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TIIVISTELMÄ 

 

Lednet-valoverho on kehitteillä oleva kasvihuoneen valaistusjärjestelmä, joka kor-

vaa osan kasvihuoneen nykyisestä valaistuksesta. Sitä on tarkoitus markkinoida 

aluksi Suomeen ja mahdollisesti myöhemmin muihin pohjoismaihin.  

 

LED-valoverhon markkinoille saattaminen vaatii valmistajalta paljon selvitystyötä, 

jotta laitetta koskevat vaatimukset, jotka on määritelty direktiiveissä, laeissa ja stan-

dardeissa, selviävät ja laitteesta voidaan tehdä niiden mukainen. Vaatimusten selvit-

tämisessä voi käyttää apuna tarkastuslaitoksia, jotka voivat myös tehdä testauksia 

vaatimustenmukaisuuden toteamiseksi. Laitteen turvallisuuden varmistamiseksi 

valmistaja voi saada eri sertifiointilaitoksilta sertifikaatteja, jotka kertovat kuluttajal-

le, että laite on turvallinen. 

 

Kuluttajansuojalaki ja monet muut lait vaativat, että suomessa markkinoilla olevalla 

laitteella on oltava käyttöohjeet suomen ja ruotsin kielellä. Käyttöohjeen täytyy olla 

sellainen, että maallikko ymmärtää mitä siinä sanotaan. Lisäksi käyttöohjeessa on 

hyvä olla kuvia, jotka helpottavat käyttäjää. LED-valoverholle täytyy käyttäjälle 

tehtävän käyttöohjeen lisäksi tehdä asennusohje ja huolto-ohje. 
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ABSTRACT 
 

Net-LED light curtain is an emerging greenhouse lighting system, which will replace 

the current part of the greenhouse lighting. It is to be marketed initially to Finland, 

and possibly later to other Nordic countries. 

 

LED light curtain requires liquidation assignment from the manufacturer, in order to 

ascertain the requirements for the LED light curtain. The requirements are men-

tioned in directives, laws and standards. Testing companies can be used to clarify the 

requirements, and which can also do tests to ascertain conformity. To ensure the 

device safety the manufacturer may obtain certifications from different certification 

institutions. Certificates will tell the consumer that the device is safe. 

 

The Consumer Protection Act and many other laws require that the device on the 

market in Finland must have Finnish and Swedish user manuals. Manual should be 

such that the layman will understand what it says. In addition, manual is good to 

have images, which will facilitate the users. In addition LED light curtain manual, 

there has to be made an installation instructions and maintenance guide for the de-

vice. 

 
 

 
Keywords: LED, launch, manual 
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1 Johdanto 

Kasvihuoneiden valaistus on nykyään toteutettu käytännössä kokonaan suurpainenatri-

umlampuilla. Vuonna 2005 alkaneen hankkeen tarkoituksena on ollut selvittää, voisiko 

vanhat valaistusjärjestelmät korvata kokonaan tai osittain LED-valoilla. NetLed Oy on 

kehitellyt kasvihuoneisiin soveltuvan LED-valoverhon, joka korvaa osan suurpainenat-

riumlampuista. LED-valoverhot asennetaan kasvirivien väliin valottamaan kasveja si-

vulta, minkä ansioista kasvit saavat tasaisesti valoa.  

 

Tässä työssä selvitettiin vaatimukset tällaisen uuden sähkölaitteen markkinoille saatta-

miseksi. Vaikka työ tehtiin tiettyä tuotetta varten, on selvitys yleisluontoinen ja soveltaa 

myös muihin sähkölaitteisiin. 

 

Lednet-valoverho ja markkinoille saattamisesta tehtiin yksinkertainen oheistus, jossa 

kerrotaan vaihevaiheelta mitä täytyy tehdä, kuka tekee, mihin täytyy olla yhteydessä. 

Työn toisena osana on selvittää, mitä vaaditaan käyttöohjeelta. Lisäksi tehtiin Lednet-

valoverhoa koskeva yksityiskohtaisempi selvitys, josta selviää, mitä juuri tämän laitteen 

käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeeseen tulee sisällyttää. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tampereella 1.6.2010 
 
 
 
Eeva Tervo 
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2 Sähkölaitteen markkinoille saattaminen 

Sähkölaitteen markkinoille saattaminen vaatii valmistajalta erilaisten vaatimusten, joita 

ovat mm lait, standardit ja direktiivit, tarkkaa tietämystä. Tässä luvussa on esitelty eri 

tahoja, jotka auttavat valmistajaa. Lisäksi esitellään vaatimuksia ja suosituksia, jotka 

koskevat uutta markkinoille tulevaa sähkölaitetta. 

