
 

 

 

TUOTANNON SISÄISEN 
LAADUNVALVONNAN SERTIFIKAATTI 
0416-CPR-13336-02 
 

Inspecta Sertifiointi Oy 

P.O. Box 1000,  

Sörnäistenkatu 2 

FI-00581 Helsinki,  

Finland 

Tel.+358 10 521 600 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011  
(eurooppalainen rakennustuoteasetus, CPR), annettu 9. päivänä maaliskuuta 2011,  
mukaisesti tämä sertifikaatti myönnetään rakennustuotteelle 
 

Rakenteellisten hitsattujen teräskokoonpanojen ja tuotejärjestelmien valmistus 
Toteutusluokat EXC1 ja EXC2 
Ominaisuuksien ilmoittaminen: ZA.3.4 (Menetelmä 3a) 
 
Tuotteen on saattanut markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään 
 

SSG Sahala Oy 
Kouvola 
PL 125, FI-78201 VARKAUS 
 
ja sen valmistuspaikka on Myllytie 10, FI-45910 VOIKKAA 
 
Tällä sertifikaatilla vahvistetaan, että kaikki suoritustason pysyvyyden arviointiin ja 
varmentamiseen liittyvät ehdot, jotka on esitetty seuraavan standardin liitteessä ZA 
 
EN 1090-1:2009+A1:2011 
 
on täytetty järjestelmän 2+ mukaisesti ja että tuotannon sisäisen laadunvalvonnan  
on arvioitu olevan sovellettavien vaatimusten mukainen. 
 
Tämä sertifikaatti on myönnetty ensimmäisen kerran 2022-02-09 ja  
on voimassa toistaiseksi, ellei yhdenmukaistettua standardia, rakennustuotetta, 
AVCP-menetelmiä eikä valmistusolosuhteita tuotantolaitoksella ole oleellisesti muutettu  
tai ellei ilmoitettu tuotesertifiointilaitos ole sertifikaattia keskeyttänyt tai peruuttanut.  
Tämän sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.kiwa.com/fi. 
 
Inspecta Sertifiointi Oy, ilmoitettu laitos n:o 0416, on myöntänyt tämän sertifikaatin 2022-02-23. 
 

 
Maija Vanttaja, toimitusjohtaja 

 



 

 

 

TUOTANNON SISÄISEN 
LAADUNVALVONNAN SERTIFIKAATTI 
0416-CPR-7638-02 

 

Inspecta Sertifiointi Oy 

P.O. Box 1000,  

Sörnäistenkatu 2 

FI-00581 Helsinki,  

Finland 

Tel.+358 10 521 600 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011  
(eurooppalainen rakennustuoteasetus, CPR), annettu 9. päivänä maaliskuuta 2011,  
mukaisesti tämä sertifikaatti myönnetään rakennustuotteelle 
 

Rakenteellisten hitsattujen teräskokoonpanojen ja tuotejärjestelmien suunnittelu ja 
valmistus 
Toteutusluokat: EXC1, EXC2 ja EXC3 
Ominaisuuksien ilmoittaminen: ZA.3.2 (Menetelmä 1) ja ZA.3.4 (Menetelmä 3a) 
 
Tuotteen on saattanut markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään 
 

SSG Sahala Oy 
Laukaan tehdas 
Seppäläntie 21, 41310 LEPPÄVESI 
 
ja sen valmistuspaikka on Leppävesi 
 
Tällä sertifikaatilla vahvistetaan, että kaikki suoritustason pysyvyyden arviointiin ja 
varmentamiseen liittyvät ehdot, jotka on esitetty seuraavan standardin liitteessä ZA 
 
EN 1090-1:2009+A1:2011 

 
on täytetty järjestelmän 2+ mukaisesti ja että tuotannon sisäisen laadunvalvonnan  
on arvioitu olevan sovellettavien vaatimusten mukainen. 
 
Tämä sertifikaatti on myönnetty ensimmäisen kerran 2014-04-14 ja  
on voimassa toistaiseksi, ellei yhdenmukaistettua standardia, rakennustuotetta, 
AVCP-menetelmiä eikä valmistusolosuhteita tuotantolaitoksella ole oleellisesti muutettu  
tai ellei ilmoitettu tuotesertifiointilaitos ole sertifikaattia keskeyttänyt tai peruuttanut.  
Tämän sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.inspecta.fi. 
 
Inspecta Sertifiointi Oy, ilmoitettu laitos n:o 0416, on myöntänyt tämän sertifikaatin 2019-01-14. 
 

 
Mikko Törmänen, toimitusjohtaja 
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