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Merikuljetukset saaristossa

Lujuuslajitellussa rakennepuutavarassa puutteita

Tukes testasi yhdeksän
eri valmistajan lujuusla-
jiteltua rakennepuutava-
raa standardin EN
14081-1 mukaan. Tes-
tattava puutavara oli
poikkileikkaukseltaan
48x148 millimetriä ja lu-
juusluokaltaan C24.
Tämä lujuusluokka on
hyvin yleisesti raken-
teissa käytettävä ja sitä
on laajasti myynnissä.
Tuotteet hankittiin ra-
kennustarvike- ja puuta-

Lujuuslajitellusta rakennepuutavarasta löytyi puutteita Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston (Tukes) testeissä. Puutteet olivat selviä lujuusluo-
kan alituksia. Kahden valmistajan tuotteet asetettiin myyntikieltoon ja
yhdelle valmistajalle annettiin korjauskehotus.

varaliikkeistä Pirkan-
maan ja Etelä-Suomen
alueilta.
  Jokaiselta yhdeksältä
valmistajalta testauk-
seen valittiin 30 vähin-
tään 3,6 metrin pituista
koekappaletta. Tuotteet
testattiin Eurofins Ex-
pert Services Oy:n labo-
ratoriossa. Tuotteista
testattiin taivutuslujuus,
kimmomoduuli, tiheys,
kosteuspitoisuus, poik-
kileikkausmitat, lape- ja
syrjävääryys sekä kiero-
us. Puun ominaisuuk-
sista voi lukea lisää
esim. Puuinfon internet-
sivuilta www.puuinfo.fi

Kahdessa tuotteessa
merkittäviä puutteita

Testeistä saatuja tulok-
sia verrattiin valmistajan
suoritustasoilmoituk-
sessa ilmoittamiin pe-
rusominaisuuksien ar-
voihin. Suoritustasoil-
moitus on dokumentti,
jolla valmistaja antaa
tietoja yhdenmukaisen
standardin mukaisesti
oleellisista rakennus-
tuotteen ominaisuuksis-
ta.
   Kahden valmistajan
tuotteet alittivat selvästi
C24-lujuusluokan ilmoi-
tetut ominaisuudet tai-
vutuslujuuden ja kim-
momoduulin osalta.
Neljän valmistajan koe-
kappalesarjassa oli
muutamia koekappalei-
ta, joiden kierous oli yli
sallitun raja-arvon. Li-
säksi koekappaleiden
tiheydessä oli yksi sel-
vä ja toinen lievä alitus.
Kahden valmistajan
tuotteet olivat täysin
suoritustasoilmoitusten
mukaisia.

   Tukes on antanut
kahdelle valmistajalle,
Stora Enso Wood Pro-
duct Oy:lle ja Oy Pertu
Components Ltd:lle, lu-
juuslajitellun rakenne-
puutavaran myyntikiel-
topäätöksen koskien
testattuja tuote-eriä.
Kyseisten tuote-erien
puutavaran voi markki-
noida ja myydä lujuus-
luokittelemattomana
sahatavarana. Valmis-
tajat ovat ryhtyneet toi-
miin tuotteidensa muut-
tamiseksi takaisin vaa-
timustenmukaisiksi. Li-
säksi valmistajat ovat
keränneet vaatimusten-
vastaiset tuotteet mark-
kinoilta pois.
Yhdelle valmistajalle
annettiin korjauskeho-
tus testeissä havaittu-
jen vähäisten puuttei-
den johdosta. Kahdella
valmistajalla oli puut-
teellisuuksia asiakirjois-
sa, jotka valmistajat kor-
jaavat vastaamaan lain-
säädännön vaatimuk-
sia.


