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Standardikäsikirjoja kaikille

Vuosi 2012 oli SESKOn tulojen kannalta parempi 

kuin pari edellistä. Tulojen paranemiseen vaikutti 

merkittävästi SESKOn kysytyimmän, pienjännitesäh-

köasennuksia käsittelevän standardikäsikirjasarjan 

valmistuminen lokakuussa kolmiosaiseksi laajentu-

neena. Sarjan perusosa,  SFS-käsikirja 600-1 sisältää 

kokonaan uudistetun pienjännitesähköasennuksia 

koskevan standardisarjan SFS 6000. Samaan aikaan 

julkaistut, täysin uudet SFS-käsikirjat 600-2 ja 600-3 

sisältävät perusosaa täydentäviä muita standardi-

julkaisuja. Vuonna 2012 ilmestyi myös kuusi muuta 

standardikäsikirjaa. 

Sähkölaitteiden ja sähköasennusten turvallisuus 

on Suomessa varmistettu standardien avulla jo 

vuosi kymmeniä, mikä on taannut sähköasennusstan-

dardisarjalle vankan aseman sähköalalla. Odotetut 

led-käsikirjojen ja automaatiokäsikirjojen ilmestymi-

set paransivat kyseisten alueiden standardien saata-

vuutta. Sähkösuunnittelijat saivat dokumentaatiota 

koskevan käsikirjan, jonka standardien tunteminen 

sekä niissä esitettyjen menetelmien ja vaatimusten 

soveltaminen käytännön työssä ovat tärkeä osa 

sähkösuunnittelijan ammattitaitoa. Dokumentaatio-

käsikirjan standardeihin viitataan monissa laite- ja 

asennusstandardien vaatimuksissa. Sähköasennus-

ten ja sähkölaitteiden turvallisuuden peruskäsitteitä 

koskeva käsikirja puolestaan on hyödyllinen aineisto 

ennen kaikkea opiskelijoiden ja opettajien käyttöön.     

Sinikka Hieta-Wilkman 

SESKO

Visiointia vuoteen 2030 kevätseminaarissa

SESKOn jäsenyhteisöjen, Sähköteknisen  

Kaupan Liitto ry:n ja Sähkösuunnittelijat NSS ry:n 

näkemys tulevaisuudesta ja sähkön roolista osana 

jokapäiväistä elämää on muotoiltu visioksi 2030 

Hyvinvointia sähköllä.  SESKO sitoutuu  

Visio 2030 näkemyksiin ja on liittynyt mukaan tähän 

visioon yhdessä kahden muun jäsenyhteisönsä 

Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK ry:n ja 

Sähköurakoitsijaliitto STUL ry:n kanssa. 

Tulevaisuutta visioidaan myös tänä  

vuonna SESKOn kevätseminaarissa, jossa 

kansanedustaja Oras Tynkkynen pohtii sähkön 

roolia päästöttömässä energiataloudessa. 

Sitä, miten sähköä kannattaa tuottaa 

tulevaisuudessa, arvioivat professori Sanna Syri  

Aalto-yliopistosta, johtaja Jukka Leskelä 

Energiateollisuus ry:stä ja teknologiajohtaja 

Mikko Juntunen NAPS Systems Oy:stä. 

Miten sähköä sitten kannattaa tulevaisuudessa 

käyttää, kertovat puolestaan teknologiajohtaja 

Matti Rae Ensto Oy:stä, lehtori Veijo Piikkilä 

Tampereen ammattikorkeakoulusta ja asiantuntija 

Heikki Karsimus Teknologiateollisuus ry:stä. 

Tarkastelunäkökulmina ovat asuminen, lämmitys, 

rakennusautomaatio ja liikenne.   

Kevätseminaariin, joka pidetään 20.3.2013 

Savoy-teatterissa Helsingissä, ovat kaikki SESKOn 

komiteoiden ja seurantaryhmien asiantuntijat 

sekä SESKOn yhteistyökumppanit tervetulleita. 

Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ovat 

ohessa  sekä SESKOn verkkosivuilla www.sesko.fi. 

Ohjelma

12.30  Ilmoittautuminen

13.00  Tilaisuuden avaus
 Toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman, SESKO ry

 Hyvinvointia sähköllä Visio 2030 – sähköalan suunnannäyttäjä
 Toimitusjohtaja Tarja Hailikari, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

13.15  Sähkön rooli päästöttömässä energiataloudessa
 Kansanedustaja Oras Tynkkynen, Eduskunta

13.45  Miten sähköä kannattaa tuottaa? Visiointia vuoteen 2030
	 •	Professori	Sanna	Syri,	Aalto-yliopisto
	 •	Johtaja	Jukka	Leskelä,	Energiateollisuus	ry
	 •	Teknologiajohtaja	Mikko	Juntunen,	NAPS	Systems	Oy

14.45   Kahvi

15.15  Miten sähköä kannattaa käyttää? Visiointia vuoteen 2030
	 •	Asuminen	ja	lämmitys,	teknologiajohtaja	Matti	Rae,	Ensto	Oy
	 •		Rakennusautomaatio,	lehtori	Veijo	Piikkilä,	Tampereen	ammattikorkeakoulu
	 •	Liikenne,	asiantuntija	Heikki	Karsimus,	Teknologiateollisuus	ry

16.30  Buffet

18.30  Tilaisuus päättyy

SESKOn kevätseminaari 20.3.2013

Sähköenergia – tulevaisuutta kaikissa muodoissa – Visio 2030

Keskiviikko 20.3.2013 klo 12.30 – 18.30 
Ravintola Katsomo, Savoy-teatteri, Kasarmikatu 46-48, Helsinki

Seminaari on maksuton ja tarkoitettu SESKOn jäsenyhteisöjen edustajille sekä kaikille 
SESKOn kansallisten standardointikomiteoiden ja seurantaryhmien jäsenille. 
Ilmoittautumisia vastaanottavat 12.3.2013 asti:
Pia Rouste, sähköposti: pia.rouste(at)sesko.fi, p. 09 6963 962.
Pirkko Taavitsainen, sähköposti: pirkko.taavitsainen(at)sesko.fi, p. 09 6963 955.

http://www.sesko.fi/portal/fi/sesko
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SESKOn asiakaskyselySESKOn asiakaskysely

Asiantuntijoiden toiveet toiminnan parantamisen ohjenuorana

SESKO kysyi komiteoiden sekä seuranta- ja työryh-
mien jäseniltä, mitä mieltä he ovat sähköteknisen 
standardoinnin asiakaspalvelusta, tiedonsaannis-
ta, komiteatoiminnasta ja sähköisistä palveluista. 
Lisäksi kysyttiin, miten standardoinnin asiantun-
tijat kokevat voivansa vaikuttaa standardointiin 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kyselyyn vastasi lähes sata henkilöä eli noin vii-

desosa kyselylomakkeen saaneista vastasi.  

Noin kolme neljäsosaa vastaajista oli jonkun 

SESKOn SK-komitean jäseniä ja loput vastaajista 

olivat seuranta- ja työryhmien jäseniä. 

Seskolaiset palvelualttiita ja asiantuntevia

SESKOn asiakaspalvelu arvioitiin korkeatasoiseksi. 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan SESKOn henkilös-

tön tavoitettavuutta, palvelun nopeutta, asian-

tuntevuutta ja palvelualttiutta. 

Arvioitavista ominaisuuksista henkilökunnan pal-

velualttiutta arvostettiin: vastaajista peräti 77 % 

piti palvelualttiutta erittäin hyvänä tai kiitettävä-

nä. Myös henkilöstön asiantuntevuutta pidettiin 

korkeana. Vastaajista noin 70 % arvioi henkilökun-

nan asiantuntevuuden erittäin hyväksi tai kiitet-

täväksi. Ainoastaan yksi vastaaja oli tyytymätön 

SESKOsta saamaansa palveluun. Vuosien 2004 ja 

2008 kyselyihin verrattuna kaikissa asiakaspal-

velun osatekijöissä on tapahtunut positiivista 

kehitystä. Asiakaspalvelun arvioinnista kuvassa 1 

Standardiehdotuksista riittävästi tietoa

Kyselyn perusteella vastaajien tiedonsaanti stan-

dardiehdotuksista ja valmiista standardeista on 

hyvällä mallilla, koska peräti 94 % kertoi saavansa 

aiheista riittävästi tietoa. Neljännes vastaajista 

ei mielestään saanut riittävästi tietoa siitä, mitkä 

ovat vaikutusmahdollisuudet standardointiin.   

Tiedonsaannista kertoo kuva 2. 

Vastaajista liki viidennes (18 %) ei kaivannut 

SESKOlta minkäänlaista standardointitoimintaan 

liittyvää koulutusta. Standardien valmistelusta, 

kansainvälisestä vaikuttamisesta ja työryhmätoi-

minnasta koulutusta toivoi noin 14 % vastaajista. 

Aiempiin kyselyihin nähden vastaajien tarpeet 

SESKOn järjestämään koulutukseen ovat vä-

hentyneet. Vastauksista kävi selvästi kuitenkin 

ilmi se, että etenkin työryhmätyöskentelystä 

ja kansainvälisestä vaikuttamisesta kaivataan 

lisätietoja myös koulutuksen muodossa. Tähän 

tarpeeseen vastatakseen SESKO selvittelee, miten 

koulutus standardoinnista, siihen osallistumisesta 

ja standardien valmisteluun vaikuttamisesta olisi 

parhaiten järjestettävissä. Tiedonsaannista kertoo 

kuva 2.

