Nro 2/2014
Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

SISÄLTÖ 2/2014
TOIMITUSJOHTAJALTA
Energia- ja kyberturvallisuus. Work Shopit tarpeellisia
Pohjoismainen yhteistyö .......................................................................... 2
Visioseminaari osoitti sähkön tuovan euroja ja hyvinvointia ...... 3
Kansainvälisen sähköteknisen standardoinnin IEC-SESKO
Work Shop oli menestys ........................................................................... 6
SK 31 Räjähdysvaaralliset tilat – sähköteknistä standardointia
vaativiin käyttöihin ................................................................................... 8
AJANKOHTAISTA STANDARDEISTA
Terveydenhuollon laitteiden turvallisuusstandardin
EN 60601-1 tilanne .............................................................................10
Ilmajohtostandardit uudistuvat .................................................... 12
Hälytyskeskusstandardisarja SFS-EN 50518
uusin painoksin ................................................................................... 13

Sähköalan suomenkieliset termit IEC:n termipalveluun ....... 13
Sähköverkkojen uuden arkkitehtuurin standardointi ........... 14
UUTISIA, TAPAHTUMIA
Nimityksiä kansainvälisiin komiteoihin ja työryhmiin ........... 17
Kansallisten standardointikomiteoiden puheenjohtaja- ja
sihteerinimitykset ...............................................................................17
Ajankohtaista Suomen standardisoimisliitto SFS ry:stä ........ 18
CEN-CENELEC työohjelma 2014 ...................................................19
Standardoinnin vuositapahtuma FORUM 2014
järjestetään 4. marraskuuta 2014 ..................................................19
LISÄTIETOA VERKOSTA
Uudet vahvistetut ja julkaisut standardit, SESKOn palvelut
Hyvinvointia Sähköllä Visio 2030
Standardoinnin oppilaitosportaali SFSedu ...............................20

www.sesko.fi

Toimitusjohtajalta

Hyvinvointia sähköllä – Visio 2030

Sinikka Hieta-Wilkman
SESKO

puhujien mukaan energiaturvallisuudella on ääristrateginen merkitys, koska valtapolitiikka seuraa sitä.
Talouden kasvu ja vallan painopiste ovat siellä, missä
energian kulutus kasvavaa eniten, kuten Yhdysvalloissa,
Intiassa ja Kiinassa. Energiaturvallisuus ja kyberturvallisuus ovat tänä päivänä ykköskysymyksiä turvallisuuspolitiikan kannalta.

Visioseminaari osoitti sähkön tuovan euroja ja hyvinvointia

Work Shopit tarpeellisia
Energia- ja kyberturvallisuus
SESKOn jäsenyhteisö Energiateollisuus ry järjesti
toukokuun puolessa välissä kevätseminaarin Turussa.
Energiaa valotettiin ulkosuhteiden, elämisen, asumisen, yrittämisen, kasvuenergian ja asiakkaan näkökulmista. Puhujina oli eturivin poliitikkoja ja tutkijoita
– EU:n talouskomissaari Olli Rehnistä ja kansanedustaja
Ilkka Kanervasta professoreihin Pekka Sutelaan ja
Petri Parviaiseen.
Ylitse muiden aiheiden nousi kuitenkin energiaturvallisuus. Vielä vähän aikaa sitten puhuttiin varautumisesta energian saatavuuteen sekä sen toimitusvarmuudesta. Nyt puhutaan niin ammattipiireissä kuin
poliittisellakin tasolla energiaturvallisuudesta ja jatkuvuuden hallinnasta. Energiaturvallisuudella (security
of supply) tarkoitetaan kohtuuhintaisen energian
jatkuvaa ja keskeytyksetöntä saatavuutta.
Energiaturvallisuuteen liittyy omavaraisuus ja riippumattomuus tuontienergiasta, energiamuotojen
monipuolistaminen, energiahuollon hajauttaminen,
tehokkuuden parantaminen, joustavuuden lisääminen, kansainvälisen yhteistyön laajentaminen ja
huoltovarmuus.
Energiaturvallisuuden lyhyen aikavälin tavoitteena
on parantaa järjestelmien kykyä tasapainottaa energian kysynnän ja tarjonnan välisiä yllättäviä muutoksia
tai reagoida vakavista häiriöistä tai poikkeusoloista
johtuviin haasteisiin. Pitkällä aikavälillä tavoitteena
ovat oikea-aikaiset investoinnit energian riittävän
tarjonnan varmistamiseksi tulevaisuudessa, infrastruktuurin riittävä ylläpito ja uudistaminen sekä kilpailun
toimivuuden varmistaminen energiamarkkinoilla.
Energia- ja kyberturvallisuus ovat nousseet sekä
talous-, turvallisuus- että ulkopolitiikan keskiöön – ei
vain Suomessa, vaan kaikkialla maailmassa. Tästä on
yhtenä osoituksena Ukrainan tilanne. Kevätseminaarin

IEC ja SESKO järjestivät maaliskuussa Helsingissä yhteisen Work Shopin, johon osallistui noin 60 sähköteknisen standardoinnin asiantuntijaa. Valtaosa osallistujista
edusti nuorta, nousevaa asiantuntijakaartia. IECasioiden esittelijänä toimi Jan-Henrik Tiedemann IEC:n
keskustoimistosta Genevestä. Kansallisesta sähköteknisestä standardoinnista puhuivat Juha Vesa ja Eero Sorri
SESKOsta. Tilaisuudessa käsiteltiin maailmanlaajuiseen, eurooppalaiseen ja kansalliseen sähkötekniseen
standardointiin osallistumista ja siitä koituvia hyötyjä,
standardointiprosesseja sekä pohdittiin työryhmissä
prosessien ja järjestelmän parantamismahdollisuuksia.
Yleisö oli aktiivista ja saadun palautteen perusteella
erittäin tyytyväistä kaksipäiväiseen standardointipreppaukseen. Tässä lehdessä on toisaalla laajempi selvitys
saadusta palautteesta. Palaute osoittaa tällaisten
tilaisuuksien ehdottoman tarpeellisuuden säännöllisin
väliajoin järjestettynä.

Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismaisten sähköteknisten standardointijärjestöjen
vuosittainen NOREK-kokous pidettiin huhtikuussa Kistassa Ruotsissa. Svensk Elstandard (SEK) toimi puheenjohtajansa Åke Danemarin johdolla kokouksen isäntänä.
Kokouksessa on tapana vertailla viiden Pohjoismaan
yhteneväisyyksiä ja erilaisuuksia niin, että voidaan
oppia toisiltamme. Vuoteen 2020 ulottuva sähköalan
standardoinnin visio ja strategialinjaukset valmistuvat Ruotsissa lähiaikoina ja Norjassa vastaava työ on
vireillä. Myös SESKOn hallitus käynnistää Visio 2020 ja
strategiatyön tämän vuoden syyskuun seminaarissaan.
Pohjoismaat 25 miljoonan asukaspohjallaan muodostavat Euroopassa kohtalaisen kokoisen yhtenäisen
markkina-alueen, jolla on runsaasti yhteisiä intressejä ja
yhteistyötarpeita.
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Hyvinvointia sähköllä -seminaari kokosi jälleen yhteen sähköistysalan ja siihen läheisesti liittyvät toimijat.
Vantaalla, Tiedekeskus Heurekassa 7.5.2014 pidetyn tapahtuman teemana oli ”Energiatehokkuudesta euroja”, millä haluttiin korostaa sähkön merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna.
Hyvinvointia sähköllä –seminaarin avasi Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n toimitusjohtaja Timo Kekkonen.
Hän korosti yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden merkitystä
vision vauhdittajina. Niiden lisäksi tarvitaan tiedotusta ja
tietoisuutta, jotta osataan tehdä oikeita päätöksiä yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Tämän takia Kekkonen toivoi seuraavassa
seminaarissa näkevänsä yleisössä myös poliitikkoja ja kunnallisia päättäjiä. Kun päätökset on tehty, on Visio 2030:ssa
mukana olevien ja sitä toteuttavien yritysten vuoro näyttää
osaamistaan. Silloin tarvitaan kaapelia, kojeita ja sähköalan
osaajia, hän muistutti.
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n toimitusjohtaja Tarja
Hailikari kertoi Visio-hankkeen etenemisestä ja heitti kuulijoille haasteen: ”Kuka tuottaa omassa talossaan tai mökillään
eniten kilovattitunteja vuoden 2014 aikana?”.

Toimitusjohtaja Timo Kekkonen, STEK ry.

