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Lokakuussa IEC:n yleiskokouksessa Frankfurtissa oli 
mahdollisuus Reinvention Laboratoryssa tutustua 
uusiin tulevaisuuden näkemyksiin, joita esiteltiin 
Connecting Communities – Reinvent Standardization 
-teeman alla. Keskeisiä keskustelun ja esittelyn aiheita 
standardoinnissa olivat mm: Active Assistance Living, 
Wearable, Renewable Energy, Smart Energy, Microg-
rids, Industry 4.0 (IoT, value chain, life cycle of pro-
ducts), Communication Technology (IoT, Industry 4.0, 
Smart Energy), LVDC, Electrical safety (do it once, do 
it worldwide), IT Security, Graphene, Electrical Energy 
Storage ja Energy Efficiency.  

Niin ikään lokakuussa SFS:n ja sen toimialayhtei-
söjen yhteisessä standardoinnin vuositapahtumassa 
Finlandia-talossa pohdittiin, miten päästään älykkää-
seen yhteiskuntaan standardeilla. Futuristin sanoma 
oli, että tulevaisuuden älykäs yhteiskunta on jo täällä, 
mutta kehittyy edelleen hurjaa vauhtia. Asiantunti-
jat ja tutkijat antoivat viitteitä siitä, miten nopeasti 
ja miten perustavanlaatuisiin asioihin uusi, älykäs 
yhteiskunta vaikuttaa jokaisen ihmisen elämässä. 
Standardeista voi olla merkityksellistä hyötyä, kun 
siirrytään älykkääseen yhteiskuntaan. Näistä on jo 
kokemusta liikenteen sovelluksissa, robotiikassa, 
terveysteknologiassa sekä kunnossapidon yhteydessä 
kerättävästä big datasta.

Korvaako tekoäly ihmisen?

Kehittyvät teknologiat mahdollistavat uudenlais-
ten palvelujen ja toimintatapojen synnyn ja vanhat 
toimintatavat ovat uhattuina. Nopeat tietoliikenneyh-
teydet kuuluvat yhteiskuntien infrastruktuureihin ja 
niihin perustuvia uusia palveluja syntyy jatkuvasti. 
Internettiin on liitetty jo miljardeja tietokoneita. Kyky 
esittää ja käsitellä kaikkea mahdollista informaatiota 
bitteinä paranee koko ajan. Tekoäly on tuonut kuva- ja 
puheentunnistuksen, kielenkäännöksen ja diagnos-
tiikan helposti sovellettavaksi ja saataville. Tekevätkö 
koneet tulevaisuudessa asiat nopeammin, väsymättä, 
halvemmalla ja paremmin kuin ihmiset? Sitä kysyttiin 
standardointifoorumissa Finlandia-talolla.

Tukholman yliopiston tutkija Matti Tedre ja profes-
sori Peter J. Denning Naval Postgraduate Schoolista 
Kaliforniasta vertaavat tietoteknisen murroksen 
syvyyttä 1900-luvun teolliseen vallankumoukseen, 
jolloin koneet korvasivat valtavan määrän käsin 
tehtävästä työstä. Tuolloin muutokset ravistelivat 

yhteiskuntaa ja aiheuttivat epävakautta. Nyt automa-
tisoidaan tietotyötä ja sana digitalisaatio on kaikkien 
huulilla. 

SESKOn missio ja visio 2025

SESKOn visiota 2025 ja strategisia linjauksia on työstet-
ty yhteisymmärryksessä sekä aktiivisessa yhteistyössä 
asiakkaiden, kumppaneiden, jäsenyhteisöjen, henki-
löstön ja hallituksen kanssa. SESKOn elämäntehtäväksi 
eli missioksi syntyi yhteistyön tuloksena: ”SESKO luo 
sähköisen elinkeinoelämän ja koko yhteiskuntamme 
menestymisen standardit digitalisoituvassa maail-
massa”. SESKOn tahtotilaksi eli Visioksi 2025 asetettiin: 
”SESKO on sähköteknisen standardoinnin huippuosaa-
jien yhteisö, joka rakentaa sähköistä tulevaisuuttam-
me”.

Sekä uusi missio että visio ilmentävät sitä suurta tie-
totekniikan murrosta, joka on käynnissä, kun ihmiset 
siirtyvät työ- ja elinympäristössään digitalisoituvaan 
maailmaan ja heiltä edellytetään uudenlaista osaa-
mista. SESKOn strategisia linjauksia täsmennetään 
seuraavaksi ja IEC:n tämän vuotinen Connecting 
Communities – Reinvent Standardization -teema tulee 
olemaan siinä keskeisessä fokuksessa. 
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Ajankohtaista standardeista

Ledistandardien ensimmäinen sukupolvi valmiina

Ledisanasto ilmestyi  

Lediteknologia on suhteellisen tuoretta ja alueelle 
tarvitaan suomenkielistä termistöä. Aihetta käsittelee 
standardi SFS-EN 62504 Yleisiin valaistustarkoituksiin 
käytettävät ledituotteet – Termit ja määritelmät. Siinä 
määritellään ledituotteet ja alkuperäisen sanaston yh-
teyteen on lisätty suomenkieliset termit. Tarkoituksena 
on vakiinnuttaa alan suomenkielistä terminologiaa 
sekä selkeyttää valmistajien, maahantuojien, myyjien 
ja käyttäjien välistä viestintää. 

Turvallisuus edellä ledeissäkin

Ledimoduulien, -lamppujen ja -liitäntälaitteiden 
turvallisuusstandardit ovat valmiita ja ne on julkaistu 
englanninkielisinä SFS-EN-standardeina. Valaisimien 
yleisiä turvallisuusvaatimuksia käsittelevän standardin 
SFS-EN 60598-1 uudistettu suomenkielinen painos 
ilmestyi tänä vuonna. Standardi on harmonisoitu ja se 
kattaa pienjännitedirektiivin olennaiset turvallisuus-
vaatimukset.  

Standardissa SFS-EN 60598-1 esitetään enintään 
1 000 V verkkojännitteeseen liitettävien valaisimien 
luokittelu- ja merkintävaatimukset, mekaanista ja 
sähköistä rakennetta sekä fotobiologista turvallisuutta 
koskevat vaatimukset asiaan kuuluvine testeineen. 
Siinä otetaan huomioon entistä paremmin uusien le-
divalaisimien rakenteet ja niitä koskevat vaatimukset, 
julkaisuun on lisätty fotobiologista säteilyä koskevia 
turvallisuusvaatimuksia (mm. Blue Light Hazard -ilmiö) 
ja lisäksi erityyppisten sähköisten piirien välisten eris-
tysten vaatimuksia on täsmennetty.