Komiteatoimintaa kehitetään

Komitean jäseniä pyydettiin arvioimaan oman komi-

teansa toimintaa. Tyytyväisimpiä oltiin komiteoiden 

kokoustiheyteen (94 %) ja vähiten tyytyväisiä (84 %) 

oman komitean kansainväliseen vaikutusmahdolli-

suuteen. Kuvan 3 jakaumasta näkyvät komiteatoimin-

taan liittyvät vastaukset.  Aikaisempien vuosien kyse-

lyihin verrattuna vastaajien tyytyväisyys oli kasvanut 

kaikilla osa-alueilla. 

Vastaajista 77 % piti tarpeellisena sitä, että 

komitealle laaditaan selkeä toimintasuunnitelma ja 

tavoitteet. Toimintasuunnitelman toivottiin olevan 

konkreettinen, yksinkertainen ja toimintaa ohjaava. 

Vuonna 2013 SESKOssa selvitetään komiteatoiminnan 

kokonaisvaltaista kehittämistä.

Kansainvälisen vaikuttamismahdollisuuden 

koetaan vähentyneen  

Vastaajista 65 % koki voivansa kansallisella tasolla 

vaikuttaa standardointiin joko erittäin hyvin tai hyvin. 

Kansainvälisen tason vaikuttamisessa vastaava luku 

oli huomattavasti alempi eli 28 %. Vastaajista 41 % 

koki itsellään olevan vain tyydyttävät mahdollisuudet 

kansainvälisessä vaikuttamisessa. 

Aikaisempiin kyselyhin nähden vaikutusmahdolli-

suutensa hyviksi tai erittäin hyviksi kokevien vastaaji-

en määrä oli vähentynyt, ja vaikutusmahdollisuutensa 

tyydyttäviksit tai huonoiksi kokevien määrä puoles-

taan oli kasvanut (kuva 4).

Etäkokoukset – uusi osallistumismuoto

Verkon kautta tapahtuva etäosallistuminen stan-

dardointikokouksiin on noussut varteenotettavaksi 

vaihtoehdoksi fyysisten kokousten rinnalle, sillä 58 % 

vastaajista piti etäosallistumista hyvänä. Vastauksissa 

kuitenkin korostui se, että etäkokousten ei toivottu 

korvaavan varsinaisia fyysisiä kokouksia, vaan olevan 

yksi lisämahdollisuus osallistumiseen. Ongelmaksi 

etäkokouksissa koettiin mm. henkilökohtaisen kon-

taktin puuttuminen ja mahdollisten teknisten ongel-

mien asettamat rajoitukset kokouksen seuraamiseen.

SESKO-lehden siirryttyä sähköiseen muotoon 42 % 

vastaajista koki parhaimmaksi nykyisen pdf-muotoi-

sen sähköisen julkaisun. Uutiskirjettä piti parhaana 

vaihtoehtona neljännes vastaajista ja 34 % toivoi 

SESKO-lehden ilmestyvän sähköisenä lehtenä verkossa. 

Saadun palautteen perusteella kehitetään sähköistä 

SESKO-lehteä edelleen.

Kiitos aktiivisuudesta

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita asiantuntijoitam-

me. Saamamme palaute on meille tärkeää ja pyrimme sen 

perusteella kehittämään toimintaamme asiantuntijoiden 

toivomaan suuntaan. Meille voi aina lähettää palautetta 

toiminnastamme verkkosivujen palautelomakkeen kaut-

ta. Tästä kyselystä ja muista SESKOn laatuasioista lisätie-

toa voi kysyä SESKOn toimistossa Sanna Koivulta.

Sinikka Hieta-Wilkman ja Sanna Koivu, SESKO

Asiakaskyselyyn vastanneiden ja henkilötietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvottiin kolme S-ryhmän lahjakorttia.  

Onnetar suosi seuraavia henkilöitä: Mikko Toikkanen, Joonas Saarela ja Ville Reinikainen. 

Lahjakortit on toimitettu voittajille postitse.
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Standardoinnin asiantuntija esittelyssä Standardoinnin asiantuntija esittelyssä

Turvallisuus on järjen ja omantunnon kysymys

Matti Sundquist  näki nuorena laivatelakan 
kesäharjoittelijana 60-luvulla läheltä silloisen 
työsuojelun kehittymättömyyden. 
Eräänä syksyisenä päivänä nuori työntekijä putosi 
rakenteilla olevan risteilijän kannelta kuivatelakan 
pohjalle ja sai surmansa. 

Tuo surullinen päivä  ja omallekin kohdalle osuneet  

”läheltä piti” -tilanteet työmailla ovat varmasti osaltaan 

viitoittaneet työturvallisuuden parantamiseen keskitty-

nyttä urapolkua.

– Tapahtuman jälkeen työt keskeytettiin iltapäiväksi 

 ja koko telakan ylle lankesi surumielinen hiljaisuus. 

Tapaturmaluvut olivat tuolloin yli kaksinkertaiset 

verrattuna nykyisiin. Itsekin olin muutaman kerran niin 

lähellä väkivaltaista kuolemaa, että joskus vieläkin käyn 

läpi niitä tapahtumia, hän muistelee.

 

Laivoja, reikänauhaa, robotteja

Sundquist valmistui laivanrakennusinsinööriksi Helsin-

gin Teknillisestä Korkeakoulusta vuonna 1968. Wärtsilä 

Oy:n Hietalahden telakan ATK-osastolla Helsingissä hän 

laati 70-luvun alkuvuosina laivanrakennuksen teknisen 

laskennan tietokoneohjelmistoja (Algol-kielellä). Reikä-

nauhan käsittely, joskus jopa bitti kerrallaan, totisesti 

kasvatti huolellisuutta ja tarkkuutta. 1974 hän siirtyi 

Sosiaali- ja terveysministeriöön työsuojeluosastolle tur-

vallisuusinsinööriksi. Virkamiehenä työsuojelun parissa, 

hallinnon eri yksiköissä  Tampereella ja Helsingissä, 

Sundquist jatkoi aina eläkkeelle siirtymiseensä vuonna 

2008. Teknisen turvallisuuden neuvonta  ja  erityisesti 

koneturvallisuuden viranomaisvalvonnan kehittäminen 

olivat hänen tärkeimipä vastuualueitaan. 

Tuotannon digitalisointi

–  Kun 80-luvun alussa työpaikoille alkoi tulla 

teollisuusrobotteja ja NC-työstökoneita, aloin tutkia 

elektroniikan turvallisuutta muun muassa yhteis-

pohjoismaisessa hankkeessa ”Henkilöturvallisuus ja 

mikroprosessorit”.  Aiheesta laatimastani raportista 

sain kiitosta ja tämän innostamana tein aiheesta myös 

lisensiaattityön vuonna 1984. Siitä alkaen olen ollut 

tekemisissä teollisuuden automaatio- ja ohjausjärjestel-

mien turvallisuuskysymysten kanssa, hän kertoo.  

Vanhat lait uusiksi 

Matti Sundquist oli mukana teknisten turvallisuus-

standardien kehittämisessä  virkauransa alusta 

alkaen. Merkittävä muutos oli Suomen liittyminen 

Euroopan Talousalueeseen vuoden 1993 alusta ja 

vuotta myöhemmin EU:hun. 

– Teknistä turvallisuutta koskeneet aiemmat 

lait ja säädökset maassamme muutettiin moneen 

kertaan EU:n direktiiveillä ja hallinnon organi-

saatiotkin uusittiin. Koska direktiivejä tulkitaan 

teknisten standardien avulla, niiden käyttö on 

välttämätöntä teknisten laitteiden ja järjestelmi-

en suunnittelijoille, valmistajille, sekä  käyttäjille. 

Niinpä kansallisen tason standardien työstämisen 

sijaan tulivat 1990-luvulla kohdalleni jäsenyydet 

CENin työryhmissä. Seuraavalla vuosikymmenellä, 

kun eurooppalaisista CENin standardeista kehitet-

tiin kansainvälisiä standardeja, menin mukaan  

sekä ISOn että IEC:ntyöryhmiin.  

Standardeissa valtava tietovaranto

Standardien valmistelun rahoitusta ei vaan saa-

da kuntoon. Kun standardointi on vapaaehtoista 

toimintaa, yhteiskunnan ja standardeja käyttävien 

yritysten riittävä panostus valmistelutyöhon olisi 

välttämätöntä laatutason ylläpitämiseksi ja paranta-

miseksi. Kaikki myös kannattavat ennakoivia turval-

lisuustoimenpiteitä, mutta kukaan ei haluaisi niistä 

maksaa. Vähitellen on kuitenkin päästy kohti hyvin 

järjestyneen yhteiskunnan edellyttämää tasoa.

– Kunpa ymmärrettäisiin, että standardit ovat 

valtava validoitujen teknisten ratkaisujen ja menet-

telytapojen tietovaranto. Niihin tutustuminen ja 

sitten niihin nojautuminen, myös soveltamalla niitä 

omaa järkeä käyttäen, on monin tavoin edullisinta 

vähänkin pitemmällä perspektiivillä ja varsinkin 

globaalimarkkinoilla.  

