja raskaalta vaikuttava prosessi luovat markkinoita konsulttiyrityksille, jotka
tarjoavat apua sertifiointiprosesseihin. Konsultit, ilmoitetun laitoksen sertifiointi, yrityksen
henkilöstön

kouluttaminen,

mahdolliset

laitehankinnat,

pätevyydet

ja

lisääntyvä

dokumentaatio voivat sitoa pienten ja keskisuurten yritysten pääomia siinä määrin, että
toiminnan jatkamista harkitaan monessa yrityksessä vakavasti. Kaupan tekniset esteet
voivat siis teoriassa vähentyä, mutta taloudelliset sitä vastoin käytännössä lisääntyä.
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Liite III, 1
Diplomityö
Menetelmäosa, Delfoi I - kierros

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää rakennustuotedirektiivin tuomia muutoksia
teräsrakennekokoonpanojen toimituksissa sekä harmonisoidun standardin SFS EN- 10901 soveltamista.
Pyytäisin Teitä vastaamaan esitettyihin kysymyksiin, joiden tarkoitus on arvioida
rakennustuoteasetuksen soveltamisalaa ja vastuukysymyksiä. Haastattelun ensimmäisessä
CASE- tapauksessa on lyhyt kysely CE- merkinnästä yleisimpien teräsrakennetuotteiden
osalta.
Toisessa CASE- tapauksessa on valittu suodattimen toimitusprojekti, jossa CEmerkintävaatimuksia pohditaan eri skenaarioiden valossa.
Viimeisessä vaiheessa selvitetään prosessikuvauksen avulla, miten yrityksen tulisi toimia
saavuttaakseen vaatimuksenmukaisuuden teräsrakenneasetuksen soveltamisalueeseen
kuuluvien tuotteiden osalta.
Tutkimusmenetelmänä käytetään Delfoi- menetelmää, jossa tarkoituksena on tehdä
johtopäätöksiä asiantuntijalausuntojen avulla. Menetelmä on iteratiivinen, joka
käytännössä tarkoittaa sitä, että vastauksista tehtyjä havaintoja pyritään tarkentamaan
jatkokysymyksillä.

Liite III, 2

CASE 1. SFS-EN
laitetoimituksissa.

1090-1

soveltaminen

ja

rajapinnat

Kuvissa 1 ja 2 on esitelty Alstom Thermal Servicelle tyypillisiä projektitoimituksia, joissa
savukaasun puhdistuslaitteiden lisäksi on myös muita teräsrakenteita riippuen
toimituslaajuudesta.

Kuva 1. Letkusuodatinjärjestelmä

11

Liite III, 3

Kuva 2. Savukaasun puhdistusjärjestelmä sähkösuodattimella.

 



Liite III, 4
Kuvissa 1 ja 2 olevat laitteet ja rakenteet ovat tyypillisimpiä savukaasujen
suodatuslaitteiden osia. Näistä suurin osa myös Alstomin standardituotteita, joiden mitat
ja muodot kuitenkin ovat riippuvaisia valitusta suodatinkoosta. Laitteet suunnitellaan ja
CE- merkitään konedirektiivin vaatimusten mukaisesti, mutta rajanveto
soveltamisalueesta on konedirektiivin ja rakennustuoteasetuksen mukaisen teräsrakenteen
välillä on vielä haasteellista.
Ovatko seuraavat rakenteet rakennustuoteasetuksen CPR 305/2011 soveltamisalaan
kuuluvia konepajavalmisteisia teräsrakennekokoonpanoja, jotka tulee CE- merkitä ja
valmistaa käyttäen soveltuvaa vaatimuksenmukaisuusmenetelmää?
Kuva 1.
1.

Suodattimen jalustarakenne, joka on valmistettu rakenneteräsprofiileista. Rakenteen
lujuuslaskelmat perustuvat Eurokoodien normeihin.
kyllä

2.

Suodattimen hoitotasot, jotka ovat kiinteä osa suodatinta.
kyllä

3.

ei

Porrastorni kanaville, huoltotasoille ja suodattimen tasoille.
kyllä

5.

ei

Penthouse. Teräspalkeista rakennettu sääsuoja, jonka suunnittelu tehty eurokoodien mukaan.
Rakenne valmistetaan konepajalla ja kokoaminen tapahtuu työmaalla.
kyllä

4.

ei

ei

Kalkkisiilojen tukirakenteet.
kyllä

ei

Kuva 2.
6. Mittaustaso savukaasukanavien läheisyydessä.
kyllä
7.

x

Kulkusilta laitteen ja tehdasrakennuksen välillä.
kyllä

8.

ei

ei

Savukaasukanavien kannatusrakenteet
kyllä

ei

Liite III, 5

Kuva 3. Sähkösuodattimen rakenne.

9. Suodattimen jalustarakenne. Jalusta valmistettu HEA tai IPE- palkeista hitsaamalla ja
pulttiliitoksin, jalustassa laakerointi (det B) ottamassa vastaan lämpöliikkeitä.
kyllä

ei

10. Suodattimen hoitotasot.
kyllä

ei

11. Peruspultit
kyllä

ei

Liite III, 6

CASE 2. Sähkösuodatintoimitus tehdasrakennukseen.

Kuva 4. Layout piirustus sähkösuodatintoimituksesta rakennuksen katolle.

Tämän haastatteluosan tavoitteena on ymmärtää rakennustuoteasetuksen soveltamisen
lisäksi tarvittavia menettelyjä sekä vastuun jakautumista rakennustuotteina käytettävien
teräsrakenteiden toimituksissa.
Kuvan tapauksessa on kyse sähkösuodattimen toimituksesta voimalaitokselle. Laite
sijoitetaan
teräsrunkoisen
rakennuksen
päälle,
jonka
sisälle
sijoitetaan
tuhkanpurkujärjestelmä sekä savukaasupuhallin.
Suodattimen valmistus ja CE- merkintä suoritetaan konedirektiivin mukaisesti.
Jalustarakenteen suunnittelu ja perustuskuormien laskenta tehdään Eurokoodien mukaan.
Jalusta ja suodattimen runkomateriaalit ovat rakenneteräksiä S235 tai S355.

