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Standardit ja innovaatiot
Monet saavat taiveihottumaa kuullessaan sanan
”innovaatio”, sillä sanaa on käytetty mitä ihmeellisimmissä
yhteyksissä ja oikeuttamaan mitä kummallisimpia asioita
ja avustuksia. Innovaatiot olivat keskeisesti esillä kesäkuussa Istanbulissa CENELECin yleiskokouksessa, johon
SESKOkin osallistui eurooppalaisen järjestön jäsenenä.
Innovaatioajattelun uranuurtajiin kuuluva Joseph
Schumpeter määritteli innovaation jo vuonna 19.34.
Kyseessä on hänen mukaansa uuden tuotteen, tuotantotavan tai menetelmän esittely tai uuden markkinan
avautuminen, raaka-aineen ja puolivalmisteen toimituslähteen haltuunotto taikka uuden teollisen markkinarakenteen toteuttaminen. Schumpeterin mielestä
innovaatiot ovat talouden kasvun keskeisin käyttövoima.
Tekes on määritellyt innovaation kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetyksi tiedoksi ja
osaamiseksi.
Innovaatiotoiminta ei ole samaa kuin tutkimustoiminta,
mutta niillä on parhaimmillaan tiivis keskinäinen yhteys.
Samoin kuin standardeilla, jotka luovat sillan innovaatioihin. Pelkkä tutkimustulos sinänsä ei kuitenkaan ole
innovaatio ellei sitä pystytä kaupallisesti hyödyntämään.
Onkin sanottu, että tutkimusprosessi muuttaa rahaa
tiedoksi ja innovaatioprosessi tietoa rahaksi.
Standardien nähdään rakentavan yhä kasvavassa määrin siltaa tutkimuksen, innovaatioiden ja markkinoiden
välille. On monia seikkoja, jotka liittävät standardoinnin
ja innovaatiot keskeisesti yhteen. Standardit tukevat
tutkimusta, edistävät innovaatioita ja auttavat uusien
markkinoiden luontia, sillä standardit ovat maailmanlaajuisesti tunnustettuja. Standardit varmistavat tuotteiden
ja palvelujen laatua sekä parantavat niiden näkyvyyttä.
Ne myös lyhentävät markkinoille pääsyaikaa ja edistävät
näin kauppaa. Koska standardit myös tukevat säännösten
noudattamista, niiden käyttö lisää mm. turvallisuutta,
ympäristön suojelua ja energiatehokkuutta.

Kesäkuun yleiskokouksen yhteydessä pidettiin huippukokous European Standardization Summit, jonka teemana oli ”Silver Economy”. Teemalla viitataan ikääntyvien
henkilöiden harmaantuviin hiuksiin ja ikääntyvien määrän
lisääntyessä kasvavaan palvelutalouteen. Keskeinen kysymys huippukokouksessa oli: ”How standardization
can support the silver economy?”
Vastausta haettiin workshopeissa, joissa tarkasteltiin terveydenhuollon palvelujen standardointia, ikäystävällisiä
kaupunkeja, koteja ja ympäristöjä sekä Silver Economyn
edellyttämiä kyvykkyyksiä. Myös peräänkuulutettiin
teknologioiden ja innovaatioiden valjastamista auttamaan
vanhentuvia ihmisiä itsenäiseen elämään ja aktiiviseen
ikääntymiseen. Maailma ei tullut vielä valmiiksi näiltä osin,
mutta keskustelu kuitenkin saatiin käyntiin ja jatkuu standardien ja standardoinnin merkityksestä liittyen palvelutalouteen – ja ennen kaikkea ikääntyvien palveluihin.

125 vuotta sähkövoima- ja automaatioteknologiaa Suomessa
Elokuun 28. päivänä ABB juhli Helsingin Messukeskuksessa 125-vuotista historiaansa ja edeltäjänsä Strömbergin
historiaa Suomessa. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan
tasavallan ylin johto. Presidentti Sauli Niinistö korosti
avauspuheenvuorossaan, kuinka ainutlaatuista Suomessa
on näin pitkäaikainen toiminta, joka tuo edelleen menestystä ja hyvinvointia maallemme vaikkakin tänä päivänä
globaalin yrityksen muodossa. Tilaisuudessa puhui myös
ABB-yhtymän pääjohtaja Ulrich Spiesshofer, joka lupasi
puheenvuorossaan, että ABB panostaa tulevaisuudessakin
innovaatioihin ja tuotantoon Suomessa.
Suomen ABB:n toimitusjohtaja Tauno Heinola muistutti,
että pitkäaikainen sitoutuminen asiakkaiden palvelemiseen ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen on
luonut Suomen ABB:lle vahvan aseman maailman
markkinoilla. Yritys tekee edelleen päättäväisesti työtä
Strömbergin perinnön jatkamiseksi ja huippuluokan
ratkaisujen kehittämiseksi. Alkujaan Strömberg on ollut
– ja tänä päivänä Suomen ABB on – lukuisine asiantuntijoineen sähköteknisen standardoinnin kantavia voimia niin
kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
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Nuoret kyvyt esiin - IEC Young Professionals

Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

IEC pyrkii jatkuvasti laajentamaan
asiantuntijaverkostoaan yhä pätevämmillä
henkilöillä ja siksi se käynnisti vuonna 2010
Young Professionals –ohjelman. Monet
kansalliset standardointiorganisaatiot ovat
seuranneet IEC:n mallia ja aloittaneet omia
vastaavia ohjelmiaan nuoren asiantuntijapolven
perehdyttämiseksi.
Vuonna 2014 IEC Young Professionals (YP)
-ohjelma kokoaa jälleen yhteen nuoren polven
asiantuntijoita kymmenistä eri maista, kun tämän vuoden workshop järjestetään marraskuussa IEC:n yleiskokouksen yhteydessä Tokiossa.
IEC:n YP-ohjelma on suunnattu nuorimmille
tekniikan tai hallinnon asiantuntijoille, jotka jo
käyttävät työssään sähköteknisiä standardeja.
Tähän mennessä osallistujia on ollut mukana
yli kaksisataa neljästäkymmenestä eri maasta.
Heille ohjelma tarjoaa hyvän lähtökohdan ottaa
entistäkin rohkeammin osaa sähkötekniseen
standardointiin ja vaatimustenmukaisuuden
arviointiin.

Standardointiin osallistumisen
kynnys matalaksi
Workshopin osallistujat perehdytetään IEC:n
toimintamalliin ja sähköteknisen standardoinnin
prosesseihin. Osallistujilla on mahdollisuus
seurata teknisten komiteoiden työskentelyä ja he
tapaavat myös IEC:n ylimmän johdon edustajia.
Osalla nuorista asiantuntijoista on jo ennestään
kokemusta teknisiin komiteoihin osallistumisesta,
toisilla kokemusta standardien tekemisestä on
vähemmän. Workshopissa asiantuntijoiden verkostoitumisen merkitys ja standardien sisältöön
vaikuttamisen mahdollisuudet vielä korostuvat.
IEC on saanut ohjelmastaan paljon myönteistä
ja innostunutta palautetta. IEC:n tekemän kyselyn
perusteella edellisen kolmipäiväisen seminaarin
jälkeen osallistujat olivat saaneet paremman
käsityksen standardointiprosessista ja he myös kokivat olevansa osa IEC:n maailmanlaajuista organisaatiota. Erityisesti he arvostivat mahdollisuutta
verkostoitua kansainvälisesti muiden saman alan
asiantuntijoiden kanssa.

Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista
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Young Professionals -ohjelmaan 2010 - 2013 osallistuneiden edustamat toimialat

1% 4%
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13%

Konsultointi//Luonnonvarat/Uusiutuva energia
11%
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15%

11%

Tutkimus ja tuotekehitys
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Palvelulaitokset
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28%
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Young Professionals -ohjelma SESKOssa

Tapaamiset vahvistavat verkostoa

SESKO hyödyntää IEC:n YP-mallia kansallisesti
ja on ollut ohjelmassa mukana sen perustamisesta lähtien. Tavoitteena on löytää uusia nuoria
asiantuntijoita, joita perehdytetään ja sitoutetaan
kansainväliseen standardointiin. Osallistuja saa
YP-ohjelman kautta paitsi kokemusta, myös laajan
kansainvälisen kontaktiverkoston toisiin asiantuntijoihin ja standardoinnissa mukana oleviin
organisaatioihin. Ohjelman sääntöjen mukaisesti
SESKO voi nimetä vuosittain kaksi osallistujaehdokasta IEC Young Professionals Workshopiin. Tähän
mennessä SESKO on saanut ohjelmaan mukaan jo
seitsemän asiantuntijaa.
SESKO kartoittaa osallistujaehdokkaita pitkin
vuotta ensisijaisesti SESKOn jäsenyhteisöjen
piiristä tai aloitteesta. Kriteereinä on ehdokkaiden
kiinnostus standardointiin ja osallistuminen komiteatyöskentelyyn tai muu aktiivinen toiminta sähköteknisen standardoinnin parissa. Lisäksi IEC on
asettanut osallistumisen yläikärajaksi 35 vuotta.
SESKO nimeää omat ehdokkaansa kevään aikana.
Jos ehdokkuudelle asetetut kriteerit täyttyvät, IEC
hyväksyy osallistujat syksyllä pidettävään seminaariin. Kolmepäiväinen workshop järjestetään
vuosittain IEC:n yleiskokouksen yhteydessä.

Kaikille SESKOn YP-ohjelmassa mukana
olleille järjestetään yhteinen tapaaminen kerran
vuodessa. Tapaamisen tarkoitus on verkostoituminen, ajankohtaisen tiedon välittäminen ja
standardointiin liittyvien kokemusten jakaminen
sekä kokemuksista oppiminen. Tapaamiset ajoittuvat siten, että kokeneempien asiantuntijoiden
on samalla mahdollista antaa uusille osallistujalle
viime hetken neuvoja ennen tulevaa workshopia.
Tänä vuonna SESKOn YP:t kokoontuivat risteilylle
Helsingin edustalla.

Osallistumisesta on hyötyä
SESKOlle osallistujien ajatukset ja kokemukset
ovat toiminnan kehittämiselle arvokkaita tiedonlähteitä.
Hanna Mustonen, Tukes (YP 2010):
”Standardointi oli melko tuttua minulle jo ennen
YP‐ohjelmaan osallistumista. YP‐ohjelmassa kuitenkin konkretisoitui, että kysymys on todellakin
maailman laajuisesta järjestöstä, jossa luodaan
pelisääntöjä koko maailmaan. Parannetaan maapallon turvallisuutta ja luodaan toimiva yhteis-
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Kuvassa SESKOn YP-tapaamiseen 26.elokuuta 2014 osallistuneet tulossa risteilyltä. Henkiöt vasemmalta lukien:
Ville Reinikainen (STUL ry), Ilpo Kangas (ABB Oy), Hanna Mustonen (Tukes), Sinikka Hieta-Wilkman (SESKO),
Tuomas Maasalo (Fingrid Oyj), Pia Rouste (SESKO) ja Esa Niemelä (Energiateollisuus ry).

kunta. Sääntöjä eivät ole tekemässä pelkästään
erilaiset viranomaistahot tai testauslaboratoriot,
vaan suurimman työn tekevät valmistajat omalla
asiantuntijuudellaan. Yllättävää oli myös se, että
IEC:n johto oli erittäin kiinnostunut meistä ja
mukana ohjelmassa. Tunsin itseni tervetulleeksi.
Huomasin myös, että kansallisella tasolla Suomessa on yksittäisen henkilön ehkä helpompi
vaikuttaa standardeihin kuin erittäin suurta maata
edustavan. Lisäksi Suomessa tuntee suuren osan
standardisoinnissa mukana olevista henkilöistä.
Pienestä maasta voi siis myös olla etua. Muutamista maista oli hyvin vaikeaa päästä mukaan
ohjelmaan, he joutuivat suorastaan kilpailemaan
paikasta.”
Markus Ahvenus, SGS Fimko Oy (YP 2013):
”YP-ohjelman avulla sain paremman käsityksen
IEC:n toiminnasta ja siitä kuinka moneen asiaan
IEC vaikuttaa. Jälkeenpäin pureskeltuani asioita

tajusin IEC:n organisaation kankeuden ja monimutkaisuuden. Monesta yksinkertaisesta asiasta
tehdään monimutkainen, toisista vahingossa ja
toisista tarkoituksella.”
Ilpo Kangas, ABB Oy (YP 2013):
”Metodini vaikuttaa standardointityöryhmissä
muuttuivat workshopin jälkeen, koska asiasta
puhuttiin paljon. Omassa yrityksessämme olen
ajanut workshopin jälkeen koordinoidumpaa
standardoinnin seurantaan ja osallistumiseen
tähtäävää mallia sekä yrittänyt saada sopivan tyyppisiä kollegoita mukaan standardointiin. Seuraan
erityisesti konesektorin standardointia ja joihinkin
standardiehdotuksiin olen myös antanut kommentteja. Kun tuntee prosessin eri vaiheet paremmin, on
helpompi seurata standardien kehittämistä.”

Pia Rouste, sesKo

Lisätietoja IEC Young Professionals –ohjelmasta: www.iec.ch/members_experts/ypp/
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Matka maan keskipisteeseen
Geoterminen energia eli maasta saatava lämpöenergia on riittoisa uusiutuvan energian muoto,
jota voidaan käyttää pienen tai suuren mittakaavan
sovelluksissa. Sen hyödyntäminen on erityisen
houkuttelevaa siellä, missä ei ole helposti tai taloudellisesti saatavana muita energiamuotoja. Joukko
IEC:n teknisiä komiteoita laatii kansainvälisiä
standardeja komponenteille tai järjestelmille, jotka
ovat keskeisiä geotermisen energian kehittämiselle.

Kaikkialla on lämpöä...

...maan uumeniin

Kuumat lähteet eli geysirit ovat näkyvin ja tunnetuin geotermisen energian luonnollisesti esiintyvä
muoto. Niissä maan alla maalämmön vaikutuksesta yli kiehumispisteen kuumentunut vesi suihkuaa
maassa olevasta reiästä voimakkaasti ulos yhdessä
höyryn kanssa. Suuri osa kuumasta vedestä on
vankina huokoisissa kivissä tiiviin kivikerroksen
alla muodostaen näin geotermisiä vesivarastoja.
Vaikka näitä hyvin tunnettuja ilmiöitä voidaan
tarkkailla muutamissa vulkaanisesti aktiivisissa
paikoissa kuten Islannissa (josta nimi geysir on peräisin) tai Yellowstonen kansallispuistossa Yhdysvalloissa, geotermistä energiaa esiintyy kaikkialla.
Sen potentiaalia hyödynnetään yhä enemmän
rakennusten lämmittämisestä sähkön tuotantoon
voimaloissa ja sähkön sekä lämmön tuottamiseen
CHP-voimaloissa (Combined Heat and Power).

Geotermisen energian soveltaminen varsinaiseen
sähkön tuotantoon on melko uutta. Sen käyttö
leviää nopeasti kautta maailman vaikka sen lämpötehokkuus onkin suhteellisen alhainen.
Sähkön tuottamiseksi geotermisiin vesivarastoihin porataan kaivoja, joista höyryä tai kuumaa
vettä tuodaan maan pinnalle, missä lämpö muutetaan sähköksi geotermisessä voimalassa. Näitä
laitoksia on kolmea päätyyppiä, ja lisäksi yksi jossa
yhdistyy kaksi teknologiaa.
•

Kuivaa höyryä käyttävissä voimaloissa
syötetään kuivaa (vesipisaratonta) höyryä
suoraan höyryturbiineille, jotka pyörittävät generaattoreita sähkön tuottamiseksi.
Kuivan höyryn lähteet ovat suhteellisen
harvinaisia. Ensimmäistä geotermistä sähkögeneraattoria kokeiltiin Lardellon kuivan
höyryn kentällä Italiassa vuonna 19.04,
ja maailman ensimmäinen geoterminen
voimala rakennettiin sinne 19.11.