– Tänä päivänä nykyaikainen elektroniikka tekee 

mahdolliseksi koko tuotannon digitoimisen. Siinä 

logistiikka- ja muihin tietoverkkoihin globaali-

tasolla yhdistetyt digitaalisesti ohjatut tehtaat 

toteuttavat vastaavan tuotannollisen kumouksen 

kuin aikoinaan teki tuotannon koneellistaminen. 

Tässä standardeilla on ensiarvoinen asema, koska 

prosessien ohjaus-ja tuotetiedot,  tietoliikenteen 

protokollat ja kaikki muukin dokumentaatio perus-

tuu yksityiskohtaisiin standardeihin. Näin Sund-

quist perustelee osallistumista uusien standardien 

valmisteluun tai  vähintäänkin niiden seuraamiseen 

ja sisältöjen opiskeluun.

Hyvää kieltä ja hyvää seuraa

Kirjallisuus ja kielet ovat Matti Sundquistia aina 

kiinnostaneet. Tarkka ilmaisu on hyvän standardin 

edellytys, hän painottaa. Automaation perusstan-

dardin, IEC 61508 ensimmäisten versioiden kanssa 

hän teki tuttavuutta  jo 90-luvun puolivälissä, kun oli 

mukana kääntämässä siitä keskeisiä kohtia suomeksi. 

Tälläkin hetkellä on teollisuusautomaation tietotur-

vallisuuden standardin käännöstyö meneillään.

– Työryhmätyöskentelyssä olen pyrkinyt kiin-

nittämään erityistä huomiota vaatimusten ilmaisun 

selkeyteen. Kääntäessäni standardeja englannista 

suomeksi olen joskus joutunut kirjoit tamaan teks-

tejä pitkälti uudelleen. Kääntäessä seuraan usein 

myös saksankielistä versiota. Standardointiryhmissä 

on standardien käyttäjiltä tulleen palautteen ansios-

ta terävöitynyt vaatimus kirjoittaa selkeämmin.  

Sen olen ilolla pannut merkille. Eihän vaatimus-

tenmukaisuutta voi todentaa, jos vaatimus ei ole 

tarkka ja johdonmukainen myös kielellisesti. 

– Standardit ovat minulle se tärkein työväline 

ja osallistumalla standardointityöryhmiin pääsin 

mukaan keskusteluihin maailman parhaiden alan 

asiantuntijoiden kanssa. Yksi heistä on entinen 

työtoverini Tapio Siirilä. Hänen kanssaan on oltu  

monessa mukana ja arvostan suuresti hänen osaa-

mistaan.

Laatu maksaa, mutta laaduttomuus  

maksaa enemmän

– Esimerkiksi USA:ssa sakot ja korvaukset työta-

paturmassa vahingoittuneelle voivat nousta kym-

meniin miljooniin dollareihin. Siksi kansainvälisesti 

toimivissa yrityksissä omistajat ja sen mukana myös 

yritysjohto alkavat olla aikaisempaa kiinnostuneita 

laatu- ja turvallisuusjohtamisesta sekä vastuukysy-

myksistä muuallakin kuin prosessiteollisuudessa. 

Uusille työntekijöille pakollinen turvallisuuskoulu-

tuskin voi kestää viikkoja, sillä yhteenkään turvalli-

suusrikkeestä versovaan oikeusjuttuun ei ole varaa. 

Matti Sundquistin nykyinen työhuone sijaitsee 

Sundcon Oy:ssä, jossa hän toimii projektiluontoissa 

tehtävissä.   Kesäisin Matti Sundquist harrastaa ret-

keilysoutua Suomen järvillä.  Niiden jäädyttyä hän 

siirtyy mielellään ystäviensä kanssa talven kylmiksi 

viikoiksi tutkimusretkille Latinalaiseen Amerikkaan. 

Tinni Karakorpi, SESKO

Tekniikan lisensiaatti Matti Sundquist on toiminut 

SESKOn teollisuusprosessien ohjauskomitean  

SK 65 jäsenenä vuodesta 1995 ja sen puheen- 

johtajana vuodesta 2006 alkaen. 

Standardien valmistelutyön lisäksi hän  

kouluttaa ja luennoi laajasti erilaisissa  

tilaisuuksissa standardeista, automaatiosta ja 

koneturvallisuudesta. SESKOn Erkki Yrjölä -mitali 

nro 30 hänelle myönnettiin v 2009.  

kfdaä lsakf
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Uusi komitea Uusi komitea

Suomessa on pitkään toiminut ydinlaitosauto-
maatiota koskeva IEC TC 45 seurantaryhmä, jonka 
SESKOn hallitus vahvisti vuonna 2012 kansalliseksi 
vastinkomiteaksi SK 45. Komitean perustamiseen 
vaikuttivat Suomen uuden sukupolven järjestel-
mien ydinvoimaosaaminen sekä menossa olevat 
suuret kansalliset ydinvoimaloiden rakennus- ja 
uudistushankkeet, mitkä ovat herättäneet runsaasti 
maailmanlaajuistakin huomiota. 
  

Suomessa huomattavaa ydinvoimaosaamista

Suomeen on muodostunut huomattavaa ydin-

voimaosaamista ja laajaa kokemusta suurten, 

ydinvoimaan liittyvien rakennus- ja uudistus-

projektien hallinnasta. Parhaillaan on käynnissä 

uusien voimalaitosten rakennus- ja valmistelutöitä 

sekä viranomaisten valmistelutoimenpiteitä. 

Meneillä olevia hankkeita ovat esimerkiksi Teol-

lisuuden Voiman Olkiluoto 3 & 4 ja Fennovoiman 

Hanhikivi 1 sekä Fortumin automaatiouudistus 

Loviisan voimalassa ja Posivan käytetyn ydin-

jätteen varastointiluola. Nämä ovat edellyttäneet 

runsaasti osaamista ja ammattitaitoa uuden 

sukupolven ydinlaitosten käyttö- ja suojausauto-

maatiojärjestelmistä Suomen ydinvoimalaitosten 

ohjeiden vaatimusten täyttämiseksi.

Standardointiin osallistumalla voi vaikuttaa

Uuden komitean tavoitteena on vaikuttaa 

standardoinnin kautta turvallisuusasioihin, käyttö-

liittymiin sekä automaatioarkkitehtuuriin kohdis-

tuviin vaatimuksiin. Vaikuttamalla kansainvälisellä 

tasolla standardointiin voidaan hyödyntää suoma-

laista ja kansainvälistä asiantuntemusta ydinener-

gian ja ydinpolttoaineen käsittelyn turvallisuuden 

parantamiseksi. Tätä kautta voimme varmistua 

siitä, että ydinenergia pysyy turvallisena energia-

muotona sekä ihmisille että ympäristölle nyt ja 

tulevaisuudessa. 

Ydinlaitosautomaatiokomitea

Ydinlaitosautomaatiokomitean SK 45 järjestäyty-

miskokoukseen marraskuussa 2012 osallistui 15 

edustajaa seuraavista organisaatioista: Säteily-

turvakeskus STUK, Teollisuuden Voima Oy TVO, 

Fortum Oyj, Fennovoima Oy, VTT, VTT Expert 

Services Oy ja FISMA. Komitean puheenjohtaja-

na toimii Heimo Takala Säteilyturvakeskuksesta 

(STUK) ja sihteerinä Mikael Sundholm SESKOsta. 

Komitean suomenkieliseksi nimeksi on valittu 

”Ydinlaitosautomaatio”.  Tarkoituksella valittu 

nimikäännös eroaa IEC:n komitean TC 45 virallises-

ta englanninkielisestä nimestä ”Nuclear Instru-

mentation”. Se eroaa myös IEC TC 45 alakomitean 

SC 45A käyttämästä nimestä ”Instrumentation 

and control of nuclear facilities”. Nimivalinnalla 

halutaan viestiä siitä, että terminä automaatio 

on laajempi järjestelmätason käsite, joka kattaa 

myös englanninkieliset termit ”instrumentation” ja 

”control”. ”Instrumentointi” suomen kielessä taas 

viittaa menneeseen aikaan, jolloin käytössä oli 

yksittäisiä analogisia mittareita.

Kansallinen komitea seuraa kokonaisuudessaan 

komiteaa IEC TC 45, johon kuuluu kaksi alakomi-

teaa: IEC SC 45A Instrumentation & Control of 

nuclear facilities ja IEC SC 45B Radiation protecti-

on instrumentation.

Komitean SK 45 toimialaan kuuluu myös ioni-

soivan säteilyn mittaus ja valvonta, mikä sisältää 

säteilyn valvonnan ja säteilyarvojen mittaukset 

ydinlaitoksissa, ympäristössä sekä väestönsuo-

jelussa. Lisäksi säteilyn valvonta on tärkeä tekijä 

kansainvälisen turvallisuuden ja ydinmateriaalin 

kuljetuksen kannalta. 

