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Vuonna 1993 kuluttajavirasto järjesti kahdeksan tuoteturvallisuusprojektia, joihin kaikkiin Oulun kaupungin terveystarkastajat osallistuivat.
Tuoteturvallisuuslain tavoitteena on ennalta ehkäistä kulutustavaroihin liittyviä vaaratekijöitä. Tuote ei saa aiheuttaa vaaraa terveydelle tai omaisuudelle. Vuonna 1993 tuoteturvallisuuslaki laajeni koskemaan myös kuluttajapalveluja.
Markkinavalvonnan tavoitteena on poistaa myynnistä terveydelle tai
omaisuudelle vaaralliset tuotteet. Samalla pyritään saamaan tietoa
tuotteista ja niissä todetuista puutteista. Tämän hetkisenä tavoitteena on myös saada kartoitettua tuoteturvallisuuslain piiriin kuuluvat valvontakohteet sekä kertoa valmistajille tuoteturvallisuudesta.
Osallistumalla projekteihin valmistauduttiin ETA-sopimukseen, jonka
mukaan tavarat voivat liikkua vapaasti koko talousalueella. Markkinavalvonnalla tarkoitetaan myynnissä olevien tuotteiden valvontaa.
Se on viranomaisten tehtävä. Ensivalvonta on tuotteen valmistajan
tekemää valvontaa ja sillä varmistetaan, että tuote täyttää sille
asetetut vaatimukset. Markkinavalvonnan tehtävänä on myös varmistaa, että ensivalvonta on suoritettu asianmukaisesti. Liitteenä 9
kuluttajaviraston esite (1/1993): Tuotteiden turvallisuuden valvontatavat muuttuvat.
Tuotteet tai tuoteryhmät, joita projektit koskivat olivat
Tunkit
Shampoot, hiustenhoitoiaineet, suihkugeelit

Yllätys lelun sisältävät suklaamunat
Ammus- ja vesilelut, keinut ja sormivärit
Istuinhuonekalujen ja patjojen paloturvallisuus/testausraportit
Jousikäyttöiset kotikuntoilulaitteet
Tekstiilipesuaineiden, konetiskiaineiden ja astianpesuaineiden merkinnät
Lämpökynttilät ja kynttilälyhdyt
Projekteissa tarkastettiin myyntipäällysmerkinnät kaikista muista
tuotteista paitsi huonekaluista ja pat joista, joiden valvonta kohdistui paloturvallisuuden testausraportteihin.
Kulutustavaroiden myyntipäällyksissä tulee olla seuraavat tiedot
suomeksi ja ruotsiksi:
1) kauppatavan mukainen nimi
2) valmistajan tai valmistuttajan nimi
3) sisällyksen määrä
Tarvittaessa:
käyttöohjeet ja
varoitusmerkinnät
Eniten virheitä oli siinä, että tuotteista puuttui käyttöohjeet ja
varoitusmerkinnät.

TUNKIT
Valvonta-aika helmikuu.
Noin 50 myyntipaikasta tarkastettiin 31 tunkin merkinnät. Erilaisia tarkastettuja tuotteita oli yhteensä 27, joista 20 oli määräysten vastaisia. Korjauskehoituspöytäkirjat lähetettiin kohteisiin,

oli olleet märäysten vastaisia tuotteita. Lähinnä huomautet-
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tiin käyttöohjeiden ja varoitusmerkintöjen puuttumisesta.
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la) Tunkkeihin vaadittavat myyntipäällysmerkinnät
lb) Yhteenveto projektista

SHAMPOOT, HIUSTENHOITOAINEET, SUIHKUGEELIT
Valvonta-aika maaliskuu.
Tarkastettuja tuotteita oli 22, joista yksi oli määräysten vastainen. Virheellinen tuote sisälsi sinkkipyritionia 1,0 %, vaikka
KTM:n päätöksen mukaan emo säilöntäainetta saa olla kosmeettisissa
valmisteissa enintään 0,5 %. Lisäksi samasta tuotteestas puuttui
sisällön määrä. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä kosmeettisista valmisteista on määräykset säilöntä-, auringonsuoja- ja
väriaineista sekä niihin liittyvistä rajoituksista. Lisäksi emo
päätöksessä on luettelo yleisesti kosmetiikassa kielletyistä aineista. Kosmetiikan valvontaa ohjaavat tuoteturvallisuuslain lisäksi kosmetiikka-asetus (671/90) sekä kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista va1misteista (672/90).
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2a) Kosmeettisiin tuotteisiin vaadittavat myyntipäällysmerkinnät
2b) Yhteenveto projektista

YLLÄTYKSEN SISÄLTÄVÄT SUKLAAMUNAT
Valvonta-aika huhtikuu.
Suklaamunista tarkastettiin merkinnät ja lisäksi tarkastettiin,
yllätyslelun sisältävien ka1pse1ien koko. Kapselin tulee olla niin
suuri, ettei pikkulapsi voi sitä nielaista. SF S-EN 71-1 mukainen
standardi kuvaa pikkulapsen kurkkua.

Näytteeksi otettiin yhdeksän erilaista yllätys lelun sisältävää suklaamunaa. Neljässä tuotteessa oli epäselvät merkinnät. Kapselien
koko oli kaikissa tarpeeksi suuri.
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3a) Yllätyslelun sisältävien suklaamunien merkinnät
3b) Yhteenveto projektista

AMMUS- JA VESILELUT, KEINUT JA SORMIVÄRIT
Valvonta-aika toukokuu.
Tarkastettuja tuotteita oli 36, joista 14 oli määräysten vastaisia.
Kirjalliset korjauskehoitukset annettiin myYIDälöille, joissa oli
määräysten vastaisia tuotteita. Korjauskehoitteet koskivat varoitusmerkintöjä.
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4a) Lelujen myyntipäällysmerkinnät
4b) Yhteenveto projektista

ISTUINHUONEKALUJEN JA PATJOJEN PALOTURVALLISUUS/TESTAUSRAPORTIT
Valvonta-aika syyskuu.
Tarkastettiin paloturvallisuutta osoittavat testausraportit.
Projektissa kartoitettiin mahdolliset istuinhuonekalujen ja pat jojen valmistajat sekä myyntipaikat.
Pehmustettujen istuinhuonekalujen paloturvallisuudesta on annettu
asetus. Sen mukaan pehmustettu istuinhuonekalu ei saa syttyä kytevästä savukkeesta. Vaatimus täyttyy jos pehmustetut osat/materiaaliyhdistelmät eivät syty savukkeesta SFS 5291 mukaisessa kokeessa.

Samoin patjan materiaaliyhdistelmä ei saa syttyä lakanakankaalla
peitetystä kytevästä savukkeesta.
Valmistajan tai maahantuojan tulee testauttaa emo materiaaliyhdistelmät, ja nämä testausraportit tulee olla saatavilla myös myyntipaikoissa.
Tarkastettujen huonekalujen valmistuspaikkoja oli yksi ja myyntipaikkoja seitsemän.
Tuotteita tarkastettiin yhteensä 54. Tarkastuskohteissa ei yleensä
ollut testausraportteja vaan ne tilattiin valmistajilta tai maahantuojilta. Kuitenkin 19 tuotteesta jäi raportit vielä saamatta. Em.
tuotteista ja valmistajista lähetettiin lääninhallitukselle luettelo.