•

Flash-tyyppisissä voimaloissa kuuman
veden virtaus johdetaan höyrynerottimeen (flash-tankkiin), joka poistaa siitä
ylimääräisen (hukka)veden. Näin syntyvää
kuivempaa höyryä käytetään turbiinin
pyörittämiseen. Alhaisemman höyrynpaineen ja flash-prosessin lämpöhäviöiden
aiheuttaman noin 50 % hyötysuhteen
aleneman vuoksi nämä laitokset ovat
energiatehokkuudeltaan huonompia kuin
kuivaa höyryä käyttävät järjestelmät. Hukkavesi, jota kutsutaan myös suolavedeksi,
pumpataan takaisin varastoon.

...pinnalta...
Geotermistä energiaa on käytetty antiikin ajoista
lähtien. Roomalaiset hyödynsivät maan pinnan
lähellä olevaa geotermistä energiaa rakennusten
ja kylpylöiden lämmittämiseen. Tällainen alhaisen
tai keskinkertaisen lämpötilan (alle 9.0 °C…150 °C)
lämpöenergian suora hyödyntäminen sopii myös
maanviljelyyn, vesiviljelyyn, kuumissa lähteissä
kylpemiseen tai kasvihuoneissa käytettäväksi.
Geotermisen energian epäsuora käyttö rakennusten lämmittämiseen tai viilentämiseen on
levinnyt laajalle. Se ei välttämättä vaadi kuumia
lämmönlähteitä, mutta usein se tukeutuu maanpinnan lähellä esiintyviin vakiolämpötiloihin.
Kylmänä vuodenaikana maanalaisissa putkissa
kiertävät nesteet absorboivat maasta lämpöä, joka
sitten poistetaan lämpöpumppuja käyttämällä.
Prosessi voidaan kääntää kesällä jäähdyttämään:
lämpö siirretään takaisin maahan, jota käytetään
lämpönieluna.
Geotermiset lämpöpumppujärjestelmät ovat
hyvin tehokkaita, ja niiden suorituskyky voittaa
fossiilisiin polttoaineisiin tai sähköön perustuvat
lämmitys- ja jäähdytysmuodot. Geotermisen energian käyttö vähentää fossiilisten polttoaineiden ja
sähkön kulutusta ja sitä on saatavana laajalti.

6

Ajankohtaista
sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista
Maailmanlaajuisesti saatavana
oleva geoterminen
energia tarjoaa lukemattomia etuja

•

Binääriset voimalat mahdollistavat
sähkön tuottamisen kustannustehokkaasti
geotermisisistä luonnonvaroista, joiden
lämpötila on alle 150 °C. Näissä laitoksissa
geoterminen vesi lämmittää lämmönvaihtimen kautta toista nestettä, jonka
kiehumispisteen lämpötila on alhaisempi,
kuten ammoniakkia tai butaania. Prosessi
tuottaa höyryä, jota käytetään turbiinin

pyörittämiseen. Vaikka hyötysuhde onkin
suhteellisen alhainen (häviöiden ollessa
noin 50 %), prosessi mahdollistaa sähkön
tuottamisen lämpötiloista, jotka ovat liian
alhaisia höyry- ja flash-höyryvoimaloille.
Yhdistetyissä flash-/binäärivoimaloissa hyödynnetään molempia näistä
teknologioista.
Pitkälle kehittynyt ja hyvin lupaava teknologia
geotermisen energian hyödyntämiseksi on EGS
(Enhanced Geothermal Systems). Siinä vettä ruiskutetaan satojen metrien syvyydessä maanpinnan
alapuolella oleviin hyvin kuumiin kiviin, jotka
eivät läpäise nestettä eivätkä ole sen kyllästämiä
luonnollisten geotermisten järjestelmien tavoin.
EGS:ssä käytetään tekniikoita, jotka on kehitetty öljyn- ja kaasuntuotannon tehostamiseksi
(tunnetaan nimellä ”fracking”). Sen valtavaa
potentiaalia rajoittavat epävarmuudet kustannuksista ja käytettävistä tekniikoista sekä mahdolliset
haitalliset ympäristövaikutukset – esimerkiksi
huoli aiheutetuista seismisistä ilmiöistä ja maanvyöryistä.

Maailma alkaa lämmetä ajatukselle
Geotermisen energian tuotanto maailmassa
kasvaa 4 %... 5 % vuodessa. GEA:n (Geothermal
Energy Association) huhtikuussa 2014 julkaiseman
raportin mukaan käynnissä on 700 projektia 76
maassa, mukaan lukien kehitysmaat. GEA arvioi
asennetun geotermisen energian tuotantokapasiteetin yltäneen 12 000 MW:iin vuoden 2013
loppuun mennessä ja 11 766 MW lisäkapasiteettia on joko varhaisessa suunnitteluvaiheessa tai
rakenteilla.
Mielenkiintoinen kehityssuuntaus on CHP-generaattorien lisääminen geotermisiin verkkoihin
eräissä maissa.
Geotermisiä luonnonvaroja on hyödynnetty CHP-voimalassa Paratunkassa Kamtsatkalla
Venäjällä 19.60-luvun loppupuolelta alkaen. Sen
asennettu sähköntuotantokapasiteetti on 680 kW,
ja hukkalämpöä käytetään maaperän ja kasvihuoneiden lämmittämiseen. Islannissa sähkön ja
lämmön yhteistuotantojärjestelmällä tuotetaan

Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista
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kuumaa vettä yhdeksälle kaupungille ja Keflavikin
kansainväliselle lentokentälle. Sähkön tuotantokapasiteetti on 45 MWe ja lämmön 150 MWth.
Sellaisissa maissa kuin Islanti, Saksa, Italia ja
USA geotermisen energian tuotanto on jo hyvin
vakiintunutta. Projekteja on käynnissä myös ItäAfrikassa ja Lähi-idässä, joissa on lupaavia geotermisiä luonnonvaroja.
GEA raportoi, että esimerkiksi Djibouti on
edistynyt ensimmäisen geotermisen voimalansa
rakentamisessa. Djiboutin tavoitteena on täyttää maan energiantarpeet (arviolta 50 MW) ja
aikomuksena on tutkia, voidaanko sähköä viedä
muihin maihin pidemmällä aikavälillä. Etiopialla,
Kenialla, Ruandalla ja Tansanialla on samankaltaisia suunnitelmia.
Kaakkois-Aasian alueella on GEA:n mukaan
myös merkittävä määrä geotermisiä luonnonvaroja hyödynnettävinä.. Jo asennetun geotermisen
kapasiteetin suhteen Indonesia on toisena ja
Filippiinit kolmantena maailmassa USA:n jälkeen.
IGAn (International Geothermal Association)
mukaan 17 % Filippiinien sähköntuotannosta oli
peräisin geotermisistä luonnonvaroista, ja osuus
jatkaa kasvuaan.