Liite III, 7
1.

Toimitusraja kuvan kohdassa 1. Tilaaja rakentaa alla olevan rakennuksen, jonka
päälle suodatin asennetaan. Kuuluuko toimittajan suodatintoimitus tai osa siitä EN
1090 -1 soveltamisalaan eli onko kyseessä rakennustuote?

2.

Toimitusraja kuvan kohdassa 2. Toimittaja toimittaa suodattimen, jonka jalusta
ulottuu tilaajan tekemän betonivalun päälle. Tilaaja rakentaa muun rakennuksen
ympärille. Kenen vastuulla on rakennuksen CE- merkintä eli kuka on kantavan
teräsrakenteen valmistaja? Miten suunnitteluvastuu (eritelmät, luokittelut)
määräytyvät tässä tapauksessa?

3.

Tuhkankuljetusjärjestelmän tukirakenteet (piirustuksen kohta 3). Toimittaja toimittaa
suodattimen alle tuhkankuljetusruuvin, joka täytyy tukea teräspalkeilla tilaajan
rakentaman rakennuksen seinistä. Kuinka tämä muutostyö tulee huomioida?

4.

Onko suodatintoimitus kysymysten 1-2 tilanteissa laite, rakennus tai osa sitä ja miten
perustelet näkökulmasi?

Kysymys 1.
Kysymys 2.

5.

Suodatin toimitetaan olemassa olevan rakennuksen päälle. Rakennuksen
teräsrakennetta muutetaan esim. lisäämällä tai poistamalla teräspalkkeja. Uusien
osien suunnittelu on tehty normaalisti eurokoodien mukaan, mutta olemassa olevat
teräsrakenteet ovat vaikka GOST- standardin mukaisia terästuotteita eikä
ainestodistuksia tai alkuperäisiä rakennepiirustuksia ole saatavilla. Tarvitaanko
EN1090-1 mukainen CE- merkintä ja kuinka tulisi menetellä?

Liite III, 8

Projektitoiminta ja rakennustuoteasetuksen vaatimukset.
Tässä osiossa on kuvattu projektitoimitusten osalta nykytilanne ja pyritään löytämään
vaatimustenmukaisuuden edellyttämiä toimenpiteitä, kun Alstom jatkossa toimittaa
rakenteellisen teräskokoonpanon SFS EN 1090-1+A1 mukaisesti.

ALSTOM

ALIHANKINTAKONEPAJA

RAKENNUSKOHDE

Tuotteiden suunnittelu
ja tarvittavat
lujuuslaskelmat

Valmistuspiirustukset, ohjeet
muut
suunnitteludokumentaatio
ALSTOMILTA

Alstom vastaa työmaan
toteutuksesta
tuotesertifikaatin
EN1090-2 mukaan

Tuotteen asennus-ja
kokoonpanopiirustukset
, työmaan toteutuksen
ohjeet, käyttö ja huoltoohjeet.

Valmistus tilaajan
laadunhallintajärjestelmän
mukaisesti.

Työmaalla asennettavat
osat ja rakenteet
konepajalta

Teräsrakenteiden valmistus EN
1090-1 mukaan. Toiminta
sertifioitu.

Asennus- ja työohjeet
Alstomilta.

Edellä mainittujen CASE- tapausten projektitoteutus on noudattanut kaavaa, jossa Alstom
tekee suunnittelutyön sisältäen tarvittavat valmistus-, kokoonpano- ja asennuspiirustukset
toimitusluetteloineen. Tämä suunnitteluaineisto toimitetaan ulkopuoliselle konepajalle,
joka valmistaa tuotteet esitettyjen vaatimusten mukaan. Konepajan toimintaa seurataan
katselmuksin, joissa todetaan valmistuksen eteneminen, suunnittelumateriaalin mukainen
valmistus sekä laadunhallinta ja sen dokumentointi.

Kun konepajavalmistus on saatu päätökseen ja tavarat toimitettu työmaalle, konepaja
lähettää Alstomille asiakirjat laadunhallinnasta (hitsausdokumentit, pätevyystodistukset,
ainestodistukset). Nämä asiakirjat liitetään osaksi laatudokumentteja, jotka laaditaan ISO
9001 laadunhallintakäsikirjan ohjeiden mukaan. Työmaalla asennukset suoritetaan
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Liite III, 9
suunnittelijan laatimien kokoonpanopiirustusten ja tuotekohtaisten asennusohjeiden
mukaan,

mutta

tällä

hetkellä

suunnittelijat

eivät

ole

laatineet

toteutus-

tai

kokoonpanoeritelmiä.

Alstomilla on tuotesertifikaatti rakenteellisten kokoonpanojen asentamisesta, jonka
aikana on luotu asiakirjapohjat FPC- käsikirjalla, toteutuseritelmälle, laatusuunnitelmalle
sekä muille EN1090- edellyttämille asiakirjoille. Konepajoja tai suunnittelutoimintaa ei
ole katselmoitu ilmoitetun laitoksen toimesta.

 

1.

Onko Alstomilla CE- merkintäoikeus, jos konepajan toiminta on 1090-1 sertifioitu,
mutta oma toiminta ei? Jos ei, niin mihin asioihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota
vaatimuksenmukaisuuden saavuttamiseksi?

2.

Voiko toteutuseritelmän laatimisen ulkoistaa konepajan tehtäväksi
suunnitteludokumenttien pohjalta, jos heidän pätevyydet ja henkilöstöresurssit
riittävät?

3.

Ovatko luokittelut Tilaajan vai toimittajan vastuulla.

4.

Mitä ”uusia” (SFS-EN 1090-1) tietoja suunnittelijan on toimitettava konepajalle?

5.