Patjojen myyntipaikkoja tarkastettiin 3 kpl. Niissä 17 eri tarkastetusta tuotteesta löytyi kaikista palotestausraportit.
Patjojen hyvä tulos johtuu siitä, että materiaaliyhdistelmät patjoissa ovat paljon suppeampia kuin huonekaluissa, joissa voi olla
paljon eri vaihtoehtoja niin päällyskankaalle kuin täytemateriaalille.
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5a) Asetuksen pehmustettujen istuinhuonekalujen
paloturvallisuudesta (743/90) soveltamisesta
5b) Yhteenveto projektista

JOUSIKÄYTTÖISET KOTIKUNTOILULAITTEET
Valvonta-aika lokakuu.
Kaikissa neljässä tarkastetussa eri tuoteryhmässä oli puutteita
merkinnöissä sekä itse tuotteessa. Ns. vetojousissa tulee olla turvanaru, joka estää jousen venymisen yli turvallisen pituuden ja
jousen pään hallitsemattoman sivusuuntaisen liikkeen jousen katke-

tessa. Tuotteet, joissa ei ollut turvanarua, poistettiin myynnistä.
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6a) Jousikäyttöisiin kotikuntoilulaitteisiin vaadittavat myyntipäällysmerkinnät
6b) Yhteenveto projektista

TEKSTIILIPESUAINEIDEN, KONETISKIAINEIDEN JA ASTIANPESUAINEIDEN
MERKINNÄT

Valvonta-aika marraskuu.
Tarkastettuja tuotteita oli seitsemän kappaletta, joista neljä määräysten vastaisia. Puutteellisissa merkinnöissä kauppatavan mukainen nimi puuttui. Pesuaineiden valvontaa ohjaa tuoteturvallisuuslain lisäksi pesuaineasetus (211/88) sekä kuluttajaviraston, vesija ympäristöhallituksen ja teknokemian yhdistyksen tekemä sopimus
pesu- ja puhdistusaineiden myyntipäällysmerkinnöistä.
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7a) Pesuaineisiin vaadittavat myyntipäällysmerkinnät
7b) Yhteenveto projektista

LÄMPÖKYNTTILÄT JA KYNTTILÄLYHDYT
Valvonta-aika joulukuu.
Tarkastettiin kolmessa eri myymälässä kymmenen erilaista tuotetta/lämpökynttilää ja kynttilälyhtyä. Pääasiassa kotimaisissa tuotteissa oli myyntipäällysmerkinnät kunnossa, mutta ulkomaiset tuotteet olivat erittäin vajavaisia merkinnöiltään.
Tuotteista annettiin ohjeet kaupoille lähinnä tulevaa kynttiläkautta ajatellen.
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8a) Lämpökynttilöiden ja kynttilälyhtyjen merkinnät
8b) Yhteenveto projektista

Merkinnät tarkistetaan seuraavista ryhmistä: hydrauliset ja mekaaniset tunkit
(Ei hallitunkit)
Tarvittavat merkinnät ovat:
- valmistaja ja valmistuttaja
- käyttöohjeet
- varoitusmerkinnät
T!,,}nkin käyttöohjeiden tarkastus
Tunkin käyttö on yksinkertaista ja helppoa. Näin ollen sen käyttöä
opastavaa tietoa ei välttämättä tarvita. Kuitenkin tunkin mukana
esimerkiksi pakkauksessa tai mieluummin myös tunkin rungossa.
tulee 0110 tiedot nimelliskuormasta. pienimmästä ja suurimmasta
nostokorkeudesta.
Tunkin ollessa hydraulinen on mukana hyvä olla ohjeet
hydraulinesteestä ja sen lisäämisestä. Usäksi on suotavaa esittää.
esimerkiksi kuvin. varoitusohjeet asettamisesta vinoon. maatasan
epätasaisuudesta ja sen pettämismahdollisuudesta.
Tunkin kiloien jo merkintöien tarkastus
Tunkissa tulee olla pysyvästi merkittynä sen merkki ja malli sekä
nimelliskuorma. Merkintöjen tulee 0110 pysyvässä kilvessä tai
meistettynä tai muuten pysyvästi merkittynä tunkkiin. Merkinnät
tulee olla suomen- ja ruotsinkielellä.
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MARKKINA VALVONTA
VALVQTTAVAA WOTERYHMÄÄ KOSKEVAT TIEDOT KUNNASSA fKUNTA INlllTOISSA
TUOTERYHMÄ:
TONf:::..JT
(Iäytä)
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Valvonta-aika:

7 Valyo!tayaa tuotervbmää koskevien tarkastusten lukumäärä tarkastuskohteiHain
jaoteltuna (farkasletut / vhteensä ko. tuotervhmän kohteet)
7.1 TarkasteHuja valmistuspaikkoja yhteensö (Ikm) /
/
valmistuspaikkoja kaikkiaan (Ikm):
(tarkastettu)
(vhteensö)
7.2 TarkasteHuja maahantuojien varastoja tai muila
/
tiloja yht. (Ikm) / maahantuojien varastoja toi muita
(tarkostettu)
(yhteensö)
vastaavia tiloja kaikkiaan vht. (Ikm):
7,3 Taikastettuja myyniipaikkoja yht. (Ikm) / myynti,)1
31
paikkoja kaikkiaan (Ikm):
/
(tarkastettu)
(yhteenså)
(ml. kioskit. huoltoasemat. vms.)

-

8 Tarkastettujen näytteiden (tuotteiden) lukumäärä
kaikkiaan 1):

; c, / _-,--<:2.,---1--,-(måÖr.vast.)

(vhteensö)

1) Rinnokkaisnäytteitå ei lasketa mukaan.

9 Tuotekohtaisisfa tarkastuksista seuranneet toimenpiteet
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9.1 suullisesti annettu huomautus elinkeinonharjaittajalle:

9.2 kirjallinen

(Ikm)
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ko~auskehotus:

9.3 terveyslautakunnan asettama myyntikielto:
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9.4 tuotekohtainer(neuvonta:
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10 Tuotekohtaiseen valvontaan yhteensä käytetty
työaika keskimöärin markkinavalvontajakson aikana:
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(Ikm)

(tuntia/kuukausi)
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Tarvittavat merkinnät ovat:
- kauppatavan mukainen nimi
- valmistajan tai valmistuttajan nimi tai markkinoijan taIkka myyjän
nimI. taiminimi tai aputaiminimi sekä osoJte
- sisällyksen määrä
- KTM:n påätöksen mukaiset varoitusmerkinnät (vaikea valvoo
koska ei tledetå kosmeettisen tuotteen koostumusta)
- koyttöohje jos on tarpeen
- lisäksi valmistuspaikalla ja maahantuojan varastoissa olevissa
tuotteissa pltM olla tieto sällyvyysajasto jos se on enintMn
30 kuukautto (Parasta ennen, Bäst töre .....), Ja valmistuserätunnus
- Merkinnät on oltava suomen ja ruotsin kielellä. Ruotsinkielisten
merklntöjen asemesta voidaon käyfåä no~on -toi tonskonklellslä
merkintöjä.
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7 VolyoHayaa tUQlervhmöö koskevien tarkastusten lukum6örö tarkastuskohlelHoln
I Jaoteltuno (larkosletut / vhteensö ko. luolervhm6n kohteet)
7.1 TorkasteHu)c valmislvspalkkoJa yhteel"lsa (Ikm) /
/
valmistuspaikkoja koikkioan (Ikm):
(tarkasteMu)
(vhteer\SO)
7.2 TorkosteHujo maahantuojien varastoja tai muita
/
tiloja yht. (Ikm) / maahantuojien varastoja toi muita
(tarkastettu)
(yhteenså)
vastaavia tiloia kaikkiaan yhl. (Ikm):
7.3 Tor'kosteHujc myyntlpoikkoja yht, (lkm) / myynti·
paikkoja kolkkloon (lkm):
/
(tarkosfeMu)
(yhteenså)
(ml. kioskit. huoltoosemat, yms.)
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8 TorkosteHuJen nöyttelden (luoHeiden) lukumäärä
kaikkiaan 1);
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9 Tuolekohtolslsto tarkastukslsto seurannellt tolmllnpKeet
(lkm)

9.1 suullisesti annertu huomautus ellnkelnonharlolttajalle:

9.2 kirjallinen

(lkm)

ko~auskehotus:

9.3 terveyslautakunnan oset1ama myyntikielto:

(Ikm)

9.4 tuotekohtalnen neuvonta:
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10 Tuot.kohtClI$..n valVQntoon yhteensä köyteHy
työolko kesklrTlÖÖrin morkklnovolvontojokson aikana:
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3.2.