Sähköpulassa elävät teollisuudenalat
lämpenevät uusiutuvalle energialle
Fossiilisten polttoaineiden kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi monissa
maissa kasvatetaan uusiutuvia energialähteitä
käyttävää sähköntuotantoa, johon geoterminen
energiakin lukeutuu.
Islanti, joka tuottaa 100 % sähköstään uusiutuvilla energialähteillä, pitää pääasiassa vesivoimaan ja geotermiseen energiaan perustuvaa
luonnonvaraansa suurena etuna paljon energiaa
tarvitsevien teollisuudenalojen houkuttelemiseksi
siirtämään tehtaita maahan.
Islannin kansallisen sähköyhtiön Landsvirkjunin
mukaan maa tuottaa energiaa viisi kertaa enemmän kuin mitä se tarvitsee kotimaiseen kulutukseen. Tämä ylimääräinen kapasiteetti yhdistettynä
alhaiseen ja vakaaseen sähkötariffiin on houku-

tellut sellaisia teollisuudenaloja kuin alumiinin sulatus (jossa energiakustannukset eli sähkön hinta
muodostaa 30 %...40 % tuotantokustannuksista),
ja metallurgisen piimetallin tuotanto.
Yleistyvät ja paljon energiaa tarvitsevat datakeskukset muuttavat alueille, joilla on halpaa uusiutuvaa energiaa ja suotuisat ilmasto-olosuhteet.
Datapalvelinyritys Verne Global on rakentanut
Islantiin datakeskuksen, joka käyttää 100 %:sti
uusiutuvaa energiaa. Se väittää, että ympäristöä
hyödyntävä jäähdytys ja älykäs suunnittelu vähentävät jäähdytyskustannuksia ainakin 80 %.

IEC:n rooli
IEC:n standardointityö on tärkeää myös geotermisten energiajärjestelmien kehittämisessä.
Rakennuksissa käytettävissä geotermisissä
lämmitysjärjestelmissä lämpöpumpuilla on keskeinen rooli lämmön siirtämisessä maaperästä ja sen
pumppaamisessa toiselle alueelle rakennuksen
sisällä, jossa sitä lämmitetään tai jäähdytetään suljettuun kiertoon perustuvan kierukkajärjestelmän
avulla ja sitten siirretään eteenpäin tuottamaan
lämmintä vettä, lämpöä tai jäähdytystä (lämmönvaihtimen avulla). Lämpöpumppujen kansainväliset standardit laatii IEC:n alakomitea SC 61D:
Appliances for air-conditioning for household and
similar purposes.
Höyryturbiinit ovat keskeisiä sähköntuotannolle geotermisistä lähteistä. IEC:n tekninen komitea
TC 5: Steam turbines, joka perustettiin vuonna
19.27, laatii niiden kansainväliset standardit.
IEC:n tekninen komitea TC 2: Rotating machinery
laatii kansainväliset standardit pyöriville sähkökoneille, joihin sisältyvät moottorit ja generaattorit.
Monien muidenkin energiantuotantoa, -siirtoa
ja -jakelua koskevia kansainvälisiä standardeja
laativien IEC:n teknisten komiteoiden ja alakomiteoiden työ on keskeistä myös geotermisen
energiaketjun kehittämisen ja oikean toiminnan
kannalta.
Lähde: ieC e-teCh May 2014, MoRand FaChot
suoMeKsi Kääntänyt JuKKa aLve

http://www.iec.ch/etech/2014/etech_0514/etech_05_2014.htm
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Sanasto sähkötekniikan
fysiikasta

Perustietoa ympäristöolosuhdetestauksesta suomeksi

IEV-sanastostandardisarjan 60050 osa 113
Physics for electrotechnology on suomennettu.

SFS-EN 60068-1 on standardisarjan SFS-EN 60068
perusosa, jossa käydään läpi ympäristöolosuhdetestauksen yleisiä periaatteita.

Sanasto käsittää sähkötekniikassa käytössä olevia
fysiikan termejä. Termit on jaettu sanastossa
aihealueittain:
• Aika ja avaruus,
• Yleiset makroskooppiset käsitteet
• Mekaniikka
• Termodynamiikka
• Hiukkasfysiikka
• Kiinteän olomuodon fysiikka.
Sanasto on kattava ja siinä on yhteensä 29.7
termiä. Sanastossa on englanninkielinen termi
määritelmineen ja sen lisäksi termi suomeksi,
saksaksi, ruotsiksi ja ranskaksi.
SanastonSFS-IEC 60050-113 Sähköteknillinen
sanasto - Osa 113: Sähkötekniikan fysiikka hinta
on 108,13 € (sis. ALV 24 %). Sitä myy Suomen
Standardisoimisliitto SFS ry, p. 09. 149.9. 3353,
sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa
sales.sfs.fi.
Lisätietoa sanastosta antaa SESKOssa Sanna
Koivu, p. 045 657 8660, sanna.koivu(at)sesko.fi.
sanna Koivu, sesKo

Standardissa esitellään myös ilmasto-olosuhdetestit, joiden tarkemmat määrittelyt löytyvät
sarjan muista osista. Testejä voidaan suorittaa
joko yksittäin tai useampia yhtäaikaisesti tai
peräkkäin testisarjoina.
Liitteessä A esitetään komponenttien ilmastoluokitusjärjestelmä. Liitteessä B annetaan
yleisiä neuvoja testien ja testisarjojen sekä niiden
rasitusasteiden valitsemiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Täysin uutta tässä vuoden 2014
painoksessa on ympäristöolosuhdetestien räätälöintiä käsittelevä liite C.
Ympäristöolosuhdetestien räätälöinnillä
tarkoitetaan realististen testimenettelyiden
määrittämistä todellisten olosuhteiden perusteella. Testeissä ei ole tarkoituksena toistaa näitä
olosuhteita sellaisenaan, vaan niiden vaikutukset
näytteeseen. Testit suoritetaan usein nopeutettuina testaukseen kuluvan ajan lyhentämiseksi.
Standardin liitteessä C esitetään seuraavat räätälöintiprosessin päävaiheet:
• ympäristöolosuhdetestien räätälöinnin
hallintasuunnitelma
• ympäristöolosuhteiden elinkaariprofiili
• ympäristöolosuhteiden tunnistaminen
• testispesifikaatioiden tuottaminen.
Standardi sisällytetään myös myöhemmin
ilmestyvään SFS-käsikirjaan 671, jonka aiheena
on ympäristöolosuhdetestaus.
SFS-EN 60068-1 sisältää sekä suomen- että
englanninkielisen tekstin. Siinä on 66 sivua
ja sen hinta on 74,9.0 € (ALV 0%). Standardia
myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry,
p. 09. 149.9. 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai
verkkokauppa sales.sfs.fi.
Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Jukka
Alve, p. 044 300 8267, jukka.alve(at)sesko.fi.
JuKKa aLve, sesKo
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Standardi koti- ja rakennusautomaation suunnitteluun ja asennuksiin

Standardi SFS-EN 50491-6-1 sisältää vaatimukset
ja suositukset HBES-järjestelmän suunnitteluun ja
asentamiseen.
HBES/BACS-järjestelmä
Asuinrakennusten ja vastaavien ympäristöjen
talotekniikan toteutuksessa käytetään erityyppisiä sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Kun nämä
laitteet yhdistetään verkon kautta, kutsutaan
järjestelmää standardeissa kotien ja rakennusten
elektroniikkajärjestelmäksi (HBES) tai rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmäksi (BACS), usein
myös kotiautomaatio-, kodinohjaus- tai sähköautomaatiojärjestelmäksi.
Standardin SFS-EN 5049.1-6-1 määritelmän
3.1.4 mukaan HBES/BACS-järjestelmä on: ”Mikä
tahansa HBES/BACS -laitteiden yhdistelmä, jotka on
linkitetty toisiinsa yhden tai useamman HBES/BACS
-verkon kautta”.
Tyypillisiä HBES/BACS -sovelluksia ovat erilaiset talotekniikan hallinta- ja ohjausjärjestelmät,
kuten valaistuksen, lämmityksen, veden kulutuksen, paloilmoitusten, varjostimien ja erilaisten
turvallisuussovellusten hallinta.