Standardointitoiminta vilkasta ja vaativaa

Standardit valmistellaan kansainvälisesti ja vahvis-

tetaan IEC-standardeiksi, joista CENELEC vah-

vistaa ne yleensä sellaisenaan ilman muutoksia 

eurooppalaisiksi EN-standardeiksi. Ydinenergiaan 

liittyvää standardointia harjoittavat valmistelevat 

myös useat muut kansainväliset organisaatiot.  

Näitä ovat esimerkiksi ISO (International Organi-

zation for Standards) komiteansa ISO TC 85 kautta, 

IAEA (International Atomic Energy Agency) ja IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers). 

Ydinvoimalaitoksissa hyödynnetään myös paljon 

yleiskäyttöisiä standardeja, mm. teollisuusau-

tomaation alueelta, joita SESKOn standardoin-

tikomitea SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus 

seuraa.  Komitealla SK 45 on myös yhteydenpitoa 

pohjoismaissa toimivien standardointijärjestöjen 

kanssa. Esimerkiksi epävirallinen ”Nordic TC 45” 

on toiminut jo vuodesta 2008 alkaen ja kokoon-

tuu tarvittaessa eri Pohjoismaissa. Sen jäseniä 

ovat ruotsalaiset ydinvoimalaitosalan toimijat, 

norjalaiset valvomoalan tutkijat ja suomalaiset 

viranomaiset. Syyskuussa 2012 Olkiluodossa myös 

suomalaisten voimayhtiöiden ja VTT Expert Servi-

ces Oy:n edustajat osallistuivat tällaiseen pohjois-

maiseen kokoukseen.

Kansainvälisiä standardeja uudistetaan ja 

yhtenäistetään sekä Euroopassa näitä standardeja 

saatetaan voimaan, mikä vaikuttaa siihen, että 

standardointi on lähivuosina erittäin aktiivista 

tällä alueella. Näkyvissä ei ole tarvetta valmistella 

puhtaasti eurooppalaisia standardeja, vaan kan-

sainvälisten organisaatioiden julkaisemia stan-

dardeja saatetaan voimaan ja otetaan käyttöön 

Euroopassa. Eräänä yhteistoimintamuotona on 

myös ollut niin sanottu ”Dual-logo”-standardien 

valmistelu IEC:n ja IEEE:n työryhmissä tavoittee-

na yhdistää kahden organisaation osaaminen ja 

kokemukset. Esimerkkinä tällaisesta on onnetto-

muustilanteiden seurannassa tarvittava instru-

mentointi, missä mm. ympäristöolosuhdevaati-

mukset ovat erityisen haastavia.

Ydinvoimalaitosten viranomaisohjeissa 

hyödynnetään standardeja

Suomessa Säteilyturvakeskus (STUK) julkaisee 

ydinvoimalaitosviranomaisohjeita (YVL-ohjeet), 

joissa kuvataan ydinenergiaa koskevia vaati-

muksia. Nyt voimassa olevissa YVL-ohjeissa 

hyödynnetään kansainvälisiä standardeja, mutta 

YVL-ohjeuudistuksen myötä jää luvanhaltijan 

(voimayhtiö) tehtäväksi osoittaa, että kyseisen YVL-

ohjeen turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

SK 45 komitean tavoitteet: 

•	 seurata kansainvälisiä IEC TC 45 ja CENELEC TC 

45AX ja TC 45B -komiteoita ja -alakomiteoita, 

työryhmiä ja projekteja sekä vaikuttaa sitä kautta 

alan standardointiin

•	 vaikuttaa standardoinnissa turvallisuus asioihin, 

käyttöliittymiin sekä automaatio arkkitehtuuriin 

kohdistuviin vaatimuksiin

•	 seurata ja ymmärtää ydinlaitos automaation 

standardikokonaisuuksia sekä vaikuttaa niihin

•	 tuoda nykyaikaista ja uutta osaamista sekä 

kokemuksia standardien hyödyntämisestä 

Suomen ydinvoimaprojekteissa

•	 seurata ja koordinoida työtä muihin kansallisiin ja 

kansainvälisiin organisaatioihin ja hankkeisiin

•	 tiedottaa ja pitää yhteyttä alan oppilaitoksiin 

Haluatko liittyä?

Liittyminen on kaikille avointa. Komitean tarkoituk-

sena on laajentaa osallistujakuntaa mahdollisimman 

kattavaksi ja saada mukaan toimintaan kotimaisia 

alasta kiinnostuneita tahoja teollisuudesta, tutkimus-

laitoksista ja viranomaisista. Komiteasivujen linkki 

alla. Ota yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin tai 

lähetä liittymisilmoitus SESKOon.

Mikael Sundholm, SESKO

SK 45 Ydinlaitosautomaatiokomitea perustettu

SK 45 Ydinlaitosautomaatiokomitean järjestäytymiskokouksen osanottajia. Kuvassa vasemmalta lukien:  

Janne Valkonen (VTT), Olli Hoikkala (TVO), Helge Palmén (VTT Expert Services), Harri Heimbürger (STUK),  

Timo Ahola (Fortum), Juha Sirola (Fennovoima), Heimo Takala (STUK), Sami Matinaho (Fortum), Risto Nevalainen 

(FISMA), Janne Peltonen (VTT Expert Services), Juha Halminen (TVO), Mika Koskela (STUK), Sami Asikainen, (TVO). 

Kuvasta puuttuvat komiteajäsenistä Mikael Sundholm (SESKO) ja Hannu Malmberg (Fortum).

http://www.sesko.fi/portal/fi/standardisointikomiteat/komitealista_ja_komiteasivut/sk_45__ydinlaitosautomaatio_/

http://www.sesko.fi/portal/fi/standardisointikomiteat/komitealista_ja_komiteasivut/sk_45__ydinlaitosautomaatio_/
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EU-seminaari älykkäiden sähköverkkojen standardisoinnista

Eurooppalaiset standardisointijärjestöt esittelivät 
2013-01-28 Brysselissä pidetyssä seminaarissa 
älykkäisiin sähköverkkoihin, älykkääseen mitta-
rointiin ja sähköautoiluun liittyvää eurooppalaista 
standardisointitilannetta.
 

The European Conference on Smart Grid Stan-

dardization Achievements –seminaari järjestettiin 

Euroopan komission ja eurooppalaisten standardi-

soimisjärjestöjen (CEN, CENELEC ja ETSI) yhteistyönä. 

Tilaisuuden tarkoituksena oli levittää tietoa euroop-

palaisen työn tuloksista älykkäisiin sähköverkkoi-

hin (M/490), älykkääseen mittarointiin (M/441) ja 

sähköisten ajoneuvojen lataamiseen (M/468) liittyvien 

komission standardisointitoimeksiantojen osalta.

Tilaisuuden avasi Euroopan unionin energia-

asioista vastaava komissaari Günther	Oettinger, 
joka korosti standardisoinnin merkitystä uuden 

sukupolven sähköverkkojen kehityksessä. Hän 

piti tärkeänä eurooppalaisten, aasialaisten ja 

pohjoisamerikkalaisten standardisointijärjestöjen 

käynnissä olevaa kiinteää yhteistyöstä tällaisissa 

globaaleissa hankkeissa.

EU:n direktiiviesitys latausverkoston rakentamiseen

Datakeskukset ovat keskeisiä nykyaikaisen tieto-
yhteiskunnan ja digitaalisen talouden kannalta. 
Niissä säilytetään ja käsitellään sekä hallitaan 
erilaisten yritysten ja organisaatioiden jatkuvasti 
kasvavaa digitaalista informaatiota. 

Datakeskusten päätoiminta perustuu palvelin-

tietokoneisiin sekä tietoliikenne- ja tallennuslait-

teistoihin. Tämän lisäksi datakeskukset tarvitsevat 

laitteistoja suojaavan rakennuksen, ulkoiset ja 

sisäiset tietoliikenneyhteydet, sähkösyötön, 

turvajärjestelmät sekä hallintajärjestelmän. Kaiken 

tämän pitäisi toimia yhdessä energiatehokkaasti.

CENELECin tietoliikennelaitteiden sähkötek-

nisiä seikkoja käsittelevä komitea CLC/TC 215 

on valmistelemassa uutta standardisarjaa, joka 

määrittelee datakeskuksiin liittyvä ominaisuuksia. 

Informaatioteknologiaa koskeva standardisarja 

EN 50600 määrittelee vaatimuksia ja suosituksia 

datakeskusten konseptointiin, suunnitteluun, 

asentamiseen, järjestelmien integrointiin sekä sen 

käyttöön ja kunnossapitoon. 

CENELEC julkaisi standardin datakeskuksille

Standardisarjan ensimmäinen osa EN 50600-1 

Informaatioteknologia - Datakeskusten omi-

naisuudet ja rakenteet - Osa 1 Yleiset käsitteet 

julkaistiin lokakuussa 2012. Valmistella olevissa 

alaosissa määritellään yksityiskohtaisempia vaati-

muksia datakeskusten rakennukselle, sähköjake-

lulle, ympäristöolosuhteiden hallinnalle, tieto-

liikennekaapeloinnille, turvajärjestelmille sekä 

järjestelmän hallinnan ja käytön informaatiolle.

Tämä standardisarja liittyy EU-komission standar-

dointimandaattiin M/462 Tietoliikenneverkkojen 

energiatehokkuus ja sen valmisteluun pääsee 

vaikuttamaan SESKOn komiteassa SK 215. 

