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Tehtävä

Lausunto ovien CE-merkintäaikatauluista ja mikroyritysten
kevennetyistä menettelyistä

Taustatiedot

Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 astuu voimaan 1.7.2013, jolloin
rakennustuotteiden CE-merkintä tulee pakolliseksi niille rakennustuotteille joilla on
voimassa oleva harmonisoitu tuotestandardi, ja jonka siirtymäaika on päättynyt.
CEN, Euroopan standardisointijärjestö on laatinut ikkunoille ja sisäänkäyntioville
harmonisoidun tuotestandardin ”EN 14351-1+A1 Ikkunat ja ovet. Tuotestandardi.
Toiminnalliset ominaisuudet. Osa 1: Ikkunat ja sisäänkäyntiovet, joilla ei ole
palonkestävyys- ja/tai savuntiiveysominaisuuksia”. Päivitetyn standardin siirtymäaika
on päättynyt 1.12.2010.
CEN on laatinut myös standardiluonnoksen “draft prEN 16034 Pedestrian doorsets,
Industrial, commercial, garage doors and windows- Product standard, performance
characteristics- Fire resistance and/or smoke control characteristics”. CEN TC 33:n
kotisivun mukaan standardi valmistuu aikaisintaan v. 2013 ja sen siirtymäaika päättyy
siten aikaisintaan v. 2014.
CEN on laatinut myös standardiluonnoksen “draft prEN 14351-2 Windows and doorsProduct standard, Performance characteristics-Part 2: Internal pedestrian doorsets
without resistance to fire and/or smoke leakage Characteristics”. CEN TC 33:n
kotisivulla standardin valmistumisaikaa ei ole määritelty.
Rakennustuoteasetus säätää asetuksen luvussa VI yksinkertaistetuista menettelyistä.
Menettelyt eivät kaikilta osin ole täysin selkeitä, koska osaan on tulossa ohjeita
komissiolta. Kuitenkin artikloissa 36 ja 37 on esitetty kaksi selkeää helpotusta, toisen
yrityksen tekemän testauksen hyödyntäminen (luvan saatuaan) ja AC luokanmuutos
mikroyritysten osalta.

Lausunto

Palo- tai väliovien CE-merkintä ei vielä ole mahdollista, koska harmonisoitu standardi
puuttuu. Kun standardi aikanaan valmistuu ja julkaistaan virallisessa lehdessä alkaa
yleensä vuoden ( tai joskus kahden) mittainen siirtymäaika, jonka päättymisen jälkeen
CE-merkintä on pakollinen.
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Yksinkertaistetuista menettelyistä voidaan selkeää hyötyä saada ainakin seuraavissa
tapauksissa:
Silloin kun valmistajat tekevät samanlaista tuotetta samoilla piirustuksilla, he
voivat jakaa testauskustannukset sopimallaan tavalla.
Silloin kun yritys täyttää mikroyrityksen kriteerit, yritys voi käyttää
vaatimuksenmukaisuuden/suoritustason osoitusmenetelmän 3 sijasta
menetelmää 4, jolloin testaus voidaan tehdä muunkin kuin ilmoitetun laitoksen
toimesta.
Espoo, 12.11.2012
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