Suorituskykyasiat koskevat kuluttajaa

Ledituotteita koskevissa suorituskykystandardeissa 
määritellään, miten tuotteiden suorituskyky on esitet-
tävä ja mitä turvallisuustietoja täydentäviä suoritus-

kykyarvoja valmistajan on ilmoitettava tuotteestaan. 
Standardeissa määritellään, onko tiedot esitettävä itse 
tuotteessa, pakkauksessa, vai riittääkö tiedon esittä-
minen pelkästään tuoteselosteessa. Standardeissa 
kuvataan testausmenetelmät ja -olosuhteet silloin, 
kun testataan esimerkiksi ottotehoa, valovirtaa, valote-
hokkuutta, elinikää, valovirran pysyvyyttä ja valovirran 
alenemaa.

Kaikki ledistandardit yhdellä silmäyksellä

Ledituotteiden standardoinnissa on saavutettu mer-
kittävä virstanpylväs, sillä tämän vuoden aikana on 
saatu valmiiksi viimeisetkin oleelliset ledimoduulien, 
-liitäntälaitteiden, -lamppujen ja -valaisimien turval-
lisuutta ja suorituskykyä käsittelevät standardit. Ledi-
teknologia kehittyy jatkuvasti, joten standardejakin on 
päivitettävä, jotta ne vastaisivat teknologisiin haastei-
siin sekä eurooppalaisen lainsäädännön edellyttämiin 
energiatehokkuusvaatimuksiin. Toisen sukupolven 
standardien valmistelu luonnollisesti on jo alkanut, 
joten tuotekomiteat pysyvät kiireisinä.

Oheisessa taulukossa esitetään kokonaiskuva ledi-
tuotteille sovellettavista standardeista.

Tarkemmat tiedot taulukossa mainituista 
standardeista löytyvät Suomen Standardisoimisliiton 
(SFS) verkkokaupassa olevassa luettelossa, johon on 
koottu ledivalaisimia ja -valonlähteitä sekä niihin liitty-
viä lisälaitteita koskevat turvallisuus- ja suorituskyky-
standardit. Luetteloon sisältyvät myös asiaan kuuluvat 
värinmäärittely-, EMC- ja EMF-standardit. Luettelosta 
näet eri tuotteita koskevat standardit, joita noudatta-
malla varmistat, että tuotteesi täyttää eurooppalaisen 
lainsäädännön vaatimukset.

Valaistusstandardeihin  
odotettavissa merkittäviä muutoksia

Valaistustekniikkaa koskevat standardit uudistuvat 
vähitellen. Sisä- ja ulkotyötilojen vaatimuksia sekä 
urheilupaikkojen valaistusta koskevien standardien 
päivittäminen on alkuvaiheissaan, mutta vuonna 2015 
uudistui useita tie- ja katuvalaistusta käsitteleviä, 
standardisarjan SFS-EN 13201, osia. Standardeissa 
määritellään mm. tievalaistusluokkien suorituskyky-
vaatimukset sekä tievalaistuksen energian kulutusta 
kuvaavat indikaattorit. 

Hyvän valaistuksen ensisijainen funktio on mahdollis-
taa näkeminen toimivilla teknisillä ratkaisuilla koko-
naistaloudellisesti ja esteettisesti, mutta rakennusten 
energiatehokkuusdirektiivin myötä myös valaistuksen 
kuluttamaan energiaan on kiinnitettävä huomiota. 
Tätä asiaa käsittelee suomenkielinen standardi SFS-EN 
15193, jossa esitetään laskentamenetelmä valaistus-
energian määrittämiseksi rakennuksen energiankulu-
tuksesta. Standardin uudistaminen on loppusuoralla 
ja siitä ilmestyy toinen painos vuonna 2017. Oleellinen 
lisäys aiempaan verrattuna on se, että standardin toises-
sa painoksessa annetaan valaistuksen energiankulutuk-
sen laskentamenetelmät myös asuinrakennuksille. 

Suomalaiset valaisin- ja valaistusstandardit 
valmistellaan kansainvälisesti

Valaisimia ja valonlähteitä koskevat standardit 
valmistellaan alunperin maailmanlaajuisesti IEC:ssä. 
Eurooppalaisessa CENELECissä niihin tehdään 
tarvittavat yhteiseurooppalaiset muutokset, minkä 
jälkeen julkaisut voidaan ottaa käyttöön Euroopassa 
yhdenmukaistettuina EN-standardeina. Näillä voidaan 
osoittaa tuotteen vaatimustenmukaisuus eurooppa-
laisten direktiivien ja asetusten olennaisiin vaatimuk-
siin nähden. Valaistustekniikkaa koskevat standardit 
valmistellaan tuotestandardeista poiketen CENin tek-
nisessä komiteassa, mutta valmistuttuaan myös nämä 
EN-standardit on saatettava sellaisinaan kansallisten 
standardien asemaan niin Suomessa kuin muissakin 
EU- ja ETA-maissa. Energiatehokkuusvaatimuksiin 
liittyvä lainsäädäntö vaikuttaa tuotteiden lisäksi myös 
valaistusta koskeviin standardeihin.

SESKOn valaisimia (SK 34) sekä valaistustekniikkaa 
(SK CEN 169) käsittelevissä asiantuntijaryhmissä voi 
vaikuttaa valaistusalan vaatimuksiin ja ne ovat näkö-
alapaikkoja teknologiseen kehitykseen. Osallistumalla 
saa tietoja tulevista vaatimuksista jo paljon ennen kuin 
standardit ilmestyvät. 