Lisätietoja komiteasta SK 215 saa SESKOsta, 

Eero Sorrilta, p. 0400 127 892, sähköposti: eero.

sorri(at)sesko.fi

Eero Sorri, SESKO

Kaavio EN 50600 datakeskusstandardisarjan rakenteesta

Lisätietoja standardista CENELECin verkkolehden, CONNECTin numerosta 11.  

http://www.cencenelec.eu/news/newsletters/Newsletters/CONNECT_Issue11_2013-01.pdf

Ajankohtaista standardeista Ajankohtaista standardeista

CENELECin presidentti Tore Trondvold puhui 

koko eurooppalaisen standardisointijärjestelmän 

(ESOn) puolesta. Hän muistutti kuulijoita siitä, että 

standardit edistävät innovatiivisten tuotteiden 

ja palvelujen osalta teollisuuden eri osapuolten 

ja kuluttajien välistä luottamusta ja luovat näin 

uusia, entistä laajempia markkinoita.

ESOjen yhteisten koordinointiryhmien pu-

heenjohtajat Ralph Sporer (Smart Grid), Daniel Hec 

(Smart Meters) ja David Dossett (eMobility) esitte-

livät ryhmiensä aikaansaannoksia. Kaikki puhujat 

korostivat sitä, että teollisuussovelluksia tukevat 

standardit ovat jo monilta osin valmiina tai niitä 

kehitetään parhaillaan tämän hetkisen teknolo-

gisen tietämyksen ja käytännön sovellusten perus-

teella. Standardien merkitys on ratkaisevan tärke-

ää, kun uusia teknisiä ratkaisuja otetaan käyttöön 

ja sovitetaan monimutkaisiin järjestelmiin, joista 

muodostuu tulevaisuuden älykäs sähköverkko.

Juha Vesa, SESKO

 

EU on julkistanut puhtaan liikenteen infrastruk-
tuuria käsittelevän direktiiviesityksen. Se sisältää 
esimerkiksi maakohtaiset tavoitteet sähköautojen 
latausverkoston rakentamiseksi. Suomelle on kirjat-
tu velvoitteeksi 71000 latauspistettä vuoteen 2020 
mennessä. Näistä 7000 tulee olla julkisia.
 

Samassa yhteydessä määritellään eurooppa-

laiseksi sähköauton latausjohdon pistotulpaksi 

standardin EN 62196-2 mukainen tyyppi 2, joka on 

jo valittu Suomessa käytettäväksi pistokytkinra-

kenteeksi standardilla SFS 6000-8-813.

Direktiiviehdotus vaihtoehtoisten liikennemuotojen edistämiseksi linkistä:  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/01/clean-fuel-strategy_en.htm

Lisätietoja latausjärjestelmiin, -keskuksiin ja 

pistokytkimiin liittyvien standardisointiprojektien 

kehityksestä SESKOn sähköautokomitean sivulta.

Seminaarin esitykset löytyvät linkistä: 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/smartgrids_en.htm 

http://www.cencenelec.eu/news/newsletters/Newsletters/CONNECT_Issue11_2013-01.pdf
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Ajankohtaista standardeistaAjankohtaista standardeista

Teollisuusautomaation tietoturvallisuuteen 
keskittyvästä standardisarjasta IEC 62443 on 
ilmestynyt ensimmäinen suomennettu osa. 

Yleiskäyttöisten tietotekniikkajärjestelmien tieto-

turvallisuutta käsittelevä standardisarja ISO/IEC 

27000 ei teollisuudelle yksin riitä, vaan teollisuus-

automaatio- ja ohjausjärjestelmien tietoturval-

lisuuden hallintaan on katsottu tarvittavan oma 

standardi. Kriittisiin järjestelmiin tunkeutumisesta 

voi luottamuksellisten tietojen vuotamisen tai 

turmeltumisen lisäksi seurata haitallisia terveys-, 

turvallisuus- tai ympäristövaikutuksia. 

Terminologia, keskeiset käsitteet ja mallit

Kansainvälisen sähköalan standardisointijär-

jestön, IEC:n teknisessä spesifikaatiossa IEC/TS 

62443-1-1:fi esitellään em. standardisarjassa käy-

tettävä terminologia, keskeiset käsitteet ja mallit, 

joihin sarjan muut osat perustuvat. Siinä pyritään 

myös vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

•	 Mikä on teollisuusautomaatio- ja 

ohjausjärjestelmien tietoturvan soveltamisala?

•	 Miten tietoturvajärjestelmän tarpeet ja 

vaatimukset voidaan määritellä käyttäen 

johdonmukaista terminologiaa?

•	 Mitkä ovat ne peruskäsitteet, jotka 

muodostavat pohjan niiden toimintojen, 

järjestelmän ominaisuuksien ja 

toimenpiteiden analysoimiselle, jotka ovat 

tärkeitä tietoturvallisten ohjausjärjestelmien 

toimittamista varten?

•	 Miten teollisuusautomaatio- ja 

ohjausjärjestelmän komponentit voidaan 

ryhmitellä tai luokitella tietoturvan 

määrittämistä ja hallitsemista varten?

•	 Mitä erilaisia tietoturvatavoitteita on olemassa 

ohjausjärjestelmäsovelluksia varten?

•	 Miten tietoturvatavoitteet voidaan asettaa 

ja miten voidaan luoda niiden saavuttamista 

tukeva säännöstö?

 

Teollisuusautomaation tietoturvallisuuden hallinta

Sarjan muut osat

Keväällä 2012 ilmestyvässä sarjan toisessa osassa 

IEC 62443-2-1:fi annetaan neuvoja teollisuusauto-

maatio- ja ohjausjärjestelmien tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmän perustamiseen ja ylläpitämi-

seen. Kolmannessa osassa eli teknisessä raportissa 

IEC/TR 62443-3-1:fi käydään läpi varsinaista tieto-

turvatekniikkaa. Suomennokset tullaan julkaise-

maan myös kokoelmana SFS-käsikirjassa 631-3.

Suomenkielisinä nämä IEC:n julkaisut päätettiin 

tuoda markkinoille, koska niiden sisältämät opas-

tavat tiedot ovat hyödyksi ja tarpeen maamme 

teollisuudelle. Vaikka standardin statusta näillä 

julkaisuilla ei Suomessa ole, ne ovat kuitenkin 

käyttökelpoisia suunnittelun välineitä. Standardin 

status puuttuu, koska CENELEC ei ole saattanut 

niitä voimaan eurooppalaisina standardeina. 

 

IEC/TS 62443-1-1:fi on julkaistu kaksikielisenä 

(suomi/englanti) painoksena. Siinä on 153 sivua ja 

sen hinta on 89,70 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suo-

men Standardisoimisliitto SFS ry, p. 09 1499 3353,  

sähköposti sales(at)sfs.fi, verkkokauppa sales.sfs.fi . 

 

Lisätietoja mainituista julkaisuista: Jukka Alve,  

p. 09 6963 965, sähköposti: jukka.alve(at)sesko.fi.

Jukka Alve, SESKO

Tekninen raportti sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen liittyvistä 
tiedoista ja kierrätettävyysasteen laskemisesta

Täydennysosa sähkölelustandardiin

Hiljattain on ilmestynyt sähkökäyttöisten lelujen 
turvallisuutta koskevaan standardiin suomenkieli-
nen täydennysosa SFS-EN 62115/A2.

Standardin SFS-EN 62115 mukaan sähkökäyt-

töisellä lelulla tarkoitetaan lelua, jonka toimin-

noista ainakin yksi on riippuvainen sähköstä. 

Standardin mukaisten lelujen on oltava paristo-

leluja, muuntajaleluja tai kaksoissyöttöisiä leluja. 

Täydennysosalla standardin soveltamisalaa laa-

jennetaan myös tietokone- ja akkuleluihin, mikä 

on aiheuttanut täsmennyksiä standardin rakenne- 

sekä testausvaatimuksiin.

Kaikilla sähkö- ja elektroniikkalaitteilla 
on jonkinlainen vaikutus ympäristöön 
elinkaarensa aikana. Pyrittäessä haitallisten 
ympäristövaikutusten vähentämiseen yleisimmin 
kiinnitetään huomiota energiatehokkuuteen 
laitteen käyttöaikana, mutta laajemmin 
tarkasteltuna tulisi ottaa huomioon laitteen koko 
elinkaaren aikana kulutettu energia, raaka-aineet 
ja muut luonnonvarat. 

Standardissa SFS-EN 62430 Sähkö- ja elektro-

niikkatuotteiden ympäristötietoinen suunnittelu 

kerrotaan tarkemmin elinkaariajattelusta.

Laitteen valmistukseen käytetyistä raaka-ai-

neista ja energiasta osa pystytään hyödyntämään 

uudelleen kierrätyksen ansiosta. Sähköalan kan-

sainvälinen standardisoimisjärjestö, International 

Electrotechnical Commission IEC on  vuoden 2012 

lopulla julkaissut teknisen raportin IEC/TR 62635 

Guidelines	for	end-of-life	information	provided	by	
manufacturers	and	recyclers	and	for	recyclability	

rate	calculation	of	electrical	and	electronic	equip-

ment. Raportissa määritellään, minkälaisia tietoja 

laitevalmistajien olisi annettava tuotteistaan 

kierrätyksen helpottamiseksi ja minkälaisia tietoja 

puolestaan kierrätykseen erikoistuneiden yritys-

ten olisi annettava omista prosesseistaan, sekä 

opastetaan kierrätettävyysasteen laskemisessa. 