Tarvitseeko Alstomin sertifioida toimintansa SFS EN- 1090+A1 mukaisesti
saavuttaakseen vaatimuksenmukaisuuden? Tai mikä menetelmä vaaditaan AC 2+
vaatimusmukaisuuden osoittamiseksi?

6.

Olisiko Alstom voinut saada yhdellä sertifikaatilla osoitettua
vaatimuksenmukaisuuden kaikissa edellä kuvatuissa projektien vaiheissa
(suunnittelu, valmistus, asentaminen)?



Liite IV, 1
Diplomityö
Menetelmäosa, Delfoi I- kierroksen vastausmateriaalin vertailu

Tässä liitteessä on vertailtu asiantuntijahaastatteluiden vastauksia Delfoi-menetelmän
ensimmäisen kierroksen jälkeen. Vertailun avulla suoritettiin vastausten analysointi ja
koottiin toista kierrosta varten yhteenveto (liite5) kommentoitavaksi vastaajille. Vastaajat
ovat anonyymejä (A, B, C).

CASE 1. Soveltamisalueen valinta ilmansuojelulaitetoimituksissa.
12. Suodattimen jalustarakenne, joka on valmistettu rakenneteräsprofiileista. Rakenteen
lujuuslaskelmat perustuvat Eurokoodien normeihin.
Tässä kohdassa vastaajat olivat aluksi melko yksimielisiä, että jalusta rakenne kuuluu
rakennustuoteasetuksen soveltamisalueeseen. Toisaalta osa A totesi myöhemmin, että
rakenne voi kuulua myös konedirektiiviin. Vastaaja B katsoi kuuluvan konedirektiivin,
jos jalusta toimitetaan yhdessä suodattimen kanssa (ovat silloin yksi laitetoimitus).
Merkittävänä tekijänä oli jalustan käyttötarkoitus. Vastauksissa oli pientä ristiriitaa
oikean toteutustavan valinnassa.

13. Suodattimen hoitotasot, jotka ovat kiinteä osa suodatinta.
Vastaaja C katsoi tämän kuuluvan SFS-EN 1090-1, mutta A ja B olivat osittain eri
linjoilla. Heidän mukaansa soveltamisalue on riippuvainen siitä, kenellä on pääsy
hoitotasoille. Jos koulutettu laitteen käyttöhenkilökunta käyttää tasoja, silloin
konedirektiivi. Muutoin SFS- EN 1090-1 (kenellä vain pääsy tai käyttö esim.
hätäpoistumistienä). Vastauksissa hieman ristiriitaa, mutta perustelut olivat selkeämmin
konedirektiivin soveltamisen puolella.

14. Penthouse. Teräspalkeista rakennettu sääsuoja, jonka suunnittelu tehty eurokoodien
mukaan. Valmistetaan konepajalla ja kokoaminen tapahtuu työmaalla.
A ja C katsoivat tämän olevan SFS-EN 1090-1 soveltamisaluetta. B mietti vastaustaan
pitkään, ennen kuin totesi, että yksinkertaisuusperiaatteen mukaan rakennus osana laitetta
olisi outoa eli konedirektiiviä voisi soveltaa. Vastauksissa hieman ristiriitaa, enemmistö
oli kuitenkin SFS-EN 1090-1 soveltamisen kannalla.

Liite IV, 2
15. Porrastorni kanaville, huoltotasoille ja suodattimen tasoille.

Vastaaja C:n mielestä SFS-EN 1090-1, mutta A ja B olivat vastauksissaan samoilla
linjoilla kuin hoitotasokysymyksessä. C katsoi porrastornin kuuluvan SFS-EN 1090-1
perustellen seurauksia rakenteen pettämisestä, kun taas muut vastaajat katsoivat
soveltamisen riippuvan ensisijaisista käyttäjistä (laitteen koulutettu henkilökunta/muut
kulkijat). Vastauksissa ristiriitaa, mutta konedirektiivin soveltaminen oli vallitseva
näkemys.

16. Kalkkisiilojen tukirakenteet (myös itse siilo kuuluu)

Tässä

vastauksessa

kaikki

olivat

yhtä

mieltä, että

kuuluu SFS-EN

1090-1

soveltamisalueeseen.

17. Mittaustaso savukaasukanavien läheisyydessä.

B ja C katsoivat tämän kuuluvan SFS-EN 1090-1 soveltamisalueeseen, mutta A oli eri
linjoilla. Toisaalta vastaajien näkökulmat vaihtelivat niin, että niistä voidaan päätellä
seuraavaa: Mittaustason liittyessä jotenkin päärakennuskohteen rakenteisiin sovelletaan
SFS-EN 1090-1. jos palvelee laitteen käyttöä, käytetään konedirektiiviä.

18. Kulkusilta laitteen ja tehdasrakennuksen välillä. (laitehenkilökunta käyttää ja on
saanut koulutuksen siihen)

B ja C näkemysten mukaan kuuluu SFS-EN 1090-1, jos kulkusilta on kiinni
rakennuksessa. A arveli kulkusillan palvelevan enemmän koneenkäyttöä ja koulutetut
käyttäjät

liikkuvat

vaikutusalueella,

joten

konedirektiivin

valinta

perusteltua.

Hoitotasojen standardin viimeisessä versiossa on poistettu soveltamisalueesta kulkusillat,
joten on todennäköistä että kuuluu SFS-EN 1090-1, vaikka vastauksissa hajontaa.

19. Savukaasukanavien kannatusrakenteet

Tässä kysymyksessä vastaajat olivat yksimielisiä, että rakenteet kuuluvat SFS-EN 10901. Soveltamisaluetta valittaessa tulee miettiä, vaikuttaako kanavan tuenta rakennukseen
tai sen pysyvyyteen.