 Lediliitäntälaite Ledimoduuli Ledilamppu Ledivalaisin

Sähköturvallisuus SFS-EN 61347-1 SFS-EN 62031 SFS-EN 62560 (> 50 V) SFS-EN 60598-1

 SFS-EN 61347-2-13  SFS-EN 62776 (kaksi- 

 SFS-EN 62386-207  kantaiset retrofit-lamput)

   SFS-EN 62838 (< 50 V)

Suorituskyky SFS-EN 62384 SFS-EN 62717 SFS-EN 62612  SFS-EN 62722-1

    SFS-EN 62722-2-1

Säteilyturvallisuus  SFS-EN 62471 Optinen säteily

  SFS-EN 62493 Sähkömagneettiset kentät

Sähkömagneettinen   SFS-EN 61000-3-2 Harmoniset virrat

yhteensopivuus   SFS-EN 61000-3-3 Jännitevaihtelut

ja häiriöt  SFS-EN 55015 Radiohäiriöt

  SFS-EN 61547 Immuniteetti
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuoteuutiset/
oleellisetstandarditledituotteista.html.stx 

Valaistustuotteiden standardointi on hyvin aktiivista tällä hetkellä. Valaisimien ja valonlähteiden sekä 
valaistustekniikan standardien laatimista ja vanhojen standardien uudistamista ovat jouduttaneet lediteknologian 
kehittymisen lisäksi eurooppalaiset energiatehokkuusvaatimukset. Uuden teknologian myötä tuotteiden laatu vaihtelee 
kovasti, niiden elinkaari poikkeaa totutuista perinteisistä ratkaisuista, eikä aiempia käyttökokemuksia välttämättä 
vielä ole. Asia on tiedostettu ja ledituotteille on laadittu niiden turvallisuutta käsittelevien vaatimusten lisäksi 
standardeja, joissa määritellään suorituskykyyn liittyviä seikkoja.

Lisätietoja valaistusalueen standardoinnista antaa SESKOssa Juha Vesa, 
p. 09 6963 958, sähköposti juha.vesa(at)sesko.fi.

JUHA VESA, SESKO
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Ajankohtaista standardeista

Sairaalasähkötekniikka – standardit pätevät kaikkialla maailmassa

Terveydenhuollon sähkölaitteiden standardoinnilla on Suomessa niin merkittävä asema, että sitä varten SESKO on 
perustanut kansallisen vastinkomitean IEC:n tekniselle komitealle TC 62 Electrical equipment in medical practice. 

Suomessa tarve olla mukana valmistelussa

Tämä komitea, SK 62 Sairaalasähkötekniikka, mah-
dollistaa suomalaisille alan toimijoille osallistumisen 
kansainvälisellä tasolla IEC:ssä ja eurooppalaisella 
tasolla CENELECissä terveydenhuollon sähkölaittei-
den standardien valmisteluun ja niiden sisältöihin 
vaikuttamisen. Suomessa on merkittävää osaamista 
terveydenhuollon sähkölaitteiden tuotekehityksessä 
ja valmistuksessa. Alan kotimaisille yrityksille onkin 
tärkeää seurata ajankohtaista alan turvallisuusstan-
dardien kehitystä, ennakoida tulevaa ja tarvittaessa 
vaikuttaa standardien sisältöön.

Tänä vuonna kansallisen komitean käsiteltäväksi tuli 
IEC:n ja CLC:n kautta yli 300 dokumenttia. Komitean 
kannalta tärkeä uusi asia on juuri alkanut 60601-sarjan 
seuraavien painosten valmistelu. Päästandardin ja täy-
dentävien (collateral) standardien muutosten (amend-
ment) valmistelu käynnistettiin IEC:ssä lokakuun 2016 
kokouksessa. Uusien standardiversioiden on tarkoitus 
olla valmiina vuonna 2019.

Tarkoituksenmukaisesti 
organisoitunutta standardointia

Sairaalasähkötekniikkakomitean vastuualueeseen 
kuuluvat seuraavat IEC:n ja CENELECin standardointi-
komiteat:

• IEC TC 62 Electrical equipment in medical practice 
Komitea IEC TC 62 ja sen alakomiteat valmistelevat 
standardeja ja muita julkaisuja sähköisistä 
hoitolaitteista, järjestelmistä sekä ohjelmistoista, 
joita käytetään terveydenhuollossa. Standardien 
valmistelussa otetaan huomioon hoidon kohteena 
oleva potilas, hoitolaitteen tai -järjestelmän käyttäjä, 
muut hoitotoimenpiteen piirissä olevat henkilöt 
sekä ympäristö, jossa laitetta tai järjestelmää 
käytetään. Standardien valmistelun perustana on 
aina turvallisuus ja suorituskyky. Komitean TC 62 
toimiala käsittää myös muiden IEC:n teknisten 
komiteoiden aihepiiriin kuuluvia kohteita – tällöin 
standardit valmistellaan yhdessä kyseisen komitean 

kanssa. IEC:n komitea valmistelee standardeja myös 
yhteistyössä ISOn kanssa. 

• IEC SC 62A Common aspects of electrical equipment 

used in medical practice 
Komitea valmistelee standardeja sähkökäyttöisten 
terveydenhuollon laitteiden valmistuksen, 
asennuksen ja käytön yleisistä näkökohdista, jotka 
pitävät sisällään järjestelmät, laitteet, varaosat, 
terminologian, käsitteet, määritelmät ja symbolit.

• IEC SC 62B Diagnostic imaging equipment 
Komitea valmistelee turvallisuus- ja 
suorituskykystandardeja lääkinnällisille 
kuvantamislaitteille, joita ovat mm. röntgenkuvaus-, 
tietokonetomografia- ja magneettikuvauslaitteet. 
Myös näiden laitteiden varaosat ja tarvikkeet sekä 
koko laitteen elinkaaren kattava laadunvarmistus 
kuuluvat komitean alueeseen.

• IEC SC 62C Equipment for radiotherapy, nuclear 

medicine and radiation dosimetry 
Komitea valmistelee turvallisuus- ja 
suorituskykystandardeja terveydenhuollon 
laitteille, jotka käyttävät korkeaenergistä säteilyä 
syövän hoitoon. Myös hoitosimulaattorit ja säteilyä 
mittaavat dosimetrit kuuluvat komitean alaan.

• IEC SC 62D Electromedical equipment 

Komitea valmistelee alakohtaisia standardeja 

sähkökäyttöisille terveydenhuollon laitteille. 
Standardit kattavat sekä turvallisuuden että 
olennaisen suorituskyvyn. Standardoitavat 
laitteet ovat esimerkiksi potilasdiagnostiikassa ja 
monitoroinnissa sekä hoitotoimissa käytettäviä 
laitteita.

• CENELEC TC 62 Electrical equipment in medical 

practice  
Komitea ei valmistele omia standardeja, vaan se 
saattaa voimaan kansainväliset IEC-standardit 
eurooppalaisina EN-standardeina lisäämällä 
IEC-standardeihin asianmukaiset eurooppalaiset 
Z-liitteet. Niissä esitetään, miltä osin standardit 
kattavat eurooppalaisten direktiivien vaatimukset.

Näiden komiteoiden valmistelemia standardeja 
käytetään maailmanlaajuisesti tyyppihyväksynnöissä, 
ja Euroopassa lääkinnällisistä laitteista annetun direk-
tiivin mukaisesti terveydenhuollon sähkölaitteiden 
turvallisuuden osoittamiseen. 