Hyvinvointia sähköllä – Visio 2030 allekirjoittajajärjestöt ovat Sähköteknisen Kaupan Liitto ry,
Sähkösuunnittelijat NSS ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, SESKO ry ja Sähköturvallisuuden
edistämiskeskus STEK ry. Lisäksi visiolla on yhteistyöyhteisöinään laaja joukko alan yrityksiä.

www.hyvinvointiasahkolla.fi

Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista
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Hyvinvointia sähköllä – Visio 2030
Energiatehokkaat ratkaisut ovat jo olemassa
Kestävän kehityksen periaate edellyttää energiatehokkuutta eli tarpeenmukaista energian käyttöä ilman
tuhlausta. Eri energiamuotojen vertailussa sähkön
roolin uskotaankin kasvavan nopeasti tulevina vuosikymmeninä, kun esimerkiksi rakennuksille, liikenteelle
ja energiantuotannolle asetetaan uusia vaatimuksia.
Heurekan esityksissä nähdyt esimerkit rakennuksista kattoivat uudis- ja korjauskohteita, joiden
laskelmat ja mittaukset osoittivat energiatehokkaiden
sähköistysratkaisujen maksavan itsensä varsin nopeasti
takaisin. Kaikkien saatavilla olevat energian kulutustiedot herättänevät halun kehittää toimintatapoja niin
työpaikalla kuin kotonakin.
Helsingin Energian Energiaratkaisut-yksikön päällikkö Perttu Lahtinen esitteli mm. sähkömittareiden
etäluentaa, tuntikohtaisen mittauksen etuja ja mahdollisuuksia.

Hyvinvointia sähköllä – Visio 2030
Valtakunnallisen sähköautojen latausoperaattoriyhtiön, Liikennevirta Oy:n toimitusjohtaja Jussi
Palola vakuutti Suomen olevan valmis sähköautolle.
Ladattavia sähköautoja oli Suomessa huhtikuun
2014 lopussa jo 520, missä on kasvua 68 % edelliseen vuoteen.
Ennakkoluulot ovat tiukassa. Tätä osoittaa sekin,
että kyselytutkimuksen perusteella juuri hankintaa
harkitsevat ovat tyytymättömämpiä latausmahdollisuuksiin kuin ne, jotka ladattavaa ajoneuvoja jo
käyttävät.

Nyt tarvitaan päätöksiä

Lisää aurinkoa, kiitos!

Puheenvuorot sähköisestä liikenteestä, tuulivoimasta
ja aurinkovoimasta osoittivat, että tutkimustietoa,
osaamista ja innostusta uuteen on. Kannustavia yhteiskunnallisia päätöksiä tulee saada pikaisesti.
Sähköistä liikennettä viedään jo vauhdilla eteenpäin luomalla lataus- ja palveluinfraa eri toimijoiden
yhteistyöllä. Sähköautoilu on herättänyt paljon kiinnostusta. Muutamat seminaariosallistujat saapuivatkin paikalle arkikäytössä olevilla sähköautoilla.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkön
käytön energiatehokkuuden professori Jero Ahola
kertoi mm., että suora auringon säteilyenergian muuntaminen aurinkokennoilla sähköksi on
100 - 400 kertaa tehokkaampaa kuin konversio
metsäbiomassan kautta voimalaitosprosessissa.
Aurinkosähkön osuuden kasvattamiseen osana
kotimaista sähköntuotantoa olisi mahdollisuuksia.
Esimerkiksi Tanskassa oli vuoden 2013 loppuun
mennessä asennettu aurinkosähkökapasiteettia 97 Wp/asukas, meillä vasta 0,2 Wp/asukas. Aurinkosähkövoimalan verkkoon liittäminen standardoiduilla, edullisilla ja turvallisilla laitteilla onnistuu
ilmoitusmenettelynä. Lisäksi jo parikymmentä
sähkökauppaa harjoittavaa yhtiötä on lupautunut
ostamaan pientuottajilta energiaa.

Tutkimus on matka tuntemattomaan

Markku Kulmala

Professori Markku Kulmala, joka johtaa ilmakehän
koostumusta ja ilmaston muutosta tutkivaa tieteen
huippuyksikköä Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella, muistutti, että tutkimus sisältää aina epävarmuuden kohtaamisen. Jatkuva mittaus on kaiken A ja O, jos
halutaan jotain selvittää. Olennaista on keskittyminen
tärkeisiin kysymyksiin. Niin myös energiatehokkuudessa.

Sähkölasku 75 % pienemmäksi

Matti Urjo

Ennakkoluulot ovat tiukassa

Ympäristötarkastaja Jari Viinanen Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksesta kertoi miten energiatehokkaat ratkaisut toimivat Viikin Ympäristötalossa
– Suomen vähiten kuluttavassa toimistotalossa.
Energiajohtaja Jari Suominen ST1-energiayhtiöstä
kertoi tuulivoiman mahdollisuuksista osana suomalaista sähköntuotantoa.
Esitykset osoittivat, että ratkaisuja on jo olemassa
ja luvassa olisi merkittäviä kansantaloudellisia hyötyjä
puhtaan energiantuotannon kasvaessa sekä voimaloissa että paikallisesti tuotettuna. Seuraava vaihe
on hyötyjen esille nostaminen sekä laajamittaisempi
yhteistyö ja vaikuttaminen yhteiskunnassa.

Granlund Oy:n sähköosastoa johtava Matti Urjo on
mukana monessa, mm. SESKOn SK 64 Pienjännitesähköasennukset -komiteassa. Hän esitteli vuonna 2013
toteutetun ABB:n taajuusmuuttajatehtaan valaistuksen uudistusprojektin ja sen tuomat hyödyt laskelmineen. Tämä Suomen energiatehokkain tehdasvalaistus toteutettiin led-valaisimilla. Valaistusta ohjaava
KNX-taloautomaatiojärjestelmä ottaa huomioon mm.
päivänvalon määrän. Uudistuksen ansiosta tehtaan valaistuksen sähkölaskua leikattiin peräti 75 prosentilla.

Jussi Palola

Jero Ahola

Sitoutetaan opiskelijat
Aalto-yliopiston opiskelija, TkK Jaakko Tuomainen
toi tulevaisuuden osaajien näkökulman Vision teemoihin. Uuden, älykkään tekniikan soveltamisessa
ja asentamisessa tarvitaan moniosaajia. Samoin
koulutuksessa poikkitieteellisyyden ja tiimityön
merkitys korostuu entisestään.
Jaakko muistutti, että suuri osa keihäänkärkitutkimuksesta tehdään yrityksissä, joten opinnäytetyöt ja harjoittelupaikat ovat tärkeässä roolissa
jatkossakin. Opiskelijat sitouttamalla luodaan uutta
osaamista ja uusia edelläkävijöitä. Siksi kampukset ovat loistavia kohteita pilottihankkeille. Sieltä
löytyy ennakkoluulotonta käyttäjäkuntaa.
Jaakko Tuomainen

Hyvinvointia sähköllä – Visio 2030 - hankkeeeseen ja kaikkiin seminaariesityksiin voi tutustua osoitteessa
http://www.hyvinvointiasahkolla.fi/tapahtumat/409-hyvinvointia-sahkolla-energiatehokkuudesta-euroja-7-5-heurekassa-esitykset

Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja
Risto Hiltunen kiteytti tilaisuuden lopuksi esityksien
annin ja kiitti luennoitsijoita ja kuulijoita seminaarin järjestäjien puolesta. Ensi vuonna uudelleen!
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Tinni Karakorpi, SESKO
Kuvat: Jori Gustafsson ja STK
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Sähköteknisen standardoinnin Work Shop

Sähköteknisen standardoinnin Work Shop

Kansainvälisen standardoinnin IEC-SESKO Work Shop oli menestys

Tilaisuuden anti oli erityisen hyödyllinen SESKOn
SK-komiteoiden ja seurantaryhmien nykyisille
jäsenille mutta sopi hyvin myös standardointiuransa alussa oleville asiantuntijoille. SESKOn
toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman totesi
avauspuheenvuorossaan, että aika oli todella
kypsä tällaiselle tilaisuudelle, sillä edellisestä
IEC:n ja SESKOn yhteisestä koulutuksesta oli kulunut jo reilu vuosikymmen. Osallistuneilta kerätyn
palautteen perusteella tilaisuutta pitivät erittäin
tarpeellisena tai tarpeellisena kaikki kyselyyn
vastanneet.

