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Liite 1 
MERKKI 

Merkki tehdään seuraavan mallin mukaisesti: 
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Merkkiä koskevat selitykset 
 
Merkissä ilmoitetaan seuraavat tiedot: 
 
I Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki. 

II Laitteen mallin tunnus. 

III Liitteen 4 mukaisesti määritetty uunin tai uunien energiatehokkuusluokka. Tunnuskir-
jaimen sisältävän nuolen kärki asetetaan samalle tasolle kuin vastaavan luokan nuolen 
kärki. 

Tunnuskirjaimen sisältävän nuolen on oltava vähintään yhtä korkea ja enintään kaksi 
kertaa niin korkea kuin vastaavan luokan nuoli. 

IV Rajoittamatta yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmän vaatimusten sovelta-
mista ympäristömerkki voidaan laittaa tähän, jos mallille on myönnetty Euroopan 
unionin ympäristömerkki tarkistetusta yhteisön ympäristömerkin myöntämis-
järjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1980/20001 mukaisesti. 

V Energiankulutus kilowattitunteina (kWh) kuumennustavoissa (ylä-alalämpö ja/tai 
kiertoilma) perustuen vakiokuormaan 3 §:ssä tarkoitettujen standardien mukaisilla 
testausmenetelmillä mita

VI Uunin käyttötilavuus litroina 3 §:ssä tarkoitettujen standardien mukaisesti. 

VII Koko määritettynä seuraavasti: 
pieni: 12 l  �  tilavuus  <  35 l 
keskikokoinen: 35 l  �  tilavuus  <  65 l 
suuri: 65 l  �  tilavuus. 

Tunnusnuoli asetetaan samalle tasolle kuin vastaava koko. 

VIII Käyntiääni sen kuumennustoiminnon aikana, jolla energiatehokkuus on määritetty, 
ilmoitetaan haluttaessa kodinkoneiden tuottamasta ilmassa kantautuvasta melusta 
annetun neuvoston direktiivin 86/594/ETY2 mukaise

 
1 EYVL N:o L 237, 21.9.2000, s. 1. 

 

2 EYVL N:o L 344, 6.12.1986, s. 24, vastaavat standardit ovat EN 60704-2-10 (melun mittaaminen) ja 
EN 60704-3 (todentaminen). 
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Painatusohjeita 
 
Painatuksessa käytettävät värit: 
 
CMYK: syaani, magenta, keltainen, musta. 
 
Esimerkiksi 07X0: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa. 
 
Nuolet: 
 
A: X0X0 

B: 70X0 

C: 30X0 

D: 00X0 

E: 03X0 

F: 07X0 

G: 0XX0 

Kehyksen väri: X070. 
 
Energiatehokkuusluokkaa ilmaisevan tunnusnuolen taustaväri on musta. 
Kaikki tekstit ovat mustia. Tausta on valkoinen. 
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Liite 2 
 
 
 

TUOTESELOSTE 

Tuoteselosteessa on oltava seuraavat tiedot mainitussa järjestyksessä. Tiedot voidaan esittää 
taulukossa, jossa on useita saman tavarantoimittajan malleja. Tiedot voidaan esittää myös lait-
teen kuvauksen läheisyydessä. 

Tuoteselosteessa voi olla värillinen tai mustavalkoinen kuva energiamerkistä. Se ei yksin riitä 
tuoteselosteeksi, vaan lisäksi on ilmoitettava ne tuoteselosteen tiedot, jotka eivät sisälly ener-
giamerkkiin. 

1. Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki. 

2. Laitteen mallin tunnus. 

3. Liitteen 4 mukaisesti määritetty uunin tai uunien energiatehokkuusluokka. Se ilmaistaan 
seuraavasti: ”Energiatehokkuusluokka … asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (pal-
jon kuluttava)”. Jos tämä tieto esitetään taulukkona, se voidaan ilmaista myös muulla 
tavoin, jos asteikko A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) käy selvästi ilmi. 
Tieto kuumennustavasta, jota energiatehokkuusluokitus koskee. 

