
 
 
 

 
Varoitus: JAHARP18:n tulokset perustuvat projektiin osallistuvien maiden markkinoilta hankittuihin näytteisiin. Kuten useimmissa muissakin 
markkinavalvontatoimenpiteissä, tulokset edustavat kohdennettuja toimenpiteitä, joita viranomaiset suorittavat tunnistaakseen vaarallisia ja 
vaatimuksista poikkeavia tuotteita. Ne eivät anna tilastollisesti pätevää kuvaa tilanteesta koko markkinoilla. Testit on suoritettu 
akkreditoiduissa laboratorioissa ja niissä on keskitytty sellaisiin turvallisuusvaatimuksiin ja vaatimustenmukaisuuden tarkastuksiin, joilla on 
suurin vaikutus yleisen edun kannalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIIMEISELLÄ LOPPUSUORALLA... 

olme kuukautta ennen JAHARP18-projektin 

loppua ja kaksi ja puoli vuotta sen alun jälkeen 

pääsemme nyt nauttimaan työmme hedelmistä. 

PROSAFE ja 11 EU:n 

markkinavalvontaviranomaista asettivat tavoitteekseen 

valvoa huviveneiden ja sähkökäyttöisten kodinkoneiden 

vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden tilaa 

sisämarkkinoilla, löytää ja poistaa vaarallisia tuotteita ja 

vähentää vapaamatkustajista johtuvaa epäreilua 

kilpailua.  

Ja kaikista pandemian poikkeusolosuhteiden 

aiheuttamista haasteista huolimatta olemme 

saavuttaneet tavoitteemme! 

KENTTÄTYÖ JA TULOKSET 

JAHARP18 – huvivenetyöryhmä 

uvivenenäytteiden hankinta valmistui 

kesäkuussa 2021. COVID-19-rajoitusten lopun 

jälkeen räjähtänyt venemyynti johti varastojen 

tyhjenemiseen ja viivytyksiin venetilauksissa 

valmistajilta, mikä vuorostaan aiheutti vaikeuksia 

näytteiden hankinnassa.  

Jokaisesta 30 valitusta huvivenemallista otettiin yksi 

näyte Bulgarian, Suomen, Ranskan, Latvian, Maltan, 

Portugalin ja Ruotsin markkinoilta: 14 pientä 

ilmatäytteistä venemallia ja 16 jäykkärunkoista 

venemallia, joiden pituus oli alle 6 m. Näitä malleja 

valmistettiin 12 eri maassa. Jotkin malleista hankittiin 

paikallisilta maahantuojilta, kun taas toiset tilattiin 

verkkokaupoista. 

Pakollisten merkintöjen (tunnistenumero ja valmistajan 

kilpi) sekä mukana toimitettavien asiakirjojen (EU:n 

vaatimustenmukaisuusvakuutus ja omistajan käsikirja) 

tarkastukset suoritettiin projektia varten kehitetyn 

yhteisen tarkistuslistan mukaisesti. Tämän jälkeen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

näytteet kuljetettiin kahteen julkisessa 

kilpailutuksessa valittuun testauslaboratorioon. 

 

 

Tarkastusten ja testien keskeiset tulokset – 

huviveneet 

 

Testaus valmistui syyskuun 2021 puoleenväliin 

mennessä. Sen tärkeimmät tulokset olivat: 

› omistajan käsikirjoista puuttui useita kohtia 

›  

› kaikki ilmatäytteiset veneet läpäisivät 

kriittiset kelluvuus- ja vakavuuskokeet 

› kaksi kolmasosaa jäykkärunkoisista veneistä 

ei läpäissyt joko vakavuus- tai 

kelluvuuskoetta tai kumpaakaan niistä. 

Useimpien testattujen jäykkärunkoisten veneiden 

vakavuuden ja/tai kelluvuuden puute on erittäin 

huolestuttavaa. Monet valmistajat, joista suurin osa 

on PK-yrityksiä, eivät tiedä tai täysin ymmärrä 

velvollisuuksiaan eivätkä ole testanneet veneitään 

yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti ennen 

niiden saattamista markkinoille.  
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 VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tämä uutiskirje on saanut alkunsa yhdenmukaistettujen tuotteiden markkinavalvontaprojektista JAHARP18, joka saa 
rahoitusta Euroopan unionilta toimintaa ”Yhteiset täytäntöönpanotoimenpiteet tuotteiden markkinavalvontaa varten EU:ssa” varten. Tämän 
uutiskirjeen sisältö edustaa ainoastaan sen tekijän mielipiteitä, ja hän on siitä yksin vastuussa. Sen ei voi katsoa kuvaavan Euroopan komission 
tai minkään muun Euroopan unionin elimen näkemyksiä. Euroopan komissio ei ota mitään vastuuta sen sisältämien tietojen mahdollisesta 

käytöstä. 

Tuloksista keskusteltiin asiantuntijoiden kanssa 

projektiryhmän tapaamisessa testauslaboratorion tiloissa 

Espoossa 13.–14.10.2021. 