Maailmanlaajuinen standardointi
Ensimmäinen päivä perehdytti kuulijat IEC:n
maailmanlaajuiseen standardointitoimintaan.
Johtaja Jan-Henrik Tiedemann IEC:stä esitteli IEC:n
standardointistrategiat ja prosessit, joita SESKOn

90 %

Work Shop jatkui toisena päivänä käsitellen
aiheita SESKOn näkökulmasta puhujina SESKOn
asiantuntijat Eero Sorri ja Juha Vesa. He täsmensivät esityksissään SESKOn roolia IEC:n ja CENELECin
kansalliskomiteana ja standardeja osana yhteiskunnan ohjausta. Puheenvuoroissaan he tarkastelivat myös standardointitoiminnan organisointia
sekä erilaisia suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä
edustavien asiantuntijoiden käytännön työskentelyä sähköteknisessä standardoinnissa kansallisella,
eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

How to use the tools efficiently…
•
•
•
•
•

86 %

90
80
70

% vastaajista

Kansallinen näkökulma standardointiin

IEC Tools and Applications

Palautekysely: ”Esitykset olivat hyödyllisiä” (vertailu 1. ja 2. päivä)

100

Juha Vesa puolestaan peilasi lyhyesti kansallisesta
näkökulmasta. Iltapäivän aikana käytiin läpi toimijoiden rooleja ja standardointityökaluja. Erityisesti
Tiedemann painotti esityksissään standardoinnin
vapaaehtois-, avoimuus- ja konsensusperiaatteita.
Ensimmäisen Work Shop päivän esityksiä piti
itselleen hyödyllisinä peräti 90 % palautekyselyyn
vastaajista. Englanninkielisyydestä huolimatta esitykset olivat selkeitä ja yleisö osallistui aktiivisesti
esittämällä kysymyksiä ja kommentteja. Vaikka
käsitellyt asiat olivat osalle kuulijoista ainakin
osittain tuttuja, kokivat he kuitenkin saaneensa
luennoista täydennystä omiin tietoihinsa.

60

Get access
Find documents
Vote & Comment
See projects
Get guides

50
40

Ryhmätyöt täydensivät luentoja

Tiedolle on tarvetta

Toisen päivän ryhmätöissä osallistujat pääsivät aktiivisesti
keskustelemaan standardoinnista eri teemojen pohjalta.
Yhdessä työryhmässä käytiin innostunutta keskustelua asiantuntijan roolista komitean ja seurantaryhmän jäsenenä,
sihteerinä ja puheenjohtajana. Käytännön osallistuminen
IEC:n komitea- tai työryhmätason työskentelyyn mm. kokouksissa oli esillä toisessa ryhmässä. Kolmannessa ryhmässä
käsiteltiin standardointiprosessia – miten uudesta aloitteesta saadaan valmiiksi standardi. Kaikki palautekyselyyn
vastanneet olivat sitä mieltä, että toisen päivän ryhmätyöt
täydensivät aiempia luentoja. Lähes kaikki vastaajat kokivat
ryhmätöiden joko kokonaan tai osittain tuoneen hänelle
itselleen lisäarvoa tilaisuuteen.

Tilaisuuteen osallistuneille lähetettyyn palautekyselyyn
vastasi peräti 50 % mukana olleista. Kokonaisuudessaan
tilaisuutta pidettiin hyvin järjestettynä ja hyödyllisenä.
Kyselyn perusteella kokeneillakin asiantuntijoilla on
tarvetta tämäntyyppiselle standardointikoulutukselle.
Work Shop nähtiin myös erinomaisena mahdollisuutena
tutustuttaa uusia asiantuntijoita standardointiin.
Osallistujien toivomus vastaavien tilaisuuksien järjestämisestä aina muutaman vuoden välein on tämän positiivisen kokemuksen myötä SESKOssa huomioitu.

Palautekysely: ” Työryhmätyöskentely oli mielekästä”

Pia Rouste ja Sanna Koivu, SESKO

Tilaisuudessa pidetyt esitykset verkossa:
http://www.sesko.fi/portal/fi/ajankohtaista/tapahtumat/
standardoinnin_work_shop_2014/tilaisuuden_esitykset/

100
90
80
70
% vastaajista

SESKO ja International Electrical Commission
(IEC) järjestivät sähköteknisestä standardoinnista
yhteisen Work Shopin Helsingissä 25.- 26.3.2014.
Kahden päivän aikana käytiin läpi sähköteknistä
standardointijärjestelmää, sen strategioita, prosesseja ja työkaluja. Tilaisuuteen osallistui yli 50
sähköalan ammattilaista.

Seminaarin osallistujat ryhmäkuvassa.
Äärimmäisenä vasemmalla IEC:n Jan-Erik Tiedemann.
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1. pvä
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Osittain eri mieltä

Eri mieltä

0%

Jan-Henrik Tiedemanin esitys sisälsi mm.
opastusta IEC:n verkkosivuilla sijaitsevien,
standardoinnin asiantuntijoiden työtä helpottavien työkalujen tehokkaaseen käyttöön.

2. pvä
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Ryhmätyössä 3, jota veti SESKOn
ryhmäpäällikkö Arto Sirviö, käsiteltiin
osallistumista IEC:n komiteoiden ja
työryhmien kokouksiin.

Eri mieltä
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Standardointikomitea SK 31
SK 31 Räjähdysvaaralliset tilat
– sähköteknistä standardointia vaativiin käyttöihin
Räjähdysvaaralliset tilat ovat eräitä vaativimpia sähkölaitteiden käyttökohteita. Sen takia
tällaisten tilojen sähkölaitteiden rakenteista on valmisteltu standardeja jo kauan.
SESKOssa näitä asioita hoitaa komitea SK 31
Räjähdysvaaralliset tilat. Standardit valmistellaan käytännössä IEC:ssä ja suomalaiset
toimijat osallistuvat aktiivisesti IEC:n työhön.
Perustana IEC:n työ

Komitean SK 31 kesäkuun 2014 kokoukseen osallistuneet
asiantuntijajäsenet asettautuivat ryhmäkuvaan.
Kuvassa edessä vasemmalta:
Hanna Mustonen (Tukes),
komitean puheenjohtaja Risto Sulonen (VTT Expert Services) ja
Tapio Annala (ABB).
Ylärivissä vasemmalta lukien:
komitean sihteeri Tapani Nurmi (SESKO),
Jukka Kettunen (Labkotec) ja
Veli-Pekka Vitikka (Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL).

8

IEC:n komitea TC 31 Equipment for explosive
atmospheres on perustettu vuonna 1948.
Komitean tarkoituksena oli kehittää menetelmiä joilla varmistetaan, etteivät sähkölaitteet aiheuta räjähdysvaaraa tiloissa,
joissa esiintyy kaasuja, höyryjä ja sumuja.
Myöhemmin soveltamisalaan lisättiin myös
räjähdysvaaraa aiheuttavat pölyt. Vuonna
2007 ISO ja IEC sopivat, että IEC TC 31
ottaa hoitoonsa myös ei-sähköisten laitteiden kansainvälisten standardien laatimisen.
Tätä varten perustettiin oma alakomitea
SC 31M Non-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheres. Muut
tällä hetkellä toiminnassa olevat alakomiteat ovat SC 31G Intrinsically-safe apparatus (Luonnostaan vaarattomat laitteet) ja
SC 31J Classification of hazardous areas and
installation requirements (tilojen luokittelu ja
asennusvaatimukset).
Räjähdysvaarallisten tilojen standardit
on keskitetty standardisarjaan IEC 60079
Explosive atmospheres, jossa on tällä hetkellä
kaikkiaan 30 osaa. Ei-sähköisiä laitteita koskevan alakomitean SC 31M standardit on julkaistu ISO/IEC 80079-sarjassa, jossa vain yksi
standardi on julkaistu, mutta 7 standardia on
valmisteilla.
Aiemmin oli pölyräjähdysvaarallisille
tiloille oma IEC 61241-sarja, mutta niistä, samoin kuin eurooppalaisista EN 50 000 sarjan
standardeista on pääosin jo luovuttu.
Räjähdysvaarallisten tilojen standardit
ovat aidosti kansainvälisiä. Ne ovat käytössä
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kaikkialla maailmassa. Euroopassa ne otetaan
tekniseltä sisällöltään sellaisenaan käyttöön
EN 60079-standardeina. Eurooppalaisten ATEXdirektiivin vaatimukset täytetään noudattamalla
EN 60079-sarjan standardeja.