2.1 Osapuolet 

Sähkölaitteen markkinoille saattamiseen liittyy monia eri osapuolia, jotka omalla pa-

noksellaan edistävät turvallisuutta. Valmistaja on viimekädessä se joka takaa tuotteen 

turvallisuuden. Valmistajan (luku 2.1.1) tulee todentaa turvallisuus vaatimustenmukai-

suusvakuutuksella ja CE-merkinnällä. Valmistaja ei kuitenkaan välttämättä aina voi olla 

täysin varma, että laite vastaa vaatimuksia, minkä vuoksi vaatimustenmukaisuuden voi 

varmistuttaa varmennetulla tarkastuslaitoksella (luku 2.1.2). Sähkölaitteiden turvalli-

suuden valvonnasta vastaa Turvatekniikan keskus eli Tukes (luku 2.1.3).  

 

2.1.1 Valmistaja 

Valmistaja valmistaa laitteita ja on vastuussa laitteen turvallisuudesta. Valmistajan tulee 

antaa laitteelle vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vastuu on hyvin suuri, koska mikään 

muu taho ei ota vastuuta laitteen turvallisuudesta. Valmistaja voi käyttää apuna tarkas-

tuslaitoksia ja sertifiointipalveluita. Tarkastuslaitoksista on kerrottu tarkemmin luvussa 

2.1.2 ja sertifioinnista luvussa 2.2.4. 

 

2.1.2 Tarkastuslaitokset 

SGS Fimkon asiakaspalvelupäällikkö Pasi Särkän mukaan EU-komissio myöntää kan-

sallisen valvontaviranomaisen eli Finasin esityksen perusteella ilmoitetun laitoksen 

(Notified bodie) aseman. Ilmoitettu laitos on korkein taho arvioimaan niiden direktiivi-

en mukaisuutta, jotka on laitokselle myönnetty. Finasin akkreditointipäällikön Varpu 

Rantasen mukaan ilmoitettujen laitosten tehtävät on määritelty direktiiveissä ja ne ovat 

vaatimustenmukaisuuden arviointia tekeviä laitoksia. (Särkkä, Rantanen) 
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Särkän mukaan Suomessa toimi kolme akkreditoitua eli päteväksi todettua tarkastuslai-

tosta SGS Fimko, Nemko ja Intertek, mutta niiden pätevyysalueissa on eroavaisuuksia. 

Suomessa akkreditoinnin myötää Finas, joka on suomen kansallinen akkreditointielin. 

Rantanen kertoo: ” Tarkastuslaitokset voivat tehdä tuotteen määräaikaistarkastuksia, 

joista usein säädetään kansallisesti.” Särkän mukaan SGS Fimkolla on Notified bodien 

asema mm. pienjännitedirektiivin, EMC-direktiivin ja konedirektiivin osalta. Siksi se on 

luonteva yhteistyökumppani. (Särkkä, Rantanen) 

 

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 4152:n mukaan Valmistajan on otettava tarkastus-

laitos mukaan tuotantovaiheeseen kahdella mahdollisella tavalla. Tarkastuslaitos voi 

suorittaa määräaikaistarkastuksia varmistaakseen, että laitteet ovat ja vaatimuksenmu-

kaisuusvakuutuksen (luku 2.2.2) ja teknisen asiakirjojen (luku 2.2.3) mukaisia. Toinen 

vaihtoehto on, että tarkastuslaitos tekee tai teettää tuotteiden tarkastuksia satunnaisin 

väliajoin. Molemmissa tapauksissa tarkastuslaitoksen on määriteltävä tarkastusväli edel-

listen arviointien tulosten perusteella. (Vaatimustenmukaisuusvakuutus 4152, 4-5) 

 

2.1.3 Turvatekniikan keskus 

Turvatekniikan keskus eli Tukes on sähkölaitteiden turvallisuutta valvova elin. Lisäksi 

se toimii myös seuraavien alojen turvallisuuden valvojana: 

• sähkö ja hissit 

• kemikaalit 

• painelaitteet 

• mittauslaitteet 

• jalometallituotteet 

• pelastustoimen laitteet 

• ilotulitteet ja räjähteet 

• rakennustuotteet sekä 

• kylmäala. 

(http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/) 
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Tukes pyrkii edistämään sähköturvallisuutta mm. valvonnalla, kehittämistoimilla ja 

viestinnällä. Se neuvoo suomalaisia valmistajia. Markkina- ja käyttövalvonta kuuluu 

myös Tukesin toimintaan. Lisäksi se valvoo sähkölaitteiden turvallisuutta, asentamista 

käyttöä ja tarkastamista sekä pitää rekisteriä sähköurakoitsijoista. 