Lisätietoja sairaalasähkötekniikan standardeista 
antaa SESKOssa Ari Honkala, p. 045 1880 625,
sähköposti ari.honkala(at)sesko.fi.

ARI HONKALA, SESKO
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Aurinkosähkö – sähköverkkoon kytketyt valosähköiset järjestelmät

Standardissa SFS-EN 62446-1 määritellään aurinkosähkölaitteiston käyttöönottotestit, tarkastuskriteerit sekä 
dokumentaatiovaatimukset. Standardin tunteminen on tarpeen sähköverkkoon liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien 
suunnittelijoille ja urakoitsijoille.

Standardisarja IEC 62446 
aurinkosähkölaitteiston kunnossapito,  
testaus ja dokumentointi

Valmisteilla olevassa kolmeosaisessa julkaisusarjassa 
IEC 62446 määritellään ohjeet ja vaatimukset aurinko-
sähkölaitteiston dokumentaatiolle, käyttöönottotes-
teille, kunnossapito-ohjelmalle sekä lämpökameran 
soveltamiselle laitteiston tutkimisessa. Sen sisältö 
jäsennellään seuraaviin alaosiin:

• SFS-EN 62446-1:2016 Dokumentointi, tarkastukset 
ja käyttöönottotestit

• IEC 62446-2 Kunnossapito (ennakoiva, korjaava ja 
suorituskykyyn perustuva)

• IEC/TS 62446-3 Lämpökameran käyttö 
tarkastuksissa. 

Standardisarjan osa 1 valmistui keväällä 2016 ja se 
korvaa standardin IEC 62446 vuoden 2009 painoksen.

IEC:n aurinkosähkökomitea IEC TC 82 valmistelee 
parhaillaan kunnossapidolle standardia IEC 62446-2 ja 
lämpökameran soveltamiselle teknistä spesifikaatiota 
IEC/TS 62446-3.

Suunnittelu, urakointi ja sertifiointi

Standardin kohderyhmään kuuluvat sähköverkkoon 
liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien suunnittelijat ja 
urakoitsijat. Se mainitaan myös aurinkosähkölaitteisto-
jen sertifiointijärjestelmän (solar PV energy) sovelletta-
vien standardien luettelossa (IECRE 04:2016 Annex A).

Aurinkosähköpaneeliston tarkastukset  
ja käyttöönottotestit

Standardi SFS-EN 62446-1 määrittelee aurinkosähkö-
järjestelmän käyttöönottotestit ja tarkastuskriteerit. Se 
on tarkoitettu sovellettavaksi sähköverkkoon kytketty-
jen aurinkosähköjärjestelmien asennuksen, käyttöön-
oton sekä kunnossapidon ja muutostöiden jälkeen 
tehtävissä tarkastuksissa. Tarkastukset perustuvat sekä 
aistinvaraisiin menetelmiin että mittalaitteiden käyt-
töön. Standardi täydentää yleistä sähköasennusten 

tarkastamista koskevaa standardia IEC 60364-6, joka 
on otettu käyttöön Suomessa tunnuksella SFS 6000-6.

Aurinkosähköpaneeliston dokumentointi

Sähköverkkoon kytkettyjen aurinkosähkölaitteistojen 
odotettu käyttöaika on vuosikymmeniä. Rakennuk-
seen asennetun laitteiston omistaja saattaa vaihtua 
laitteiston odotetun käyttöajan sisällä. Hyvästä 
dokumentaatiosta on apua aurinkosähkölaitteiston 
vianselvityksessä ja laitteiston ylläpitämisessä turvalli-
sena ja suorituskykyisenä.

Standardissa esitetään vaatimukset sähköverkkoon 
kytketyn aurinkosähköjärjestelmän informaatiolle ja 
dokumentaatiolle. Dokumentaatio sisältää järjestel-
män perustiedot ja informaation, jonka odotetaan 
olevan saatavilla käyttö- ja huolto-ohjeissa.

Muutokset vuoden 2009 painokseen 

Standardin SFS-EN 62446-1 soveltamisala on muutettu 
sisältämään laajemman kokoelman järjestelmätestejä 
sekä tarkastusmenetelmiä suurten ja monimutkaisten 
aurinkosähköjärjestelmien tarpeisiin. Uuden painoksen 
muutoksia verrattuna edelliseen painokseen ovat mm.:

• käsite vaihtovirtapaneeli ja testien soveltaminen 
paneeliin integroitua elektroniikkaa sisältäviin  
järjestelmiin

• aurinkosähköjärjestelmästä on oltava 
kokoonpanopiirustus, jos paneeliketjujen 
lukumäärä on kolme tai suurempi

• tasasähköjärjestelmän tarkastusvaatimukset on  
päivitetty vastaamaan suunnitteluohjetta IEC/TS  
62548:2013

• paneelistojen testit jäsennellään kolmeen 
ryhmään: testiryhmät 1 ja 2 sekä täydentävät testit

• eristysresistanssin mittausmenetelmät enintään  
10 kW sekä yli 10 kW paneelistoille.

Testiryhmät 1 ja 2 sekä täydentävät testit

Standardi määrittelee kaksi testiryhmää sekä joukon 
täydentäviä testejä, joita myös voidaan soveltaa, kun 

standarditestit on tehty. Testiryhmät on jäsennelty 
seuraaviin tarkoituksiin:

• Kategorian 1 testit – Vähimmäisvaatimukset – 
Standardoitu testisarja, jota on sovellettava kaikissa 
järjestelmissä.

• Kategorian 2 testit – Laajennettu testisarja, jonka 
käytössä oletetaan, että kategorian 1 testit on jo 
tehty.

• Täydentävät testit – Muut testit, joita voidaan  
käyttää erityistapauksissa.

Ajankohtaista standardeista

Standardissa on otettu huomioon myös laitteistot, 
joissa on käytetty aurinkosähköpaneeliin integroitua 
elektroniikkaa (esim. mikroinvertterit ja vaihtovirtapa-
neelit).

Lisätietoja aurinkosähköstandardeista antaa 
SESKOssa Arto Sirviö, p. 09 6963 954, 
sähköposti arto.sirvio(at)sesko.fi.

ARTO SIRVIÖ, SESKO

Rakennustuoteasetuksen paloluokkia vastaavat energia-  
ja tiedonsiirtokaapeleiden kansalliset palo-ominaisuustasot

Kansallista tilannetta ja kaapeleiden CPR-vaatimuksia selkeyttänyt soveltamisstandardi ilmestyi kesällä 2016  
juuri ennen kaapeleita koskevan rakennustuoteasetuksen siirtymäkauden alkamista. 