Aktiivisuutta kansallisesti ja
kansainvälisesti
SESKOssa räjähdysvaarallisten tilojen standardointia hoitaa komitea SK 31 Räjähdysvaaralliset
tilat, jossa on 12 jäsentä. Komitean puheenjohtajana on jo pitkään toiminut Suomen tunnetuin räjähdysvaarallisten tilojen sähköasioiden
asiantuntija Risto Sulonen VTT Expert Servicestä.
VTT Expert Services on ATEX-direktiivin mukainen
ilmoitettu laitos ja mukana myös IECEx sertifiointijärjestelmässä. Inspecta Tarkastus tekee räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennusten tarkastuksia
ja heidän edustajanaan komiteassa on alaan hyvin
perehtynyt Juha Kurvinen. Valmistajia edustavat
ABB, Atexor, Ensto, I-Valo ja Labkotek ja käyttäjiä
Neste Oil ja Puolustusvoimat. Tukesilla on komiteassa kaksi edustajaa: Hanna Mustonen, joka hoitaa
Tukesissa laitteisiin sekä ATEX-laitedirektiiviin
kuuluvia asioita ja Markku Suvanto jonka vastuulla
ovat sähköasennuksiin liittyvät asiat.
SK 31 kokoontuu säännöllisesti 3 – 4 kertaa
vuodessa. Tavoitteena on käsitellä kaikki tärkeät
standardiehdotukset. Kokouksissa käsitellään
myös määräyksiin, direktiiveihin ja sertifiointiin
liittyviä ajankohtaisia asioita.
Koska käytännössä standardien valmistelu
tehdään IEC:ssä, on tärkeää osallistua siellä työryhmiin. Suomella onkin kaikkiaan 37 jäsenyyttä
IEC TC 31 työryhmissä. Suomen ABB on maailmanlaajuisestikin merkittävä räjähdysvaarallisten
tilojen sähkömoottorien valmistaja. Tämän takia
Suomesta on nimetty sähkökoneita käsittelevään
työryhmään TC 31/WG 27 kuusi jäsentä.
Myös pieni yritys voi vaikuttaa kansainvälisten
standardien sisältöön. Sen on osoittanut siirrettäviä valaisimia valmistavan Atexorin Tarmo Rantala,
joka on aktiivisesti mukana IEC:n työryhmissä.

Perusstandardit myös suomeksi
Räjähdysvaarallisten tilojen standardien kirjo
on hyvin laaja. Osa standardeista käsittelee laiterakenteita ja ne kiinnostavat lähinnä laitevalmistajia
ja testaajia. Näitä standardeja käytetään alkuperäisinä englanninkielisinä versioina. Standardeja on
kuitenkin myös sähkölaitteiden valinnasta, asentamisesta ja tarkastamisesta. Näille on Suomessakin
laaja käyttäjäkunta ja ne onkin käännetty suomeksi. Jotta standardit olisivat helposti saatavilla, ne
on koottu kahteen SFS-käsikirjaan:
• SFS-käsikirja 604-1 Räjähdysvaaralliset
tilat. Osa 1: Määräykset, tilaluokitus ja
sähkölaitteiden rakenteet
• SFS-käsikirja 604-2 Räjähdysvaaralliset tilat.
Osa 2: Sähköasennukset, tarkastus ja huolto.
Käsikirjan osa 1 sisältää yleistietoa standardeista
ja määräyksistä sekä tilaluokituksesta. Siihen sisältyy myös laiterakenteita koskeva perusstandardi
SFS-EN 60079-0. Osaan 2 on koottu sähköasennuksessa tarvittavia standardeja.

Lisätietoja SESKOn oppimateriaalisivuilla
Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden ja
asennusten vaatimukset ovat varsin mutkikkaita.
Vaatimukset riippuvat esiintyvän palavan kaasun,
nesteen tai pölyn ominaisuuksista, syttymiskelpoisen seoksen esiintymisen todennäköisyydestä ja
laitteen suojausmenetelmästä. Räjähdysvaarallisessa tilassa laite, jota normaalisti pidetään täysin
sähköturvallisena – esim. kännykkä tai taskulamppu – voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden.
Perustietoa räjähdysvaarallisten tilojen määräyksistä ja standardeista löytyy SESKOn verkkosivujen oppimateriaaliosiosta http://www.sesko.fi/
portal/fi/oppilaitoksille/esitysaineistoa_opetutuksen_ja_oppimisen_tueksi/

Tapani Nurmi
SESKO SK 31 Räjähdysvaaralliset tilat,
sihteeri
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Terveydenhuollon laitteiden turvallisuusstandardin EN 60601-1 tilanne
Terveydenhuollon tekniikan ammattilaisten parissa
on vallinnut epätietoisuutta sähkökäyttöisten
terveydenhuollon laitteiden turvallisuusstandardin
EN 60601-1 päivitystilanteesta ja sen
käyttämisestä direktiivin vaatimusten
mukaisuuden osoittamiseen. Standardihan
perustuu kansainväliseen IEC-standardiin,
jonka CENELEC vahvistaa eurooppalaiseksi ENstandardiksi tekniseltä sisällöltään identtisenä.
Eurooppalaisessa voimaansaattamisilmoituksessa
eli EN-standardissa on Liite ZZ, missä kerrotaan
standardin vastaavuudesta siihen liittyvien direktiivien olennaisten vaatimusten kanssa. Direktiivin
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen soveltuvien standardien viitetiedot julkaistaan EU:n

Huomautukset viereisen sivun taulukkoon:

virallisessa lehdessä (OJ). Standardin EN 60601-1
ja sen muutosten viitetietojen julkaisemisesta
EU:n virallisessa lehdessä on ollut kiistaa komission ja CENELECin välillä. Kiistan seurauksena
EN 60601-1:n muutoksia ei ole hyväksytty virallisen lehden luetteloon. Samalla myös muiden,
päästandardia täydentävien, standardien päivittyminen viralliseen lehteen on jumittunut.
Nyt tilanne alkaa hiljalleen laueta, kun virallisen
lehden (OJ) uusimmassa painoksessa OJ C 149,
2014-05-16 julkaistiin muutos A1:2013, joka samalla kumoaa muutoksen A11: 2011.

Lisätietoja Eero Sorrilta SESKOsta,
p. 09 6963 953, sähköposti: eero.sorri(at)sesko.fi

Taulukossa alla on esitetty IEC standardin ja sen EN-vastineen tilanne kesäkuussa 2014
sekä tilanne virallisessa lehdessä (OJ C 149, 2014-05-16).
IEC-julkaisu

EN-julkaisu

OJ

Huom.

IEC 60601-1, Ed. 3, 2005
IEC-standardin 3. painos

EN 60601-1: 2006
IEC-standardin 3. painoksen
voimaansaattamisilmoitus

OJ C 149,
2014-05-16

1)

EN 60601-1:2006/AC:2010
Korjaus EN-standardiin
DOW-päivän lisääminen

OJ C 149,
2014-05-16

2)

EN 60601-1: 2006/A11:2011
Muutos standardiin EN60601-1:2006
(Uusittu Liite ZZ)

Ei OJ:ssa
(kumottu
A1:2013:lla)

3)

IEC 60601-1, Ed. 3: 2005/Amd.1:
2012
IEC-standardin (Ed.3) muutos

EN 60601-1: 2006/A1: 2013
IEC-standardin muutoksen Amd.1:2012
voimaansaattamisilmoitus.
Lisäksi uusittu Liite ZZ

OJ C 149,
2014-05-16

4)

IEC 60601-1, Ed. 3.1: 2012
Konsolidoitu IEC_painos, joka
sisältää sekä standardin että sen
muutoksen tekstin yhdistettynä.

--IEC:n konsolidoituja painoksia ei vahvisteta
EN-standardeiksi, vaan standardi ja sen
muutokset vahvistetaan erikseen.