Liite IV, 3
20. Suodattimen jalustarakenne (kuva 3). Jalusta valmistettu HEA tai IPE- palkeista
hitsaamalla ja pulttiliitoksin, jalustassa laakerointi (det B) ottamassa vastaan
lämpöliikkeitä.
Tapauksessa sovelletaan konedirektiiviä.*

21. Suodattimen hoitotasot (kuva 3).
Tapauksessa sovelletaan konedirektiiviä.*

22. Peruspultit (kuva 3).
Tapauksessa sovelletaan konedirektiiviä.*

*Vastaajan C mielestä kysymykset 9-11 kuuluivat SFS-EN 1090-1 soveltamisalueeseen,
koska rakenteen pettäminen voi johtaa seurauksiin alueella olevalle henkilöstölle ja
omaisuudelle. B ja C arvioivat varsin selkeästi nämä kohdat kiinteiksi koneen osiksi,
jolloin ne tulisi suunnitella konedirektiivin mukaisesti. Perustelut olivat kattavia ja
linjassa teorialähteiden kanssa, joten johtopäätös on konedirektiivin soveltaminen.

Liite IV, 4
CASE 2. Sähkösuodatintoimitus tehdasrakennukseen.

6. Toimitusraja kuvan 4 kohdassa 1. Tilaaja rakentaa alla olevan rakennuksen, jonka
päälle suodatin asennetaan. Kuuluuko toimittajan suodatintoimitus tai osa siitä SFS-EN
1090 -1 soveltamisalaan eli onko kyseessä rakennustuote?
A ja B katsoivat, että kyseessä ei ole rakennustuote vaan laite jonka kuormittavuus tulee
ilmoittaa alla olevan teräsrakenteen valmistajalle. C katsoi suodatinjalustan kuuluvan
SFS-EN 1090-1 soveltamisalaan. Hänen näkemyksensä mukaan alla olevan rakenteen
tiedot on toimitettava suodatintoimittajalle, joka voi suunnitella rakenteen ja
kiinnityskohdat vaatimustenmukaisiksi. Vaikka vastaajan C vastaus poikkesi muista
vastaajista, niin ensisijainen soveltamisala näyttäisi olevan CE- merkintä konedirektiivin
perusteella.

7. Toimitusraja kuvan kohdassa 2. Toimittaja toimittaa suodattimen, jonka jalusta
ulottuu tilaajan tekemän betonivalun päälle. Tilaaja rakentaa muun rakennuksen
ympärille. Kenen vastuulla on rakennuksen CE- merkintä eli kuka on kantavan
teräsrakenteen valmistaja? Miten suunnitteluvastuu (eritelmät, luokittelut) määräytyy
tässä tapauksessa?
Tapauksessa suodattimen kannatusrakenne on rakennustuotteena CE- merkittävä.
Suodatinta tukevat rakenteet tulee CE- merkitä, koska tukirakenne voidaan ajatella
rakennustyöksi. Tilaajan vastuulla ovat muidenkin rakenteiden CE- merkinnät
asianmukaisesti. Tässä vastauksessa kaikilla vastaajilla oli melko samanlainen näkemys,
tosin hieman eri perusteluin.

8. Tuhkankuljetusjärjestelmän tukirakenteet (piirustuksen kohta 3). Toimittaja
toimittaa suodattimen alle tuhkankuljetusruuvin, joka täytyy tukea teräspalkeilla tilaajan
rakentaman rakennuksen seinistä. Kuinka tämä muutostyö tulee huomioida?
Kantava rakenne, joten CE- merkintä tulee suorittaa rakennustuotteena. Rakenteet
liittyvät rakennuksen runkoon, joten ne ovat CE- merkittävä. Joissain tapauksissa tämä
voisi olla työmaalla tapahtuvaa valmistamista, jolloin merkintä ei ole pakollinen. Tässä
vastaajat olivat yksimielisiä.

Liite IV, 5
9. Onko suodatintoimitus kysymysten 1-2 tilanteissa laite, rakennus tai osa sitä ja
miten perustelet näkökulmasi?
Kysymys 1. Vastaaja A: Laite
Vastaaja B: Laite
Vastaaja C: Rakennus

Kysymys 2. Vastaaja A: Runko on mahdollisesti rakennustuote
Vastaaja B: Riippuu toteutuksesta, kytkeytyykö rakennukseen ja
toimitetaanko jalusta ja laite yhdessä vai erikseen.
Vastaaja C: Rakennus

10. Suodatin toimitetaan olemassa olevan rakennuksen päälle. Rakennuksen
teräsrakennetta muutetaan esim. lisäämällä tai poistamalla teräspalkkeja. Uusien osien
suunnittelu on tehty normaalisti eurokoodien mukaan, mutta olemassa olevat
teräsrakenteet ovat vaikka GOST- standardin mukaisia terästuotteita eikä ainestodistuksia
tai alkuperäisiä rakennepiirustuksia ole saatavilla. Tarvitaanko EN1090-1 mukainen CEmerkintä ja kuinka tulisi menetellä?
Vastaaja A: SFS-EN 1090-1 mukaan menetellään. Työmaalla tehtäviä töitä varten tulee
tehdä selvitystyöt (hitsattavat teräkset jne). Uudet palkit/rakenteet mitoitettava kuormien
mukaan. Vanhan rakennuksen osalta on tehtävä selvitystyö kestävyydestä (mittaukset,
näytteet).

Vanhan rakennuksen kestävyyden arviointi on haastavaa. Eurokoodien

mukainen arviointi on kuitenkin paikallaan.

Vastaaja B: Jos olemassa olevaa rakennusta tuetaan uusilla rakenteilla, niin SFS-EN
1090-1 soveltaminen. Jos rakenteita korvataan, niin ne voidaan testata. Vanhan rakenteen
testaaminen onkin suoritettava mahdollisuuksien mukaan. Olemassa olevien rakenteiden
selvittäminen, testaus, analyysi ja laskennat on tehtävä ennen uusien rakenteiden
suunnittelua. Tämän jälkeen tehdään perustelut laskentamalleista ja dokumentaatio sen
mukaan.

