
 

UUTISKIRJE 3/2013 

Kesäinen tervehdys, 

Suomi alkaa hiljentymään kesälomakaudeksi 

ja nyt on hyvä aika tarkastella mennyttä ke-

vättä sekä miettiä tulevaa syksyä. 

Kevät oli teollisuudelle vaikeata aikaa, joskin 
positiivisia poikkeuksiakin on. Tilauskannat 

ovat olleet matalalla ja toimitusajat lyhyet. 
Jatkuva epävarmuus tulevista töistä on vai-

vannut monia myös meidän alueen yrityksiä. 

Monet kilpailijamaat ovat pystyneet nosta-
maan tuotantonsa jo lamaa edeltävälle ta-

solle, mutta meillä ei ole vielä oikein päästy 
vauhtiin, joten tekemistä meillä riittää kilpai-

lukyvyn kehittämisessä.  

Matkailu- ja palvelualoillakin ollaan hiukan 

varovaisia tämän kesän suhteen. Alustavat 
ennusteet näyttävät vähän varovaisia lukuja, 

mutta toivotaan, että hyvät säät ja alu-
eemme runsas matkailutarjonta nostaa mei-

dän osaltamme kävijöiden määriä tänäkin 
vuonna.  

Syksystäkin on tulossa ihan vilkas tapahtu-
mien osalta, mutta palataan niihin sitten elo-

kuussa.  

Nyt on aika nauttia kesästä, joten oikein hy-
vää kesää kaikille koko MW-Kehityksen ja 

Yrke Kiinteistöjen henkilöstön puolesta. 

Ismo 

Rakennustuotteille CE-merkintä heinäkuusta alkaen 
 
Jatkossa muun muassa teräsrakenteiden, betonielementtien ja läm-
möneristeiden mukana on oltava niin sanottu suoritustasoilmoitus, 

jossa tuotteen ominaisuudet kerrotaan aina samalla tavalla.  
 
Noin 80 prosentille rakennustuotteista tulee käyttöön pakollinen CE-merkintä. 
Uudistuksen taustalla on Euroopan unionin rakennustuoteasetus, joka tulee voi-
maan kaikkialla EU-maissa. CE-merkintä helpottaa tuotteiden myymistä muu-
alle Eurooppaan, sillä valmistajan ei tarvitse hankkia erillisiä kansallisia hyväk-
syntöjä jäsenmaissa.  
 
CE-merkintä koskee markkinoilla myynnissä olevia rakennustuotteita, jotka 
kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai joilla on euroop-
palainen tekninen arviointi (ETA). Näin esimerkiksi omasta puusta sahattua ra-
kennepuutavaraa ei edelleenkään tarvitse CE-merkitä, jos sitä käyttää omaan 
rakennukseen ja sille on tehty lujuusluokittelu. Suomessa rakennustuotteiden 
CE-merkintöjä valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). 
 
CE-merkintä kertoo tuotteen ominaisuudet 
 
CE-merkinnän ansiosta esimerkiksi ikkunoiden mukana valmistaja toimittaa tar-
vittavat tiedot tuotteen energiatehokkuuden arviointia varten. Lisäksi CE-mer-
kintä voi auttaa muun muassa rakennustuotteen lujuuden, vakauden, palotur-
vallisuuden ja terveellisyyden vertailussa. 

Tuotteen käytettävyys aiottuun rakennuskohteeseen on kuitenkin arvioitava 
aiotun käytön, olosuhteiden ja rakentamismääräysten perusteella. Rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä on aina viime kädessä vastuussa tuotteen valinnasta ja 
rakennuksen turvallisuudesta. 

 

Lisätietoja:  

http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_oh-
jaus/Rakennustuotteiden_tuotehyvaksynta/CEmerkinta 

 
 

 Sähköinen Oma Yritys-Suomi  

–palvelu on avattu 

Oma Yritys-Suomi on käyttäjän profiilitie-

tojen mukaan rakentuva verkkopalvelu yri-

tyksen perustamiseen ja yritystoimintaan 

liittyvien tehtävien hoitamiseen. Palvelu on 

osa Yritys-Suomi-kokonaisuutta, jota Työ- 

ja elinkeinoministeriö koordinoi. 

Oma Yritys-Suomi –palveluun kirjaudutaan henki-

lökohtaisilla pankkitunnuksilla. Palvelussa on käy-

tettävissä tällä hetkellä mm. yrittäjätesti, sähköi-

nen liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat, profii-

lin mukaan rakentuvat lupa- ja palveluhakemis-

tot, tietoa eri toimialojen liikevaihto- ja kannatta-

vuusluvuista sekä mahdollisuus osakeyhtiön säh-

köiseen perustamiseen YTJ-järjestelmässä. 

Oma Yritys-Suomeen tuodaan lisää toiminnalli-

suuksia vaiheittain. Valmiissa palvelussa voit 

edellisten lisäksi mm. hakea julkista rahoitusta, 

antaa liiketoiminnassa tarvittavia ilmoituksia ja 

hakea vaadittavia lupia, saada muistutuksia yri-

tystoimintaan ja työnantajuuteen liittyvistä vel-

voitteista ja hoitaa ne sähköisesti sekä verkostoi-

tua muiden yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa.  

oma.yrityssuomi.fi 

 

MW-Kehitys Oy:n toimisto 

hiljenee heinäkuuksi.  

Tarvittaessa tavoitat Ismon 

puhelimitse ja sähköpos-

titse. 

Aamukahvitilaisuus järjes-

tetään seuraavan kerran 

elokuun 15. päivä SPR:n ti-

loissa! Tapaamisiin! 

MÄNTTÄ-VILPPULAN 
KESÄ ON TÄYNNÄ  
TAPAHTUMIA!  

Seuraa  
http://www.manttavilp-
pula.fi/tapahtumakalen-
teri/ ja pysy ajan tasalla!  

Salsaa kattoterassilla, 
Serla-hölkkä sekä lukusia 
lavatansseja, taidetta ja 
musiikkia! 

MÄÄ OON MÄNTTÄSTÄ! 
Koko kylän luokkakokous 
entisille ja nykyisille 
mänttäläisille  
26.–28.7.2013 

Mänttä 200-rallin 40 v. 
juhla-ajot 24.8.2013 

Käy myös tykkäämässä 
taidekaupungista  
Facebookissa! 
 
Yritysuutisia:  
www.mw-kehitys.com 
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