SFS 7039:2016 Kaapeleiden palotekninen 
käyttäytyminen. Rakennustuoteasetuksen 
paloluokkia vastaavat kansalliset 
palo-ominaisuustasot 

Standardi koskee sellaisia sähkön syöttöön ja tie-
donsiirtoon tarkoitettuja kaapeleita, joita käytetään 
rakennuksissa sekä vastaavissa yhteiskunnallisissa 
rakennuskohteissa, joissa edellytetään kaapeleilta tu-
len syttymistä, sen leviämistä sekä savunmuodostusta 
rajoittavia ominaisuuksia.

Standardi on laadittu eurooppalaista yhdenmukais-
tettua tuotestandardia, SFS-EN 50575, täydentäväksi 
kansalliseksi soveltamisstandardiksi. Siinä määritel-
lään, minkä CPR-luokan mukaista kaapelia on vähin-
tään käytettävä esimerkiksi silloin, kun:

• nykyisen SFS 6000-standardin vaatimuksena on  
”yksittäin paloa levittämätön” kaapeli 

• nykyisin vaaditaan ”nippuna paloa levittämätön, 
vähäinen savunmuodostus ja halogeeniton”  
kaapeli. 

Näiden kahden luokan väliin jää vielä yleisesti käy-
tetty ”yksittäin paloa levittämätön, vähäinen savun-
muodostus ja halogeeniton” -taso ja siksi sitä vastaava 
CPR-luokitus määritellään myös standardissa. 

Standardia sovelletaan, kunnes ympäristöministeriö 
antaa uudet rakennusten paloturvallisuutta koskevat 

säännökset ja pienjännitesähköasennuksia koskeva 
standardisarja SFS 6000 on uudistettu. 

SFS 7039:2016 täydentää julkaisua SFS-EN 50575 
(2015). 1. painos, 2016. 3 sivua (kieli: suomi). 
Hinta 13,64 € (+ alv 24 %).

Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Juha Vesa, 
p. 09 6963 958, sähköposti juha.vesa(at)sesko.fi.

JUHA VESA, SESKO

Standardien ja SFS-käsikirjojen tilaukset 
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, 
puh. 09 1499 3353, 
sähköposti sales(at)sfs.fi tai  
SFS:n verkkokaupasta https://sales.sfs.fi/. 

Sieltä ilmenevät myös julkaisujen tarkat tiedot, 
sivumäärät ja hinnat. 

Haluamansa standardit voi liittää 
online-palveluun, jossa standardikokoelma 
on aina ajan tasalla.
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IEC Young Professionals -ohjelma

”Cut the bullshit”, nuoret patistavat standardointia

Tänäkin syksynä IEC:n yleiskokouksen yhteydessä järjestettiin Young Professionals-ohjelman tapaaminen, jonka 
työpajoissa saatiin kuulla suorasanaisia kehitysehdotuksiakin. Frankfurtissa 9.-12.10. Suomen nuoria standardoijia 
edustamassa olivat Riikka Liedes (Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry) ja Lauri Holopainen (Metropolia/ABB).

IEC:n Young Professionals -ohjelman tarkoituksena 
on erityisesti tutustuttaa nuoria sähköammattilai-
sia standardoinnin maailmaan ja IEC:n toimintaan. 
Pääasiallisena tarkoituksena on tietysti, että ohjelmaan 
osallistumisen jälkeen osallistuminen sekä kansallisiin 
että kansainvälisiin komiteoihin olisi helpompaa ja 
jatkuisi aktiivisena. Reilun kolmen päivän aikana IEC 
pyrki myös puristamaan nuorilta tuoreita kehityside-
oita toimintaansa sekä tarjosi mahdollisuudet luoda 
standardointimaailmassa toimimista helpottavia 
verkostoja.

Paljon ihmeteltävää

Young Professionals-tapaamisen aikana käytiin läpi 
laajasti IEC:n toimintaa. Ennen Frankfurtiin saapumista 

tuli itsenäisesti opiskella verkkokurssilla perusasiat ja 
tapaamisen aikana tietoa syvennettiin niin luennoilla, 
komiteoiden tarkkailulla kuin harjoituskomiteatapaa-
misellakin. Tarkkailussa sai valita muutamien vaihto-
ehtojen välillä ja tällä kertaa tarkkailuun valikoituivat 
Standardization Management Boardin (SMB) ja TC 72/
WG 8 Automatic electrical controls -komitean kokouk-
set.

Erityisen opettavainen kokemus oli harjoituskomite-
atapaaminen, joka oli eräänlainen näytelmä. Nuorille 
oli kehitetty keksitty standardi vauvaroboteista ja 
standardia käsittelevän komitean kokous lavastettiin. 
Kokoukseen osallistuville ryhmille jaettiin erilaiset 
roolit, mm. valmistajista, kuluttajista sekä testaajista, ja 
standardin muutosehdotuksissa piti ajaa jaetun roolin 
etua.

Koko IEC:n toiminnan ja standardoinnin esit-
telyn taustalla oli selvästi jatkuva kysymys, miksi 
standardoidaan. Standardointia ja standardien 
olemassaoloa perusteltiin laajasti ja monitahoisesti 
esitelmissä. Jossain määrin tämä oli jopa turhaa, 
koska nuoret olivat poikkeuksetta tekniikan alalla 
ja tunsivat standardien ja standardoinnissa mukana 
olemisen hyödyt. Olennaisempaa olikin pureutua 
laajemmin kysymyksiin, miksi nimenomaan IEC on 
olennainen järjestönä sekä miksi perinteisestä lähes-
tymistavasta on pyritty pitämään kiinni ja kannattai-
siko sitä muuttaa.

Ryhmätöissä pureuduttiin IEC:n ongelmiin

Young Professionals-ryhmä jaettiin moneen ottee-
seen pienryhmiksi ratkomaan erilaisia kysymyksiä. 
Ongelmat olivat selkeästi IEC:n aitoja haasteita, joihin 
nuorilta toivottiin tätä kautta ajatuksia. Erityisesti 
ajatuksia toivottiin Conformity Assessmentin (CA, 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin) paremmasta 
jalkauttamisesta, eri yritysten saamisesta mukaan ja 
kansallisten komiteoiden roolista.