Vastaaja C: Alla olevalle rakennukselle on tehtävä kestävyystarkastelu kuormia varten.
Tämä on suunnittelun lähtötieto, jonka perusteella voidaan lujuuslaskenta tehdä ja
arviointimenettely joka vapaamuotoisesti dokumentoidaan. Näin voidaan myöhemmin
todentaa vaatimustenmukaisuus.
korkeintaan dokumentoinnissa.

Olemassa olevaan käytäntöön muutos voisi olla

Liite IV, 6
Tässä vastauksessa kaikki haastateltavat hieman epäröivät. Mahdollisesti syy
epäröintiin voi olla, että metodeja olemassa olevan rakenteen määrittämiseksi on
useita. Pääasia on, että olemassa olevan rakenteen kestävyys tulee selvittää,
dokumentoida ja tehdä uudet suunnitelmat niiden perusteella.

Projektitoiminta ja rakennustuoteasetuksen vaatimukset.
7. Onko Alstomilla CE- merkintäoikeus, jos konepajan toiminta on 1090-1 sertifioitu,
mutta oma toiminta ei? Jos ei, niin mihin asioihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota
vaatimuksenmukaisuuden saavuttamiseksi?
Vastaaja A: CE- merkintäoikeus on valmistajalla eli alihankintakonepajalla. Tuotteiden
on oltava CE- merkittyjä työmaalle tuotaessa. Konepajan on noudatettava SFS-EN 10901 vaatimuksia. Vain valmistukselle on olemassa virallinen hyväksyntä. Toteutuseritelmän
tulee sisältää piirustukset ja SFS-EN 1090-2 kohdan 4.2.1 määritykset ja liitteen A1
mukaiset määrityksen tarpeellisin osin. A2 liitteessä on kerrottu vaihtoehtoisista
vaatimuksista. Suunnittelijan rooli on erittäin tärkeä. Käyttökohde on huomioitava
vaatimuksia asetettaessa (esimerkkinä toteutusluokat).

Vastaaja B: Ei ole. Alstom voisi toimia valmistaja, jos on hakenut CE-merkintäoikeutta.
Konepajan CE- merkintäoikeus riittää, jos valmistus sertifioitu (toteutusluokka,
materiaalit)

Vastaaja C: Konepajojen pitää toimittaa rakenteet CE- merkittyinä. Konepaja antaa
suoritustasoilmoituksen (DoP) ja CE- merkintätodistus. Konepajan täytyy varmistua, että
suunnittelumateriaali

on

kaikin

puolin

vaatimuksenmukaista.

Alstom

toimittaa

suunnittelumateriaalin, WPS:t, pintakäsittelyt, hitsausohjeet ja muut ohjeet rakenteen
valmistamiseksi. Alstom tuo tuotteen markkinoille, mutta dokumentaatioon on
sisällytettävä konepajan valmistusmateriaali. Alstom voi ehkä CE- merkitä tuotteen,
mutta vaatimuksenmukaisuusasiakirjat on oltava mukana.

Liite IV, 7
8. Voiko toteutuseritelmän laatimisen ulkoistaa konepajan tehtäväksi
suunnitteludokumenttien pohjalta, jos heidän pätevyydet ja henkilöstöresurssit riittävät?
Vastaaja A: Kyllä, jos konepajan sertifiointi kattaa menetelmän 2 (kuormituskestävyyteen
liittyvät ominaisuudet ilmoitetaan CE- merkinnän yhteydessä). Menetelmä 3A yleisin ja
koskee tilaajan suunnitelmien mukaan tapahtuvaa valmistusta. Ilmoitettu laitos tarkastaa
suunnitteluprosessin (ei laskelmien sisältöä) ja sillä on virallinen status. Jos
suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa, viranomainen voi edellyttää suunnittelun
ulkopuolista tarkastusta. Vaatimus liittyy henkilöriskeihin lähinnä. Viranomaisten
näkökulmasta konepaja on valmistaja, jolloin myös vastuu CE- merkitsijällä.

Vastaaja B: Toteutuseritelmä pitää sisällä kaiken dokumentaation (valmistus, suunnittelu,
toteutus). Toteutuseritelmä on laajin dokumentaatio, joka voi pitää sisällään
kokoonpanoeritelmän.

Tarkoitus

on, että

suunnittelusta

tulee

riittävästi

tietoa

valmistukseen. Menettely 2. Sertifiointiin kuuluu valmistus ja suunnittelu. Vaativin
menetelmä (löytyy 1090-1, taulukko A1)

Vastaaja C: Se on konepajan tehtävä ja osa FPC-järjestelmää. Alstom ei voisi edes tehdä
sitä valmistavan yrityksen puolesta.

9.

Ovatko luokittelut Tilaajan vai toimittajan vastuulla.

Vastaaja A: Toimittajan suunnittelija esittää vaatimukset. Tilaaja antaa käyttötarkoituksen
tilattaville tuotteille, joka määrittää kohteen vaatimuksia. Suunnittelijan tulee ymmärtää ja
esittää vaatimustaso.

Vastaaja B: Toimittajan suunnittelijan vastuulla. Suunnittelijalla on vastuu, että
tarvittavat tiedot ovat hänen käytössään ja niiden perusteella voidaan tehdä
vaatimuksenmukaiset suunnitelmat.

Vastaaja C: Toimittajan ja tilaajan yhteistyötä. Seuraamusten arviointi ei voi olla vain
toimittajan.

Liite IV, 8
10. Mitä ”uusia” (SFS EN 1090) tietoja suunnittelijan on toimitettava konepajalle?
Vastaaja A: Toteutuseritelmä. suunnittelija joutuu ottamaan kantaa aiempaa enemmän
varsinaiseen konepajavalmistukseen. Tämä on suurin uudistus. Suunnittelija voi joutua
esittämään valmistuksen suhteen vaatimuksia, joissa pitäisi ymmärtää hitsaustekniikka ja
ehkä jopa metallurgiaa.

Vastaaja B: Toteutuseritelmä

Vastaaja

C:

Valmistusdokumenttien

on

oltava

riittäviä

kaikin

puolin.