Suklaamunan sisällä oleva kapseli
Suklaamunan sisällä olevan yllätyksen tulee
olla suljettuna kapseliin.
Kapselin koko on oltava sellainen, ettei se
mahdu lapsen ruokatorveen.
Kapselin koko voidaan todeta erityisellä standardissa SFS-EN
71-1 (Lelujen turvallisuus. Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet.) määritellylla testisylinterillä. Kapselin ei saa mahtua halkaisijaltaan 31,7 mm olevaan testisylinteriin.
Lisäksi kapseli pitää tehdä niin vaikeasti
avattavaksi, ettei pieni lapsi pysty sitä yksin avaamaan.

3.3. Vaadittavat merkinnät
Suklaamunaa suojaavaan kääreeseen on riittävän
suurin kirjaimin laitettava varoitusmerkintä:
SISÄLLÄ YLLÄTYSLELU.
YLLÄTYSLELUA EI ALLE 5 VUOTIAILLE.
Varoitusmerkintä tulee sijoittaa nlln, ettei
se peity kääreen poimuihin. Se on painettava
muusta tekstistä erottuvalla värillä.
Kapselin sisällä on oltava lipuke, jossa on
varoitusteksti: HUOMIO.
YLLÄTYSLELUA EI ALLE
5 -VUOTIAILLE.
PIENET OSAT VOIVAT AIHEUTTAA
TUKEHTUMISVAARAN JOUTUESSAAN KURKKUUN TAI NENÄÄN.
Suklaamunan kääreeseen merkittäväksi velvoitettu teksti on laitettava myös vähittäismyymälöissä käytettäviin pakkauksiin. Tekstikoon
on oltava pakkauksen koon huomioiden suuri ja
näkyvällä paikalla.
Vaaditut tiedot tulee olla sekä suomem että
ruotsin kielellä.
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MARKKINA VALVONTA
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7 Valvottavaa tuotervhmää koskevien tarkastusten lukumäärä tarkastuskohteittaln
jaotelluna (tarkastetut / yhteensä ko. tuoteryhmän kohteet)
7.1 Tarkastettujo valmistuspaikkoja yhteensä (Ikm) /
valmistuspaikkoja kaikkiaan (Ikm):
/
(yhteensä)
(tarkastettu)
7.2 Tarkastettuja maahantuojien varastoja tai muita
tiloja yh!. ((km) / maahantuojien varastoja tai muita
/
(tarkastettu)
(yhteensä)
vastaavia tiloja kaikkiaan yh!. (Ikm):
7.3 Tarkastettujo myyntipaikkoja yht. (Ikm) / myyntipaikkoja kaikkiaan (Ikm):
(ml. kioskit, huoltoasemat. yms.)

(tarkastettu)

8 Tarkastettujen näytteiden (tuotteiden) lukumäärä
kaikkiaan 1):

---- /

d.-

/

(määr. vost.)

~.

:x.'tO
(yhteensä)

'3
(yhteensa)

1) Rinnakkaisnåytteitå ei lasketa mukaan.
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9 Tuotekohtaisista tarkastuksista seuranneet toimenpiteet
9.1 suullisesti annettu huomautus elinkeinonharjoittajalle:

(Ikm)

9.2 kirjallinen korjauskehotus:

(Ikm)

9.3 terveyslautakunnan asettama myyntikielto:

(Ikm)

9.4 tuotekohtainen neuvonta:

(Ikm)

9.5 muu toimenpide. mikä?
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10 Tuotekohtaiseen valvontaan yhteensä käytetty
työaika keskimäärin markkinavalvontajakson aikana:

(Ikm)

_ _ _ _ _(tuntia/kuukausi)

yllätyksen
on 01 tava
kapselin
.sisällä

Nimi

kapse 11 ei
mahdu kokonaan testisy11nteriin

kapseli on
vaikeasti
avattava

kääreessä
varoi tusmerkintä

erottuuko
hyvin tekst i kääreestä

kapselin
sisällä
varoi tustekstilipuke

Suomen Ja
Ruotsin
kielellä

myymäläpakkauksen
varoi tusteksti

X

X

X

X

X

X

X
X

2. Papukaija -suklaamuna

X

X

X

X

X

X

X
X

3. Tivoli -suklaamuna

X

X

X

X

X

X

X
X

Circus -suklaamuna

X

X

X

X

X

X

X
X

5. Dinosaurus -suklaamuna

X

X

X

X

kirjainten
väri tei}dq)

X

X
X

6. Jokeri -suk1aamuna

X

X

X

X

teksti piene1lä

X

X
X

lrtokennoja/ei
var.tekstejä

Kinder -suklaamuna

X

X

X

X

X

X

X
X

ei var.tekstejä

X

X

X

X

löytyy,
mutta epäselvä kääreessä

X

~

X

X

X

X

X

X

X
X

X

l.

4.

7.

Kukon yllätys

8. Tipitii
(- kauppa tavan

muk. nimi puuttuu)

9. Pikku Kyöpe linvuori
-suklaamuna

teksti pienellä Ja
poimuissa

-

muutama i rtomuna
ei myym. pakkaus ta

X

'.

KULUTIAJAVIRASTO
Eeva Kellaniemi
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LELUJEN MERKINNAT tarkistetaan seuraavista leluryhmislö: ommuslelul. vesilelul.
keinut ja sormiväril.
TaNiltavat merkinnät avat
- valmistaja tai valmisluftaja
- varaitusmerkinnät
Kuhunkin leluryhmäön vaadittaval varaitusmerkinnat on esiletty alla. Siinö on myös
viittaus telustandardin SFS-EN 71- 1 "Lelujen turvalliSUus
Mekaaniset jo fysikaaliset
ominaisuudet" kolltaan. johon varoitusmerkintö tai köytlöollje perustuu.

AMMUSLELUT
- SFS-EN 71-1 kahta 6.6
- käyt1öohjeel. joissa kiinnitetöän I)uomiala muun kuin valmistajan
toimittaman tai suasitteleman ammuksen käyllään jo toisto Il(?nkilää
kohti t6htäämiseen liittyviin vaaroihin. (Esim. Käytä voin mukana atevia
ammuksia. Ätä ammu päin taisto ihmisiä.)
- vesipyssyissö riittää käyttäahjeeksi huomautus. jossa kielletään
käyttämästä ammuksena muuta nestettä kuin vettä
- koska ammuslelut toimintansa vuokSI eiväl selväsli savellu pikkulasten
leluiksi. ei niissä tarvilse 0110 merkinläa "Ei olle 3-vuatiaille- (SFS-EN 71,}
kohta 6.2)
VESI LELUT

- SFS-EN 71-1 kohta 610
'Varoitus: Käytetään ainoastaan vedessö. missä lapsi voi seisoa ja an
aikuisen valvannassa-.
- Tämä varaitus on merkittävä pysyvästi jo letusla poikkeavaIlo värillö
vähintään 3 mm korkeilla kirjaimilla. Puhallettavissa leluissa merkintä saa
alla enintään 100 mm etäisyydellä venltiltistä.
KEINUT
- SFS-EN 71-1 kahta 6.4
- keinuihin on liitettävä ahjeel. joissa huomautetaan. että tärkeimmät
asat
(ripustusjärjestelmät.
kiinnitykset.
kiinnitysalustat
ym.)
an
tarkastettava ja huolleftava säännöllisesti Otljeissa on korosteltava. elta
suarittamatta jääneiden tarkastusten seurauksena lapsi saattaa pudota
Ohjeissa on ilmoitettava. miten lelu kootaan aikealla tavalla ja tadettava
mitkä osat saattavat olla vaaraksi. jas telu kootaan väärällä tavalla.
(Esim. Tarkista keinun kiinnitys säännöllisesti.)
SORMIVÄRtT
'Ei sovellu alle 3 -vuatiaille lapsille. kasko väriä ei saa jautua suuhun'.
Lisäksi suasitellaan seuraavanlaista käyitäohjetta: "Sarmiväreillä leikitään
aikuisten valvannassa. Kädet pestään huolellisesti leikin jälkeen:

MARKKINA VALVONTA
VA 1VO TTA YAA ruOTERYHMÄÄ KOSKEVAT TIEDOT KUNNASSA (KUNTA YHTYMÄSSÄ
TUOrE RYHMÄ:

Ammuslelut

I0 -

Valvanla-aika:

-:.:LI,

S-/

(löytö)

7 yolvoHayoo luolervhmää koskevien tarkaslusien lukumäärä larkosluskohtel11aln
I jooleNuna (larkostetu1 / yhteensä ko. tuoteryhmän kohleet)
7.1 TarkasteHuja valmisluspaikkoja yhteens6 (Ikm) /
volmisluspaikkojo kaikkiaan (Ikm):
/
(yhteens6)
(tarkosteHu)
72 TarkasteHuja maahanluojien varasloja toi muilo
I
!iloja yh!. (Ikm) / maahantuojien varastoja toi muita
(yhleens6)
(tarkasteHu)
vastaavia tiloia koikkioan yh!. (Ikm):
7.3 TarkosteHuja myyntipaikkoja yhl. (Ikm) /myyntipaikkoja kaikkiaan (Ikm):
(ml. kioskit. huallaosemol. yms.)