IEC on uudistamassa ”Master Planiaan” eli strategi-
aansa vuonna 2017. Young Professionals-tapaamisen 
loppumetreillä kysyttiin vielä viimeiset syötteet siihen. 
Suuria trendejä standardoinnin maailmassa ovat 
digitalisaatio ja sen tuomat uudet työkalut, maailman 

muutoksen nopeus ja siihen reagoiminen, erilaisten 
ihmisten ja yritysten osallistaminen laajasti toimin-
taan, standardien ansaintalogiikka sekä kokonaisuute-
na systeemistandardointi.

Systeemien standardointi on tullut ratkaistavaksi. 
Aiemmin standardit keskittyivät enimmäkseen yksit-
täisiin laitteisiin tai protokolliin. Nyt verkottuneessa 
maailmassa erilaiset digitaaliset palvelut ja älyratkaisut 
vaativat kokonaisuuksien standardointia. Ongelmat 
alkavat kuitenkin jo määrittelystä, kun pyritään vetä-
mään raja laitteen ja järjestelmän välille. Tärkeintä sys-
teemistandardoinnissa on löytää laitteiden ja niiden 
standardien väliset tyhjät alueet ja pyrkiä täyttämään 
nämä välit. Kokonaisuus luo systeemin.

Nuoret viestittivätkin IEC:n johdolle, että tur-
hasta ajan ja resurssien käytöstä on päästävä 
standardoinnissa eroon. Olennaista olisi myös päästä 
heti kiinni ongelmaan, eikä kierrellä itse asiaa piilou-
tuen erilaisten kohteliaisuuksien ja rutiinien taakse. 
Suoraan sanottuna ”cut the crap”! Nuoret olivat suu-
resti huolestuneita myös standardien hinnoittelusta ja 
pienten startup-yritysten mahdollisuudesta hyödyntää 
niitä. Kokonaisvaltaisesti mukaan toivottiin laajemmin 
eri kansalaisuuksia, sukupuolia, persoonia ja ikäluokkia 
sekä Young Professionals-ohjelmaan panostamista.

Pyykinpesun standardointia  
ja kulttuurien kohtaamista

Tapahtuman lopuksi oli mahdollista osallistua yritys-
vierailulle VDE Testing and Certification Instituteen. 
Instituutti toimii kolmantena osapuolena laitteiden 

testauksessa ja niin valmistajat kuin markkinatutki-
muslaitoksetkin tilaavat yritykseltä testejä laitteisiin. 
Ekskursiolla tutustuttiin neljään eri instituutin labora-
torioon: akustiikan, sähkömagneettisen yhteensopi-
vuuden, valonlähteiden ja pyykin- ja astianpesukonei-
den.

Erityistä antia kaikin puolin loistavassa vierailussa oli 
pyykin- ja astianpesukoneiden testauksen laboratorio. 
Koneiden pesutuloksen todistaminen on tarkkaan 
standardoitu prosessi. Testipenkistä löytyi tyypilliset 
mittarit sähkön- ja vedenkulutukseen. Vettä oli kuiten-
kin mahdollista saada eri kovuusasteisena, jotta voitiin 
todeta toiminta eri maiden ja kaupunkien veden-
laaduilla. Niin pyykin kuin astioidenkin esivalmistelu 
ja asettelu olivat millintarkkaa työtä ja tahrat olivat 
tietenkin myös standardoitu. Onneksi vaadittu pinaatti 
sentään saatiin ostaa vapaasti vaikkapa Lidlistä.

Vaikka koko matka oli opettavainen ja nyt on tietoa 
standardoinnista ja sen haasteista enemmän kuin 
koskaan, on kansainvälisessä ympäristössä toimimi-
sessa jo itsessään omat oppimishaasteensa. Ohjelma 
tarjosi mainiosti iltaisin mahdollisuuden verkostoitua 
ja tutustua niin muihin nuoriin ympäri maailmaa kuin 
IEC:n työntekijöihin ja aktiiveihinkin. Monikulttuuri-
sessa ympäristössä toimiminen on rikkaus. Ja, vaikka 
työelämä heittäisi kauas standardoinnista, niin ainakin 
vielä jonain päivänä on hyödyllistä tietää, minkälaista 
aamiaista Koreassa syödään tai että Singaporen lehdis-
sä on kirjoiteltu revontulista.

RIIKKA LIEDES

SÄHKÖ- JA TELEURAKOITSIJALIITTO STUL RY

Kuvassa Young Professionals -osallistujat Riikka Liedes 
ja Lauri Holopainen

IEC 2016 Young Professionals (Kuva: IEC)



12 13Ajankohtaista sähköteknisen alan standardoinnista Ajankohtaista sähköteknisen alan standardoinnista

Uusiutuva energia

Aurinkosähkön toimintaympäristö muutoksessa

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan vuosi 2015 oli käännekohta uusiutuvan energian kannalta. 
Viime vuonna otettiin käyttöön 49 GW uutta aurinkosähkökapasiteettia eli joka päivä asennettiin noin  
500 000 uutta paneelia. Ennusteen mukaan aurinkosähkön kustannusten odotetaan laskevan jopa 
neljänneksen seuraavan viiden vuoden aikana.

Aurinkosähköstä on tullut merkittävä vaihtoehto 
sähköenergian tuotantomuotona. Kasvua on vauhdit-
tanut erityisesti aurinkopaneeleiden ja tehoelektro-
niikan hankintakustannusten lasku. Yleisesti aurin-
kosähköön suhtaudutaan myönteisesti, ainoastaan 
pinta-alaltaan laajat laitteistot ja vaikutukset maise-
maan tuovat haasteita.

Aurinkosähköstandardit

IEC:n aurinkosähkökomitean TC 82 julkaisuissa määri-
tellään vaatimukset aurinkosähkölaitteistojen suun-
nittelusta aina käyttöön ja kunnossapitoon sisältäen 
pääkomponenttien tuotestandardit ja testimenetel-
mät. Standardit sisältävät mm. käsitteet, prosessit ja 
paneeliteknologian ominaisuudet, mitkä muodostavat 
eri osapuolille käsityksen aurinkosähköprojektista. 
Aurinkosähkölaitteiston olosuhteet ovat vaativat, sillä 
niiden toimintaan vaikuttavat mm. sää, vuorokauden 
aika, ympäristöolosuhteet, paneeliteknologia, ko-
koonpano, likaantuminen, varjojen muodostuminen 
sekä kunnossapitorutiinit. Sitä mukaa, kun rakennettu 
kapasiteetti on kasvanut, on kentällä huomattu puut-
teita suunnittelun, asennuksen ja laadunhallinnan 
standardoinnissa. Aurinkosähköjärjestelmiä on stan-
dardoitu jo 35 vuotta, mutta nyt tarvitaan uudistettua 
ohjeistusta.