(http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sahko-ja-hissit/) 

 

2.2 Vaatimukset sähkölaitteen markkinoille saattamiseksi suomessa 

Tukesin sähkötuoteoppaan mukaan Led-valoverhon markkinoille saaminen edellyttää, 

että se täyttää EU:n direktiivien vaatimukset. Sähkölaitteita koskevia direktiivejä ovat 

pienjännitedirektiivi (73/23/ETY) ja EMC-direktiivi (89/336/ETY, uusi 2004/108/EY), 

laitemeludirektiivi (2000/14/EY), konedirektiivi (98/37/EC) ja näitä koskeva CE-

merkintää täsmentävä direktiivi (93/68/ETY). 

 

Pienjännitedirektiivi (73/23/ETY) koskee 50 - 1000V:n vaihtojännitteellä ja 70 - 1500 

V:n tasajännitteellä toimivia sähkölaitteita lukuun ottamatta direktiivin erikseen ilmoit-

tamia laitteita, jotka ovat seuraava: 

• räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät sähkölaitteet 

• radiologisiin ja lääketieteellisiin tarkoituksiin suunnitellut sähkölaitteet 

• tavara- ja henkilöhissien sähköiset osat 

• sähkömittarit 

• kotitalouskäyttöön tarkoitetut pistotulpat- ja rasiat 

• sähköpaimenet 

• radiohäiriöt 

• laivoissa, lentokoneissa ja rautateillä käytettävät erikoissähkölaitteet, jotka täyt-

tävät sellaisten kansainvälisten järjestöjen vaatimukset, joiden työskentelyyn jä-

senvaltiot osallistuvat 
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EMC-direktiivillä (89/336/ETY) säännellään sähkömagneettista yhteensopivuutta. Lai-

temeludirektiivi (2000/14/EY) koskee ulkona käytettävien laiteiden melupäästöjä. Di-

rektiivissä on määritelty erikseen laitteet, joita se koskee. Konedirektiivi (98/37/EC) 

koskee sellaisia laitteita, joissa on liikkuvia osia. 

 

Valmistaja tekee tuotteelle vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, kiinnittää laitteeseen 

CE-merkin (luku 2.2.1), laatii tekniset asiakirjat (luku 2.2.3) ja säilyttää niitä 10 vuotta. 

Valmistajan on varmistettava, että kaikki valmistetut laitteet ovat direktiivien mukaisia. 

 

2.2.1 CE-merkintä 

Euroopan talousalueella myyntiin tulevilla sähkölaitteilla on oltava EU-direktiivin 

(93/68/ETY) mukainen CE-merkintä. Se on valmistajan tai maahantuojan vakuutus sii-

tä, että tuote täyttää vaatimukset. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1694/93) 

mukaan CE-merkki on kiinnitettävä joko itse tuotteeseen tai, jos se ei ole mahdollista, 

pakkaukseen, käyttöohjeeseen tai takuutodistukseen. CE-merkki on esitetty kuvassa 1. 

Laki CE-merkintärikkomuksesta (187/2010) määrittelee CE-merkkin väärinkäytön ja 

sen seuraukset. 

 

Kuva 1. CE-merkki 

 

 

 

 

 

 

Simosen ja Nurmen mukaan (2003, 19-20) CE-merkinnällä pyritään varmistamaan tuot-

teiden vapaa liikkuvuus EU:n alueella. Se ei kuitenkaan takaa laitteen turvallisuutta. 

Merkinnän käytön edellytyksenä on erilaisten asiakirjojen laatiminen viranomaisia var-
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ten mm. vaatimustenmukaisuusvakuutus (luku 2.2.2) ja tekniset rakennetiedostot (luku 

2.2.3), mitkä sisältävät testaustulokset ja selvitykset standardien soveltamisesta. Testa-

us- ja sertifiointi laitoksilta voi pyytää apua CE-merkintää koskevien asiakirjojen laati-

miseen ja testaukseen. 

 

2.2.2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on valmistajan vakuutus laitteen direktiivien mukai-

suudesta. Siitä tulee käydä ilmi valmistaja, laitteen lajimini ja kuvaus sekä viittaus stan-

dardeihin, mikäli niitä on käytetty. Mikäli standardia ei ole käytetty, täytyy selvittää, 

kuinka direktiivien mukaisuus on todettu. Lisäksi tulee käydä ilmi, milloin CE-merkintä 

on laitettu (vuosiluku), sekä viittaus tutkimuslaitoksen sertifikaattiin. Lopussa täytyy 

löytyä allekirjoitus ja nimenselvennys sekä allekirjoittaneen asema yrityksessä. (Sähkö-

tuoteopas) 

 