Järjestelmän suunnittelu
Standardissa SFS-EN 5049.1-6-1 tarkastellaan
tyypillisiä taloteknisten järjestelmien ohjaussovelluksia (esim. valaistuksen ohjaus, lämpötilan säätö,
murtovalvonta, vuotovalvonta) sekä niihin liittyvien laitteiden asentamista (esim. asennuskorkeudet, asennusputken koko, mahdolliset esteet).

Kaapelointi
Rakennuksen kaapelointivaatimuksia (ICT, BCT ja
erityisesti CCCB) tarkastellaan asuinrakennuksen
kannalta (kotiympäristö). HBES-sovellusten tarpeet huomioiden rakennuksen kaapelointivaatimuksia tarkastellaan eritasoilla (huone-, kerros- ja
nousukaapelointi). HBES:n radioyhteyksiä tarkastellaan kaapelointijärjestelmän laajennuksina tai
kaapeliyhteyksien toteutusvaihtoehtona.
Standardissa esitetty kaapeloinnin rakenne
noudattaa standardia SFS-EN 50174-2, mutta SFSEN 5049.1- 6-1 sisältää kotiautomaation kaapelointiin liittyviä erityisvaatimuksia.

Asennetun HBES-laitteiston
dokumentaatio
Asennetun HBES-järjestelmän teknisen
dokumentaation tulee sisältää vähintäänkin
käyttöohjeet ja asentajan käsikirja. Näiden
dokumenttien vähimmäistietovaatimukset on
esitetty standardissa SFS-EN 5049.1- 6-1.
Ohjeet asentajan käsikirjaan sisältyvien
dokumenttien (esim. sähköpiirustusten)
laadintaan esitetään standardissa SFS-EN
61082-1. Käyttöohjeille vastaavat säännöt ja
vaatimukset esitetään standardissa
SFS-EN 82079.-1.

Asennusten tarkastus ja testaus
HBES-laitteistojen testaus- ja tarkastusvaatimukset esitetään julkaisussa CLC/TR
5009.0-9.-2. HBES:n testaus ja tarkastus on
jaettu kahteen pääosaan:
1. Asennusten tarkastus
2. HBES-toimintojen tarkastus
Standardi SFS-EN 5049.1-6-1 sisältää esimerkin asennetun HBES-järjestelmän tarkastuslistasta.
SFS-EN 5049.1-6-1:2014 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 79. sivua
ja sen hinta on 74,9.0 € (alv 0 %). Standardijulkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto
SFS ry, p. 09. 149.9. 3353, sähköposti sales(at)
sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Kotien yleiskaapelointi
optisilla
kuitukaapeleilla
Standardiin SFS-EN 501734:2007 Tietotekniikka.
Yleiskaapelointijärjestelmät.
Osa 4: Kodit, on vuonna 2013
tehty muutos A2, joka sisältää
määrittelyt kotien optiselle
kaapeloinnille. Lisäksi tekstiin
on tehty useita toimitusteknisiä
parannuksia.
Muutosasiakirja on saatavana
nyt myös suomennettuna.
SFS-EN 50173-4/A2 sisältää
sekä suomen- että englanninkielisen tekstin. Siinä on 26 sivua ja
sen hinta on 47,00 € (ALV 0%).
Standardia myy Suomen
Standardisoimisliitto SFS ry,
p. 09. 149.9. 3353, sähköposti
sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa
sales.sfs.fi.
Lisätietoja standardista antaa
SESKOssa Jukka Alve,
p. 044 300 8267, sähköposti
jukka.alve(at)sesko.fi.
JuKKa aLve, sesKo

Lisätietoja SESKOsta Arto Sirviöltä,
p. 09. 69.63 9.54, arto.sirvio(at)sesko.fi.

aRto siRviö, sesKo
Kuva 1 Standardin suosituksia lämpötila-anturin asentamiseen
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Uusi kameravalvontastandardisarja
Uusi kansainvälinen kameravalvontastandardisarja IEC 62676 korvaa vähitellen kaikki
EN 50132 -sarjan standardit.
IEC-komitea TC 79. Alarm and electronic security systems aloitti vuonna 2008 kansainvälisen
kameravalvontastandardin valmistelun. Standardi
perustuu eurooppalaisiin, amerikkalaisiin ja aasialaisiin käytäntöihin ja vaatimuksiin, joista komitean työryhmä WG12 on jalostanut kansainväliset
vaatimukset täyttävän kameravalvontastandardin.
Kameravalvontajärjestelmän vaatimukset, videonsiirtoprotokollat, videorajapinnat ja soveltamisohjeet on julkaistu sarjan neljässä ensimmäisessä
osassa. Sarjaa täydennetään tuotestandardeilla,
joista ensimmäinen tulee (Osa 5) sisältämään
vaatimukset valvontakameroille.
IEC 62676 –sarjan pääotsikot ovat seuraavat:
• Osa 1: Järjestelmävaatimukset
• Osa 2: Videonsiirtoprotokollat
• Osa 3: Analogiset ja digitaaliset
videorajapinnat
• Osa 4: Soveltamisohjeet
• Osa 5: Vaatimukset valvontakameroille
(valmisteltavana)
Eurooppalaisen standardin EN 50132-1 käsite
”järjestelmävaatimukset” on uudessa standardissa
jaettu yleisiin- ja videonsiirron vaatimuksiin. Nämä
asiakokonaisuudet on jäsennelty osan 1 kahteen
alaosaan seuraavasti:
• IEC 62676-1-1: Järjestelmävaatimukset
– Yleiset vaatimukset
• IEC 62676-1-2: Järjestelmävaatimukset
– Videonsiirtoa koskevat
suorituskykyvaatimukset.

Seuraavassa on lueteltu muutamia uusia asioita
verrattuna standardiin EN 50132-1. järjestelmän
turvaluokituksen määrittämiseen on annettu
tarkemmat ohjeet
• jos ei muuta ole esitetty, turvaluokituksen
oletusarvo on 1 (alin taso)
• videon, äänen ja metadatan säilytys- ja/tai
siirto vain IEC, ISO tai ITU standardiformaateilla
ja koodekeilla
• tallenteen salaus, vesileimat ja metadata
• kuvanparannukset, kuvien vienti ja toisto
• kamerakoteloiden suojausvaatimukset
• EMC-vaatimukset (pääjärjestelmä vs.
täydentävä järjestelmä)
• komponenttien kuvanlaatu.
Näiden lisäksi IEC 62676 –sarjassa on muutettu
turvaluokkakohtaisia vaatimuksia.
SFS-EN 62676-1-1:2014 on julkaistu kaksikielisenä
(fi/en) painoksena. Siinä on 109. sivua ja sen hinta
on 81,00 € (alv 0 %). Mainittua julkaisuja myy
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, p. 09. 149.9.
3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa
sales.sfs.fi
Lisätietoja standardista antaa SESKOssa
Arto Sirviö, p. 040 525 5040,
sähköposti: arto.sirvio(at)sesko.fi
aRto siRviö, sesKo

Tietotekniikan kaapeloinnin
suunnittelu ja asentaminen
ulkotiloihin

Olioperustainen
ohjelmointi tulee
automaatioon

Metallijohtimiseen tai optiseen kaapelointiin perustuvan tietotekniikan kaapeloinnin suunnittelua
ja asennusta rakennusten ulkopuolella koskevasta
standardista SFS-EN 50174-3 on ilmestynyt toinen,
uusittu painos. Standardin käsittelemä kaapelointi
ei rajoitu tietyn kiinteistön alueelle, ja siihen kuuluu mikä tahansa laajan alueen tietotekniikkakaapelointi. Standardissa esitetään ohjeita eri osapuolten vastuista, ja se on tarkoitettu käytettäväksi
viitestandardina asiaankuuluvissa sopimuksissa.
Standardi on kokonaan uudistettu ottamalla
huomioon tekninen kehitys ja käyttäjien palaute
1. painoksesta. Pääasialliset muutokset ovat seuraavat:
• sisällön uudelleenjärjestely standardien
EN 50174-1:2009. ja EN 50174-2:2009. (mukaan
lukien niiden muutokset) sisältörakenteiden
mukaisesti; asiaankuuluvat vaatimukset ja
suositukset on selvästi eroteltu toisistaan ja
esitetty erikseen omissa alakohdissaan
• tekstiä on yhdenmukaistettu standardien
EN 50174-1 ja EN 50174-2 vastaavien tekstien
kanssa
• laajan alueen tietotekniikkakaapeloinnin
vaatimukset ja suositukset on laadittu
yksityiskohtaisemmin
• uusi, EMC:tä ja suojausta koskeva liite A (aiempi
liite A on muutettu liitteeksi B) ja uusi vastuiden
soveltamista koskeva liite C on lisätty.