Laadunvarmistusdokumentit valmistuksen aikana voisivat olla hyvä tapa seurata
toiminnan vaatimuksenmukaisuutta. Työvaiheiden seuranta ja sen dokumentointi voisi
olla vaatimus.

11. Tarvitseeko Alstomin sertifioida toimintansa SFS EN- 1090+A1 mukaisesti
saavuttaakseen vaatimuksenmukaisuuden? Tai mikä menetelmä vaaditaan AC 2+
vaatimusmukaisuuden osoittamiseksi?
Vastaaja A: Konepaja sertifioi toimintansa. Poikkeuksena kysymyksen 2 tapaus, jossa
Alstom voi olla CE- merkitsijä.

Vastaaja B: Konepajan sertifioinnin on katettava menetelmä 3a, mutta Alstomin ei
tarvitse sertifioida toimintaansa. Menetelmään 3a ei sisälly suunnittelua, vain valmistus.
Käytännössä tämä on vaatimus alihankkijoilla Alstomin toiminnassa. Tässä voidaan
viitata vain toteutuseritelmään CE- merkinnässä. Yrityksen tulisi tunnistaa omat tarpeensa
menettelyiden suhteen.

Vastaaja C: Ei tarvitse eikä Alstom voi tehdä sitä. Kokoonpanon tuottaja eli konepaja on
oltava sertifioitu ja FPC kunnossa. Jos Alstomilla olisi oma konepaja, niin tilanne
muuttuisi.

Liite IV, 9
12. Olisiko Alstom voinut saada yhdellä sertifikaatilla osoitettua
vaatimuksenmukaisuuden kaikissa edellä kuvatuissa projektien vaiheissa (suunnittelu,
valmistus, asentaminen)?
Vastaaja A: Periaatteessa suunnittelu ja valmistus voidaan sertifioida virallisesti.
Asennussertifiointi on vapaaehtoinen. Tällöin Alstom voisi CE- merkitä tuotteensa, kun
suunnittelu ja alihankintapajat on otettu mukaan sertifiointiprosessiin. Silloin Alstom
voisi olla tuotteen valmistaja. Yksi sertifiointi riittää jos mennään kysymyksen 2
poikkeustapauksen mukaan. Silloin ilmoitetun laitoksen tulee auditoida suunnittelu ja
valmistusprosessi.

Vastaaja B: Menettely 2 mahdollistaa Alstomin sertifioida toimintansa kaikki vaiheet ja
toimia CE- merkitsijänä.

Vastaaja

C:

Alstomin

laadunhallintakäsikirja

ISO

9001

sisältää

vaatimuksen

vaatimuksenmukaisuuden täyttävistä tuotteita. Myös resurssit, katselmukset, ohjeistukset
ja muut toimenpiteet sisältyvät tähän käsikirjaan.

Liite V, 1
Diplomityö
Menetelmäosa, Delfoi II- kierros.

Arvoisa vastaanottaja,

Haluan jo tässä vaiheessa kiittää osallistumisestasi diplomityöprojektiini. Sain haastatella
kolmea asiantuntijaa, joista jokaisen kanssa käydyt vastaukset, keskustelut ja pohdinnat antoivat
erittäin arvokasta tietoa tutkimukseni kannalta.

Kuten tapaamisessa mainitsin, tein haastateltujen vastauksista yhteenvedon ja kokosin ne alla
oleviksi tekstikappaleiksi. Analyysin taustalla on pyrkimys ymmärtää rakennustuoteasetukseen
liittyviä ajatusmalleja ja kuinka niitä tulisi soveltaa projektien vaatimuksenmukaisuuden
saavuttamiseksi.

Haastattelujen

vastauksista

voitiin

löytää

useita

yhteisiä

tekijöitä

rakennustuoteasetuksen soveltamisessa, mutta myös hieman poikkeavia kannanottoja.
Vastaukset olivat kuitenkin kaiken kaikkiaan huolellisesti perusteltuja ja kaikkien vastaajien
ennakko- olettamus olikin, että kysymyksiä voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta.
Yleisesti ottaen tilanne elää vielä voimakkaasti ja selkeitä rajanvetoja on haastavaa tehdä.

Pyytäisin Teitä kommentoimaan, lisäämään puuttuvia asioita tai tarvittaessa oikaisemaan
tekstien sisällön havaintoja ja väittämiä, jotka olen esittänyt vastausten yhteenvetona ja
johtopäätöksinä.

Terveisin,
Simo Kaltiainen

Liite V, 2
1.

Teräsrakenteiden toteutuksen yleiset periaatteet

Rakennustuoteasetuksen tavoitteena harmonisoitujen standardien avulla yhdenmukaistaa
rakennustuotteiden suunnittelua ja valmistusta. Teräsrakenteiden osalta SFS-EN 1090-1
standardien pyrkimyksenä on tiivistää suunnittelun ja valmistuksen yhteistyötä, jolloin
suunnittelussa voidaan kattavammin huomioida valmistus-, asennus- ja käyttövaatimukset sekä
niiden reunaehdot. SFS-EN 1090-1 vaatimusten toteuttamisessa olisi suunnittelutyössä
suositeltavaa

tehdä

yhteistyötä

mekaanisen

suunnittelijan,

rakennesuunnittelijan

ja

hitsauskoordinaattorin kesken. Uudistus siis korostaa riskien ennaltaehkäisyä sekä oikeiden
resurssien valintaa kantavien teräsrakenteiden toteutukseen, jotta tuotteet suunnitellaan ja
valmistetaan turvallisiksi huomioiden käyttökohteen vaatimustaso.

Kaiken kaikkiaan SFS-EN 1090 standardien ohjeistuksen tavoitteena on suunnitella ja valmistaa
tuotteita hyvän konepajakäytännön mukaisesti sekä dokumentoida tehty työ huolellisesti.
Soveltamisalueen yleistäminen on kuitenkin haastavaa, koska toimijoiden käytännön
kokemukset ovat vähäisiä ja uudistuksen toteutustavat hakevat muotoaan.