2.2.3 Tekniset asiakirjat ja tekniset rakennetiedostot 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 4152.n mukaan teknisen asiakirjojen tulee olla sellai-

sia, että niiden perusteella voidaan todeta vaatimustenmukaisuus. Siitä tulee käydä ilmi:  

• ”valmistajan nimi ja osoite 

• laitteen kuvaus 

• myyntinimike 

• tyyppi, sarja ja sarjanumerot 

• tekniset tiedot laitteen tunnistamista ja melunpäästön arviointia varten, tarvitta-

essa kaaviokuvat 

• viittaus laitemeludirektiiviin (2000/14/EY) 

• tekninen selvitys laitemeludirektiivin säännönmukaisesti suoritetusta melunmit-

tauksesta 

• käytetyt tekniset laitteet sekä tuotannon vaihtelusta johtuvia epävarmuustekijöitä 

ja niiden merkitystä taattuun äänitasoon koskevan arvioinnin tulokset.” 

 

Valmistajan täytyy säilyttää asiakirjat ja pitää ne viranomaisten nähtävillä 10 vuotta 

viimeisen tuotteen valmistuksen jälkeen. 
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Valmistajan tulee taata, että tuotantomenetelmällä saadaan tekniset asiakirjojen mukai-

sia tuotteita. Tekniset asiakirjat on esitettävä ilmoitetulle laitokselle ennen kuin ensim-

mäinen laite saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön. Kun ilmoitettu laitos on anta-

nut selvityksen, että laite on teknisten asiakirjojen mukainen valmistaja voi kiinnittää 

CE-merkin ja antaa EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen. (Vaatimustenmukaisuus-

vakuutus 4152, 4-5) 

 

 

Simosen ja Nurmen mukaan (2003, 19-20) CE-merkin kiinnittäminen vaatii teknisten 

rakennetiedostojen laadintaa. Tekniset rakennetiedostot sisältävät: 

• laitteen tunnistetiedot, 

• yleiskuvauksen laitteesta, 

• yleiset suunnittelu- ja valmistuspiirrokset sekä kaaviot komponenteista, asen-

nusosista, piireistä jne, 

• piirrosten ja kaavioiden sekä sähkölaitteen toiminnan ymmärtämiseksi tarpeelli-

set kuvaukset ja selitykset, 

• luettelo standardeista, joita on noudatettu täydellisesti tai osittain sekä kuvaukset 

käytetyistä ratkaisuista siltä osin kuin standardeja on noudatettu, 

• suunnittelulaskelmien ja selvitysten tulokset, 

• testausraportit, 

• selvityksen tuotannon laadunvarmistuksesta sekä 

• jäljennöksen vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. 

 

2.2.4 Yksikkökohtainen tarkastus 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 4152:n mukaan yksikkökohtaista tarkastusta varten 

valmistajan täytyy toimittaa tarkastuslaitokselle tekniset asiakirjat. Tarkastuslaitos tar-

kastaa, että laite on teknisten asiakirjojen mukainen, sopii hakijan kanssa missä melu-

mittaukset suoritetaan ja tekee laitemeludirektiivinmukaiset melumittaukset. 
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Valmistajan täytyy säilyttää vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen jäljennökset 10 vuotta 

ensimmäisen laitteen saattamisesta markkinoille. (Vaatimustenmukaisuusvakuutus 4152, 

6) 

2.2.5 Täydellinen laadunvarmistus 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 4152:n mukaan valmistajan tulee toimittaa laatujärjes-

telmänsä arviointia koskeva hakemus valitsemalleen valtuutetulle laitokselle. Hakemuk-

sen tulee sisältää seuraavat asiat: 

• kaikki asianmukaiset tiedot kyseisestä tuoteluokasta mukaan lukien teknisten 

asiakirjojen tiedot 

• laatujärjestelmää koskevat asiakirjat 

 

”Laatujärjestelmän on taattava, että on siihen sovellettavien yhteisölainsäädännön ja sen 

mukaisen kansallisen lainsäädännön vaatimusten mukainen.” Laatujärjestelmää koske-

vissa asiakirjoissa tulee riittävästi esittää: 

• laatutavoitteet, organisaation rakenne sekä johdon vastuualueet ja toimivalta 

suunnittelun ja tuotteiden laadun osalta. 