3

/ Y\ .

(tarkosteHu)

8 TarkasteHujen näytteiden (luoHeiden) lukumäärä
kaikkiaan 1):

.5D

(yhfeens6)

/ ----'::~~--"0_

I '-(

(m66r.vast.)

(yhteens6)

1) RinnakkaisoöyHeitö ei lasketa mukaan.

9 Tuolekohtaisista tarkastuksista seuranneel loimenpiJeel

-

9.1 suullisesti anneHu huomautus elinkeinonharjoiHajalle:

0

9.2 kirjallinen karjauskehofus:

(Ikm)

(Ikm)

9.3 terveyslautakunnan O5el1ama myyn!ikiello:

-

(Ikm)

9.4 tuotekahtainen neuvonla:

<0

(Ikm)

9.5 muu toimenpide, mik6

?

-

10 Tuolekohlaiseen volvontaon yhteensä köy1elly
tyäaika keskimäärin markkinavalvonlajakson aikana:

(Ikm)

_ _ _0:::::-._(luntio/kuUkOUSI)

MARKKINA VALVONTA
VA 1VOlTA VAA WOrERYHMÄÄ KOSKEVAf TIEDOT KUNNASSA/KUNTA YHTYMÄSSÄ
ruOTERYHMÄ: Vesilelut
(löytö)

Vatvonta-aika:

_

7 yolvoHavoo luotervhmää koskevien tarkostuslen lukumäärä tarkostuskahteHtaln
jaaleltuna (larkostelut / yhteensä ko. fualeryhmän kahteel)
7.1 TarkosteHuja valmistuspaikkoja yhteens6 (Ikm) /
valmistuspaikkoja kaikkiaan (Ikm):
/
(yhteens6)
(tarkosteHu)
7.2 TarkasfeHuja maahantuojien varastoja tai muita
/
tiloja yht. (Ikm) / maahantuojien varastoja toi muila
(tarkasteHu)
(yhteens6)
vastaavia tiloia kaikkiaan yht. (Ikm):
7.3 TarkosfeHuja myyntipaikkoja yht. (Ikm) / myynti·
'" 0
eI
paikkoja kaikkiaan (Ikm):
/ n. •.,1..
(larkasteHu)
(yhteens6)
(ml. kioskit. huoltoasemat. yms.)

8 TarkosteHujen näytleiden (luaHeiden) lukumäärä
kaikkiaan 1):

___5'__ / _---.:./.....:3=
(m66r.vasl.)

(yhteens6)

1) Rinnakkaisnäyt1eilö ei loslceta mukaan.

9 Tuolekahlaisista tarkastuksisla seuranneet taimenpiieet
(lkm)

9.1 suullisesti anne liu huomautus elinkeinanharjaiHajalle:

'1

9.2 kirjallinen ko~auskehotus:

(Ikm)

9.3 terveyslautakunnan aseliama myyntikielto:

-

(lkm)

9.4 tuotekohtainen neuvonta:

L-t

(Ikm)

9.5 muu toimenpide. mik6 ?

.
10 Tualekohtaiseen vatvontaan yhteensä käyfelty
työaika keskimäärin markkinavalvontajakson aikana:

(Ikm)

_ _ _G_'_(tunlia/kuUkaUS 1)

MARKKINA VAL VONTA
VALVQTTAVAA nJOlfRYHMAÄ KOSKEVAT TIEDOT KUNNASSA/KUNTAYHTYMÄSSÄ
TUOTERYHMÄ: --'K.cce"-'i'-'-n'-'u=-.:t'-----

_

Valvanla-aika:

_

(löytÖ)

7 Vatvat1ayaQ tuofervbmää koskevien lorkoslus1en lukumäärä larkasluskoblelt1aln
JaoleHuna (larkaslelut / ybteensä ko. luaterybmän kohleet)

I

7.1 Tarkaslet1uja valmistuspaikkoja yhteens6 (Ikm) /
valmisluspaikkoja kaikkiaon (Ikm):

/
(yhleens6)

(larkasleMu)

7.2 TarkasleHuja maahantuojien varastoja loi muila
tiloja yhl. (Ikm) / maahantuojien varaslaja loi muita
vastaavia tiloio koikkioan yht. (Ikm):
7.3 TarkasteHuja myyntipaikkoja yht. (Ikm) / myynti·
paikkoja kaikkiaan (ikm):
(ml. kioskit. huoltoasemal. yms.)

8 TarkasleHujen näy11eiden (luot1eiden) tukumäärä
kaikkiaan 1):

/
(torkasleMu)

,Lj

(yhleens6)
yt,

/

(lorkosleMu)

7

(yhteens6)

/_-=.3=--

(m66r.vast.)
1) Rinnakkaisnåy1ieilå ei Iasl<ela

.;;1...0

(vhteens6)

mukaan.

9 Tuolekohlaisisla tarkastuksisla seuranneelloimenpHeel
(Ikm)

9.1 suullisesti an0eMu huomaulus elinkeinonhorjoiMojolle:

9.2 kirjallinen korjauskeholus:

3

(Ikm)

(Ikm)

9.3 terveyslautakunnan oseMama myyntikielto:

9.4 tuotekohlainen neuvonta:

9.5 muu loimenpide. mik6

;:::-

(Ikm)

J

?

,.,

10 Tualekohlaiseen valvontaan yhteensä käy1eHy
työaika keskimäärin morkkinavalvontojokson oikona:

'"

-

(Ikm)

_ _ _~("'::..'_ (Iuntio/kuukousi)

MARKKINAVAL VON TA
VALYOUAVAA WOTfRYHMÄÄ KOSKEVAT TlEDor KUNNASSAIKUNrAYHTYMÄSSÄ

TUOTE RYHMÄ: Sormivärit
(löytö)

Vafvonla-aika:

_

7 vatvoHovaq tuotervhmää koskevien tarkaslusJen lukumäärä tarkasluskohleHtoln
jaoteHuna (larkosletuf I yhteensä ko. tuoleryhmän kohteet)
7.1 TarkasleHuja valmistuspaikkoja yhteensa (Ikm) /
valmistuspaikkoja kaikkiaan (Ikm):
/
(vhteensa)
(tarkasfeHu)
7.2 TarkasteHuja maahantuojien varastoja loi muita
tiloja yhf. (Ikm) I maahantuojien varastoja tai muita
/
(tarkasteHu)
(yhteensa)
vastaavia tiloja kaikkiaan yhf. (Ikm):
7.3 TarkasteHuja myynfipaikkoja yhf. (Ikm) / myyntipaikkoja kaikkiaan (Ikm):
(ml. kioskit. huoltoasemat. vms.)
8 TarkosteHujen nöy11eiden (luoHeiden) lukumäärä
kaikkiaan 1):

,z,

15

/i! ,

(tarkasfeHu)

(yhteens6)

_-----"<2<:>--_ / 3"------_
---"'0

(maar.vasf.)