4. Jos tiedot esitetään taulukkona ja jos jollekin taulukossa luetelluista laitteista on myön-
netty Euroopan unionin ympäristömerkki tarkistetusta yhteisön ympäristömerkin myön-
tämisjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1980/2000 mukaisesti, tämä tieto voidaan laittaa tähän. Tässä tapauksessa taulukon ri-
viotsikon on oltava ”Euroopan unionin ympäristömerkki” ja taulukkomerkinnässä on 
oltava ympäristömerkin kuva. Tällä säännöksellä ei rajoiteta Euroopan unionin 
ympäristömerkin myöntämisjärjestelmän mukaisia vaatimuk

5. Energiankulutus kilowattitunteina (kWh) kuumennustavoissa (ylä-alalämpö ja/tai kier-
toilma ja/tai kuuma höyry) perustuen vakiokuormaan 3 §:ssä tarkoitettujen standardien 
mukaisilla testausmenetelmillä mitattuna. 

6. Uunin käyttötilavuus litroina 3 §:ssä tarkoitettujen standardien mukaisesti. 

7. Koko määritettynä seuraavasti: 
pieni: 12 l  �  tilavuus  <  35 l 
keskikokoinen: 35 l  �  tilavuus  <  65 l 
suuri: 65 l  �  tilavuus. 

Tunnusnuoli asetetaan samalle tasolle kuin vastaava koko. 

8. Paistoaika vakiokuormalla 3 §:ssä tarkoitettujen standardien mukaisilla testausmene-
telmillä mitattuna. 

9. Käyntiääni sen kuumennustoiminnon aikana, jolla energiatehokkuus on määritetty il-
moitetaan haluttaessa kodinkoneiden tuottamasta ilmassa kantautuvasta melusta anne-
tun neuvoston direktiivin 86/594/ETY mukaisesti. 
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10. Tieto energiankulutuksesta, kun mikään kuumennustapa ei ole käytössä ja uunin energi-

ankulutustaso on alhaisimmillaan, ilmoitetaan niin pian kuin valmiustilan kulutusta 
koskeva soveltuva yhdenmukaistettu standardi on saatavilla. 

11. Suurimman leivinpellin ala ilmaistuna neliösenttimetreinä ja määritettynä 3 §:ssä tarkoi-
tetussa standardissa ”pinta-alana”. 
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Liite 3 
POSTIMYYNTI JA MUU ETÄMYYNTI 

Postimyyntiluetteloissa tai muissa 6 §:ssä tarkoitetuissa etämyyntitavoissa, mukaan lukien 
keittiökokonaisuuksien kalusteuuneja koskevissa tarjouksissa, on ilmoitettava seuraavat tiedot 
mainitussa järjestyksessä:  
 
1. Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki  

ja laitteen mallin tunnus  (liite 2, 1. ja 2. kohta) 

2. Energiatehokkuusluokka  (liite 2, 3. kohta) 

3. Energiankulutus  (liite 2, 5. kohta) 

4. Käyttötilavuus  (liite 2, 6. kohta) 

5. Koko  (liite 2, 7. kohta) 

6. Haluttaessa ääni  (liite 2, 9. kohta) 

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä 2 määritel-
lyssä muodossa ja ne on sisällytettävä edellä olevaan luetteloon tuoteselostetta varten 
määritellyssä järjestykse
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Liite 4 

ENERGIATEHOKKUUSLUOKKA 

Uunin energiatehokkuusluokka määritetään seuraavasti: 
 

Taulukko 1 — Pienet uunit 

Energiatehokkuusluokka Energiankulutus E (*) (kWh) vakiokuormal-
la 

A E � 0,60 
B 0,60 � E � 0,80 
C 0,80 � E � 1,00 
D 1,00 � E � 1,20 
E 1,20 � E � 1,40 
F 1,40 � E < 1,60 
G 1,60 � E 

(*) Määritettynä liitteen 1 kohdan V mukaisesti. 
 

Taulukko 2 — Keskikokoiset uunit 

Energiatehokkuusluokka Energiankulutus E (*) (kWh) vakiokuormal-
la 

A E � 0,80 
B 0,80 � E � 1,00 
C 1,00 � E � 1,20 
D 1,20 � E � 1,40 
E 1,40 � E � 1,60 
F 1,60 � E < 1,80 
G 1,80 � E 

(*) Määritettynä liitteen 1 kohdan V mukaisesti. 
 

Taulukko 3 — Suuret uunit 

Energiatehokkuusluokka Energiankulutus E (*) (kWh) vakiokuormal-
la 

A E � 1,00 
B 1,00 � E � 1,20 
C 1,20 � E � 1,40 
D 1,40 � E � 1,60 
E 1,60 � E � 1,80 
F 1,80 � E < 2,00 
G 2,00 � E 

(*) Määritettynä liitteen 1 kohdan V mukaisesti. 
 

 