• kunkin tuotteet osalta tekniset asiakirjat, joihin sisältyvät vähintään hakemukses-

sa vaadittavat asiat 

• suunnittelun valvonta- ja tarkastustekniikat, menetelmät ja järjestelmälliset toi-

met, jota käytetään kyseiseen laiteluokkaan kuuluvien tuotteiden suunnittelussa 

• vastaavat valmistuksessa, laadunvalvonnassa, ja varmistuksessa käytettävät tek-

niikat, menetelmät ja järjestelmälliset toimenpiteet 

• tarkastukset ja koestukset, joita tehdään ennen valmistusta, valmistuksen aikana 

ja sen jälkeen, ja se, millaisin väliajoin niitä tehdään 

• laatuasiakirjat, kuten tarkastuskertomukset ja koeistus- ja kalibrointitiedot, ky-

seisellä alalla toimivien henkilöiden pätevyyteen liittyvät selvityksen jne. 

• keinot, joilla valvotaan suunnittelua ja tuotteilta vaaditun laadun toteutumista 

sekä laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta. 

 

Valmistajan tulee sitoutua ylläpitämään laatujärjestelmää ja täyttää laatujärjestelmästä 

aiheutuvat velvollisuudet. Jos laatujärjestelmään suunnitellaan muutoksia, tulee niistä 

ilmoittaa laatujärjestelmän hyväksyneelle tarkastuslaitokselle. 
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Valmistajan täytyy säilyttää hakemuksen sisältämät asiakirjat, muutostiedot ja ilmoite-

tun laitoksen päätökset ja selostukset 10 vuotta viimeisen laitteen valmistuksesta. (Vaa-

timustenmukaisuusvakuutus 4152, 7-9) 

 

2.2.6 Sertifioinnit 

Simosen mukaan (2009, 26-27) sähkölaitteille voi saada erilaisia tuotesertifiointeja. Ne 

eivät ole pakollisia, mutta kertovat kuluttajalle laitteen turvallisuudesta. Tuotesertifioin-

teja tekevät eri testauslaboratoriot. Sertifiointimerkkejä on sekä kansallisia, että eri alu-

eiden yhteisiä esimerkiksi yhteiseurooppalaisia merkkejä. 

 

Simosen mukaan (2001,31; 2003,44) tuotesertifioinnit edellyttävät turvallisuusstandar-

dien mukaisten testien läpäisyä. Testit voivat olla joko sertifiointielimen omia testauksia 

tai kansainvälisiin sopimuksiin perustuvia, jonkun muun testauslaboratorion tekemiä 

testauksia. Yleiseurooppalaiset sertifiointimerkit ovat päteviä kaikissa sopimuksen pii-

riin kuuluvissa maissa. Sertifiointien ylläpitämisen edellyttää yleensä tuotannon audi-

tointeja eli laadunvarmistuksia, jotka tekee sertifiointimerkin myöntänyt yritys, pistoko-

kein tehtäviä tarkastuksia markkinoilla oleville tuotteille sekä vuotuisia ylläpitomaksuja.  

  

Seuraavassa on esitelty muutamia kansallisia sertifiointimerkkejä ja niitä myöntävät 

tahot. 
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3 Käyttöohjeen laadinta 

Lain (1016/2004) mukaan laitteen mukana on tultava riittävät käyttö-, huolto-, ja hoito-

ohjeet. Käyttöohjeen on oltava sellaisessa muodossa, että kuluttaja voi sitä käyttää ts. 

käyttöohje on oltava saatavilla kirjallisesti.  

 

Käyttöohjeiden laadinnasta on annettu säädöksiä useissa eri laeissa, jotka velvoittavat 

valmistajaa toimittamaan riittävät ohjeet laitteen turvallisesta ja oikeasta käytöstä sekä 

vaarojen torjumisesta. Ohjeet sijoitetaan joko itse tuotteeseen tai tuotepakkaukseen. 

Ohjeiden laatimista, jäsentämistä, sisältöä ja esittämistä koskeva standardi SFS-EN 

62079 ei kuitenkaan suosittele käyttöohjeen sijoittamista pakkaukseen, koska pakkaus 

häviää helposti. Standardi vaatii, että jos käyttöohjetta ei saa laitettua muualle kuin pak-

kaukseen tulee olla selvä merkintä, ettei pakkausta sää hävittää. (Hyvä käyttöohje, 2; 

SFS-EN 62079) 

 

Koska käyttöohjeen laatijan tulee tuntea tuotteen tekniset tiedot ja käyttötarkoitus, tekee 

alkuperäisen käyttöohjeen yleensä valmistaja. Sähkölaitteiden käyttöohjeita laadittaessa 

on hyvä tarkastella tuotetta koskevia standardeja. Yleensä sähkölaitteisiin merkitään 

valmistajan/maahantuojan nimi, mallimekintä nimellisjännite- ja taajuus, teho ja kote-

lointiluokka. (Hyvä käyttöohje, 4) 

 