--IEC:n konsolidoituja painoksia ei julkaista
OJ:ssa

----
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1)
Tämä IEC-standardin 3. painoksen voimaansaattava EN-standardi on julkaistu virallisessa lehdessä.
Sen Liitteestä ZZ alkoi koko jupakka. Siinä on vain
maininta, että tämän standardin vaatimusten täyttäminen antaa direktiivin vaatimustenmukaisuusolettamuksen.
Lisäksi normaalista poiketen EN-standardissa ei anneta siirtymäaikaa painosten välillä, vaan todetaan,
että edellistä painosta (EN 60601-1: 1990) ja sen
muutoksia voidaan käyttää niin kauan, kun siihen
viittaavia kakkososia on käytössä. Kuitenkin OJ:n
mukaan edellisen painoksen käyttö vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen päättyy 1.6.2012.
Lainaus EN 60601-1: 2006 esipuheesta:
”This European Standard supersedes
EN 60601-1:1990 and its amendments. However,
EN 60601-1:1990 remains valid until all the parts
2 that are used in conjunction with it have been
withdrawn. No date of withdrawal of conflicting
national standards (dow) has therefore been fixed.
However, when Part 1 is used for appliances not
covered by a part 2, EN 60601-1:1990 is not to be
used after 2009-09-12.”
2)
EN-standardin (2006) siirtymäajan poisjäänti
korjattiin erillisellä korjauksella, jossa siirtymäajan
päättymispäiväksi (DOW) asetettiin 2012-06-01.
Tämä korjaus myös julkaistiin OJ:ssa. Tämän seurauksena OJ:ssa edellisen painoksen (1990+muutokset) käyttö määrättiin päättyväksi kesäkuun
alussa 2012.
3)
Koska komissio ei ollut tyytyväinen EN-standardin
Liitteeseen ZZ, sitä ryhdyttiin rukkaamaan. Tämä
A11:2011 on muutos standardiin EN 60601-1:2006.
Siinä ainoa muutos on uusittu Liite ZZ, jossa on nyt
hieman eritellymmin esitetty standardin vastaavuus
direktiivin olennaisiin vaatimuksiin. Tarkemmin
sanoen siinä on erikseen mainittu, mihin direktiivin
vaatimuksiin standardi ei vastaa. Tämäkään Liite ZZ
ei kelvannut komissiolle.
IEC julkaisi huomattavan laajan muutoksen standardiin. EN-voimaansaattamisilmoituksessa IEC-muu-

tos saatettiin voimaan sellaisenaan.
Siirtymäaika (DOW) tämän muutoksen käyttöönottamiselle on 2018-12-24.
Lisäksi julkaistiin jälleen uusi Liite ZZ.
Liitteessä ZZ on nyt 17 sivua pitkä taulukko
standardin vastaavuudesta direktiivin vaatimuksiin. Liitteestä ZZ käytiin pitkä keskustelu
komission ja CLC/TC 62:n välillä.
Pienten viilausten jälkeen on nyt vihdoin päästy
tilanteeseen, että Liite ZZ tyydyttää komissiota ja
EN 60602-1:2006/A1:2013 julkaiseminen OJ:ssa
pitäisi olla kunnossa.
4)
OJ:ssa on EN 60601-1:n ja sen muutosten alle
lisätty täsmennys:
”Lisäys huomautukseen 1 ja huomautukseen 3 niiden päivien osalta, joina
standardin EN 60601-1:2006 noudattamisesta
johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus
lakkaa. Standardin EN 60601-1:2006 soveltamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa olemasta voimasta 31.12.2017.
Standardin EN 60601-1:2006 liitteen ZZ
mukaan direktiivin 93/42/ETY olennaisten
vaatimusten noudattamisesta johtuvan
vaatimustenmukaisuusolettamuksen voimassaolo lakkaa kuitenkin 31.12.2015. Näin
ollen 1.1.2016 lähtien ainoastaan standardin
EN 60601-1:2006 ne kohdat ja alakohdat,
jotka vastaavat standardin EN 60601-1:2006/
A1:2013 liitteessä ZZ tarkoitettuja kohtia ja
alakohtia, luovat olettaman direktiivin 93/42/
ETY olennaisten vaatimusten täyttymisestä
siinä määrin kuin standardin EN 606011:2006/A1:2013 liitteessä ZZ esitetään.”
EN 60601-1:n käyttö vaatimustenmukaisuuden
osoittamiseen pitäisi siis nyt olla kunnossa.
Kiistelyn seurauksena TC 62:lla on noin 40
standardin jono odottamassa julkaisua OJ:ssa.
Tämä on seurausta siitä, että perusstandardin
Liitteestä ZZ käyty kiistely käytännössä keskeytti
myös perusstandardiin liittyvien täydentävien
standardien Liitteiden ZZ käsittelyn. Niiden käsittely CENELECissä on käynnissä.
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uudeksi standardiksi EN 50341-1, joka koskee
kaikkia yli 1 kV ilmajohtoverkkoja. Uusi standardi
on hyväksytty CENELECissä vuoden 2012 lopussa
ja sen suomenkielinen käännös on parhaillaan
viimeistelyvaiheessa.

Kansallinen lisäosa – NNA

Ilmajohtostandardit uudistuvat
Ilmajohtoa on pidetty menneisyyden
rakenteena, mutta näin ei kuitenkaan ole, vaan
ilmajohdoilla on tärkeä rooli tulevaisuudenkin
sähkönjakeluverkoissa. Sen takia myös ilmajohtoja
koskevia standardeja uudistetaan.
Sähkönjakeluverkoille asetetaan nykyään uusia
vaatimuksia. Sähkömarkkinalain mukaan sähkönjakelun keskeytyksen pituus saa tulevaisuudessa
olla asemakaava-alueella korkeintaan 6 tuntia ja
muilla alueilla korkeintaan 36 tuntia. Sähköntuotanto hajautuu ja verkkojen pitää pystyä siirtämään energiaa eri suuntiin eri aikoina. Sähkökatkosten lyhentäminen lisää maakaapelointia,
mutta katkoksia voidaan välttää myös sopivasti
sijoitetuilla ilmajohdoilla. Sähköntuotannon
hajautumisen vaatimat kantaverkon vahvistamiset
on edelleen järkevintä tehdä ilmajohdoilla.
Suurjänniteilmajohtojen rakennetta koskevat
CENELECin valmistelemat standardit ovat tähän
asti olleet SFS-EN 50341-1 Vaihtosähköilmajohdot
yli 45 kV jännitteillä. Osa 1: Yleiset vaatimukset.
Yhteiset määrittelyt ja SFS-EN 50423-1 Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV ja korkeintaan 45 kV
jännitteillä. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Yhteiset
määrittelyt. Nyt nämä standardit on yhdistetty
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Vaikka ilmajohtoja koskevia standardeja yhtenäistetään Euroopan tasolla, niihin vaikuttavat
voimakkaasti paikalliset olosuhteet kuten ilmasto
ja maantiede. Tämän takia jokainen maa on
valmistellut standardeihin oman lisäosan – NNA
National Normative Aspects – jolla annetaan
kansalliset velvoittavat vaatimukset. Näiden osien
valmistelu on vielä kesken ja Suomen osuus on
tarkoitus lähettää SESKOn yleiselle lausunnolle
kesän 2014 kuluessa. Kun Suomen NNA:sta on
päästy yhteisymmärrykseen, se voidaan lähettää
CENELECiin vahvistettavaksi EN-standardiksi.
Tämän Suomen kansalliset vaatimukset sisältävän
standardin tunnus on luultavasti EN 50341-2-7.
Uutta standardia ei voida vielä ottaa käyttöön,
koska NNA-standardeja ei ole vielä vahvistettu
millekään maalle. Sen takia standardeissa on
normaalia pidempi siirtymäaika. DOW eli ajankohta, jolloin standardien vanhat painokset pitää
kumota, on vasta marraskuu 2016.
Uusi standardi ottaa huomioon entistä
paremmin Eurokoodien vaatimukset ja muun
viimeaikaisen kehityksen. Standardissa on esitetty
kuormitusten määrittelyyn vain yksi menetelmä.
Aikaisemmassa standardissa vaihtoehtona esitetystä empiirisestä menetelmästä on luovuttu.
SESKOssa ilmajohtostandardeja valmistelee
komitea SK 11 Suurjänniteilmajohdot. Komitean
puheenjohtaja, Pekka J. Riisiö Finnmast Oy:stä on
tehnyt arvokasta työtä viedessään suomalaisia näkemyksiä eurooppalaisiin standardeihin. Nyt kun
perustyö on tehty, asiasta kiinnostuneilla on vielä
mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten standardeja
sovelletaan Suomessa.
Tapani Nurmi
SESKO SK 11 Suurjänniteilmajohdot
sihteeri
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Hälytyskeskusstandardisarja
uudistettu

Sähköalan suomenkieliset termit
IEC:n termipalveluun

SFS-EN 50518 -standardisarjan kaikista kolmesta
osasta on julkaistu uudet painokset:
• SFS-EN 50518-1:2014 Valvonta- ja
hälytyskeskus. Osa 1: Sijainti- ja
rakennusvaatimukset
• SFS-EN 50518-2:2014 Valvonta- ja
hälytyskeskus. Osa 2: Tekniset vaatimukset
• SFS-EN 50518-3:2014 Valvonta- ja
hälytyskeskus. Osa 3: Menettelytavat ja
toimintavaatimukset
Tärkein peruste 2. painoksen laatimiselle on
kentällä havaittu hälytyskeskusten sertifiointiin
liittyvä tulkintaongelma. Standardisarjan ensimmäisessä painoksessa alaosien 1-3 väliltä puuttui
selkeä vaatimus kaikkien osien soveltamisesta.
Tämä mahdollisti tulkinnan, jossa hälytyskeskus
sertifioidaan käyttäen vain yhtä tai kahta osaa
koko sarjan sijasta. Tämä menettely on standardin
laatineen työryhmän tarkoituksen vastainen.