Liite V, 3
2.
Teräsrakenteiden toteutuksen standardien ja konedirektiivin soveltaminen
laitetoimituksissa
Haastattelun ensimmäisellä kierroksella arvioitiin SFS-EN 1090-1 ja konedirektiivin
soveltamisaluetta esitetyissä kuvissa, joissa oli tyypillisiä Alstomin teräsrakenteita sisältäviä
tuotteita.

Kuva 1. Tyypillisiä savukaasun puhdistuslaitteistoja. Vasemmalla letkusuodatin lisälaitteineen
ja oikealla sähkösuodatin.

Hoitotasojen ja porrastornien valmistamisessa voidaan pääsääntöisesti katsoa noudatettavan
EN 1090 soveltamisaluetta. Konedirektiivin soveltaminen voi tulla kyseeseen, jos tasot ja
portaat on suunniteltu vain laitetta palveleviksi rakenteiksi, joiden vaikutusalueella pääsy on
rajoitettu ja siellä liikkuu vain laitteen käyttökoulutuksen saanutta henkilökuntaa. Jos
vaikutusalueelle on pääsy muilla alueella liikkuvilla henkilöillä, tasot ovat kiinteä osa
rakennuksen

runkoa

tai

ne

vaikuttavat

rakennuksen

toimintaan

esimerkiksi

hätäpoistumisreitteinä, niin kokoonpanoille tulee soveltaa EN 1090 standardia.

Suodattimen jalustan soveltamisalue jakoi hieman vastaajien näkemyksiä. Yleisesti ottaen
suodattimen jalusta ottaa vastaan laitteen kuormat ja toimii laitteen kiinteänä osana, jolloin
konedirektiiviä voisi soveltaa (esim. kuva 1, sähkösuodatin). Valinnassa merkittävä tekijänä on
jalustan koko ja vaikutusalueen laajuus. Jos mahdollinen vaurioalue ei ole paikallinen ja
kohdistu koneen välittömään läheisyyteen, silloin EN1090 vaatimuksia tulisi noudattaa.

Liite V, 4
Jos jalustarakenne ja kone valmistetaan eri konepajalla, tai jalusta liittyy suodattimen alla
olevaan muuhun teräsrakenteeseen, niin silloin EN 1090 soveltaminen näyttäisi olevan aina
suositeltavaa. Yksiselitteisen ja yleistettävän vastauksen löytäminen tähän kohtaan on hyvin
haasteellista.

VASTAAJAN KOMMENTIT:

Suodattimen katolla oleva ”penthouse” eli teräksestä valmistettu sääsuoja. Tämän kohdan
tulkinta kallistui EN 1090 soveltamisalueelle kantavana teräsrakenteena. Haastatteluissa tuli
esille myös näkökulma, jonka mukaan tämä rakenne voisi olla osa konetta tai palvella sen
käyttötarkoitusta, jonka perusteella konedirektiivin soveltaminen olisi perusteltua. Penthouse
olisi siten kiinteä osa laitetoimitusta, johon sovelletaan konedirektiivin CE- merkintää eikä
kokonaisuuden suunnittelua tehdä kahden direktiivin perusteella.

Savukaasukanavien tukirakenteet ovat vastausten perusteella EN 1090 soveltamisaluetta
melko selkeästi. Kanavat kytkeytyvät usein rakennukseen, joten silloin ne vaikuttavat sen
suoritustasoon lähestulkoon poikkeuksetta.

Liite V, 5
3.

Konedirektiivin soveltaminen laitetoimituksessa ja siihen vaikuttavat tekijät.

Haastattelun toisessa osassa hahmoteltiin toimittajan ja tilaajan CE- merkintään liittyviä
velvoitteita eri skenaarioiden avulla, kun suodatin toimitetaan kantavan teräsrakenteen päälle.

Kuva 2. Sähkösuodatintoimitus tilaajan teräsrakenteen päälle.

Kun toimitetaan pelkkä suodatin rakennuksen katolle, se on konetoimitus eikä vastausten
perusteella vaikuttaisi kuuluvan EN1090- soveltamisalueeseen. Tilaajan velvollisuutena on
tällöin CE- merkitä alla oleva kantava teräsrakenne, jonka suunnittelua varten suodatintoimittaja
ilmoittaa rakenteeseen vaikuttavat kuormat.

Jos esimerkkitapauksen suodatinjalusta ulottuu rakennuksen perustuksiin asti ja liittyy alla
olevaan rakenteeseen, niin jalusta on osa rakennusta ja siten vastausten perusteella CEmerkittävä rakennustuote. Tällöin suodatinjalusta on rakennustyö, jolla on vaikutusta koko alla
olevan rakenteen kuormittavuuteen ja toimii osana rakennuksen runkoa.

Jos vanhaa, olemassa olevaa teräsrakennetta muutetaan tai laajennetaan, niin EN1090
vaatimustenmukainen valmistaminen vaatii huolellista tutkimustyötä ennen varsinaista
suunnittelua.

Vanhan

rakenteen

materiaalit

tulisi

selvittää

(näytteet,

mittaukset)

mahdollisuuksien mukaan, jotta voidaan valita oikeat materiaalit ja suunnitella hitsausohjeet
työmaalle. Uusien lisärakenteiden valmistaminen tulee suorittaa konepajalla EN1090 mukaan.
Haasteena vanhan rakenteen korjaamisessa voi olla, ettei uudisrakentamisen sääntöjä pystytä
noudattamaan vaan joudutaan soveltamaan suunnittelun mitoitussääntöjä ja luovimaan vanhojen
ja uusien suunnittelusääntöjen välillä.

Liite V, 6
4.

CE- merkintäprosessi ja vastuun jakautuminen

Kolmannessa ja viimeisessä haastattelun vaiheessa selvitettiin CE- merkintäprosessia Alstomin
toimituksissa.