3.1 Laissa säädetyt vaatimukset käyttöohjeista 

Suomessa käyttöohjeiden vaatimuksista on säädetty useissa eri laeissa. Kuluttajansuoja-

laki (38/1978) edellyttää, että ostajalle on annettava riittävät ohjeet tavaran asentamista, 

kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten. Valtioneuvoston asetuksen kulutus-

tavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004) mukaan täytyy an-

taa tiedoksi, kuinka tavaraa käytetään tai kuinka se hävitetään, jotta vältetään terveyteen 

tai omaisuuteen kohdistuva vaara. Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukai-

suudesta (1016/2004) vaatii toimittamaan laitteen mukana käyttö- ja muut ohjeet. Laki 

kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2003) vaatii, että kulutta-

jille on annettava tarpeelliset tiedot, jotta laitteen käyttö olisi turvallista. Lisäksi laki 

edellyttää, että tiedot ovat ymmärrettävässä muodossa. Melkein kaikissa näissä laeissa 
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on vielä erikseen mainittu, että tiedot tulee olla sekä suomen- että ruotsinkielellä, mitä 

edellyttää myös kielilaki (423/2003). (Hyvä käyttöohje, 2-3) 

 

3.2 Käyttöohjeen sisältö 

Tukesin Hyvä käyttöohje- ohjeistus antaa kattavan kuvat käyttöohjeen sisällöstä. Sen 

mukaan käyttöohjeeseen tulee liittää tuotteen tunnistustiedot ja tuotemäärittely sekä 

yleiset varoitukset. Käyttöohjeessa on lisäksi esitettävä seuraavia asioita: 

• ”tuotteen yksilöinti: valmistuserätunnus, sarjanumero, nimi, malli ja/tai tyyppi, 

• tuotteen tekniset, fyysiset ja sähköiset ominaisuudet, 

• tuotteen toimittajan nimi ja yhteystiedot, 

• tuotteen tunnistamiseen tarkoitettujen tietojen sijainti tuotteessa, 

• tuotteen tarkoitettu käyttäjäryhmä, esim. tarvitaanko käytössä erikoisosaamista 

tai onko tuote sopimaton joidenkin käyttäjäryhmien käytettäväksi, 

• mahdolliset takuuehdot sekä 

• myös ohjeet on syytä varustaa merkinnällä, josta selviävät laatimispäivä ja mah-

dollinen tarkastuspäivä sekä ohjeiden laatija.” 
 

Käyttöohjeesta tulee käydä ilmi turvallisuutta koskevat huomautukset sekä käyttöympä-

ristöön liittyvät ohjeet esim. voiko laitetta käyttää kasvihuoneessa. Käyttöohjeeseen 

tulee liittää kuljetusta, varastointia ja asennusta koskevat ohjeet. Ohjeissa tulee lisäksi 

olla maininta, mikäli laitteen saa asentaa vain ammattihenkilö.  

 

Käyttöohjeesta tulisi käydä ilmi kuinka laite toimii normaalioloissa ja miten sitä käyte-

tään. Lisäksi tulisi selventää symbolien ja merkkien tarkoitus. Ohjeesta täytyy käydä 

ilmi, mikäli käyttöön liittyy joitakin riskitekijöitä, joita ei ole voitu poistaa. Käyttäjälle 

täytyy antaa tieto, kuinka tunnistaa vikatilanne ja selittää, kuinka laite pysäytetään tur-

vallisesti vikatilanteessa. (Hyvä käyttöohje,4-5) 
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3.3 Ohjeet huoltotoimenpiteistä 

Monesti käyttäjä joutuu itse tekemään joitakin huoltotoimenpiteitä kuten puhdistuksen. 

Käyttöohjeesta tulee selvitä kuinka nämä toimenpiteet tehdään. Jos huoltoa varten tarvi-

taan ammattihenkilö, täytyy käyttöohjeesta löytyä maininta siitä. (Hyvä käyttöohje, 5) 

 

Ohjeiden laatimista, jäsentämistä, sisältöä ja esittämistä koskeva standardi SFS-EN 

62079 vaatii, että käyttäjän tekemiä huoltotoimenpiteitä varten tulee ohjeisiin liittää 

seuraavat tiedot: 

• ”huoltotoimien luonne ja tiheys, 

• ennakoiva huolto, huoltovälit ja turvatarkastukset, 

• selvä merkintä siitä, saako käyttäjä itse tehdä huoltoa ja vianetsintää vai onko 

kyseiset toimet jätettävä ammatti-ihmisille, 

• varotoimet, 

• varoituslaitteiden säännölliset tarkastukset, 

• jos tuote vaatii puhdistusta, puhdistustapa on kuvatta riittävän yksityiskohtaises-

ti. Ohjeissa on mainittava puhdistukseen käytettävät aineet, jos väärät aineet tai 

väärä puhdistustapa vaurioittavat tuotetta joko välittömästi puhdistuksen yhtey-

dessä tai myöhemmin korroosion välityksellä tai heikentävät tuotteen turvalli-

suuteen liittyviä rakenteita ja 

• toimittajan tai muiden teknistä tukea toimittavien tahojen nimi, osoite, puhelin-

numero sekä muut niihin verrattavat tiedot” 

