
SANASTO

1.  Rakennustuotedirektiivi (CPD) – Rakennustuote-direktiivi laadittiin 
rakennusalan tuotteiden teknisten esteiden poistamiseksi. Lasituotteiden 
osalta se voidaan saavuttaa laatimalla harmonisoidut eurooppalaiset 
tekniset, erityisesti “Glass in Building” mandaattia (M135) vastaavat 
standardit, CENTC 129. Mandaatti kattaa tasolasi, profiililasi- ja 
lasitiilituotteet.

2.  Harmonisoidut eurooppalaiset normit (hEN) – harmonisoidut standardit ovat 
Comité Européen de Normalisation (CEN) käyttöön ottamia standardeja 
Euroopan komission julkaiseman toimeksiannon (mandaatin) mukaisesti. 
Ne on kehitetty avoimella ja läpinäkyvällä prosessilla, joka perustuu kaikkien 
asiasta kiinnostuneiden osapuolten väliseen yksimielisyyteen.

3.  CE-merkintä – CE-merkki on symboli, joka pannaan joko tuotteeseen 
tai tuotteen mukana tulevaan asia-aineistoon. CE-merkki ilmaisee, että 
tuote noudattaa kaikkia CPD:n ja hEN:n määräyksiä CPD:n vaatimusten 
mukaisesti. 

4.  System of Attestation of Conformity – CPD:hen kuuluva vaatimusten-
mukaisuuden varmistus-järjestelmä ”Systems of Attestation of Conformity” 
määrittelee ilmoitettujen laitosten mukanaolotason standardisointiprosessi
ssa. Lasituotteen lopullisesta käyttötarkoituksesta riippuen on mahdollista 
soveltaa eri vaatimustenmukaisuuden varmistusjärjestelmää. Saatavissa 
olevista testausjärjestelmistä vain 1,3 ja 4 soveltuvat ”Glass in Building” 
alaan. 

5.  Siirtymävaihe – ”siirtymävaihe” tarkoittaa koko 21 kuukauden pituista 
aikajaksoa, joka on hEN:n julkaisupäivämäärän ja sen päivämäärän välillä, 
jolloin markkinoilla olevan tuotteen on täytettävä CPD vaatimukset ja ne on 
varustettava CE-merkinnällä.
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Jos yritys väittää, että sen tuotteet ovat saaneet CE-merkinnän eli se antaa 
standardien noudattamisesta ja/tai tuotteen ominaisuuksista väitteitä, 
jotka ovat vääriä, silloin kukin maa määrittelee rangaistuksen väärästä 
lausunnosta. Esim. 

- Sakko ja/tai vankeustuomio.
- Tuotteen ottaminen pois myynnistä.
- Tuotteen vaihtaminen toiseen petoksen laajuudesta riippuen.

Lisätietoja CE-merkinnästä voitte pyytää ottamalla yhteyttä paikalliseen 
myyntipisteeseen tai lähettämällä sähköposti osoitteeseen

info@pilkington.fi

Lisätietoja saa myös osoitteesta www.gepvp.org.
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◆ Mikä CE-merkki on?

CE tulee sanoista Communauté Européenne. CE-merkki osoittaa, että 
tuote täyttää eurooppalaisten teknisten standardien – harmonisoidun 
eurooppalaisen standardin (hEN) – vaatimukset.

CE-merkintä EI:
■  ole merkki alkuperästä 
■  ole merkki laadusta perinteisessä mielessä.
■  liity olennaisten vaatimusten (tai toiminnallisen suorituskyvyn) 

ulkopuolisiin näkökohtiin, kuten väriin, ulkonäköön jne. 
■  anna lupaa käyttää tuotetta kaikissa töissä kaikissa 

jäsenvaltioissa. Kansalliset määräykset on täytettävä ensin.

◆ Miksi tarvitsemme CE-merkkiä?