International Electrotechnical Commission (IEC)
ylläpitää kaikille avointa maksutonta sähköistä
termipalvelua Electropediaa (www.electropedia.
org), joka sisältää IEC:n sanastostandardisarjan
IEC 60050 termit.

UPSin tai varavoimageneraattorin sijaintiin on
tehty tarkennus. Uusittu standardi mahdollistaa
laitteiston asentamisen hälytyskeskuksen ulkopuolelle edellyttäen, että annetut vaatimukset
täyttyvät ja pääsy UPSin tai varavoimageneraattorin tilaan tehdään hälytyskeskuksen ohjaamana.
Lisäksi on tehty seuraavat muutokset:
• vaatimus EN 50518 –sarjan kaikkien
osien soveltamisesta
• standardin soveltamisala on rajattu
murto- ja ryöstöilmaisujärjestelmille
• murronkestävyysluokka on vaihdettu
RC4:sta RC3:een (vaatimustaulukot)
• kaikki velvoittavat viitteet on päivitetty
• UPSin ja varavoimageneraattorin
vaatimukset on muutettu
• korjauslehti EN 50518-2/AC:2011 on
huomioitu ja esimerkkilaskelma
saatavuudesta on päivitetty.
Mainittuja julkaisuja myy Suomen
Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353,
sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.
sfs.fi. Lisätietoja sarjan standardeista antaa
SESKOssa Arto Sirviö, p. 09 6963 954, sähköposti
arto.sirvio(at)sesko.fi.
Arto Sirviö, SESKO

Electropediassa englannin- ja ranskankieliset
termit on esitetty määritelmineen. Tällä hetkellä
palvelusta löytyy sähköalan termejä ja vastintermejä 16 eri kielellä (englanti, ranska, arabia, kiina,
suomi, saksa, italia, japani, norja, puola, portugali,
venäjä, serbia, slovenia, espanja ja ruotsi).
Electropediassa termejä voi etsiä mm. hakusanan, kielen tai sanastostandardisarjan osan
mukaan. Haun voi kohdistaa myös termien
määritelmiin. Palvelun etusivulla on lueteltu
kaikki aihealueet, (sanastostandardisarjan osat)
joista pääsee tarkastelemaan kyseistä sanastokokonaisuutta. Jokaisella termillä on yksilöity
numerotunnus, joka koostuu sanastostandardin
osan numerosta, sanaston luvusta ja juoksevasta numerosta. Esim. 113-02-07 (osa 113, luku 2,
termi 7). Numeroinnin avulla voidaan helposti
erottaa termit toisistaan ja niihin viittaaminen on
yksikäsitteistä.
Sähköalan sanastostandardeista vastaa IEC:n
komitea TC 1 Terminology (SESKOssa vastinkomitea SK 1 Terminologia), joka laatii yleistä sähkötekniikkaa koskevat sanastot, koordinoi sanastotyötä
ja varmistaa sanastojen säännönmukaisuuden.
Kukin IEC:n tekninen komitea laatii itsenäisesti
oman erikoisalansa sanastot, joten pääosa (85 %)
sanastoista valmistellaan niissä.
IEC-sanastostandardeja on julkaistu 85 erillistä
osaa, niistä SFS-sanastoiksi on tähän mennessä
suomennettu noin puolet. Koko Electropedia sisältää yli 20 000 sähköalan termiä ja hakuja tähän
sähköiseen termipalveluun tehdään noin tuhat
kappaletta vuorokaudessa.
Lisätietoja asiasta saaSESKOn Terminologiakomitean SK 1 sihteeriltä, Sanna Koivulta,
sähköposti. sanna.koivu(at)sesko.fi
Sanna Koivu, SESKO
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Sähköverkkojen uuden arkkitehtuurin standardointi
Älykkäät sähköverkot (Smart Grid) ovat
sähköalan standardoinnin kärkiaiheita.
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen edellyttää
uudistuvien luonnonvarojen käytön lisäämistä ja
energiatehokkuuden parantamista. Keskitetystä
energiantuotannosta siirrytään entistä enemmän
hajautettuun tuotantoon.
Aurinko- ja tuulienergian käytön kasvu ja niiden
tuotannon riippuvuus paikallisesta säästä asettaa
haasteita nykyisille sähköverkoille. Energiamarkkinoiden vapautuminen, sähkön pientuotannon
ja energiavarastojen yleistyminen lisää tiedonvälityksen ja tietojen keruun tarvetta. Samalla kasvaa
tietoturvan merkitys. Sähkön toimitusvarmuuden
turvaaminen on perusedellytys yhteiskunnan
toimivuudelle. Älykkään sähköverkon merkitys
korostuu ja tähän on standardointi reagoinut. Syy
on selvä. Sähköverkkoihin tarvitaan suuria uudistuksia lähiaikoina kaikkialla maailmassa.

Älykkäät sähköverkot eivät ole uusi asia
Sähkönenergian siirron ja jakelujärjestelmien
tietomalleja sekä viestintää standardoiva IECkomitea TC 57 perustettiin jo 1964. Älykkäisiin
sähköverkkoihin liittyviä standardeja laaditaan
myös monissa muissa teknisissä komiteoissa.
Kehitteillä on standardeja mm. energianmittauksen, hajautetun energian tuotannon, tiedonsiirron, sähkön jakelun laite- sekä järjestelmärajapinnoille. Oleellinen asia standardoinnin kannalta on
kaikkien näiden teknisten komiteoiden standardien yhteensovittaminen järjestelmien yhteistoiminta varmistaen.

Tekniikoiden yhteensovittaminen
Standardoinnin kannalta merkittävimmät haasteet
liittyvät tiedonsiirtoprotokollien ja järjestelmien
tietomallien määrittelyihin. Haasteena on sovittaa
eri osa-alueiden kuten rakennuksen talotekniikka,
sähkön jakeluautomaatio, sähköpörssi ja sähkön pientuotantolaitteistot toimimaan yhteisillä
säännöillä. Tarvitaan selkeät yhteisesti sovitut
tekniset vaatimukset ja rajapinnat eri kohteille ja
toimijoille. Jotta yhteensopivuus voidaan saavuttaa, on eri sovellusalueilla käytettyjen protokollien
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ja rajapintojen pystyttävä toimimaan älykkään
sähköverkon osana. Koska sovelluksiin aiemmin
kehitettyjen ratkaisujen lukumäärä on hyvin suuri,
tästä seuraa, että näistä on valittava sopivimmat
yhteisen kehitystyön pohjaksi.

Kuluttajan sähkön pientuotanto
Kuluttajalla on monipuolinen rooli älykkäässä
sähköverkossa, sillä kuluttaja voi toimia myös
sähkön tuottajana. Oma sähkön pientuotantolaitteisto voidaan liittää sähköverkkoon verkonhaltian luvalla. Tämä merkitsee, että toimijoiden määrä
sähköverkossa kasvaa ja se on otettava huomioon
mm. sähköverkkojen mitoituksessa, suojauksessa
ja tiedonsiirrossa. Sähkön pientuotantolaitteiston
tai sähkövaraston liittäminen kulutuslaitteiden
rinnalle muuttaa perinteistä rakennuksen sähköverkon rakennetta. Tämä tuo uusia turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, joita pohditaan pienjännitesähköasennuksia käsittelevän komitean
IEC TC 64 projektiryhmässä. Sähkölaitteiston ja
taloteknisten järjestelmien liittäminen ulkoiseen
viestintäverkkoon asettaa haasteita niin tietoturvan kuin yksityisyyden suojan osalta. Nämä asiat
on pidettävä mielessä kun standardeja laaditaan
tähän sovellusympäristöön.

Etäluettavat energiakulutusmittarit
Etäluettavien sähkömittareiden avulla kuluttajat
pystyvät seuraamaan sähkönkulutustaan ja sitä
kautta oppivat käyttämään sähköä energiatehokkaammin. Suomeen etäluettavat mittarit
asennettiin EU-maiden eturintamassa. Siksi on
kansallisesti tärkeää, että suomalaisia osallistuu sähköenergian mittaamista käsittelevään
standardointiin. Eurooppalaisten komiteoiden
tehtävänä on täyttää EU-komission antama
toimeksianto, jonka mukaan Eurooppaan on
standardoitava älykkääseen energian mittaukseen
(sähkö, kaasu, lämpö, vesi) liittyvät toiminnallisuudet ja kommunikaatio. Tämän toimeksiannon
pohjalta eurooppalaisten standardointijärjestöjen
on kehitettävä energiamittareille avoimeen arkkitehtuuriin perustuva eurooppalainen standardi,
joka sisältää kolme rajapintaa (H1, H2 ja H3). Tämä
konsepti sisältää mittauksen kaksisuuntaisen
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tiedonsiirron, lisäpalvelut, energian hallinnan,
kuorman ohjauksen sekä kuluttajille että palveluntuottajille.