(SFS-EN 62079) 

 

3.4 Käyttöohjeen muoto 

Käyttöohjeen tulisi olla selkeä ja ymmärrettävä. Tätä varten Hyvä käyttöohje antaa sel-

keän listan, jota noudattamalla tämä saadaan aikaan: 

 

• ”tiedon esittäminen yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla 

• erikoisterminologian välttäminen 

• käytettyjen erikoistermien selittäminen 

• yksiselitteisten termien ja kielen käyttäminen 

• lyhyiden ja yksinkertaisten lauseiden käyttäminen 
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• vain yhden asian sisällyttäminen yhteen lauseeseen 

• aktiivimuotojen käyttäminen passiivimuotojen sijaan 

• turhien ohjeiden välttäminen 

• oman ohjeen tekeminen kullekin laitemallille 

• värien ja kontrastien, kuvituksen, selkeän asettelun sekä erilaisten kirjainkokojen 

ja –tyylien käyttäminen.”(Hyvä käyttöohje, 5) 
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4 Lednet-valoverhon ohjeet 

Led-Net valoverho on kasvihuoneisiin suunniteltu välivalotusmenetelmä. Valoverhossa 

olevat LED- valot ovat sinisiä ja punaisia, koska niiden aallonpituuksien on todettu ole-

van tärkeimpiä kasvien yhteyttämisen kannalta. LED- valoverhon tarkoituksen on pa-

rantaa kasvien valotusta sekä tehdä valotus energiatehokkaammaksi. Valoverho on esi-

tetty kuvassa 2. Seuraavissa luvuissa käsitellään LED- valoverhon käyttö-, huolto-, ja 

asennusohjeita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 2. LED- valoverho

4.1 Lednet- valoverhon asennusohje 

LED- valoverhon asennuksessa noudatetaan standardia SFS 6000, joka määrittää vaati-

mukset maa- ja puutarhatalouden tilojen, myös kasvihuoneiden, kiinteille sähköasen-

nuksille. Asennuksia saa tehdä ainoastaan sähköurakoitsija. LED- valoverho asennetaan 

kasvirivien väliin (Kuva 3). Yleisiä ohjeita käyttöohjeen sisällöstä on esitetty luvussa 

3.2. LED- valoverhon asennusohjeessa on hyvä esitellä seuraavia asioita: 
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• periaatekuvia asennuksesta, 

• teholähteiden sijoittelu ja kytkentä 

• sulakekoot, 

• johdinpoikkipinnat, 

• kiinnitykset, 

• valoverhon jatkaminen ja katkaiseminen kuvien avulla, 

• mahdollisen nostolaitteiston ohjeet 

• maininnat siitä, mitä EI saa tehdä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 3.  NetLED- valoverhon asennusta KKK-vihannes Oy:n kas-

vihuoneessa Honkajoella
 

 

4.2 Lednet- valoverhon käyttöohje 

LED-valoverhon käyttöohjeessa tulee olla käyttäjän kannalta selkeät ohjeet, joiden avul-

la käyttäjä saa valoverhosta parhaan mahdollisen hyödyn. Koska valoverhon käyttöliit-

tymä tulee valvomokoneelle, täytyy sen käytöstä tehdä erikseen ohje. Kaikki erityis-
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ominaisuudet, kuten säätömahdollisuudet, täytyy esitellä ja kertoa mihin niitä tarvitaan. 

Valoverhon käyttöohjeessa esiteltäviä asioita: 

• nostolaitteen käyttö, 

• valaistuksen säätö, 

• hätätilanteessa toimiminen esim. turvakytkimen käyttö tai hätäseis sekä 

• suojaus- ja kotelointiluokka 

 

Käyttöohjeessa täytyy olla selkeät ohjeet siitä, mitä täytyy tehdä vikatilanteessa. Koska 

ohje tehdään sellaista käyttäjää varten, jonka ei oleteta tietävän alaan liittyviä termejä, 

on sellaisia vältettävä tai termit tulee selittää ymmärrettävästi. Varoitukset, kuten nosto-

laitteen käyttöä koskevat varoitukset, tulee niin ikään olla sellaisia, että käyttäjä ymmär-

tää. Käyttöohjeen sisällön yleisiä periaatteita on esitetty luvussa 3.2. 