Havainnot esitellään sidosryhmien edustajille 

loppukokouksessa, joka pidetään elokuussa 2022. 

 
 

Vaatimuksista poikkeavien tuotteiden seuranta talouden 

toimijoiden kanssa on meneillään. Korjaaviin 

toimenpiteisiin kuuluvat mm. seuraavat: 

− useita omistajan käsikirjoja on valmistumassa, ja 

niiden korjatut versiot lähetetään asiakkaille 

− useita tuotteita saatetaan vaatimustenmukaisiksi 

−  

− monet huvivenemallit poistetaan markkinoilta tai 

vedetään takaisin 

−  Safety Gate -järjestelmän (EU:n nopea 

hälytysjärjestelmä – muut kuin elintarvikkeet) 

kautta tullaan lähettämään useita ilmoituksia. 

Huviveneisiin kohdistuvat toimenpiteet ovat paljastaneet 

useita alueita, joilla yhdenmukaistettuja standardeja on 

tarpeen parantaa. Toiminnasta kertovaan loppuraporttiin 

sisällytetään parannusehdotuksia, ja niistä viestitään 

asiaan liittyville standardisointiryhmille tämän syksyn 

aikana. 

JAHARP18 – siirrettävien sisälämmittimien 

työryhmä 

lkuperäisen markkinatutkimuksen ja vaaran 

tunnistamisen tulosten perusteella otettiin 

yhteensä 60 näytettä kotikäyttöön tarkoitetuista 

siirrettävistä huonelämmittimistä 

(lämminilmapuhaltimet, kiertoilmapatterit, öljytäytteiset  

lämmittimet  ja säteilylämmittimet).  

Näytteiden otto tapahtui tuotteiden myyntisesongin 

aikana, mikä varmisti hyvän saatavuuden. Näytteitä 

hankittiin kivijalkakaupoista, maahantuojilta ja 

verkkokaupoista. 

Testiohjelma keskittyi sovellettavien EU:n 

pienjännitedirektiivin ja yhdenmukaistettujen 

standardien EN 60335-1 ja EN 60335-2-30 

turvallisuuden kannalta kriittisiin kriteereihin. 

Alustavassa markkinatutkimuksessa löydettyjä 

mahdollisia vaaroja tunnistamaan tarkoitettuun 

testaukseen sisältyivät tuli ja jännitteiset osat, 

joita ei ole suojattu kosketukselta. Projektiin 

osallistuneet kuusi markkinavalvontaviranomaista 

lähettivät kaksi näytettä kustakin lämmitintyypistä 

avoimessa kilpailutuksessa valittuun 

testauslaboratorioon.   

 

Tarkastusten ja testien keskeiset tulokset – 

siirrettävät sisälämmittimet 

 

Kaikkiaan 95 % huonelämmittimistä ei läpäissyt 

testiohjelmaa. 57 % kyseisistä tuotteista ei 

täyttänyt useita sovellettavien 

yhdenmukaistettujen standardien mukaisia 

testauskriteereitä.  

Useimmat poikkeamat vaatimuksista koskivat 

kriittisen turvallisuustiedon ja varoitusten puutetta 

käyttöoppaissa. Muut poikkeamat vaatimuksista 

koskivat kosketettavissa olevien pintojen liian 

korkeita lämpötiloja, jännitteisiä osia, joita ei ollut 

suojattu kosketukselta, useita tuotteita, jotka 

kaatuivat kallistustesteissä, ja materiaaleja, joiden 

lämmön- ja palonkestävyys ei ollut riittävä.  

Markkinavalvontaviranomaiset pyysivät talouden 

toimijoilta myös kopioita EU:n 

vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, ja 6 % niistä 

ei pystynyt toimittamaan 

vaatimustenmukaisuusvakuutusta. Lisäksi kaikkiaan 

3 % toimitetuista vakuutuksista ei täyttänyt 

vaatimuksia.  

Vaatimuksista poikkeavien tuotteiden seuranta on 

nyt valmis. Jokaisen vaatimuksista poikkeavan 

näytteen lopullisista teknisistä raporteista 

keskusteltiin kyseisen talouden toimijan kanssa. 

Mitä korjaaviin toimenpiteisiin tulee: 

− 47 % tuotteista on nyt poistettu 

markkinoilta 

− useat tuotteet on saatettu vaatimusten 

mukaisiksi 

− 8 % on asetettu myyntikieltoon 

− yksi tuote on vedetty takaisin EU:n Safety 

Gate -järjestelmän mukaisen A12-

ilmoituksen jälkeen. 
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TULOSSA... 

aatimustenmukaisuuden tarkastuksen ja 

testauksen löydökset yhdessä todisteisiin 

pohjautuvien päätelmien ja suositusten kanssa 

käydään läpi ja käsitellään sidosryhmien ja 

Euroopan komission kanssa projektin loppukokouksissa 

elokuussa 2022. Suurelle yleisölle tarkoitettu raportti 

työmme tuloksista julkaistaan PROSAFEn verkkosivuilla 

tänä syksynä.     
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