Uusiutuvan energian  
sertifiointijärjestelmä IECRE 

Jotta voidaan investoida uusiutuvaan energiaan, tar-
vitaan päätökset rahoituksesta ja vakuutuksista. Sen 
lisäksi on voitava osoittaa, että käytettävä teknologia 
ja toimittajan osaaminen ovat luotettavia. Kansainväli-
nen sertifiointijärjestelmä IECRE helpottaa toimijoiden 
osaamisen todentamista. Järjestelmä käsittää kolme 
sertifioinnin osa-aluetta aurinko-, tuuli- ja merisäh-
köjärjestelmille. Perinteisen laitesertifioinnin lisäksi 
järjestelmään sisältyvät myös projektien toimitukset 
sekä henkilöstön pätevyydet. Aurinkosähkön sertifi-
ointijärjestelmän IECRE-PV pääjulkaisu IECRE 04:2016 
käsittää luettelon sovellettavista IEC-standardeista, 
mm. suunnittelusta, asennusten tarkastuksesta ja 
suorituskyvyn seurannasta.

Uusi verkkokoodiasetus 2016/631  
ja aurinkosähkö

Sähkön tuottajien verkkosäännöstä on julkaistu verk-
koliitäntävaatimuksia koskeva EU-komission asetus 
2016/631, jota ryhdytään soveltamaan 2019. Ennen 
sitä verkkokoodiin liittyvät EN-standardit on päivi-
tettävä uuden asetuksen mukaiseksi. Aurinkosähkön 
kannalta tämä tarkoittaa mm. sähköverkkoon kytket-

tyjen vaihtosuuntaajien ominaisuuksien ja parametri-
en määrittelyä. Myös laitestandardeja voidaan joutua 
päivittämään.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 
uusittavana

Suomessa käytettävän sähköasennuksia koskevan 
standardisarjan SFS 6000 uudistaminen on valmis-
teilla. Aurinkosähköä koskevan osan SFS 6000-7-
712 eurooppalaisen esikuvan sisältö on uudistettu 
kokonaan ja muutosten vaikutukset on otettava 
huomioon aurinkosähköpaneeliston suunnittelussa. 
Uudistuksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota 
paneeliston eristysresistanssiin, vikavirtavalvontaan, 
ylijännitesuojaukseen sekä generaattorin liittämiseen 
sähkölaitteistoon.

Pidä aurinkosähkötietosi ajan tasalla 
ja vaikuta niiden sisältöön

Paljon on saatu aikaan 35 vuodessa, sillä nykyisin IEC:n 
komitean TC 82 Solar photovoltaic energy systems 
julkaisuluettelo sisältää yhteensä 82 standardia ja tek-
nistä spesifikaatiota. Kehittyneet teknologiat paranta-
vat mahdollisuuksia aurinkoenergian yhä laajempaan 
hyödyntämiseen ja standardien käyttöön perustuvan 
sertifiointijärjestelmän odotetaan parantavan mah-
dollisuuksia investoida aurinkosähköön. Tämän vuoksi 
myös aurinkosähkön standardointitarve kasvaa. Au-
rinkosähkö on nyt IEC:ssä kiistatta ykkönen aktiivisen 
kiinnostuksen kohteena, sillä alueen työohjelmassa on 
parhaillaan valmisteltavana 65 projektia.

Aurinkosähköstandardoinnin trendejä ovat nyt:

• paneeliteknologiat
• vaihtovirtapaneelit (paneeli + mikroinvertteri)
• erittäin älykkäät vaihtosuuntaajat
• energiatuotannon arviointi odotetulta  

käyttöiältä (investoinnin takaisinmaksuaika)
• aurinkosähköjärjestelmän laatu, luotettavuus  

ja saatavuus
• sähkösuunnittelu- ja asennusstandardien 

harmonisointi
• paikalliset energiavarastot
• paneeliston sähköverkkoon liittäminen  

(verkkokoodit)
• aurinkosähköstä turvallisin  

sähköntuotantotapa.

Tule mukaan SESKOn 
aurinkosähköseurantaryhmään SR 82

Jos jo olet tai tulet jatkossa olemaan mukana aurin-
kosähköjärjestelmien suunnittelussa, asennuksessa, 
testauksessa, laitevalmistuksessa tai maahantuonnis-
sa, nyt on oikea hetki liittyä mukaan SESKOn seuran-
taryhmään SR 82 ja verkostoitua aurinkosähköam-
mattilaisten kanssa. Näin voit parhaiten vaikuttaa 
aurinkosähköstandardien sisältöön ja kehittää alaa yhä 
paremmaksi. Saat myös ensimmäisenä alan uusimman 
tiedon käyttöösi.

Lisätietoja antaa Arto Sirviö, 
aurinkosähköseurantaryhmän SR 82 
yhteyshenkilö SESKOssa, p. 09 6963 954, 
sähköposti arto.sirvio(at)sesko.fi.

ARTO SIRVIÖ, SESKO

Aurinkosähkölaitteiston yleinen  
toiminnallinen kokoonpano  
(IEC 62548:2016)

- Module - 61215 / 61730
- Inverter - 62109 / 62891
- Tracker - 62817
- BOS - 62093 + others

- Manufacturing Quality - 62941

- System Design – 62548 / 62738
- Installation – Local regulation
- Commissioning – 62446-1
- Performance - 61724 series
- Maintenance - 62446-2

IECRE-PV Schemes
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Laitoksen eheys ja toiminnallinen turvallisuus

Öljynporauslautta Gudrunin vuodon opetukset

Kriittiset alat turvautuvat IEC:n 
toiminnallisen turvallisuuden standardeihin

Toiminnalliseksi turvallisuudeksi kutsutaan sitä koko-
naisturvallisuuden osaa, joka edellyttää järjestelmän tai 
laitteen toimivan oikein ja tuottavan oikean vasteen he-
rätteenä oleviin tulosignaaleihin. Öljy- ja kaasuteollisuus 
luottaa vahvasti toiminnalliseen turvallisuuteen ja sen 
kykyyn huolehtia vaaraa aiheuttavien laitteiden pysy-
misestä turvallisina. Tämä havaittiin selvästi norjalaisen 
Statoilin Pohjanmerellä operoiman öljynporauslautta 
Gudrunin kondensaattivuototapauksessakin. 