Teollisuuslaitosten liittyminen älykkäisiin
sähköverkkoihin
Teollisuus on sähkön suurkuluttaja ja monilla
teollisuuslaitoksilla on omaa energian tuotantoa
ja varastointimahdollisuuksia, joilla voidaan tasata
sähköverkon kulutuspiikkejä ja hallita energian
käyttöä. IEC:n teollisuusprosessien ohjauksia standardoiva komitea IEC TC 65 valmistelee parhaillaan teknistä spesifikaatiota (IEC/TS 62872), jossa
määritellään teollisuuslaitosten ja älykkäiden
sähköverkkojen rajapintaan liittyvää tiedonsiirtoa
periaatetasolla. Teollisuussovelluksissa painotetaan erityisesti tiedonsiirron tietoturvaominaisuuksia.

Puutealueet kartoitettu ja priorisoitu
Eurooppalaiset standardointijärjestöt − CEN,
CENELEC ja ETSI − antoivat vuoden 2012 lopussa
EU-komissiolle selvityksen Euroopassa sovel-

lettavista älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvistä
standardeista. Tämä raportin ensimmäinen versio,
samoin kuin lisätietoja muista käynnissä olevista
selvityksistä löytyy CENin ja CENELECin yhteiseltä
Smart Grids –sivustolta osoitteesta:
http://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/SustainableEnergy/Management/SmartGrids/Pages/
default.aspx
Eurooppalaisen sähköalan standardoinnin
ominaispiirre on, että IEC:n ja CENELECin yhteistyösopimuksen mukaisesti tekninen standardointi tapahtuu ensisijaisesti IEC:n teknisissä
komiteoissa. Merkittävin ero eurooppalaisessa
ja kansainvälisessä standardoinnissa on eurooppalaisen ICT-sektorin voimakas vaikutus ETSIn
kautta. Tämän myötä eurooppalaiseen palapeliin
osallistuu perinteisen sähkösektorin lisäksi useita
muita toimijoita.
Ensimmäisessä eurooppalaisessa Smart
Grid -selvityksessä kartoitettiin standardoinnin
katvealueet. Ne priorisoitiin sen perusteella,
kuinka merkittävä ja kiireellinen ongelma on
standardien puuttuminen ja kuinka helppoa
olisi laatia tarvittavat standardit. Tärkeimmäksi
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Ajankohtaista standardeista
nousi sähköenergian mittauksessa käytettävän
tiedonsiirtomallin DLMS/COSEM (IEC 62056) ja
sähkönsiirto- ja jakelujärjestelmien tietomallien
IEC 61970/IEC 61968 (CIM) ja viestintästandardin
IEC 61850 harmonisoiminen. Erittäin tärkeäksi nähtiin komitean IEC TC 57 vastuulla olevan
standardin IEC 61850 käytön laajentaminen
pienjänniteverkossa siten, että se tukee kysyntäjoustoa, hajautettua energiantuotantoa sekä kotija rakennusautomaatiota. Puuttuvia standardeja
laaditaan parhaillaan. Alkuvaiheen tuloksia on
julkaistu komitean IEC TC 57 teknisinä raportteina, joissa on määritelty IEC 61850 -objektimalleja
sähkövarastoille, aurinkosähkötuotannolle ja
muulle hajautetulle energian tuotannolle. Lisää
odotetaan lähiaikoina.
Tällä hetkellä eurooppalaiset standardointijärjestöt miettivät aktiivisesti tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyvää standardointia sekä
kehittävät menetelmiä varmistamaan järjestelmien yhteensopivuutta.

Smart Grid -standardit hallintaan
Älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvät standardit
valmistellaan siis pääosin IEC:n teknisissä komiteoissa. IEC on hiljattain julkaissut havainnollisen
työkalun, jolla voidaan löytää Smart Gridin eri toimialueita käsittelevät standardit. Sovellus kattaa
kaikki toimialueet energian tuotannosta, siirrosta
ja jakelusta aina energian kulutukseen saakka.
Älykkääseen sähköverkkoon liittyvät komponentit
ja laitteet on sijoitettu asianomaisiin toimialueisiin
ja sovellukseen on lisätty tiedot niitä käsittelevistä
standardeista.
Artikkelissa mainittuja organisaatioita
IEC

International Electrotechnical
Commission
CENELEC European Committee for
Electrotechnical Standardization
ETSI
European Telecommunications
Standards Institute
ITU
The International
Telecommunication Union
IEEE
Institute of Electrical and Electronics
Engineers
NIST
National Institute of Standards and
Technology

Nimitykset
Älykkään sähköverkon kannalta on oleellista
eri komponenttien ja järjestelmien yhteistoiminta,
joka saadaan aikaan erilaisia automaatio-, tieto- ja
viestintäteknologioiden ratkaisuja soveltamalla. Edellisiä koskevat standardit, samoin kuin
tietoturvaa, EMC-asioita ja sähkön laatua koskevat
standardit sisältyvät myös sovellukseen. Kaikkiaan työkaluun on sisällytetty yli 300 standardia.
IEC-standardien lisäksi mukana on muita aiheen
kannalta oleellisia standardeja (EN, ETSI, ITU, IEEE,
NIST yms.).
Työkalu löytyy osoitteesta
http://smartgridstandardsmap.com/

SESKOn hallitus on hyväksynyt seuraavat nimitykset
Nimityksiä kansainvälisiin komiteoihin ja työryhmiin

TC 8/MT 1

Maintenance of IEC 60038, IEC 60059 and IEC 60196

Tapani Nurmi, SESKO ry (uusi jäsen)

SC 22F/WG 30

Electrical testing of voltage sourced converter (VSC)
valves for static synchronous compensator (STATCOM)

Juha Turunen, Alstom Grid Oy (uusi jäsen)

SC 23A/MT 12

Cable tray systems and cable ladder systems

Näköalapaikkoja tulevaan

TC 64/MT 34

Electrical installations of buildings. Part 7-718: RequireJukka Väätänen, Apstek Oy (uusi jäsen)
ments for special installations or locations. Communal
facilities and workplaces

SESKOssa toimii lukuisia laite- ja järjestelmäkomiteoita tai -seurantaryhmiä, jotka osallistuvat
älykkäissä sähköverkoissa tarvittavien laitteiden,
komponenttien, järjestelmien, tiedonsiirtoprotokollien ym. standardointiin. Oleellisia ovat
seuraavat asiantuntijaryhmät:
• SR 8 Sähköntoimituksen
järjestelmävaatimukset
• SK 13 Sähköenergian mittaus
• SK 22 Tehoelektroniikan laitteet
• SR 57 Sähkönenergian siirron ja jakelun
ohjausjärjestelmät
• SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus
• SK 69 Sähköauton latausjärjestelmät
• SK 77 Sähkömagneettinen yhteensopivuus
• SR 82 Aurinkosähköjärjestelmät
• SR 88 Tuulivoimalat
• SR 94 ja SR 95 Kytkin- ja suojareleet
• SR 120 Sähköenergian varastointijärjestelmät
• SK 205 Rakennusten elektroniikkajärjestelmät.