Kierrätettävyysaste määritellään kierrätettävissä 

olevan massan suhteena tuotteen kokonaismas-

saan. Se riippuu tuotteessa käytettävistä osista 

ja materiaaleista sekä kierrätyksessä käytössä 

olevista käsittelyprosesseista.

Teknisessä raportissa IEC/TR 62635 on 32 sivua 

ja sen hinta on 140,16 € (ALV 0%). Raportti on 

saatavana englanninkielisenä SESKOsta 

(myynti(at)sesko.fi, puh. 09 6963 970). 

Lisätietoja antaa Jukka Alve, p. 09 6963 965,  

sähköposti: jukka.alve(at)sesko.fi   

Jukka Alve, SESKO

Lisäksi sähkökäyttöisen lelun on täytettävä 

standardin EN 71 vaatimukset. Kyseinen standardi 

kattaa muut kuin sähkön käytöstä johtuvat vaarat. 

Muutososan SFS-EN 62115/A2 hinta on 35,70 € 

(ALV 0 %) ja sitä myy Suomen Standardisoimisliitto 

SFS, puh. (09) 149 9331, sähköposti sales@sfs.fi ja 

verkkokauppa sales.sfs.fi.

 Lisätietoja sähkölelustandardista ja kotitaloussäh-

kölaitteiden standardisoinnista antaa SESKOssa 

Juha Vesa, puh. (09) 696 3958.

Juha Vesa, SESKO

http://sales.sfs.fi/sfs/servlets/ProductServlet;jsessionid=22bcb300cc617941890b21edc2df76349087325a080d9c040742edf586b7768a.e3eRchaTbxmRe3iNb3yKbNeQe0?action=productInfo&productID=252010
http://sales.sfs.fi/sfs/servlets/ProductServlet;jsessionid=22bcb300cc617941890b21edc2df76349087325a080d9c040742edf586b7768a.e3eRchaTbxmRe3iNb3yKbNeQe0?action=productInfo&productID=252010
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Ajankohtaista standardeista Ajankohtaista standardeista

Standardin SFS-EN 82079-1 avulla kunnon käyttöohjeita

Käyttöohjeet ovat olennainen osa tuotetta.
Tuotteen tarkoituksenmukaiseen, tehokkaaseen ja 
turvalliseen käyttöön tarvitaan selkeät käyttöoh-
jeet, joista vastaa tuotteen toimittaja (valmistaja, 
myyjä, jakelija, valtuutettu edustaja tms.).

Uusi standardi SFS-EN 82079-1 esittää yleiset 

periaatteet ja vaatimukset tuotteiden käyttöoh-

jeiden suunnittelulle ja laatimiselle ja se korvaa 

aiemman standardin SFS-EN 62079:2001. 

Laaja soveltamisala

Standardi on tarkoitettu kaikille tuotteen käyt-

töohjeiden laadintaprosessiin osallistuville. Tähän 

joukkoon lukeutuvat esim. ohjelmistosuunnitteli-

jat, kääntäjät, kirjoittajat, kuvittajat ja monet muut 

tuotteiden tuotanto- ja myyntiketjun toimijat.

Standardia voi soveltaa kaikenlaisiin tuotteisiin 

aina yksittäisestä maalipurkista ”avaimet käteen” 

-periaatteella toimitettuihin tehtaisiin. Jokaisen 

tuotteen käyttöohjetta laadittaessa on standardin 

lisäksi tärkeää ottaa huomioon kyseisen tuotteen 

markkina-alueen lainsäädännön tai tuotestandar-

dien lisävaatimukset informaatiolle ja dokumen-

taatiolle.

 

Uudet vaatimukset

 

Aiempi, nyt korvattu käyttöohjestandardi SFS-EN 

62079 oli vaikeasti sovellettavissa kuluttajatuot-

teisiin. Siksi nyt ilmestyneeseen SFS-EN 82079-

1:een on sisällytetty mm. seuraavat aiheet:

•	 laadintaprosessin suunnittelu 

•	 käyttöohjeiden vaatimustenmukaisuus 

•	 käyttöohjeiden arviointi ja esimerkki 

tarkastuslistasta 

•	 viestinnän tehokkuuden arviointi 

•	 sähköisten tietovälineiden käyttö 

•	 käännösten laatu 

•	 graafisten tunnusten käyttö.

 

SFS-EN 82079-1 on julkaistu kaksikielisenä  

(suomi/englanti) painoksena. Siinä on 107 sivua ja 

sen hinta on 78,60 € (alv 0 %).  

Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS 

ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti: sales(at)sfs.fi tai 

verkkokauppa sales.sfs.fi 

 

Lisätietoja mainituista julkaisuista saa SESKOsta 

Arto Sirviöltä, p. 09 6963 954,Sähköposti arto.

sirvio(at)sesko.fi.

Arto Sirviö, SESKO

?
Käyttöohjeita tarvitaan  

kaikkialla. 

Energiamittaristandardeja päivitetty 

Tukes on ottanut käyttöön uudistuneet SFS 6000 -standardit

 SFS 2532 Monimittarikeskukset 

Standardissa esitetään erityisvaatimukset mitta-

uskeskuksina käytettäville monimittarikeskuksille. 

Standardi liittyy pienjännitekeskusten vaatimuksia 

käsittelevään standardisarjaan SFS-EN 61439. 

SFS 2532 korvaa vuodelta 2002 peräisin olevan 

edellisen painoksen ja sen soveltamisalaa on 

laajennettu koskemaan kerrostalojen lisäksi myös 

muut asuin- ja liikehuoneistojen monimittari-

keskukset.  

4. painos. Hinta 9,50 € (+ alv 24 %)

SFS 5601 Sähköenergiamittareiden tilat

Tämän standardin mukaiset sähköenergia-

mittareiden tilat on tarkoitettu käytettäviksi 

kWh- ja muiden sähköenergiamittareiden sekä 

ohjauslaitteiden sijoitustilana. Standardin mittoja 

noudatetaan sekä kotelokeskukseen että muu-

hun keskukseen sijoitetun sähköenergiamittarin 

vaatimaan tilaan. Standardi korvaa vuodelta 2000 

peräisin olevan edellisen painoksen ja siihen ver-

rattuna viitestandardit on päivitetty. 

4. painos. Hinta 9,50 € (+ alv 24 %)

SFS 2529 Vaihtosähköenergian mittaus.  

Energiamittarin alusta

Standardin mukaiset energiamittarin alustat on 

tarkoitettu käytettäviksi pääasiassa jakokeskuksis-

sa kWh- ja muiden energiamittareiden, aikakytki-

mien, verkkokäskynvastaanottimien ja vastaavien 

laitteiden kiinnitykseen, erityisesti verkonhaltijan 

myyntimittauksessa. Standardiin ei ole tehty tek-

nisiä muutoksia vuodelta 2000 peräisin olevaan 

edelliseen painokseen verrattuna. 

5. painos. Hinta 9,50 € (+ alv 24 %)

Edellä mainittujen standardien päivittämisen 

yhteydessä on myös peruutettu vanhentuneena 

standardi SFS 2537:2000 Vaihtosähköenergian 

mittaus. Mittauskytkennät ja liitinten numerointi.

Standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto 

SFS, puh. (09) 149 9331, sähköposti sales@sfs.fi ja 

verkkokauppa sales.sfs.fi.

Lisätietoja sähköenergian mittausta koskevista  

standardeista: Juha Vesa, p. (09) 696 3958.

Juha Vesa, SESKO

Katso Tukes-ohje S10, josta on julkaistu uusi painos vuoden 2012 lopussa 

http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Tukes-ohjeet/1Sahko-ja-hissit/S10-12-Sahkolaitteistojen-turvallisuutta-

ja-sahkotyoturvallisuutta-koskevat-standardit/ 

Vuonna 2012 julkaistut SFS 6000 -standardit 
korvaavat edelliset vuonna 2007 julkaistut 
samannumeroiset standardit. Uusia standardeja 
saa käyttää heti niiden ilmestyttyä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 

1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölait-

teistojen turvallisuutta ja 1194/1999 sähkötyö-

turvallisuutta. Päätöksissä esitettyjen olennaisten 

turvallisuusvaatimusten katsotaan täyttyvän, jos 

sovelletaan tiettyjä turvallisuusstandardeja tai 

vastaavia julkaisuja. Sähköturvallisuusviranomai-

sen eli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävänä 

on vahvistaa tällaisten standardien ja julkaisujen 

luettelo Sähköturvallisuuden neuvottelukunnan 

lausunnon perusteella,

Uuteen Tukes-ohjeeseen S10-2012 on otettu 

mukaan SFS 6000 standardisarjan vuoden 2012 

painokset. Ohjeen mukaan ”Luettelon päivitys-

hetkellä rakenteilla oleva sähkölaitteisto voidaan 

rakentaa valmiiksi ja ottaa käyttöön edellisen 

stan dardin mukaisena kolmen vuoden kuluessa 

päivityksestä”. Tämän perusteella uusien asennus-

ten suunnittelussa sovelletaan uusia standardeja ja 

rakentamisessakin ne tulevat käyttöön hyvin pian. 
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Nimitykset

SESKOn hallitus on hyväksynyt seuraavat nimitykset:

Ajankohtaista Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä

Mittausepävarmuuden julkaisut 

koottu yhteen

Uuteen SFS-käsikirjaan 40 on koottu mittaus-

epävarmuutta käsitteleviä standardeja ja oppaita. 