SFS-käsikirjasta 631-2 Automaatio. Osa 2: Ohjelmointi ja dokumentointi on julkaistu uusi painos.
Se sisältää ajanmukaistetun painoksen standardista SFS-EN 61131-3, jonka määrittelemiä ohjelmointikieliä on täydennetty uusilla tietotyypeillä
ja muunnosfunktioilla, viitteillä, nimiavaruuksilla
sekä luokkien ja funktiolohkojen olioperustaisilla
ominaisuuksilla.
Ohjelmistotuotanto on yhä keskeisemmässä
osassa automaation sovelluskehityksessä, sillä
käytännössä ohjelmistoilla toteutetaan teollisuusprosessien perinteisten mittaus- ja säätötarpeiden
lisäksi myös informaationhallinta, tuotannon optimointi, logistiikka, valmistus ja aikataulutus.
Dokumentointiosuus kattaa sovellusohjelmiston vaiheet hankinnasta ja tilauksesta asennukseen ja ylläpitoon saakka erityisesti niin,
että muutostenhallinta on otettu huomioon eri
työvaiheiden osalta. Dokumentoinnilla on lisäksi
tärkeä rooli järjestelmän tarkastus- ja hyväksymistesteissä

SFS-EN 50174-3 sisältää sekä suomen- että
englanninkielisen tekstin. Siinä on 19.7 sivua
ja sen hinta on 107,20 € (ALV 0%).
Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto
SFS ry, p. 09. 149.9. 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai
verkkokauppa sales.sfs.fi.

SFS-käsikirjan 631-2 Automaatio. Osa 2:
Ohjelmointi ja dokumentointi 2. painos sisältää
606 sivua (fi/en). Sen hinta on 171,00 € (ALV 0 %).
Käsikirjaa myy Suomen Standardisoimisliitto SFS
ry, p. 09. 149.9. 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai
verkkokauppa sales.sfs.fi.
Lisätietoja standardista antaa SESKOssa
Jukka Alve, p. 044 300 8267, sähköposti:
jukka.alve(at)sesko.fi.
JuKKa aLve, sesKo

Lisätietoja standardista antaa SESKOssa
Jukka Alve, p. 044 300 8267, sähköposti:
jukka.alve(at)sesko.fi.
JuKKa aLve, sesKo
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Sähköpäivä 2014 Tallinnassa 6.2014
Sähköllä tulevaisuuteen
Sähköautojen latausjärjestelmien standardointi
etenee ja 15 minuutin pikalataus huoltoasemalla
onnistuu. Monilla perheillä on jo nyt kaksi autoa.
Toinen voisi hyvin olla sähköauto. Yleistymässä
ovat myös sähköavusteiset polkupyörät, sähkömopot, Segway ym. uudet kulkuneuvot.
Sähköisessä liikenteessä on aina kyse myös
palveluista, infrastruktuurista ja kaupunkisuunnittelusta, painotti Linja-Aho. Esimerkiksi Helsingissä julkisen liikenteen (HSL) tavoitteena on 100
sähköbussia v.2018 (10% bussien määrästä) ja 400
vuonna 2025. Suomi voisi olla hyvä ympäristö
sähköiselle liikenteelle, sillä korkea tieto-taito ja
moderni verkko ovat avainvahvuuksiamme. Kannattaa seurata sivustoa www.electrictraffic.fi.

Tulevaisuuden visioita sekä jo toteutuneita
sähkön mahdollistaman hyvinvoinnin ja
turvallisuuden edistysaskeleita molemmin puolin
Suomenlahden esiteltiin Tallinnan teknillisellä
korkeakoululla (TTÜ) 6. kesäkuuta 2014.
Tilaisuuden järjestäjien edustajat, Eesti Elektroenergeetika Seltsin (EES) puheenjohtaja
Ants Morel, Sähköinsinööriliiton (SIL) puheenjohtaja Kimmo Saarinen sekä Sähköturvallisuuden
edistämiskeskus ry:n (STEK) toimitusjohtaja
Timo Kekkonen toivottivat kukin vuorollaan
kuulijat tervetulleiksi. Emeritusprofessori
Tiit Metusala EES:stä toimi totuttuun
tapaan tapahtumaisäntänä yhdessä SIL:n
Heikki Silvánin kanssa.

Hyvinvointia sähköllä

Sähköllä turvallisuutta ja tehokkuutta

Toimitusjohtaja Tarja Hailikari Sähköteknisen
Kaupan Liitto ry:stä esitteli Hyvinvointia sähköllä Visio 2030 -hankkeen. Se on Sähköteknisen
Kaupan Liitto ry:n, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n,
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n, SESKO
ry:n sekä Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
ry:n näkemys sähkön roolista osana tulevaisuuden
jokapäiväistä elämää. Hailikari käsitteli esityksessään mm. kuluttajan mahdollisuuksia vaikuttaa
omaan energiankulutukseensa vaikkapa tuottamalla aurinkosähköä itse. Esimerkkinä hän näytti
kesämökilleen asennettujen aurinkopaneelien
tuotantotavoitteita ja toteutumaa.

Sähköstä ja turvallisuudesta Suomessa ja Virossa
kertoivat esityksissään Jouni Kekäläinen Schneider
Electric Finland Oy:stä sekä Vladislav Aunapuu
Elektrilevi OÜ:stä.
Kestävän kehityksen mukaiseen energialähteiden hyödyntämiseen tähtäävistä toimista Virossa
kertoi Madis Org. Hänen edustamansa Estonian
Developmet Fund -säätiö tukee virolaisia yrityksiä monin eri tavoin pyrittäessä kohti yhä energiatehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää
yhteiskuntaa.

Visio 2030 esiteltiin tiedekeskus
Heurekassa pidetyssä seminaarissa
toukokuussa 2012.
Mukaan on liittynyt jo kahdeksantoista yhteistyöyhteisöä ja -yritystä, jotka omassa toiminnassaan
toteuttavat Vision teemoja. Taajaan päivittyvälle
www.Hyvinvointiasähköllä.fi -sivustolla on esitelty
hanke yksityiskohtaisesti ja sinne on koottu runsaasti uutisia, aineistoja ja linkkejä. Sivustolta voi
tilata myös Hyvinvointia sähköllä -uutiskirjeen.
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Virolainen ikiteekkari-patsas tervehti sähköinsinöörejä Tallinnan teknillisen korkeakoulun edustalla.

Verkkosivusto www.energiatalgud.ee (energiatalkoot) -sivusto on tarkoitettu asiantuntijoiden
tietopankiksi ja keskustelufoorumiksi.

Sähkö liikuttaa ulkona...
Lehtori Vesa Linja-Aho Metropolia Ammattikorkeakoulusta esitteli sähköisen liikenteen mahdollisuuksia Suomessa. Väestön keskittyessä taajamiin
ovat tyypilliset ajomatkat muutamien kilometrien
pituisia työ- ja kauppamatkoja. Akkuteknologia
kehittyy ja niiden hinta laskee sähköautojen
yleistyessä.

Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

…ja sisätiloissa

Nyt Virossa on yli 1100 julkista Internet-yhteyttä ja
yli 1160 maksutonta wifi-aluetta.
Sähköinen henkilökortti, ID-kaart on menestystarina. Se on aktiivisessa käytössä liki 9.0 prosentilla virolaisista. Se toimii sairausvakuutuskorttina,
bussikorttina, kirjastokorttina, ajokorttina, auton
rekisteriotteena sekä matkustusasiakirjana. Siihen
voi liittää eri yhteisöjen ja yritysten tunnisteita
ja palveluja. Kotisohvalla istuen on mahdollista
vaikkapa rekisteröidä yritys, äänestää vaaleissa,
tarkastella virallisia rekistereitä, solmia sopimuksia ja varmentaa ne digitaalisella allekirjoituksella. Vuonna 2010 lääkereseptit siirtyivät kaikki
yhteiseen tietokantaan, joten reseptilääkkeen voi
noutaa mistä tahansa apteekista henkilökorttia
näyttämällä.

KONE Oy:n Chief Design Engineer Luis Garcia
kuvasi uusia älykkäisiin rakennuksiin suunniteltuja
henkilökuljettimia - hissejä, liukuportaita ja liukukäytäviä - jotka kuluttavat vähemmän energiaa,
ovat tehokkaampia ja aiheuttavat vähemmän
hiilidioksidipäästöjä. Suomalainen yritys menestyy
myös kansainvälisesti, kun se ottaa suunnittelussaan huomioon globaalit megatrendit sekä
demografiset muuttujat, kuten kaupungistumisen
ja väestön ikärakenteen, vakuutti Garcia.

Viron valtion asiointiportaalissa www.eesti.ee
toimitaan joko sähköisen henkilökortin, pankkitunnusten tai uuden mobiilitunnistuksen avulla.
Mobiilitunnistuksessa puhelimen SIM-korttiin on
tallennettu käyttäjän henkilöllisyys. Tällöin myös
kännykällä voi käyttää kaikkia tarjottuja e-palveluita.
Esitysten päätyttyä EES:n Ants Morel kiitti
Heikki Silvánia hyvästä yhteistyöstä Sähköpäivien
järjestämisessä vuosien mittaan ja ojensi hänelle
kiitoksena EES:n historiikin. Yhdessä nautittiin
vielä päätösbuffetin antimista.

Viro on kehittynyt tietoyhteiskunta

tinni KaRaKoRPi, sesKo

Virolaisen tietoyhteiskunnan sähköisiä palveluja
esitteli IT-Demo Keskuksen operatiivinen johtaja
Indrek Vimberg. Ensimmäisiä askelia ICT-alalla oli
Tiikerinhyppy-projekti (Tiger’s leap). Valtio päätti
jo vuonna 19.9.6 panostaa koko maan kattavaan
tietoverkkoon sekä koulutukseen sen käytössä.

www.e-estonia.com/ict-demo-center/
www.eees.ee
www.eesti.ee
www.electrictraffic.fi
www.elektrilevi.ee
www.energiatalgud.ee
www.hyvinvointiasahkolla.fi
www.sil.fi
www.stek.fi

Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista
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Ajankohtaista Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä
Elintarviketiedon siirtoon standardi
SFS vastaa elintarvikkeita koskevasta standardisoinnista Suomessa. Pääpaino on elintarvikkeiden
analysointiin käytettävien standardien kehittämisessä. Niiden jatkeeksi on laadittu analyyseissä
saatujen tietojen jatkokäsittelyä ja toimijalta
toiselle siirtämistä varten standardi SFS-EN 16104
Elintarviketieto. Rakenne ja tiedonsiirtomuoto.
Standardin tavoitteena on luoda yhtenäinen
ja aukoton ketju tiedon siirtyessä elintarvikkeen
ketjun toimijalta toiselle ketjun alusta loppuun
saakka. Standardi perustuu kahteen hankkeeseen:
EuroFIR-projektiin (Euroopan komission tutkimusja kehitystoiminnan 6. puiteohjelman rahoittama
huippuosaamisen verkosto) vuosilta 2005–2010
sekä GS1:n GDSN-standardin elintarvike- ja juomaosioon. Hankkeen taustalla on ollut eurooppalaisten elintarvikkeiden koostumustietokantojen
verkosto. Suomesta mukana on ollut erityisesti
kansallista elintarvikkeiden koostumustietopankkia (www.fineli.fi) ylläpitävä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tiedon muokkaustarve vähenee
On todettu, että tiedon siirtäminen ilman yhteisesti sovittua kieltä on hankalaa ja epätäydellistä,
kun järjestelmästä toiseen siirryttäessä tieto on
epäyhtenäistä ja usein sitä joudutaan muokkaamaan välillä. Menettelyissä on eroja, kun elintarviketieto esitetään suhteessa elintarvikkeen
kuvaukseen, ravintoaineiden määrittelyyn ja muihin elintarvikkeen ominaisuuksiin. Eroa on myös
menetelmissä, joilla koostumusarvot muodostetaan. Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön
CENin menettelyjen mukaisesti laadittu yhteinen
eurooppalainen standardi on tärkeä tekijä, joka
mahdollistaa elintarviketiedon ja sen laadun
selkeän yksilöinnin ja kuvauksen esimerkiksi
tietokannoissa sekä tiedon siirtämisen ja vaihtamisen. Sen tavoitteena on käyttää samaa terminologiaa ja merkintätapoja niin, että eri toimijoiden
tietojärjestelmät keskustelevat toistensa kanssa ja
puhuvat samaa kieltä.
Tietojen siirtyminen kuvataan standardin mukaan toimijalta toiselle siirryttäessä xml-tiedostona, jonka rakenne ja vaadittavat ja vapaaehtoiset
elementit on määritelty. Tietorakenne on määritelty kolmessa UML-luokkakaaviossa. Luokat on jaettu kolmeen luokkakaavioon ainoastaan selkeyden
takia. Kustakin luokasta annetaan kuvaus, jossa
esitetään kyseisen luokan merkitys sekä taulukko
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Nimitykset
SESKOn hallitus on hyväksynyt seuraavat nimitykset

Nimityksiä kansainvälisiin komiteoihin ja työryhmiin

sille määritellyistä attribuuteista ja assosiaatiorooleista. Elintarviketietojoukon päätietorakenne
koostuu seuraavista luokista: yhdistäminen, tuotetiedot, kokooma, osatekijä, elintarvike, ainesosa,
mittaustulos, menetelmä, analyyttinen vaihe,
ominaisuus, resepti, näyte ja tietolähde.
Standardi ei sisällä elintarviketiedon asiasanastoja eli thesauruksia, vaan kunkin arvon osalta
xml:ssä tulee kertoa, mitä asiasanastoa on käytetty kyseisen tiedon osalta. Standardissa luetellaan
esimerkkejä yleisesti hyväksytyistä asiasanastoista, jotka sisältävät elintarvikkeen ja sen ominaisuuksien kuvailua ja mittayksiköitä käsitteleviä
luokitteluja, analyysimenetelmäkokoelmia jne.