ALSTOM

ALIHANKINTAKONEPAJA

suunnittelu

EN 1090 - 1

RAKENNUSKOHDE

CE- merkintäoikeus on kantavan teräsrakenteen valmistajalla eli alihankintakonepajalla, jolloin
voidaan varmistua tuotteen vaatimuksenmukaisuudesta. Virallinen hyväksyntä on olemassa vain
valmistukselle ja sen todentamiseksi valmistaja tekee suoritustasoilmoituksen (DoP). Toisin
sanoen vastuu tuotteen valmistamisesta ja suunnittelumateriaalin riittävyydestä on valmistajalla.

Toteutuseritelmä on EN1090-1 mukaisesti CE- merkittävän tuotteen tärkein dokumentti, johon
suunnittelijan tulee sisällyttää kaikki valmistuksen kannalta olennainen tieto. Suunnittelijan
vastuu on henkilökohtainen ja riittävä pätevyys tulee arvioida suunnittelukohteen mukaan,
koska EN1090 soveltamisalue on todella laaja. Tilaajan ei voida olettaa tuntevan toimituksen
vaatimia suunnitteluvaatimuksia, joten suunnittelijan on kyettävä tunnistamaan tarvittavat
lähtötiedot ja osattava vaatia niitä tilaajalta.

Jos Alstom tekee itse EN 1090-2 mukaisen suunnittelutyön, niin alihankintakonepajalla on
oltava

vähintään

menetelmän

3a

mukainen

sertifiointi

vaatimuksenmukaisuuden

saavuttamiseksi. Alstom voi ulkoistaa suunnitteluprosessin valmistavalle konepajalle, jos heidän
sertifiointi kattaa menetelmän 2. Tässä tapauksessa alihankintakonepaja laatii MPCS:n ja
toteuttaa teräsrakenteen Tilaajan (Alstomin) antamien lähtötietojen perusteella.

Vastausten perusteella voidaan päätellä, että pelkkää suunnittelua ei voida sertifioida, koska
kyseessä on tuotesertifiointi. Toisaalta on olemassa myös vaihtoehto, jossa koko prosessi
sertifioidaan (suunnittelu, alihankinta) ja

Alstomilla

olisi

mahdollisuus saada

CE-

merkintäoikeus. Tämä edellyttäisi 1090-1 mukaisesti sertifioitua alihankintaverkostoa, joiden
toiminnan NB (Notified body) voi halutessaan tarkastaa.

Liite VI, 1
Diplomityö
Menetelmäosa, Delfoi II- kierroksen vastaukset.

Vastaukset ovat suoria kopioita sähköpostivastauksista, koska vastaajat eivät
kirjoittaneet kommentteja II kierroksella lähetettyyn liitemateriaalin.

Vastaaja LRQA, 5.1.2015 (I- kierroksen haastattelu 5.11.2014)
Hei Simo,

Vaikuttaa asianmukaiselta yhteenvedolta kokonaisuudessaan.

En näin yhdeltä lukemalta tunnista lisättävää tai pois otettavaa.

Ystävällisin terveisin,
XXX XXXX
LRQA
+358 XX XXXX

Vastaaja DNV GL, 19.12.2014 (I- kierroksen haastattelu 28.11.2014)
Hei

Kävin yhteenvedon läpi ja se oli mielestäni sellainen kuin haastattelun yhteydessä tuli asioita
esille.

Yhteenveto on hyvin kiteytetty.

Best Regards ,
XXX XXXX
_______________________
Lead Auditor, MSc.,MQ, IWE
DNV GL Business Assurance Finland Oy/Ab
Tel: +358 XXXX
Mob: +358 XXXX

Liite VI, 2

Vastaaja Inspecta, 30.12.2014 (I- kierroksen haastattelu 14.11.2014)
Hei,

Kiitokset yhteenvedosta!
Tämä on hyvä yhteenveto tämän hetken käsitysten pohjalta. CEN/TC135 valmistelee teknistä
raporttia (TR) standardin EN 1090-1 sovellusalasta. Se valmistunee ensi kevään aikana.
Viimeisten keskustelujen valossa näyttää siltä, että CE-merkintäpakon piiriin kuuluva
käyttöalue saattaa hieman supistua. Koneiden tukirakenteiden ja esim. hätäpoistumisteiden
rakenteiden tulkintaan saattaa vaikuttaa rakennustuotteen määritelmän tarkka huomioon
ottaminen. Lisäksi on tuotu esiin, että EN 1090-1:ssä käsiteltäviin perusominaisuuksiin ei
kuulu perusominaisuus nro 4 käyttöturvallisuus. Tämä saattaa vaikuttaa esim. kaiteiden CEmerkintään.

Oleellista on kuitenkin se, että EN 1090-2 on erittäin käyttökelpoinen standardi
teräsrakenteiden valmistukseen ja myös valmistuksen laadunvalvontaan. Sitä voi hyvin
noudattaa ilmeisesti lähes kaikissa esimerkkitapausten rakenteissa riippumatta siitä CEmerkitäänkö tuotteita vai ei. Esim. Suomessa on tällä hetkellä yli 300 konepajaa, joilla on EN
1090-1 sertifiointi ja lisää tulee jatkuvasti. Kun toiminta täyttää EN 1090-2 vaatimukset, myös
CE-merkintä on tarvittaessa helppo toteuttaa. Eli kaikessa rakenteellisissa teräsrakenteissa
kannattaa toimia EN 1090-2 vaatimusten mukaan. EN 1090-2 kuvaa hyvin ns. hyvän
konepajakäytännön, johon alalla on perinteisesti viitattu silloin, kun tarkempia vaatimuksia ei
ole ollut helposti käytettävissä.

Terveisin
XXX XXXXX

Liite VII
Esimerkki ilmansuojelulaitteeseen kuuluvan teräsrakenteen luokittelusta SFS- EN 10901:2009+A1 (2012) mukaisesti.