Rakennustuotedirektiivi (CPD) laadittiin poistamaan rakennustuotteiden 
kaupalle asetetut tekniset esteet Euroopassa. Lasituotteiden osalta tämä 
voitaisiin saavuttaa yhtenäisten harmonisoitujen teknisten, erityisesti “Glass 
in Building” mandaattia vastaavien standardien laatimisella. Mandaatti 
kattaa tasolasi-, profiililasi- ja lasitiilituotteet.

CE-merkki mukana tulevine tietoineen antaa myös tuotteelle mahdollisuuden 
ylittää vapaasti kansalliset rajat, koska CE-merkintä osoittaa, että tuote 
täyttää sille asetetut vaatimukset ja että se voidaan päästää EU:n 
markkinoille. 

◆ Mitkä ovat CE-merkinnän edut?

Harmonisoidut eurooppalaiset normit (hENs) antavat valmistajalle 
mahdollisuuden todistaa tuotteittensa ominaisuudet Euroopan laajuisesti. 
Tämä eroaa nykyisestä käytännöstä, jossa suorituskyky on ehkä todistettava 
jokaisessa maassa ja standardeilla, joiden vaatimukset vaihtelevat. Tämä 
tarjoaa mahdollisuuden saada hyväksyntä kustannuksia säästävällä tavalla. 

◆ Mitkä ovat harmonisoidut eurooppalaiset normit (hENs)?

Harmonisoidut eurooppalaiset normit (hENs) ovat standardeja, jotka Comité 
Européen de Normalisation (CEN) on ottanut käyttöön. CEN edustaa kaikkia 
kansallisia standardisointielimiä, mandaatilla, jonka se on saanut Euroopan 
komissiolta. Standardit on kehitetty avoimella ja läpinäkyvällä prosessilla, 
joka perustuu kaikkien asiasta kiinnostuneiden osapuolien väliseen 
yksimielisyyteen.
Seuraavat menettelytavat kuuluvat hEN:n sisältöön:

-  Tiedot siitä, kuinka tuote noudattaa standardia
-  Tiedot valmistajan suorittamasta tuotteen testauksesta 

tarvittaessa. 

-  Tiedot valmistuslaitoksen tuotannon valvonnasta, joka 
toteutetaan esim. materiaalin, tuotannon ja tuotteen valvonnan 
osalta. 

Esimerkkejä ensimmäisistä harmonisoiduista standardeista, jotka julkaistiin 
lokakuussa 2004: 

■  EN 572-9 natronkalkki-silikaattilasi-perustuotteille, 
■  EN 1096-4 pinnoitetulle lasille ja 
■  EN 12150-2 lämpökarkaistulle natronkalkki-silikaatti- 

turvalasille. 

Näiden harmonisoitujen standardien noudattaminen on pakollista 
heinäkuusta 2006 alkaen.

◆  Milloin rakennuksissa käytettävä lasi on varustettava 
CE-merkillä? 

■  CE-merkki voidaan panna tuotteeseen 9 kuukautta 
asianmukaisen standardin julkaisemisen jälkeen. 

■  Sitten on vielä 12 kuukauden jakso, jolloin voidaan varmistaa, 
että tuote täyttää standardien vaatimukset sille ilmoitetun 
käyttötarkoituksen osalta. 

■  Sen jälkeen rakennuksissa käytettävän kyseisen standardin 
piiriin kuuluvan lasin on noudatettava standardia ja siihen saa 
panna CE-merkinnän. 

■  Koko 21 kuukauden pituista aikajaksoa, joka on harmonisoidun 
standardin julkaisupäivämäärän ja sen päivämäärän välillä, 
jolloin markkinoilla oleva tuote on lakimääräisesti varustettava 
CE-merkinnällä, kutsutaan ”siirtymävaiheeksi”.

■  Kaikkien EU jäsenvaltioiden on korvattava alueellisesti käytössä 
olevat vapaaehtoiset merkit, jos ne kattavat samat tuotealueet 
kuin CE-merkki, CE-merkinnällä ”siirtymävaiheen” loppuun 
mennessä.

◆  Jos myyn lasituotteita vain omassa maassani, tarvitsenko 
CE-merkinnän? 

Vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Ruotsissa ja Suomessa 
valmistetuissa tuotteissa ei tarvitse välttämättä olla CE-merkintää 
tuotteessa tai sitä tukevassa asia-aineistossa. Nämä jäsenvaltiot ovat 
tulkinneet CPD:n niin, että CE-merkintää ei tarvita lakisääteisesti tuotteissa. 
Niiden on kuitenkin osoitettava, että tuotteen ominaisuudet noudattavat 
vastaavanlaista harmonisoitua standardia. 

◆  Kuinka tuotteesta näkyy, että se noudattaa standardia?

Kun tuote lasketaan markkinoille, tuotteen ominaisuuksista tai 
käyttötarkoituksesta on annettava julkinen lausunto. 

Käyttötarkoitusten on osoitettava, että ne noudattavat harmonisoituja 
standardeja. Tämä tehdään ”System of Attestation of Conformity” 
vaatimusten-mukaisuusjärjestelmän pohjalta lasituotteen lopullisesta 
käyttötarkoituksesta riippuen. ”Systems of Attestation of Conformity” 
(sisältyy CPD:hen) erittelee ilmoitettujen laitosten mukanaolotason.

Ilmoitettu laitos on jäsenvaltion valitsema organisaatio, joka on mukana 
tuotteen aiotun käyttötarkoituksen sertifioinnissa ja/tai tarkastuksessa 
ja/tai testauksessa. Ilmoitetun laitoksen tekemät/toimittamat testit, 
tarkastukset ja sertifikaatit on tunnustettava ja hyväksyttävä kaikissa EU:n 
jäsenvaltioissa. 

◆  Mitkä ovat asiakkaana ensimmäiset askeleeni, jotka minun 
on otettava saadakseni CE-merkinnän tuotteilleni?

Lasin jatkojalostaja – lasin jatkojalostajana teidän on oltava selvillä 
jalostetun tuotteenne suorituskyvystä ja asianmukaisista standardeista, joita 
sovelletaan tuotteeseen (tuotteisiin). 

Esim. jos toimitte lasinkarkaisijana: EN 12150-1 määrittelee toleranssit, 
pirstoutumisen, mekaanisen lujuuden, iskuvaikutukset jne. 

EN12150-2 määrittelee valmistuslaitoksen valvontatoimet ja testauksen, 
joka on tehtävä CE- merkinnän valmisteluvaiheessa. 
Kaikki tukistandardit on julkaistu ja ne on saatavissa kansalliselta 
standardielimeltä.

Myyjät – kaikella lasin valmistajan toimittamalla lasilla on oltava kaikki 
tarvittavat tiedot niin, että niitä ei tarvitse enää vahvistaa.
Peruslasituotteet, kuten float-lasi, rautalankalasi, kuviolasi, vedetty tasolasi, 
on toimitettava niin, että ne sisältävät kaikki asianmukaiset tiedot. Silloin 
asiakas voi luottaa tietoihin ilman että hänen tarvitsee vahvistaa uudelleen 
väitteiden oikeellisuutta. Myyjän on kuitenkin varmistettava, että lasi joka 
leikataan määrämittaiseksi ja myydään eteenpäin, täyttää EN 572-8 
vaatimukset.

Olemme valmistautuneet vastaamaan kaikkiin kysymyksiinne ja antamaan 
samalla päivitettyä tietoa standardeista ja tarvittavista toimenpiteistä heti, 
kun asianmukainen tieto on saatavissa. 

◆  Mitkä ovat rangaistukset väärän lausunnon antamisesta 
CE-merkinnällä varustetuista tuotteista?

Väärän lausunnon antaminen ominaisuuksista voidaan havaita helposti 
tarvittaessa, koska valmistajalla on oltava kirjallinen todistus testeistä, 
joilla voidaan osoittaa, että tuote täyttää kyseiset standardit. Nämä tiedot 
voidaan kyseenalaistaa avoimesti tutkimuselinten ja muiden lasiyhtiöiden 
toimesta. 
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