TC 2/WG 12

Rating, performance and general support

Jukka Hannuksela,
ABB Oy Motors and Generators (uusi jäsen)

TC 2/WG 32

Measurement of stator end winding vibration
at form wound windings

Janne Roivainen,
ABB Oy Electrical Machines (uusi jäsen)

TC 31/MT 60079.-28

Risk of ignition by radiation from optical equipment

Olli Lauronen, Atexor Oy (uusi jäsen)

SC 31G/MT 60079.-11

Maintenance of IEC 60079.-11

SC 31M/MT 80079.-34

ISO/IEC 80079.-34 Ed. 1.0 Explosive atmospheres.
Application of quality systems for electrical and
non-electrical equipment

Marko Laatu, ABB Oy (uusi jäsen)

TC 46/WG 5

Screening effectiveness

TC 46/WG 6

Passive Intermodulation Measurement (PIM) -

Timo Kippo, Nokia Solutions and
Networks Oy, (uusi jäsen)

SC 65C/WG 15

High Availability Networks

Timo Koskiahde, Flexibilis Oy (uusi jäsen)

SC 77A/WG 8

Description of the electromagnetic environment
associated with the disturbances present on
electricity supply networks

Jouko Hellman ABB Oy (uusi jäsen)

TC 88/MT 21

Measurement and assessment of power quality
characteristics of grid connected wind turbines

Peter Muszynski, ABB Oy (uusi jäsen)

TC 9.1/WG 6

Printed boards. Device Embedded Substrate.
Terminology/ Reliability/Design Guide

Kimmo Saarinen (uusi jäsen)

TC 119./AG 1

Advisory Group

Kari Rönkä, Valtion teknillinen
tutkimuskeskus VTT (uusi jäsen)

TC 65X/WG 01

IRWC. Industrial Requirements for Wireless
Communication

Joona Nikunen,
Metso Automation Inc. (uusi jäsen)

Elintarviketiedoille paljon käyttöä
Elintarviketietoja tarvitaan ja käytetään moniin
tarkoituksiin, kuten pakkausmerkintöihin, tuotekehitykseen, ruokavaliohoitoon, ravitsemushoitoon, kuluttajainformaatioon ja tutkimukseen.
Tästä syystä monien erityyppisten tahojen on
luotava, kerättävä, vaihdettava tai käytettävä yksityiskohtaisia tietoja eri elintarvikkeista. Elintarvikkeiden kuluttajat ovat nykyisin entistä enemmän
kiinnostuneita koostumustiedoista, ja kun tiedon
hankinta on entistä helpompaa sähköisten älylaitteiden myötä, on tärkeätä että älysovelluksissa
annettava tieto on oikeata ja luotettavaa.

Kansallisten standardoimiskomiteoiden sihteeri- ja puheenjohtajanimitykset

eiJa MäKinen, suoMen standaRdisoiMisLiitto sFs Ry
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SK 17D Jakokeskukset

Uusi puheenjohtaja Esa Kauppinen, E Avenue Oy,
Entinen puheenjohtaja Kai Uusitalo, ABB Oy
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Kuulumisia, tapahtumia
Moninaiset pistokytkinjärjestelmät maailmalla

ABB juhlii 125-vuotista
historiaansa Suomessa
Strömberg, ABB:n edeltäjä Suomessa, perustettiin
heinäkuussa 1889.. Tänä päivänä Suomen ABB on
globaali sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtiö,
joka toimii yli 30 paikkakunnalla Suomessa. Henkilöstön määrä on 5 500 ja vuoden 2013 liikevaihto
2,3 miljardia euroa.
Juhlavuoden valokuvanäyttely on ollut esillä eri
ABB-paikkakunnilla ja se oli myös ”Menestyksen
tekijät” -seminaariin osallstuneiden nähtävänä Helsingin Messukeskuksessa 29..8.2014.

SESKOn verkkosivulta http://www.sesko.fi/portal/fi/ohjeita/ löytyvät mm. nämä hyödylliset linkit:
Eri maissa käytössä olevat pistokytkinjärjestelmät (IEC:n sivustolla)
http://www.iec.ch/worldplugs/list_bylocation.htm

”Menestyksen tekijät -seminaarin” esitykset:
http://new.abb.com/fi/abb-lyhyesti/suomessa/messut-ja-tapahtumat/menestyksen-tekijat
Yhtiön historiaan voi tutustua sen omilla verkkosivuilla
http://www.abb.fi/cawp/seitp202/16296740e774ecb5c1257d42001a4a01.aspx

Eri maissa käytössä olevat pistokytkinjärjestelmät (www.worldstandars.eu -sivustolla)
http://www.worldstandards.eu/electricity/plugs-and-sockets/

Missä sähköenergiaa – siellä myös IEC
International Electrotechnical Commission (IEC) on avannut
uudet Electrical Energy -sivut. Niillä esitellään sähköenergiaan liittyvän standardoinnin saavutuksia ja uusia projekteja
monin havainnollisin tavoin.
Moderni maailma ilman sähköenergiaa on mahdoton
ajatus. Sähköllä valaistaan ja lämmitetään kodit, toimistot
ja julkiset tilat.
Nykyaikainen, sähköinen tieto- ja viestintäteknologia
mahdollistaa liiketoimet - rahan ja tavaran siirrot - sekä
yksityisen yhteydenpidon nopeasti. Luotettavaa, turvallista
energiaa tarvitaan yhteiskunnan koko teknisen infrastuktuurin ylläpidossa.
International Electrotechnical Commission (IEC) ja sen
asiantuntijoiden laatimat kansainväliset standardit ovat
mukana kaikessa tässä varmistamassa energian tuottamiseen ja jakeluun tarvittavien sähkölaitteiden komponenttien yhteensopivuutta, toimivuutta ja käyttöturvallisuutta.
http://www.iec.ch/energy/

4.11.2014 klo 12.00 - 18.30

12.00
13.00
13.10

Finlandia-talo,
Mannerheimintie 13 e, Helsinki

13.30

Tervetuloa!

Standardoinnin vuositapahtuman
Forum 2014 järjestävät yhteistyössä
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry,
SESKO ja muut toimialayhteisöt.

14.00
14.30

Tilaisuus on osallistujille maksuton.
Ilmoittautumiset viimeistään
24.10.2014.

15.00

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Malminkatu 34, PL 130
00101 Helsinki
Puhelin 09. 149. 9.331
www.sfs.fi

15.40

15.20

16.00
16.20
18.30

Ilmoittautuminen ja kahvi
Avaus, toimitusjohtaja Pekka Järvinen, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Standardien merkitys teollisuudelle – mahdollisuudet toimialojen
murroksessa, toimitusjohtaja Timo Leppä, Kemianteollisuus ry
Komission standardisointiohjelma
– Annual Union Work Programme for European Standardization 2015
Programme Manager Mr. Luc Van den Berghe, CCMC
Horizon 2020 and standardization,
Programme Manager Mr. Luc Van den Berghe, CCMC
KahvitauKo
Palvelujen tuleva standardointi,
asiantuntija Risto Pulkkanen, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Biotalous – Biopohjaisten tuotteiden standardointi,
osastopäällikkö Sami Nikander, Kemianteollisuus ry
Tulevaisuuden ennakointi terveysteknologian ja terveyspalveluiden
standardoinnissa,
johtaja, Regulatory Affairs & Compliance Tom Ståhlberg, FiHTA
Energiakatselmoinnit, ryhmäpäällikkö Heikki Väisänen, Energiavirasto
KontaKtitiLaisuus Ja CoCKtaiLbuFFet
Tilaisuus päättyy
et
mis

Ilmoittautumiset ja lisätietoja tapahtuman verkkosivulta:
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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. 69.6 39.70. Esityksiä
saa käyttää vapaasti ja niitä saa tarvittaessa muokata. Lähde on kuitenkin aina mainittava.

Tilaukset ja neuvonta:
p. 09. 69.6 39.70 , 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

09.67813-3
003709.678133
Välittäjän tunnus: NDEAFIHH

Kun haluatte vastaanottaa sähköisiä laskuja, pyydämme
ilmoittamaan verkkolaskuosoitteenne Marva Metsänojalle,
p. 09. 69.63 9.56, 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. 69.6 39.70, 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. 69.6 39.70, faksi 09. 677 059., sähköposti: palaute(at)sesko.fi

Syyskuu 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. 149.9. 3353, faksi 09. 146 49.14, sähköposti: sales(at)sfs.fi, http://sales.sfs.fi

Oppilaitosportaalista

Runsaasti aineistoa standardeista
opiskelun ja opetuksen avuksi.

www.sesko.fi