(yhteensa)

1) RinnokkaisnOytfeilå ei lasketa mukaan.

9 Tuatekohloisisto tarkastuksista seuranneet toimenpiteet
(Ikm)

9.1 suullisesti anneHu huomautus elinkeinonhorjoiHajolle:

<3

9.2 kirjallinen korjauskehotus:

(Ikm)

(Ikm)

9.3 terveyslautakunnan ase Homo myyntikielto:

'>-~

9.4 tuotekahtainen neuvonta:

(Ikm)

9.5 muu toimenpide. mika?

-

10 Tuotekohtaiseen valvonlaan yhleensä käy1etty
tyäaika keskimäärin markkinavalvonlajakson aikana:

J--.-

(Ikm)

(tuntia/kuukausi)

·

__

_--

._-----

ASETUS PEHMUSTETTUJEN ISTUINHUONEKALUJEN PALOTURVALLISUUDESTA (743/90) JA
SEN SOVELTAMISESTA

ASETUS EI KOSKE
1)
VUOTEITA
2)
HUONEKALUJA. JOTKA PÄÄLLYSTETÄÄN TILAAJAN TOIVOMUSTEN MUKAISELLA
VERHOILU MATERIAALILLA. JOKA EI KUULU HUONEKALUILLE TARKOITETIUUN
VALIKOIMAAN
3)
PELKÄSTÄÄN ULKOKÄYTIÖÖN TARKOITETTUJA HUONEKALUJA
4)
KÄYTETIYJÄ HUONEKALUJA

ASETUSTA SOVELLETAAN:
ISTUINOSAN LISÄKSI SELKÄNOJA JAITAI KÄSINOJA
RUNKORAKENTEEN PÄÄLLÄ KIINTEÄ TAI IRRALLINEN PEHMUSTE JA PÄÄLLYS·
KANGAS. NAHKA TAI VASTAAVA PÄÄLLYSMATERIAALI
SELKÄNOJAN TAI KÄSINOJAN PEHMUSTE JOLTAKIN OSALTA ON YHTEYDESSÄ
ISTUINOSAAN ELI YHTYMÄKOHDASSA ON VAKO. JOHON PALAVA SAVUKE VOI
JOUTUA
ROTIJNKIHUONEKALUT. JOS NE MYYDÄÄN ISTUIN- JA SELKÄNOJATYYNYILLÄ
VARUSTETTUNA
DIVAANIT ELI LEPOTUOLIT
EI SOVELLETA:
EI OLE ISTUINOSAAN YHTYVÄÄ SELKÄNOJAN TAI KÄSINOJAN PEHMUSTEOSAA
(ESIM. KONTTORITUOLI. KEITTIÖTUOlI)
ILMAN SELKÄNOJAA OLEVAT PEHMUSTETUT JAKKARAT JA PIANOTUOLIT
JOS PÄÄLLYSKANKAAN LISÄKSI ON VAIN VÄLIKANGAS ILMAN PEHMUSTETIA

LS~ ~UONEK!.'LUT.

TESTI MENETELMÄ:
PEHMUSTETIUJEN HUONEKALUJEN
SYTTYVYYS. (SYTYTYSLAHTEENA KYTEVA SAVU KE)

MENETELMÄLLÄ TUTKITAAN PEHMUSTETTUJEN HUONEKALUJEN MATERIAALIYHDISTELMIEN svnvvyyS. KUN SYTYTYSLÄHTEENÄ ON KYTEVÄ SAVUKE
MENETELMÄ MÄÄRITIÄÄ VAIN HUONEKALUUN KÄYTETTYJEN MATERIAALIEN
(PÄÄLLYSKANGAS. VÄLIKANGAS. PEHMUSTE) YHDISTELMÄN SYTTYVYVDEN
MUTIA EI VALMIIDEN HUONEKALUJEN SYTIYVYYnÄ. VAIKKA NIISSÄ OLISIKIN
VASTAAVAT MATERIAALIT
RUNKORAKENTEIDEN EI KATSOTA KUULUVAN MATERIAALIYHDISTELMÄÄN

L.\\\ L

TarkasteHavat asiakirjat:
Standordin SFS 5291 mukaisien vaatimusten täyttäminen voidaon osoittaa esim.
VIT.n palotekniikan loboratorion. tutkimusselostuksella. Standardin SFS 5291
rinnalla muita hyväksyttäviä testausstandordeja avat:
- NORDTEST-menetelmä [)JI flRf-839----.
- kansainvälisen standardliJSO 8191-1 \
- saksalainen standardi DIN 54 342 Iei! i
- ranskalainen standardi NF D 60 - 011
- englantilainen standardi BS 5852:Part 1:cigarette test
-IMO Resolution A652(16). cigarette test.
Asiakirjat avat riittäviä. mikäli testauksesta käy ilmi standardien mukaisten
savuketestien tekeminen ja testissä käytetty pehmustemateriaali sekä standardin
mukaisten vaatimusten tayttäminen.
Tutkimusselostuksessa tai lausunnossa on oltava maininta. että tuate ei syty
kytevästä savukkeesta tai että se läpäisee aa standardin mukaisen testin.
Pelkkä tieto siitä. että kokeita on tehty. ei riitä.
Selostukset tulee olla suomen@ruatsin kielellä.

Merkinnät
Istuinhuonekalujen
palotuNallisuudesta
ei
tarvitse
0110
merkintää
myyntipäällyksessä. Riittää että se voidaan osoittaa valvontaviranomaiselle
hänen pyynnästään. Kaikissa kulutustavaroissa pitää 0110 merkintäosetuksen
(97/87) mukaiset merkinnät.

'S'~

-

MARKKfNAVALVONTA

,

VA1YOUAVAA Tl/OTERYHMÄÄ KOSKEVAT rlEDOr KUNNASSA/KUNTAYHTYMÄssA
TUOfERYHMA:

PATJAT

Valvonta-aika: SYY'!' t::UU -

_

q

~

(lÖytÖ)

7 YalvotJOYaa l\lofervbmöä koskevien tarkastusfen lukumäärä larkastuskoblenlaln
jaolenuna (1arkaslelul / ybteensö ko. luolerybmän kobleet)

7.1 TarkasletJuja valmisluspaikkoja yhteens6 (Ikm) /
valmisluspaikkoja kaikkiaan (Ikm):

-

(yI1Ieens6)

(IarkosleMu)
7.2 TarkasfeHuja maahantuojien varastoja loi muita
Iiloja yhl. (Ikm) / maahantuojien varastoja loi muila
vastaavia lilaia kaikkiaan vhl. (Ikm):
7.3 TarkasteHuja myyniipaikkoja yhl. (Ikm) / myynti·
paikkoja kaikkiaan (Ikm):
(ml. kioski!. huolloasemat . yms.)
8 TorkasteHujen näytJeiden (1uotJeiden) lukumäärä
kaikkiaan 1):

-

/

-

/

(IarkasteMu)

-3

(yhleens6)

/

(torkasleMu)

I';$"
(yhteens6)

_----"O=,,---_ / _--,-'_1-,,(m66r.vasl.)

(yhteens6)

1) Rinnakkaisnåyt1eilå ei laske la mukaClC\.

