KUTSU
Suomen Metsäkeskuksen RakPuuCe – hankkeen avulla
Ce - merkinnät käyttöön helposti ja edullisesti
Puutuotealan Ce – merkintäkoulutustilaisuus Tampereella (Technopolis Hermia 1, kokoushuone Basso 1.krs. Hermiankatu 1, 33720 Tampere) keskiviikko ja torstai 20.–21.2.2013
Suomen Metsäkeskus (RakPuuCe – hanke) tarjoaa Ce – merkintäkoulutusta
20.–21.2.2013. Kurssi alkaa joka päivä klo 09.00 ja päättyy klo 16.00.
Ce - merkinnän käyttöönotto ja sen vaatimat toimenpiteet:
 Ce – merkin käyttöönotto eri tuoteryhmillä
 FPC – manuaalin yrityskohtainen sisältö
 Yrityksen vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja suoritustasoilmoitus
 Ce – merkin käyttö
FPC – manuaalimallit ovat valmiina seuraaville tuoteryhmille:





lujuuslajiteltu sahatavara
massiivipuupaneelit (sisä- ja ulkoverhouslaudat)
lattialaudat
ikkunat – ja ovet (luonnos FPC – mallista)

Kurssin tavoitteena on tehdä jokaiselle osallistuvalle yritykselle oma FPC – manuaali RakPuuCe - hankkeen RTT:ssä hyväksyttyjen mallien pohjalta. Kurssilla luodaan yrityskohtainen FPC
-manuaali, joka yrityksessä käyttöönotettuna muodostaa CE -merkintään vaadittavan laatujärjestelmän. Kurssille osallistuvat yritykset saavat yksityiskohtaiset ohjeet oman yrityksen FPCmanuaalin tekoon. Menettelyyn sisältyy yrityskohtaista mallin työstöä ja ohjattua opastusta
FPC – manuaalin tekemisessä. Tuoteryhmästä riippuen yritys voi ottaa Ce – merkinnän
käyttöön heti kurssin jälkeen.
Koulutuspäivillä annetaan tiedot ja luodaan osanottajille valmiudet oman yrityksen rakennesahatavaran sekä puutuotteiden Ce – merkintäoikeuden käyttöönottoon. Koulutus parantaa
osanottajien laatuosaamista ja auttaa heitä ymmärtämään tuotestandardien vaatimukset.
Tuomas Lampinen Inspectalta vierailee paikalla keskiviikkona kahvin jälkeen. Hän kertoo Inspectasta yleisesti, sekä käy läpi alkutarkastuksen kulkua. Kysymyksiä kannattaa esittää.
Koulutus sisältää kurssimateriaalit osallistujille. Koulutuspaikkoja on rajoitettu määrä.
Koulutuksen hinta on 50€/pv. Yht: 100 € +(alv 0 %). Maksu laskutetaan osallistujalta jälkikäteen. Ilmoittautumiset 15.2.2013 mennessä eveliina.oinas@metla.fi, tai 050-391 4068
OHJELMA KÄÄNTÖPUOLELLA
RakPuuCe –hanke 2012 - 2014
Puutuoteasiantuntijat Mikko Peltovirta, puh. 040 5253103 ja Jouni Silvast, puh. 040 525 3204
Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Lounais-Suomi, Kuralankatu 2, 20540 Turku
puh. 020 772 6300, fax 020 772 6301, www.metsakeskus.fi,Y-tunnus 2440921-4

Ohjelma:

Tiistai 20.2.2013
klo 09.00
klo 09.30
klo 11.00
klo 12.00
klo 14.00
klo 14.30
klo 16.00

Kahvi
Rakennustuoteasetus ja Ce – merkintä puutuotealalla
Ruokailu
FPC- manuaalien sisältö ja manuaalien työstäminen yrityskohtaisesti
Kahvi
Tuomas Lampinen vierailee Inspectalta
Päivän päätös

Keskiviikko 21.2.2013
klo 09.00
klo 09.30
klo 11.00
klo 12.00
klo 14.00
klo 14.30
klo 16.00

Kahvi
FPC – manuaalien työstäminen yrityskohtaisesti
Ruokailu
FPC – manuaalien työstäminen yrityskohtaisesti
Kahvi
Yrityksen toimenpiteet CE – merkinnän käyttöönotossa
Kurssin päätös

Kurssilla valmistamme opettajan avustuksella yrityskohtaiset FPC – manuaalit, joka on edellytyksenä
Ce – merkinnälle. Työskentelyn helpottamiseksi pyydämme osallistujia ottamaan mukaan kannettavan
tietokoneen, mikäli sellaisen omistatte. Jos ette konetta omista, niin koetamme sellaisen järjestää käyttöönne. Jokainen osallistuja saa kurssin käytyään oman FPC - manuaalin. Tuoteryhmästä riippuen yritys voi ottaa Ce – merkinnän käyttöön heti kurssin jälkeen tai ilmoitetun laitoksen tekemän alkutarkastuksen tai testauksen jälkeen.

TERVETULOA!
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