 

Käyttöohjeistuksessa on hyvä olla lisäksi mainita valoverhon hävittämisestä. Siinä voi-

daan kertoa, mihin viedään, mikäli voidaan kierrättää vai onko ongelmajätettä. On myös 

hyvä eritellä varsinainen valoverho ja oheislaitteen, eli nostolaite, teholähde, moottori, 

mikäli niiden hävittämisessä on eroja tai huomioitavaa. 

 

4.3 Lednet- valoverhon huolto-ohje 

Huolto-ohjeen yleisiä periaatteita on esitetty luvussa 3.3. Tässä luvussa on käsitelty ni-

menomaan LED- valoverhon huolto-ohjetta ja mitä siitä tulisi ilmetä. 

 

Käyttäjälle suunnatussa huolto-ohjeessa tulee mainita, mitkä toimenpiteet on sallittuja. 

Puhdistusta koskevissa ohjeissa kerrotaan, millä menetelmällä valoverhon voi puhdistaa 

ja saako käyttää jotain aineita. Oheistaitteiden, eli mm moottori ja teholähde, puhdistuk-

sesta täytyy kertoa erikseen jo senkin takia, että kotelointiluokat ovat erilaiset. Jos jokin 

menetelmä tai aine voi aiheuttaa vaurioita valoverholle, täytyy ohjeessa mainita siitä.  
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5 Loppupäätelmät 

 

Uuden sähkölaitteen markkinoille saattamisessa joutuu miettimään monia eri asioita 

ennen kun tuote saadaan kuluttajille. Valmistajan täytyy pohtia, voiko itse varmistua 

laitteen direktiivienmukaisuudesta ja näin ollen laittaa laitteeseen CE-merkin. Jos val-

mistaja päättää käyttää ulkopuolista tahoa direktiivien mukaisuuden testaukseen, täytyy 

miettiä, keneltä palvelun haluaa ja mitkä tahot pystyvät mitäkin palveluita tarjoamaan. 

 

Direktiivienmukaisuuden lisäksi täytyy päättää, halutaanko tuotteelle erinäisiä sertifi-

kaatteja, joilla voidaan osoittaa tuotteen turvallisuus. Näitä erilaisia sertifikaatteja on 

paljon ja eri yritykset voivat myöntää erilaisia sertifikaatteja. Näistä eri vaihtoehdoista 

kannattaa kysellä suoraan ko. yrityksiltä. Täytyy myös muistaa, että sertifioinnit eivät 

ole sama asia kuin direktiivienmukaisuus. 

 

Käyttöohjeen laadinta on luku sinänsä. Jotta käyttöohjeeseen saadaan kaikki tarvittava 

tieto ja vieläpä oikein, käyttöohjeen tekijän täytyy olla hyvin perillä laitteen ominai-

suuksista. Tästä syystä käyttöohjeen teko onkin valmistajan tehtävä. 

 

5.1 Tavoitteet ja onnistuminen 

Työ oli kohtuullisen haastava, koska erilaisia säädöksiä on paljon ja piti selvittää, mitkä 

liittyvät juuri sähkölaitteisiin ja LED- valoverhoon. Alun perin oli tarkoitus, että työn 

tekijä olisi tehnyt myös LED- valoverhon käyttöohjeen, mutta siitä luovuttiin käytännön 

syistä.  

 

Markkinoille saattamista koskeva osuus onnistui kohtalaisesti. Sitä olisi vielä voinut 

laajentaa koskemaan esimerkiksi myös pohjoismaita, mutta tärkeämpää oli kuitenkin 

saada selville suomessa vaadittavat asiat.  

 

LED- valoverhon ohjeita koskeva osuus jäi vähän niukaksi, mutta riittäväksi. 
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     LIITE 1 

Ohje Net-LED-valoverhon markkinoille saattamisesta 

 
 Mitä teh dään Määrittely Kuka tai mikä tekee Huom!
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svakuutus 4152
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Direktiivit

T uotteen vaatimusten  
selvitys esim. mitkä 
direktiivit

Direktiivit Valmistaja

V aatimusten mukaisuu
den toteaminen

Valmistaja, apuna 
tarkastuslaitoksen  
testaukset

Tarkastuslaitoksilta  
(esim.SG S Fimko) voi 
pyytää konsultointia

Mitä tuotteelle 
h alutaan? T estit, 
sertifioinnit

Valmistaja

Tarkastuslaitokset, 
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Fimko)
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Kuluttajan suojalaki 
38/1978                      
SFS-EN 62079
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Sertifioin ti Sertifiointilaitokset

Eri laitoksilta saa eri 
sertif iointeja (esim. 
SG S Fimko, Nemko 
In tertek)
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Huolto-ohje
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Valmistaja
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Valmistaja
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