SC 65E/WG 9

AutomationML. Engineering Data Exchange Format

TC 119/WG 2

To develop standards relating to materials in printed
electronics

TC 119/WG 3

To develop standards related to equipment in printed
electronics

Älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvää
standardointia seuraa ja siihen osallistuu teknisten komiteoiden ja seurantaryhmien lisäksi
kansallinen koordinointikomitea SK SG Älykkäät
sähköverkot. Komitean tehtävänä on mm. tunnistaa vireillä olevasta standardointityöstä sellaiset
kohteet, johon Suomen tulisi panostaa. Lisätietoja
Seskon verkkosivulta:

Fernando Ubis, Visual Components (uusi jäsen)

Kari Rönkä, Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT
(uusi jäsen)

TC 119/WG 4

To develop standards related to printability

TC 119/AG 7

Printed Products

TC 119/AG 8

Roadmap

TC 119/WG 4

To develop standards related to printability

TC 119/AG 7

Printed Products

Matti Mäntysalo, Tampereen teknillinen
yliopisto (uusi jäsen)

TC 106X/WG 9

EMF exposure of electrical welding workers

Lassi Saarinen, Kemppi Oy (uusi jäsen)

Kansallisten standardoimiskomiteoiden sihteeri- ja puheenjohtajanimitykset

SK 45

Ydinlaitosautomaatio

Uusi sihteeri Arto Sirviö, SESKO ry
Entinen sihteeri Mikael Sundholm, SESKO ry

SK 91

Elektroniikan valmistustekniikka

Uusi sihteeri Arto Sirviö, SESKO ry
Entinen sihteeri Mikael Sundholm, SESKO ry

SK 205

Rakennusten elektroniikkajärjestelmät

Uusi puheenjohtaja Kalevi Piira,
Teknologian tutkimuskeskus VTT
Entinen puheenjohtaja Veijo Lappalainen, VTT

http://www.sesko.fi/portal/fi/standardeja_ja_direktiiveja/smart_grid/
Juha Vesa ja Arto Sirviö, SESKO
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Kuulumisia

Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC ovat
ensimmäistä kertaa julkaisseet yhteisen työohjelman. Se
antaa yleiskuvan näiden järjestöjen alaan kuuluvista merkittävimmistä standardointikohteista ja niihin liittyvistä
muista projekteista vuonna 2014.

Miksi palveluja standardisoidaan?
Palvelujen standardisoinnin keskeinen tavoite
on palvelutarjonnan yhtenäistäminen. Tällöin
palvelujen ostajat osaavat tehdä tarjouspyynnön,
joka mahdollistaa tarjousten keskinäisen vertailun. Toisaalta palveluiden tuottajat ja tarjousten
tekijät voivat varmistua oikeudenmukaisesta ja
reilusta tarjouskilpailusta – ja voivat vaatimus- ja
ohjestandardien mukaisesti tarkastella ja kehittää
omaa toimintaansa.
Standardisointijärjestöt CEN ja ISO ovat nostaneet palvelustandardisoinnin toimintansa keskiöön ja palveluiden standardisointiin kannustetaan
aktiivisesti. Lähitulevaisuudessa aloitetaan useita
uusia palvelustandardisointihankkeita. Pelätään
kuitenkin, että Ilman ”ylätason” koordinointia
palvelustandardisoinnin aktivoituminen johtaa
sekavuuteen, sillä jokaisella standardilla voi olla
oma rakenteensa. Villiä toimintaa ei kuitenkaan
haluta, sillä tällöin standardikenttä olisi täynnä
ristiriitaisuuksia ja päällekkäisyyksiä ja eri standardien yhdistetty käyttö ja niiden välinen tarkastelu
olisi tuskallista ja mahdotonta.

Työohjelmassa esitetyt standardointiprojektit vastaavat
markkinoiden tarpeisiin ja ovat linjassa Euroopan komission heinäkuussa 2013 julkaiseman eurooppalaisen
standardoinnin työohjelman kanssa.
Julkaisussa kerrotaan miten moninaisia ajankohtaisia standardointiprojekteja on työkohteina sekä, miten
standardien kehittämiseen voi osallistua - joko Euroopan tasolla tai kansallisella tasolla.

Pressure
equipment
Consumer products

Materials

Air & Space

Environment
Construction

Energy
Accessibility

Health & Safety
Defence
&
Security

Healthcare

Nyt on kiire – suuntaviivat standardien laatijoille
on annettava, ennen kuin liian monta itsenäistä
standardisointihanketta käynnistyy. Jotain on jo
tehtykin. CEN on julkaissut oppaan (CEN Guide 15)
palvelujen standardien laadinnasta. Myös ISOlla
on opas aiheesta (ISO/IEC Guide 76). Oppaat tarjoavat osaltaan apua ja auttavat keskeisten asioiden
huomioinnissa.
Eurooppalaisessa standardisoinnissa keskustellaan nyt siitä, millaisia standardeja palvelutsektorille tulisi laatia. Näyttää siltä, että ainakin
aluksi kannustetaan yleisten, ns. horisontaalisten
standardien laadintaan, joiden nähdään antavan
parhaat suuntaviivat palveluiden standardiperheelle.
EU on antanut ensimmäisen standardisointiasetuksen (1025/2012) mahdollistaman kaksiosaisen toimeksiannon (M/517) eurooppalaiselle
standardisointijärjestölle CENille palvelualojen
standardisoinnista. Sen tarkoituksena on kartoittaa sellaiset ns. horisontaalisten palveluiden
standardisointialueet, jotka tulisi ensin standardisoida. Toisessa vaiheessa käynnistetään ensimmäiset tällaisten alueiden standardisoimishankkeet.
Toimeksiannon ensimmäisen osan tulee olla
valmis joulukuussa 2014 ja se tuo siis mukanaan
palveluiden standardisoinnin ensimmäiset painopistealueet.

Chemical

Jo pitkään on liiketoiminnassa liitetty teknisiin
tuotteisiin usein myös palvelut-osio. Monet tuotteet ja niitä tukevat palvelut ovatkin jo viimeiset
pari vuosikymmentä nivoutuneet yhteen tuotepalvelu -konseptiksi. Näin käytännön liike-elämässä, nyt on standardisoinnin vuoro.
Tänään standardisointimaailmassa korostetaankin palveluiden standardisointitarvetta. Viimeisen
viiden vuoden aikana kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn standardien laadintaan
perustetuista yli 40 teknisestä komiteasta jo yli
puolet työskentelee palveluiden standardisoinnin
parissa.

Electrotechnology

CEN-CENELEC työohjelma 2014

ICT

Suuntaviivat standardisointiin

Machinery

Nyt standardisoidaan palveluita

European Committee for Standardization • European Committee for Electrotechnical Standardization
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Transport

Research
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Smart
Living
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WORK PROGRAMME 2014
European Standardization and related activities
CEN and CENELEC Work Programme 2014

CEN ja CENELEC työohjelma 2014:
http://www.cencenelec.eu/news/publications/Publications/CEN-CENELEC-WP2014_EN.pdf
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SFS kartoittaa kiinnostusta
Palveluiden standardisoinnissa eletään kiintoisaa
aikaa, sillä nyt rakennetaan lähtökohtia ja piirretään tulevaisuuden suuntaviivoja tälle suurten
odotusten standardikentälle. SFS kartoittaa jatkuvasti sellaisia tahoja, joiden toiminta liittyy palveluihin, joko niiden ostajina tai tuottajina, ja joita
kiinnostaa palvelustandardoinnin seuraaminen ja
vaikuttaminen uusien standardien sisältöön.

Näkökulmia tulevaisuuden standardeihin
Varaa kalenteriisi 4.11.2014, Finlandia-talo, Helsinki

Risto Pulkkanen,
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

w w w. s t a n d a r d i f o r u m . f i
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ja toimialayhteisöt
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www.

.fi

SESKO, PL 134 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki

IEC- ja EN -standardit SESKOsta

Koulutusmateriaali

SESKOn kautta voi tilata IEC-standardeja myös kestotilauksena.
Tilaus voi koskea tiettyä standardia, standardisarjaa tai tietyn
teknisen komitean laatimia standardeja.
SESKOn ryhmäpäälliköt opastavat standardien hankinnassa
ja käytössä. SESKOn toimistossa voi tutustua kaikkiin sähköalan IEC- ja EN-standardeihin työpäivisin kello 9.00-15.00.

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 kuitenkin aina mainittava.

Tilaukset ja neuvonta:
p. 09 696 3970, sähköposti: myynti(at)sesko.fi.
Tilaussivu: http://www.sesko.fi/portal/fi/tilaukset/
Toimitusajat: pdf-tiedostot sähköpostitse n. 1 työpäivä,
CD-levyllä n. 3 päivää. EN-standardien paperiversiot n. 3 päivää,
IEC-standardit n 10 päivää.

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
SESKO vastaanottaa ja lähettää verkkolaskuja
Y-tunnus:
Verkkolaskuosoite:
Operaattori: NORDEA

0967813-3
003709678133
Välittäjän tunnus: NDEAFIHH

Kun haluatte vastaanottaa sähköisiä laskuja, pyydämme
ilmoittamaan verkkolaskuosoitteenne Marva Metsänojalle,
p. 09 6963 956, sähköposti marva.metsanoja(at)sesko.fi

Uudet vahvistetut ja julkaistut standardit

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

Kesäkuu 2014_Tik

Uusien julkaistujen ja vahvistettujen SFS-, IEC- ja CENELECin EN-standardien nimet ja tunnukset
löytyvät standardointijärjestöjen verkkosivuilta.
http://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

Oppilaitosportaalista

Runsaasti aineistoa standardeista
opiskelun ja opetuksen avuksi.

www.sesko.fi