Mukana olevat standardit käsittelevät mittaus-

epävarmuutta laajasti siten, että niiden periaattei-

ta voidaan soveltaa myös muihin kuin käsittelyn 

kohteena oleviin suureisiin.

Käsikirja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat te-

kemisissä mittausten kanssa ja kaikille, jotka ovat 

kiinnostuneita mittaustulosten luotettavuudesta.

Uusi ekotehokkuusstandardi

Uusi kansainvälinen standardi SFS-EN ISO 14045 

luo ekotehokkuutta koskevan selkeän termistön 

ja yhteiset metodologiset puitteet. Se auttaa 

ekotehokkuuden arvioinnin käytössä monenlai-

sissa tuotejärjestelmissä. Standardi tarjoaa ohjeita 

ekotehokkuuden arvioinnin tulosten tulkintaan 

ja avoimeen, täsmälliseen ja informatiiviseen 

raportointiin.

Uusi uutiskirje johtamisen standardeista

Standardisoimisliitto on ryhtynyt julkaisemaan 

sähköistä uutiskirjettä ”Johtamisen standardit”. 

Sitä julkaistaan nelisen kertaa vuodessa. Käyte-

tyimpiä johtamisen standardeja (esim. ISO 9001 ja 

ISO 14001) ollaan uusimassa. Uusituissa standar-

deissa tulee olemaan yhteinen rakenne ja ter-

minologia, tavoitteena ISO-standardien parempi 

yhteensopivuus ja käytettävyys. 

Maksuttoman uutiskirjeen voi tilata SFS:n 

www-sivuilla www.sfs.fi olevalla uutiskirjeitten ti-

lauslomakkeella. Uutiskirjeen tilaajat saavat uudet 

uutiskirjeet sähköpostina. Julkaistut uutiskirjeet 

löytyvät SFS:n www-sivujen kohdasta ”Ajankoh-

taista” -  ”Uutiskirjeet”, josta löytyy myös SFS:n 

uutiskirjeitten tilauslomake. 

Kemesta ry SFS:n uusi toimialayhteisö
 

Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Värite-

ollisuus ry ovat 5.10.2012 perustaneet yhteisen 

Kemesta ry:n hoitamaan alojen standardisointia. 

Kemesta ry aloitti toimintansa vuoden 2013 alus-

ta. Yhdistyksen www-sivut on avattu osoitteessa 

www.kemesta.fi

SFS-tiedotus sähköiseen muotoon

Standardisoimisliiton lehti SFS-tiedotus on ollut 

maaliskuun alusta lähtien luettavissa myös säh-

köisesti älykännyköillä, tableteilla ja tietokoneilla. 

Uusi julkaisumuoto on lehden painetun version 

tilaajien lisäetu. Sähköistä versiota luettaessa 

tarvitaan lehden osoitekentästä löytyvä tilausnu-

mero. Sähköinen versio on luettavissa osoitteessa 

www.sfs-tiedotus.fi

SFS-tiedotus maksaa Suomeen tilattuna 

kestotilauksena 57 euroa (+ alv 10 %) vuodessa.  

SFS-tiedotus ilmestyy myös vuonna 2013 viitenä 

numerona. Helmikuussa ilmestynyt SFS-tiedotus 

1/2013 käsittelee laajasti hallintajärjestelmästan-

dardin ISO 9001 uusimista. 

Käyttäjäkysely standardista ISO 14001

Ympäristöjärjestelmästandardeja koskevalla 

käyttäjäkyselyllä pyritään selvittämään vanhojen, 

nykyisten ja potentiaalisten käyttäjien tarpeita ja 

odotuksia. Tuloksia käytetään standardien  

ISO 14001 ja ISO 14004 uudistamistyössä. Kyselyn 

toteuttaa ISOn ympäristöjärjestelmästandardeista 

vastaava komitea.

Kysely on avoinna 30.4.2013 asti osoitteessa  

www.iso.org/14001survey2013. Vastaukset 

käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisiä 

vastaajia voi tunnistaa kyselyn tuloksista. Vastauk-

sia pyritään saamaan mahdollisimman laajasti eri 

sidosryhmien edustajilta.

Jyrki Alanko, SFS

TC 2/WG 31 Efficiency classes Jani Korkeakoski, ABB Oy  
Moottorit ja generaatorit (uusi jäsen)

SC 22G/MT 11

IEC 61800-5-1: Adjustable speed electrical power drive 
systems. Part 5-1: Safety requirements. Electrical Thermal 
and energy

Marko Turkkila, ABB Oy (uusi jäsen)

SC 22H/WG 5
Uninterruptible power systems (UPS).  
Environmental aspect requirements

Kirsi Hakalahti, Eaton Power Quality Oy 
(uusi jäsen)

TC 31/WG 40 Luminairies Tarmo Rintala, Centaurea Oy  
(uusi jäsen)

TC 31/MT 60079-7 Maintenance of IEC 60079-7 Tuomas Mäkelä, Ensto Finland Oy  
(uusi jäsen)

TC 31/MT 60079-31 Maintenance of IEC 60079-31

TC 38/WG 37

Specific Clauses for Electronic Voltage Transformers (future 
IEC 61869-7), for Electronic Current Transformers (future 
IEC 61869-8) and Digital Interface for Instrument Transfor-
mers (future IEC 61869-9)

Frej Suomi, ABB Medium Voltage  
Products (uusi jäsen)

SC 45A/WG 11 Electrical systems

Seppo Härmälä, Teollisuuden Voima Oyj 
Mikko Västi, Fortum
Hannu Vaittinen, Fennovoima Oy
Riku Reinivaara, STUK 

(uudet jäsenet)

TC 66/WG 1 General requirements

Jorma Rutanen, JR-lean (uusi jäsen)TC 66/WG 8 Particular safety requirements for machinery

TC 66/MT 10 Specific Laboratory equipment

TC 88/MT 1 Design requirements for wind turbines Raul Prieto ja Jarkko Väinämö,  
Winwind Oy (uudet jäsenet)

TC 100/PT 100-7 Ambient Assisted living (AAL) Pekka Talmola, Nokia Oyj (uusi jäsen)

TC 104/MT 19 Maintenance of IEC 60721-3 series Olavi Nevalainen,  
VTT Expert Services Oy (uusi jäsen)

TC 119/AG 4 Printability Matti Mäntysalo, Tampereen teknillinen 
yliopisto (uusi jäsen)TC 119/AG 5 Parts, devices and products

TC 8X/WG 03
Requirements for connection of generators to distribution 
networks

Mats Östman ja Niklas Wägar, Wärtsilä 
Finland Oy (uudet jäsenet)

http://www.kemesta.fi
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Tapahtumia, kuulumisia

SESKON hallitus 2013

Tekstissä alla on sulkeissa ilmoitettu jäsenen edustama jäsenyhteisö ellei se ole sama kuin työnantaja.

 Kunkin jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen nimi on varsinaisen jäsenen nimen alla kursivoituna.

 

Puheenjohtaja 

Toimitusjohtaja Kimmo Saarinen (pj.), Sähköinsinööriliitto ry,(KEMET Electronics Oy)

  Toimitusjohtaja Martti Kemppainen, Teollisuuden sähkö ja automaatio ry (Makevision ky)

Varapuheenjohtaja 

Johtaja Kenneth Hänninen, Energiateollisuus ry 

	 Diplomi-insinööri	Tuomas	Maasalo,	Energiateollisuus	ry	

Jäsenet ja varajäsenet 

Teknologiajohtaja Matti Rae, Teknologiateollisuus ry (Ensto Finland Oy) 

	 Insinööri	Patrick	Frostell,	Teknologiateollisuus	ry	
Johtaja Kari J. Lång, Teknologiateollisuus ry (Nokia Oyj) 

	 Insinööri	Peter	Malmström,	Teknologiateollisuus	ry	
Toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 

 Johtaja Esa Tiainen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 

Johtaja Tom Törn, SGS Fimko Oy 

	 Toiminnanjohtaja	Antti	Turtola,	VTT	Expert	Services	Oy	
Toimialapäällikkö Vesa Haakana, Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry (Inspecta Oy) 

 Johtaja Hannu Mattila, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 

Key Account Manager Esa Kankaanpää, Suomen Valoteknillinen Seura ry (SLO Oy) 

 Kehityspäällikkö Jouko Rautio, TeliaSonera Finland Oyj 

Sähköinsinööri Seppo Puhakka, Sähkösuunnittelijat NSS ry, (Sähkökuva Oy) 

	 Johtava	asiantuntija	Pertti	Lindberg,	Sähköturvallisuuden	edistämiskeskus	STEK	ry	(Energiateollisuus	ry)
Toiminnanjohtaja Antti Kuisma, Suomen Automaatioseura ry 

 Sähkövalvoja Timo Viitanen, Sähkömestarien ja Sähköyliasentajien ry

  

Hallituksen työvaliokunnan muodostavat: pj. Kimmo Saarinen, vpj. Kenneth Hänninen, Vesa Haakana 

ja Kari J. Lång. Työvaliokunnan sihteerinä toimii SESKOn toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman. SESKON toimintakertomus 2012, Standardivuosiluettelo 2012 ja  SESKO-lehti  1/2013 
luettavissa verkossa

SESKOn toimintakertomus sisältää SESKOn hallituksen toimintakertomuksen 

vuodelta 2012 sekä talouden tunnusluvut. Mukana on kuvaukset aktiivisimpien 

standardointikomiteoiden ja seurantaryhmien toiminnasta sekä suomalaisten 

osallistumisesta kansainväliseen standardointiin. 