9 Tuofekobtaisisla tarkasluksista seuranneetloimenpifeet
(Ikm)

9.1 suullisesfi annetJu huomaulus elinkeinonharjoiHajalle:

9.2 kirjallinen

ko~auskehotus:

(Ikm)

(Ikm)

9.3 terveyslautakunnan aseHomo myyntikiello:

'3

9.4 tuatekohtainen neuvonta:

9.5 muu toimenpide. mik6

1<' e.iA.o h..~ ~\."" th
l ~ l..::.
-h-- ~-"'" u l>

(Ikm)

?

ko< l.-.. ~ ,,-lL~
fv,. Lo \- .-ui

rr-'1 '( "",c:. -

~

10 Tuotekohtoiseen valvontoan yhteensä käy1eHy
työaika keskimäärin markkinavalvontajakson aikana:

(Ikm)

___j=,-_(tunlla/kuukaUSI)

i

MARKKINA VAL VONTA
VALVOlIAVAA nLOTfRYHMÄÄ KOSKEVAT TIEDOT KUNNASSA/KUNTAYHTYMÄSSÄ
ruOTl:RYHMÄ: PEHMUSTETUT ISTUINHUONEKALU'IValvonlo-aika: ~y'(.s.K'-'~

-q ~

(löytö)

7 VotvoHovaa tuotervhmÖÖ koskevien lorkaslus1en lukumäärä larkasluskohleHlaln
'jaoleHuna (larkaslelu1 / yhleensä ko. luoteryhmän kohteet)
7.1 TorkasleHuja valmistuspaikkoja yhleens6 (Ikm) /
valmistuspaikkoja kaikkiaan (Ikm):

I

/

(yhleensä)

(IarkasteHu)
7.2 TorkasleHuja maahanluajien varaslajo toi muila
tiloja yh!. (Ikm) / maahanluajien varastoja loi muila
vastaavia tilaia kaikkiaan vh!. (lkm):
7.3 TorkasteHuja myynlipaikkojo yh!. (lkm) / myyntipaikkoja kaikkiaan (Ikm):
(ml. kiaskit. huoltoasemat. yms.)
6 TorkasteHujen näyNeiden (IuoHeide!1) lukumäärä
kaikkiaan 1):

-

/

(tarkasleHu)
~

I

(yhteensä)

/

(larkasteHu)

al
(yhteensä)

_-.,-'_Cf_ / ---'5"----'-'1_
(m6är.vas!.)

(yhteensä)

1) Rinnokkoisnöyt1eil6 ei Iosl<elo muko()(1.

9 Tuolekohlaisisla tarkasluksisla seuranneet faimenpiJeet
9.1 suullisesti anne Hu huomautus elinkeinonharjoiHajalle:

(Ikm)

9.2 kirjallinen ka~auskehatus:

(lkm)

9.3 terveyslautakunnan aseHomo myynlikiello:

(Ikm)

9.4 lualekahlainen neuvonla:

7-

(Ikm)

9.5 m~u toimenpide. mikä? \
("
"\
t:.'-"'. '- \\ 1-<.
....."11 vv>-..,i.:l Le.
c ko, ...... S
h 1 e- I-h
-Iv-. ~ ""'- '-<1. S"C la s -i'-<." r<.Ji

110 Tuolekohlaiseen voivaniaan yhleensä käylelty
työaika keskimäärin markkinavalvonlojakson aikana:

(Ikm)

_--,,-;:}"--!.-:r-_ _( IunIia / kuuk 0 US 1)

Merkinnät tarkistetaan jousikäyttöisistä kotikuntoilulaitteista
Tarvittavat merkinnät ovat:
- valmistaja tai valmistuttaja
- kauppatavan mukainen nimi
- laitteen kokoamisohjeet. jos laitteet myydään osina kuluttajalle
- varoitusmerkinnät
- käyttöohjeet. joista tulisi käydä selville seuraavat seikat:
1. laitteen käyttöön liittyvät vaarat (turvallisuusohjeet)
2. syy venytyksenrajoituslaitteen välttämättömyyteen
3. jos turvanarut on pakkauksessa irrallaan. ohjeet niiden oikeaan
kiinnittämiseen
4. liikkeiden oikeat ja turvalliset suoritustavat
5. käyttäjän fyysisten ominaisuuksien asettamat rajoitukset
liikkeiden suorittamiselle (esim. selkävaivat tai ikä)
6. kehotus kääntyä tarpeen vaatiessa lääkärin puoleen (esim.
vähän liikuntaa harrastaneet tai tukielinsairauksista kärsivät)
ennen säännöllisen käytön aloittamista
Merkinnät tullee olla suomen- ja ruotsinkielellä
Mikäli merkinnät ovat puutteelliset. elinkeinonharjoittajalle tulee
antaa kohtuullinen määräaika merkintöjen korjaamiseksi ja sen
jälkeen on tehtävä uusintatarkastus. Jos korjauksia ei ole tehty.
tulee laitteet asettaa myyntikieltoon.

Ohjd::jou.pcu

\\\.
\C_
.'

MARKKINA VAL VONTA
VALYOUAVM ruOTERYHMÄÄ KOSKEVAT TIEDOT KVNNASSAlKUNTAYHTYMÄSSÄ'
......rOOS 1r I1Y 7TUt<J eT
TUOTERYHMÄ: t::Cf77I::.O'Nnl '--oL/t11TGC=-r
Valvonta-aika: ,J.....Ok;;'l-J::.0cJ (täytä)

9' -3

7 Yalyottovga tuotervhmää koskevien tarkastusten lukumäärä tarkastuskohteittain
jaoteltuna (tarkastetu! / yhteensä ko. tuoteryhmän kohteet)
7.1 Tarkastettuja valmistuspaikkoja yhteensä (Ikm) /
valmistuspaikkoja kaikkiaan (Ikm):
/
(tarkastettu)
(yhteensä)
7.2 Tarkastettuja maahantuojien varastoja tai muita
0
tiloja yht. (ikm) / maahantuojien varastoja tai muita
/ -1 tJ:
(tarkastettu)
(yhteensä)
vastaavia tiloja kaikkiaan yht. (Ikm):
7.3 Tarkastettuja myyntipaikkoja yht. (Ikm) / myynti- /
paikkoja kaikkiaan (Ikm):
(tarkastettu)
(yhteensä)
(ml. kioski!. huoltoasema!. yms.)

-

•

8'1-

6

8 TarkasteItujen näytteiden (tuotteiden) lukumäärä
kaikkiaan 1):

_----1.4'_ / __7'_
(mäör.vast.)

(yhteensä)

1) Rinnakkaisnäytteitä ei lasketa mukaan.

9 Tuotekohtaisista tarkastuksista seuranneet toimenpiteet
9.1 suullisesti annettu huomautus elinkeinonharjoittajalle:

9.2 kirjallinen

ko~auskehotus:

'-1

(Ikm)

.3

(Ikm)

(Ikm)

9.3 terveysiautakunnan asettama myyntikielto:

9.4 tuotekohtainen neuvonta:

'-1

(ikm)

9.5 muu toimenpide. mikä?

(Ikm)

10 Tuotekohtaiseen valvontaan yhteensä käytetty
työaika keskimäärin markkinavalvontajakson aikana:

_--""--__(tuntia/kuukausi)

-

,

- '.

.

Pesuaineasetus ja asetus kulutustavarasta annettavista tiedoista
Tarvittavat merkinnät ovat:

- kauppatavan mukainen nimi
- valmistajan tai valmistuttajan nimi
- sisällyksen määrä
- koostumustiedot oheisen pesu- ja puhdistusaineiden
myyntipäällysmerkintöjä koskevan sopimuksen mukaan
- käyttöohje ja säilytysohje jos on tarpeen
- merkinnät on oltava suomen ja ruotsin kielellä.

- q

,,-<:'. (Y. D, i ·.x·.'. ti ''-..{ 0

_ 0('"< r;".'-/t:!!c.J '.:Ji ... ·1' . ~
. r~j

,

OhjekiSa
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MARKKINA VALVONTA
VALVOUAVAA TUOTERYHMÄÄ
KOSKEVAT TIEDOT KUNNASSAtKUNTAYHTYMÄSSÄ
,
TUOTERYHMÄ: 7<:"..',
(Iäytä)

l.<

a..., :-, '1':"'7

Valvonta-aika:

II / t(.:s

7 yalyoltayaq fuotervhmää koskevien tarkastusten lukumäärä tarkastuskohteittain
;aoteituna (tarkastettrt / yhteensä ko. tuotervhmän kohteet)
7.1 TarkasteItuja valmistuspaikkoja yhteensä (Ikm) /
- /
valmistuspaikkoja kaikkiaan (Ikm):
(vhteensä)
(tarkasteHu)
7.2 TarkasteItuja maahantuojien varastoja tai muita
tiloja yht. (Ikm) / maahantuojien varastoja toi muita
I
(yhteensä)
(tarkastettu)
vastaavia tiloia kaikkiaan yht. (Ikm):
7.3 TarkasteNu;a myyntipaikkoja yht. (Ikm) / myyntiI
f
IIS
paikkoja kaikkiaan (Ikm):
I
(yhleensä)
(tarkastettu)
(ml. kioskit, huoltoasemat. yms.)

