
 

 

 

Sertifikaatti 

Nro 3048-08 

Inspecta Sertifiointi Oy 

P.O. Box 1000,  

Sörnäistenkatu 2 

FI-00581 Helsinki,  

Finland 

Tel. +358 10 521 600 

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt tuotesertifikaatin yritykselle 
 

Rudus Oy 
Lappeenranta, Kaakkoiskaari 
Kaakkoiskaari, 53500 Lappeenranta 
 
osoittamaan, että Inspecta Sertifiointi Oy on todennut yrityksen seuraavien 
tuotteiden ja niiden valmistuksen laadunvarmistuksen täyttävän vaatimusasiakirjojen 
TR 15:2017, InfraRYL:2006 osa 3 jakso 42000:2012 vaatimukset: 
 

Betonielementit 
Teräsbetoniset siltaelementit LIVI 
 
 
Valmistuspaikka: Lappeenranta/betonituotetehdas 
 
Yrityksellä on oikeus käyttää sertifiointimerkkiä vaatimukset täyttävissä tuotteissa. 
Sertifikaatin haltija vastaa tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. 
 
Sertifikaatti on myönnetty 2019-04-16  
(alkuperäinen myönnetty 1995-05-03). 
 

 
Mikko Törmänen, toimitusjohtaja 
 
 
 
Sertifikaatti perustuu alkutarkastukseen ja valmistajan tekemään testaukseen. 
Sertifikaatti on voimassa toistaiseksi edellyttäen, että Tuotesertifioinnin yleisiin ohjeisiin sekä 
yllä mainittuihin tuoteryhmäkohtaisiin vaatimusasiakirjoihin sisältyvät vaatimukset täyttyvät jatkuvasti. 
Voimassaolon voi tarkistaa www.inspecta.fi 
 



 

 

VARMENNUSTODISTUS 

Nro 8849-02 

Inspecta Sertifiointi Oy 

P.O. Box 1000,  

Sörnäistenkatu 2 

FI-00581 Helsinki,  

Finland 

Tel. +358 10 521 600 

 

Hyväksytty toimielin Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt tuotehyväksyntälain  
(Laki eräiden rakennustuotteiden hyväksynnästä 954/2012) mukaisen 
varmennustodistuksen yritykselle 
 

Rudus Oy 
Lappeenranta, Kaakkoiskaari 
PL 42 (Karvaamokuja 2 A), 00381 Helsinki 
 
osoittamaan, että Inspecta Sertifiointi Oy on todennut yrityksen alla mainittujen  
tuotteiden valmistuksen laadunvarmistuksen täyttävän Ympäristöministeriön  
julkaisemat Varmennustodistuksen arviointiperusteiden (TR 61:2014) 
Nestesäiliöelementit, massiivibetoniset laattaelementit ja muut massiivibetoniset 
elementit vaatimukset. 
 

Massiivibetoniset laattaelementit ja muut massiivibetoniset elementit sekä 
nestesäiliöelementit (menetelmä M3a) 
 
 
Valmistuspaikka: Kaakkoiskaari, FI-53500 LAPPEENRANTA 
 
Yrityksellä on oikeus käyttää varmennustodistusmerkkiä vaatimukset täyttävissä tuotteissa. 
Todistuksen haltija vastaa tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. 
 
 
Todistus on myönnetty 2020-12-16 (alkuperäinen myönnetty 2015-12-16). 
Todistus on voimassa 2025-12-16 saakka. 
 

 
Maija Vanttaja, toimitusjohtaja 
 
 
 
Todistus on voimassa edellyttäen, että Tuotesertifioinnin yleisiin ohjeisiin sekä yllä mainittuihin tuoteryhmäkohtaisiin 
vaatimusasiakirjoihin sisältyvät vaatimukset täyttyvät jatkuvasti. Todistus voidaan lisäksi peruuttaa, jos 
rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia vaatimuksia. 
Todistus perustuu alkutarkastukseen ja valmistajan tekemään testaukseen ja Inspecta Sertifiointi Oy valvoo 
jatkuvasti tehtaan suorittamaa sisäistä tuotannon laadunvalvontaa sekä arvioi ja hyväksyy sen. Suoritustason 
pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä on 2+. Voimassaolon voi tarkistaa www.kiwa.com/fi. 


