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Asfalttinormien korjauslehti
• Voimaan 1.1.2013
• Korjauslehti ladattavissa PANK:n kotisivuilta
http://www.pank.fi/ajankohtaista/2012
• Rakennustuoteasetuksen voimaantulon
aiheuttamat muutokset 1.7.2013
• Muita pienehköjä korjauksia ja täydennyksiä
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CE-merkintä
• Asfalttimassan ja siinä käytettävien materiaalien, joilla on
harmonisoitu tuotestandardi, tulee olla CE-merkittyjä.
• Suomessa valmistettavan asfalttimassan ja sen
valmistusprosessin on oltava kolmannen osapuolen
(ilmoitettu laitos) valvonnassa viimeistään 1.7.2013.
• Viittaus voimassa oleviin Asfalttinormeihin johtaa
urakoissa aina harmonisoidun tuotestandardin mukaisen
asfalttimassan CE-merkintävaatimukseen.
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Uusia termejä ja määritelmiä
•

•

•

Suoritustasoilmoitus (DoP) on määrämuotoinen dokumentti, jolla tuotteen
valmistaja antaa tiedot rakennustuotteen ominaisuuksista.
Suoritustasoilmoitus on laadittava kaikille CE-merkittäville tuotteille.
AVCP-luokka eli suoritustason pysyvyyden arviointi- ja
varmennusjärjestelmän mukainen luokka korvaa aikaisemmin käytetyn
AoC-luokan. Asfalttimassat, bitumit ja osa kiviaineksista kuuluvat AVCPluokkaan 2+. Osa kiviaineksista kuuluu AVCP-luokkaan 4. AVCP-luokkien
valvomismenettelyt ovat samat kuin AoC-luokissa.
Hyväksytty organisaatio: Inspecta Sertifiointi Oy:n hyväksymismenettelyn
mukaan PANK-hyväksytty, Mittatekniikan keskuksen akkreditoima tai IQNetorganisaatioon kuuluvan sertifiointijärjestön hyväksymä asfaltti-, bitumi- tai
kiviaineslaboratorio tai mittausorganisaatio tai ilmoitetun laitoksen CEmerkintä tarkastuksessa auditoitu yrityksen sisäistä testausta tekevä
laboratorio.
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Kiviainesvaatimusten
muutokset

PAB massojen kiviaineksen rakeisuusluokkien merkinnät korjattu.
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Asfalttirouheen taulukko
uusittu
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Vedenkestävyys
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Tuotannon laadunvalvonta
• Luku 8.4 on kirjoitettu kokonaan uudestaan
• Pyritty selkeyttämään aikaisempaa tekstiä
• Tuotannon laatuluokan määrittäminen
yksittäistulosmenetelmällä ja
keskiarvotarkastelulla eroteltu eri taulukoihin
• CE-merkinnän toteuttaminen edellyttää
kuitenkin aina huolellista perehtymistä
standardeihin SFS-EN 13108-20 ja -21
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Vaikutukset käytännön toimintaan

• CE-merkintä – massan raaka-aineet ja
asfalttimassa
• Entistä tarkemmin oltava tietoinen
mahdollisista standardien ja kansallisten
ohjeiden muutoksista
• PANK-hyväksyntä vs. CE-merkintä tarkastukset
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Kiviainesten EN-standardien
muutoksista
• Loputkin uudet tuotestandardit on hyväksytty
• Tuotannon laadunvalvonta standardi EN 16236
on hyväksytty joulukuussa 2012
• Käsikirja SFS 157 on käytännössä vanhentunut
• Uusimpia: Yleiset laitteet ja kalibrointi SFS-EN
932-5 ja Seulonta SFS-EN 933-1
• Kuulamyllystandardi SFS-EN 1097-9 hyväksytty
äänestyksessä, ilmestynee kevään aikana
• Haitalliset aineet
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