--

J TarkasteNujen näyHeiden (tuoNeiden) lukumäärä

I ,<aikkiaan 1):

//

_ _ _'-'---... 1
(mäÖr.vost.)

.~

_

(vhleensö)

1) Rlnnakkaisnåy1teitå ei lasketa mukaan.

9 Tuotekohtaisista tarkastuksista seuranneet toimenpiteet

II

9.1 suullisesti annettu huomautus elinkeinonharjoiHajalle:

9.2 kirjallinen

ko~auskehotus:

(Ikm)

(Ikm)

9.3 terveyslautakunnan asettama myyntikielto:

(Ikm)

'.A tuotekahtainen neuvonta:

(Ikm)

9.5 muu toimenpide. mikö?

(Ikm)

10 Tuotekohtaiseen valvontaan yhteensä käytetty
työaika keskimäärin markkinavalvontajakson aikana:

?

___v=-_,(Iunlio/kuukaus i)

,

, \

"
,

/

..
MERKINNÄT
LÄMPÖKYNTTlLÖISSÄ
MYVNTlPAALLYKSISSÄ OVAT SEURAAVAT:

TARVITTAVAT

JA

Liite 1
KYNTTlLÄLYHTYJEN

1 VALMISTAJA TAI VALMISTUTTAJA

2 KAUPPATAVAN MUKAINEN NIMI (esim. kynttilä / kynttilälyhty)

3 SISÄLLYKSEN MÄÄRÄ
Merkitään kulutustavarasta anneltavista tiedoista annetun asetuksen (97/87)
3 §:n mukaisesti
4 VAROITUSMERKINNÄT JA KÄvrrÖOHJEET

Merkitään edellä mainitun asetuksen 4 §:n mukaisesti
LISÄKSI VAROITUSMERKINNÖiSTÄ JA KÄvrrÖOHJEISTA ON OTETTAVA HUOMIOON SEURAAVAA:

Jos
kulutustavara
myydään
myyntipäällyksessä,
tarvittavat
varoitusmerkinnät ja käyttöohjeet on oltava joko myyntipäällyksessä tai
erillisessä päällykseen Iiitetyssä Iipukkeessa (tietojenantoasetuksen 3 §),
Merkinnät päällyksen sisälle tai itse tavaraan liitetyssä Iipukkeessa, tai ilse
tavarassa voidaan myös hyväksyä. Jos kulutustavara myydään ilman
myyntipäällystä, tarvittavat varoitusmerkinnät ja käyttöohjeet on oltava
tavaraan Iiitetyssä Iipukkeessa tai itse tavarassa (6 §),
- Lämpökynttilöissä ja kynttilälyhdyissä on oltava seuraavat varoitusmerkinnäl
ja käyttöohjeet edellä mainituin tavoin merkiityinä. Merkintöjen sanamuoto ei
ole ehdottomasti velvoittava.
Lämpökvnttilät:
~:poltettava vain palamattomalla alustalla
kynttilä ei saa olla lähellä syityviä materiaaleja
palavaa kynttilää ei saa jättää varlioimatta
'kynttilän päälle ei saa pudottaa ylimääräisiä esineitä, esim. tulitikkua.
~alavaa kynttilää ei saa liikutella
'sammutettava aina tukahduttamalla
~seiden kynttilöiden välinen etäisyys oltava vähintään 3 cm.
Kynttilälyhdvt:
Iyhty ei saa olla kosketuksissa syityvien materiaalien kanssa
kynttilän päälle ei saa pudottaa ylimääräisiä esineitä, esim. tulitikkua.
palavaa kynttilää ei saa jättää vartioimatta
Iyhdyn sisällä oleva kynttilä on leimahtaessaan sammutettava
tukahduttamalla, jos mahdollista
- Ulkokäyttöön tarkoitetuissa kynttilälyhdyissä on lisäksi oltava merkintä . vain
ulkokäyttöön"
- Havaittaessa puutteita merkinnäissä, toimenpiteinä tulevat kysymykseen
lähinnä kirjallinen tai suullinen huomautus tapauskohtaisesti arvioiden,

MARKKINAVAL VONTA

f)J!J11'1fi5511LKJJN1f1JllD'Mi.1S.sJ>,

VAI VOITA VAA TlIO[fRniMM KOSKEVAT Tlwor

m- 10, \;;Z, -C(.\

'Jolvonlo·oiko

lUO rERYHMA: 1\ YlI 'M'-I-L-Ä--L·Y·H DYT
(löytö)

..

.-_.
7 Valyollavoa I\lolervhmäa koskevien lorkosluslen lukumöoro lorkosluskohlellloln
joolelluno (Ior1<mleluJ / yhleensä ko. luoleryhmän kohleel)

--

-

--

.-

----

7,1 Torkoslel1ujo valmistuspaikkoja vh1eens6 (Ikm) /
valmisluspaikkaja kaikkiaan (Ikm):

/_-----jyt) teensll)

(larkOSle11u)

7.2 Torkosfellujo maahantuaJien varoslojo lai muila
Ii/oja VilI. (Ikm) / maahantuojien varasloja
voslaavia Iilaja kaikkiaan vtll. (lkm):

101

muilo

/_---(y/)leens6)

(tarkastelIu)

7.3 Torkosleffuja myyniipaikkoja yhl. (Ikm) / myynti·
paikkoja kaikkiaan (Ikm):
(ml. kioskit. huolIaasemoi. yms.)

,-"5

/

(larkosleI1u)

n.~O
(v/)leem6)

---

-~---"'~-~--'-'I

B Torkoslellujen nöyl1eiden (luol1eiden) lukumäärä

~a-;:'i,-k_k--,ioc:-o_'n,-l--'):--:7"'--'---":-'--:-:-_"~_'_"_-.,-,._._-_.-~,~_"_-_'-_'._._'_'

.L._'-,~nc.:.l: :7:.: 6: :.' v:::a:::s:.:.I./!..)~ tecns6)
'.c:'

1) RiiY1akkaisnOyt10ilå oi Iosl:ola mukaan

9 Tuolekohloisisfa farkasluksislo seuronneeltoimenpiieel
-----~-

,
I

9.1 suullisesli annel1u !)uomaulus clinkeinonllU'lOiliajallc

___.(Ikm)

---~---_._--

·1-·-- - - - - - -

9.2 kirjallinen

.-,

ko~auske!lalus:

.

-- - - -
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--

.
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lualekahlainen neuvonta'
=--='-""'"""

9.5 muu IOlmenpide. mik6

-

-_.
. _--

-'-

,.-
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9.3 terveyslautakunnan asellama myynlikiello

9.~

.>---.

.. - - -

~~-

-

= ---

(Ikm)

(IkI n)
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10 /uolekohloiseen valvontaan yhlcenso knlo!'ll)'
työoika kcskimoorll1 mOlkkinavo1vonl()Jokson olkcJ/HJ
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MARKKINAVAL VONTA
VAi VOITAVAA IUQ[fRYlfMÄÄ KOSKfVAT TIEDOT
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7 Y.olyolloyoo l\/olervlJmili) koskevien lorkmlusien lukumäärä lurkosluskolllollloln

I jooleNuno

_-_

(lorkmleluJ / yhteensö ko. tuoteryhmön kohlccl) .. ..
7, I Torkmlcllujo valmisluspaikkoja yhteef\S6 (Ikm) /
valmisluspaikkoja koikkiaan (Ikm):
_._---- 1
.. (Ialkaslel/u)

7.2 Torkmlellujo

mool~onluajien vorosloja

.