Toimintakertomus on luettavissa 1.4.2013 alkaen osoitteessa http://www.sesko.

fi/portal/fi/standardisointijarjestelma/sesko/toimintakertomukset/

SESKOn alueelta julkaistut ja vahvistetut SFS-standardit 2012 -luettelo sijaitsee 

osoitteessa: http://www.sesko.fi/portal/fi/sesko-lehti/sesko-lehden_erikoisnu-

mero/.

SESKO-lehti keskittyy sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnin uutisiin 

Suomessa ja maailmalla. Se kertoo ajankohtaisista julkaisuista, standardointiko-

miteoiden työskentelystä  ja järjestötapahtumista. Lehden numerot vuodesta 

2006 alkaen ovat luettavissa  osoitteessa http://www.sesko.fi/portal/fi/sesko-

lehti/sesko-lehden_arkisto/.

Tapahtumia, kuulumisia

Sähköistysalan ansiomerkkejä ja palkintoja standardoinnin taitajille

SESKOn oppilaitostilaisuus Tampereen teknillisellä yliopistolla

SESKO vieraili Tampereen teknillisellä yliopistolla 
(TTY) 15.1.2013. Iltapäiväseminaarin aiheena oli  
” Tulevaisuuden älykäs rakennus ja sähköverkko 
eivät synny ilman standardeja”. 

Tilaisuuteen osallistui aktiivisia opiskelijoita 

TTY:n opiskelijoiden lisäksi myös Tampereen am-

mattikorkeakoulu TAMKista. SESKOn toimitusjoh-

taja Sinikka Hieta-Wilkman kertoi standardoinnista 

yleisesti ja kehityspäällikkö Juha Vesa avasi 

standardoinnin haasteita älykkäiden sähköverk-

kojen ja sähköautojen näkökulmasta. Kuulijoille 

esiteltiin oppilaitosportaali  www.SFSedu.fi ja 

uusimpia oppilaitoskäsikirjoja. 

SESKO oli kutsunut seminaariin puhujia sekä 

TTY:ltä että TAMKista. KNX-taloautomaation asian-

tuntija TAMKin lehtori Veijo Piikkilä kertoi kuinka 

KNX-väylätekniikka toimii rakennusten sisäisen 

automatiikan ohjaajana ja kuinka sen toteutus 

perustuu useisiin standardeihin. TTY:n professori 

Leena Korpinen näytti esimerkkejä standardien 

käytöstä opetuksessa ja tutkimuksessa ja pro-

fessori Sami Repo älykkäisiin sähköverkkoihin 

liittyvistä tutkimuskohteista.

Oppilaitostilaisuudet ovat tehokas tapa välittää tietoa standardoinnista. 

Toimialansa mukaisesti SESKO on keskittynyt tarjoamaan opetusaineis-

toja ja luentoja teknistä koulutusta antaviin oppilaitoksiin. Teknisillä 

aloilla standardien soveltaminen on osa ammattitaitoa ja kuuluu ope-

tukseen alan oppilaitoksissa. 

Pia Rouste, SESKO

Sähköurakoitsijapäivillä Tampereella marraskuus-

sa 2012 jaettiin Sähköalan koulutus- ja tutkimus-

säätiön koulutus- ja kehittämispalkinnot sekä 

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry:n ansiomerkkejä.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön koulu-

tuspalkinnon saanut professori Liisa Halonen on 

tunnettu ja esimerkillinen kouluttaja. Hän on aina 

jakanut uusimman tutkimustiedon niin opiske-

lijoille kuin alan ammattilaisillekin eri kursseilla 

ja koulutustilaisuuksissa. Sähkötekniikan kor-

keakoulun Elektroniikan laitoksen varajohtajana 

työskentelevä Halonen tunnetaan myös SESKOn 

komiteajäsenenä ja standardoinnin asiantuntijana.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön ke-

hittämispalkinto myönnettiin KNX Finland ry:lle 

avoimen väylätekniikan ja KNX-taloautomaatio-

standardin tuomisesta koko suomalaisen sähköis-

tysalan tietoisuuteen sekä KNX-koulutusjärjestel-

män määrätietoisesta kehittämisestä.

 

Sähkö- ja teleurakoitsijaliito STUL ry  

myönsi hopeisen ansiomerkin diplomi-insinööri 

Pekka Koivistolle, joka on tietoliikennetekniikan 

ja -kaapeloinnin huippuosaaja, kouluttaja ja 

teknisen tekstin tuottaja. SESKOn komiteajäse-

nenä Koivisto on antanut vahvan panoksen alan 

standardoinnissa.  

TOIMINTAKERTOMUS
2012
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SESKO, PL 134 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki

IEC-standardit sähköisinä SESKOsta
SESKO välittää IEC-standardeja pdf-muodossa joko sähköpos-

tilla tai CD-ROM-levyllä. Vanhat standardit ovat imagekuvina, 

joissa ei ole hakumahdollisuutta. Uudet standardit ovat 

hakukelpoisina pdf-versioina. Hinta on sama kuin painetuilla 

IEC-standardeilla.  Tilaukset p. 09 696 3970, faksi: 09 677 059,   

sähköposti: myynti(at)sesko.fi.

Lisäksi voit tilata seuraavia tuotteita:
CENELEC-standardit. IEC:n ja CENELECin työpaperit.  

Catalogue of IEC Publications, päivitettävänä CD-levynä  

53,90 €. CENELEC Catalogue, kahtena CD-levynä 70 €.  

Mainitut hinnat ovat verottomia.  Toimitus 7 €/lähetys.  

IEC Cataloguen toimitus 15 €.

Koulutusmateriaali
Perustietoa sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista ja standardien 

valmistelusta saat verkkosivultamme Ohjeita/Esitysaineistot-osasta. 

Jos tarvitset esityksiä PowerPoint-muodossa, voit pyytää niitä SESKOsta 

sähköpostilla: palaute(at)sesko.fi. tai puhelimitse 09 696 3970. Esityksiä 

saa käyttää vapaasti ja niitä saa tarvittaessa muokata. Lähde on kuiten-

kin aina mainittava.

Mukaan komiteatyöskentelyyn?
SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille.  

Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten 

IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön.  

Komiteajäsenyydestä  peritään vuosittainen osallistumismaksu.   

Lisätietoa SESKOn verkkosivustolla.

SFS-käsikirjat ja standardit  SFS:n asiakaspalvelusta, puh. 09 1499 3353, sähköposti: sales(at)sfs.fi  

 Uudet vahvistetut ja julkaistut standardit 

  

  Uusien julkaistujen ja vahvistettujen SFS-, IEC- ja CENELECin EN-standardien nimet ja tunnukset   

  löytyvät standardointijärjestöjen verkkosivuilta.

www.sfs.fi/aihealueet/sahko_ja_elektroniikka/julkaisut
SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS,  

p. 09 1499 3353, faksi 09 146 4914, sähköposti: sales(at)sfs.fi, http://sales.sfs.fi

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:105:0::::FSP_LANG_ID:25 

IEC-standardeja myy SESKO ry, PL 134, 00211 Helsinki,  

p. 09 696 3970, faksi 09 677 059, sähköposti: palaute(at)sesko.fi

http://www.sesko.fi/portal/fi/ajankohtaista/uudet_standardit/uudet_en-standardit/
CENELEC-standardeja myy SESKO ry, PL 134, 00211 Helsinki,  

p. 09 696 3970, faksi 09 677 059, sähköposti: palaute(at)sesko.fi 

 

   Tulevaisuuden osaaja menestyy standardien avulla

 Oppilaitosportaalista 

www.SFSedu.fi
  tietoa standardeista ja oppilaitoskäsikirjoista.  

 Runsaasti aineistoa opiskelun ja opetuksen avuksi.
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SESKO vastaanottaa ja lähettää verkkolaskuja

Y-tunnus:  0967813-3   

Verkkolaskuosoite:  003709678133 

Operaattori: NORDEA  Välittäjän tunnus: NDEAFIHH

Kun haluatte vastaanottaa sähköisiä laskuja, pyydämme  

ilmoittamaan verkkolaskuosoitteenne Marva Metsänojalle,  

p. 09 6963 956, sähköposti marva.metsanoja(at)sesko.fi

www. .fi

http://www.sfs.fi/aihealueet/sahko_ja_elektroniikka/julkaisut
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:105:0::::FSP_LANG_ID:25