---~-----

.J)'llleens6)

loi muilo

lilojo yt~1. (Ikm) / moo/~anluojien varasi oja
vaslaavia Iilaja kaikkiaan yhl. (Ikm):

lOI

1____-

mullo

(yllleens6)

(Iarkoslellu)

7.3 Tarkaslel1ujo myynlipoikkojo yhl. (Ikm) I myynti·

1_«'00
""
(yllleens6)
(Iarkaslellu)
-

paikkoja koikkiaan (Ikm):
(ml. baskil. huolloasema/. yms.)

>

•

8 Tarkastellujen noy1leiden (luolleiden) IUk!JmääröJ--~----~'
- ---~~~.
kaikkiaan· I ): .' ... - ----- ' - " " - - , .•. " '"
__
I _.. d-.

---=-__

_

(rn66r.vasl)

_.Jy11Ieens6)

1) RirY'lokkoisnåy1loilå oi /a::;.kolo mukaan.

9 Tuolekohlaisislo torkastuksista seuronneel loimenpileel
9.1 suullisesli annellu huomaulus elinkeinonharjoillojolle'

_

_.~--

. - ..

9.2 kirjallinen

_

_(Ikm)

_--

ko~auskeho:us:

--.

.

9.3 terveysloutokunnon osellama myynlikieila
..

---

.....)

luOlekO/110lnen neuvonla
-

9.5 muu toimenpide mlk6

,Clkm)
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(Ikm)
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TUOTTEIDEN TURVALLISUUDEN
VALVONTATAVAT MUUTTUVAT

Yhtenäiset tuotevoatimukset parantavat kuluttajien mahdollisuuksia hankkia
turvallisia tuotteita. Tuotteita koskevilla
vaatimuksilla valtiot pyrkivät erityisesti
ihmisten terveyden ja turvallisuuden.
ympäristön sekä kuluttajansuojan turvaamiseen. Tällaiset vaatimukset muodostavat kaupan teknisen esteen silloin. kun ne eroavat maittain niin. että
tavaroiden vapaa liikkuvuus estyy.

RA.JAVAlVONTAA EI ENÄÄ ETASSA
ETA-sopimuksen mukaan tavarat voivat liikkua vapaasti koko talousalueella
silloin. kun ne ovat asetettujen vaatimusten mukaisia. Vapaata iiikkuvuutta
ei saa estää rajatarkastuksilla. vaan
tuotteita on valvottava pääasiassa
muilla keinoin. Näistä valvontakeinoista
käytetään nimityksiä ensivalvonta ja
markkinavalvonta.
Sen sijaan muista kuin ETA-maista Suomeen tulevien tuotteiden rajatarkastukset jatkuvat entisenlaisina. Lisäksi on
olemassa tuotteita. joille ei vielä ole Euroopassa onnistuttu laatimaan yhtenäisiä määräyksiä. joten niiden valvontaan voidaan ETA-sopimuksen voimaantulonkin jälkeen ainakin jonkin aikaa soveltaa nykyistä käytäntöä.

ENSIVALVONTA
Ennen kuin tuote voi liikkua vapaasti.
valmistajan on varmistettava. että se
täyttää sille asetetut vaatimukset.
Tuotteet tarkastetaan ennen markkinoille pääsyä vain kerran. ja sen tekee

valmistaja valmistuksen yhteydessä. ns.
ensivalvontana. Jos valmistajan kotipaikka ei ole ETA-alueella. valvonnasta
vastaa maahantuoja.
Ensivalvonta koskee sekä tuotteen
suunnittelua. valmistusta. dokumentointia että testausta. Eräiden tuotteiden ensivalvonta edellyttää puolueettoman tutkimuslaitoksen myötävaikutusta.
Valmistajan on siis osoitettava. että
tuote täyttää vaatimukset. Direktiiveissä on säädetty. kuinka se täytyy
tehdä. Usein siihen on tarjolla eri vaihtoehtoja. Silloin kun direktiivissä vaaditaan erityistä sertifikaattia osoittamaan. että tuote on vaatimusten mukainen. valmistajan on käytettävä ulkopuolista testaus- ja sertifiointilaitosta.
Vaatimusten mukaiseen tuotteeseen
kiinnitetään CE-merkki. minkä jälkeen
se voi liikkua vapaasti ETA-aiueella.

MARKKINAVALVONTA
Markkinavaivonnalla
tarkoitetaan
myynnissä olevien tuotteiden valvontaa. Se on viranomaisten tehtävä ja
sillä varmistetaan. että ensivalvonta on
suoritettu asianmukaisesti.
Viranomaiset tutkivat pistokokein. että
myynnissä olevat tuotteet ovat turvallisia ja että niiden merkinnät ovat kunnossa. Tarvittaessa viranomaisella on
oikeus saada tuotteen valmistusta koskevat asiakirjat tarkistettavaksi tai ottaa tuote testattavaksi. jotta voidaan
varmistua siitä. että tuote todella

täyttää sille asetetut vaatimukset. Viranomaisilla on myös oikeus poistaa
sellaiset tuotteet myynnistä ja käytöstä.
jotka eivät täytä määräyksiä. sekä varoittaa kuluttajia tällaisiin tuotteisiin liittyvistä vaaroista.

CE-MERKKI
CE-merkki on valmistajan vakuutus viranomaislle. maahantuojille ja myyjille
siitä. että tuote täyttää sitä koskevien
direktiivien vaatimukset ja että vaatimustenmukaisuus on varmennettu asianmukaisella tavalla. CE-merkki näkyy
toistaiseksi vain seuraavissa tuotteissa:
yksinkertaiset paineastiat, leikkikalut.
rakennusmateriaalit, koneet, henkilökohtaiset suojaimet, kaasulaitteet ja
sähkömagneettinen yhteensopivuus.

Suomessa markkinavalvontaa hoitavat
kuluttajavirasto.
lääninhallitukset ja
kuntien terveystarkastajat.

TIETOJA TUOTTEISTA JA TUOTEVAHINGOISTA

CE-merkkl ei ole yleinen turvallisuusmerkki eikä kaiken kattavan turvallisuuden tae kuluttajilie. Direktiivithän eivät kata tuotteen kaikkia ominaisuuksia
(esim. käyttöominaisuuksia). vaan vain
tietyn osan (esim. mekaaninen kestävyys. syttyvyys).

Toimivan markkinavalvonnan edellytyksenä on. että tuotteista ja niiden
käyttöön liittyvistä turvallisuusriskeistä
saadaan tietoja. ETA-maissa kerätään
sairaaloista tietoja tapaturmista. joita
on sattunut jotakin tuotetta käytettäessä: Tällä tavoin valvontaa voidaan
kohdistaa sellaisiin tuotteisiin. jotka ovat
turvallisuudeltaan puutteellisia. Suomessa kuluttajavirasto ylläpitää tuotevahinkorekisteriä.

JOS JOKiN KÄYTTÄMÄSI TUOTE OSOITTAUTUU VAARALLISEKSI
Jos epäilet. että jokin tuote ei ole riittävänä turvallinen. ota yhteyttä kuntasi
terveystarkastajaan tai kuluttajavirastoon. Voimme testauttaa tuotteen,
vaatia siihen parannuksia ja tarvittaessa asettaa sen myyntikieltoon. Samalla autat muita kuluttajia - sekä
Suomessa että muualla Euroopassa.

TIETOJEN VAIHTAMINEN
ETA-sopimukseen sisältyy valtioiden
välinen ilmoitusvelvollisuus vaarallisista
tuotteista. Kunkin maan on välittömästi
tiedotettava muille maille. minkälaisia
rajoituksia se on asettanut jollekin vaaralliseksi toteamalleen tuotteelle. Nopea tiedonsaanti jossain toisessa
maassa kielletystä ja markkinoilta poisvedetystä vaarallisesta tuotteesta on
tärkeää markkinavalvonnassa.

001'

Kuluttajavirasto
Haapaniemenkalu
~
Pl 5.00531 HELSINKI
Puhelin
90·77261
Telefax 90·77267557
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