Toiminnallisen turvallisuuden standardit valmistelee 
IEC:n alakomitea SC 65A Industrial process measure-
ment, control and automation – Systems aspects. Näi-
hin standardeihin kuuluvat standardisarjat IEC 61511 
Functional Safety – Safety instrumented systems for 
the process industry sector ja IEC 61508 Functional sa-
fety of electrical/electronic/programmable electronic 
safety-related systems sekä joukko muita teollisuus-
prosesseihin soveltuvia standardeja. 

Standardisarjassa IEC 61511 käsitellään turva-au-
tomaatiojärjestelmien (Safety Instrumented Systems, 
SIS) käyttämistä prosessiteollisuuden sovelluksissa. 
Sarjan standardit käsittelevät myös prosessin vaaran 
ja riskin arviointia, mikä pitää tehdä turva-automaati-
ojärjestelmien vaatimusten määrittämiseksi. Muiden 
turvajärjestelmien vaikutus otetaan huomioon vain 
turva-automaatiojärjestelmän suorituskykyvaati-
musten kannalta. Tällainen järjestelmä sisältää kaikki 
ne laitteet tuntoelimestä toimielimeen, jotka ovat 
tarpeen kunkin turva-automaatiotoiminnon aikaan-
saamiseksi.

Gudrun-öljynporauslautan tapauksessa Statoilin 
poikkeustilanneraportin mukaan vuodon aiheutti 
halkeama kaksituumaisessa separaattorin konden-
saattiputkessa. Virtausolosuhteet alimitoitetussa 
kondensaattilähdön säätöventtiilissä johtivat liiallisiin 
värähtelyihin. Tästä syntyi vikaantumismekanismi, 
jota ei ollut tunnistettu riskiksi, eikä sitä siten käsitelty 
asiaan kuuluvissa riskienarviointidokumenteissa. 

Mitä tästä opittiin?

Gudrunin tapauksesta opittiin kolme tärkeää asiaa: 

1. Kaikki riskiin liittyvät elementit ovat turvallisuuden 
kannalta kriittisiä.

2. Toiminnallisen turvallisuuden arvioinnit ja 
kelpuutustoimenpiteet ovat kriittisiä.

3. Palaute on tärkeää jo valmistusvaiheessa eikä vain 
asennuspaikalla.

Tapauksesta siis ilmeni, että kaikkia riskin alkusyyksi 
tunnistettuja tai riskin siedettäviin rajoihin pienentäviä 
elementtejä olisi pidettävä turvallisuuden kannalta 
kriittisinä elementteinä, mukaan lukien kaikki säätöpii-
rien elementit.

Brittien työturvallisuusviranomaisten ohjeiden 
mukaan mikä tahansa rakenne, laitos, laitteisto tai 
järjestelmä tietokoneohjelmistoineen tai kompo-
nentti, jonka vikaantuminen voi aiheuttaa vakavan 
onnettomuuden tai olennaisesti myötävaikuttaa 
siihen, on turvallisuuden kannalta kriittinen. Vastaavaa 
periaatetta noudatetaan standardin IEC 61511 riskiin 
ja suorituskykyyn perustuvassa lähestymistavassa 
laitoksen turvallisuussuunnitteluun. Siinä omaksuttu 
suojauskerrosanalyysimenetelmä (Layer of Protection 
Analysis, LOPA) esitellään standardin IEC 61511-3:2016 
liitteessä F. 

Useimmat säätöpiirit säätöventtiileineen sisältyvät 
joko vaarallisten tapahtumien alkusyihin tai toimivat 
suojauskerroksina ja ovat siten turvallisuuden kannal-
ta kriittisiä. Tämä öljynporauslautan kaasuvuotokin tu-
kee tätä väitettä, sillä venttiilin vikaantuminen oli tässä 
tapauksessa alkusyy tapahtumalle. Turva-automaatio-
toimintaa ei voida suunnitella sellaisen vikaantumisen 
varalle mitenkään muuten kuin käyttämällä kaasunil-
maisinta ja siihen liittyvää hätäalasajoa.

Vanhat käytännöt, joita monessa yrityksessä vielä 
sovelletaan, jättävät säätöventtiilit usein huomioimat-
ta turvallisuuden kannalta kriittisten elementtien luet-
telossa. Säätöventtiileitä käytetään monissa laitoksissa 

niin sanottuina run-to-failure -osina eli niitä käytetään, 
kunnes ne vikaantuvat. Turvallisuuden kannalta 
kriittiset osat edellyttävät kuitenkin perusteellisempaa 
tarkastus- ja ylläpitosuunnittelua. 

Toiminnallisen turvallisuuden arvioinnit  
ja kelpuutustoimenpiteet ovat kriittisiä

Poikkeustilanne paljasti sen, miten tärkeitä ovat ennen 
laitoksen käynnistämistä toiminnallisen turvallisuu-
den arvioinnit (Functional Safety Assessment, FSA) ja 
kelpuutustoimenpiteet, kuten tehdashyväksyntätestit 
(Factory Acceptance Test, FAT), laitoshyväksyntätestit 
(Site Acceptance Test, SAT) ja vastaavat toimenpiteet. 
Ne ovat välttämättömiä virheiden havaitsemiseksi ja 
osoittavat, miten tärkeää on sellaisten toimenpiteiden 
suunnittelu ja tekeminen sekä niihin liittyvä perehdy-
tyskoulutus.

Arviointiryhmällä tulee myös olla käytännön 
kenttäkokemusta ja asianmukainen koulutus, jotta 
toiminnallisen turvallisuuden arviointi saadaan tehtyä 
standardin IEC 61511-1:2016 tavoitteiden mukaisesti.

Vahinkotapaus osoitti lisäksi, että turvallisuuden 
kannalta kriittisten säätöventtiilien olisi oltava mukana 
arvioinnissa suunnittelun, tehdashyväksyntätestin 
ja käytön aikaisten testien osalta. Venttiili jää usein 

huomiotta, sillä se on vain säätötarkoitusta eikä 
hätätilanteen alasajoa varten. Standardi IEC 61511 
keskittyy vain turva-automaatiojärjestelmiin, mutta 
kaikki turvallisuuden kannalta kriittiset elementit 
eivät kuitenkaan ole osa järjestelmää. Siksi on tärkeää 
laajentaa standardin testien soveltamisalaa tällaisiin 
elementteihin, kuten juuri säätöventtiileihin.

Palaute on tärkeää jo valmistusvaiheessa  
– eikä vain asennuspaikalla

Gudrunin tapaus toi esiin sen, miten tärkeää on testata 
asentotiedon takaisinkytkentäsignaalit jo tehtaalla 
eikä jättää testausta ”vähemmän tärkeänä” myöhem-
min hoidettavaksi.

Koska väärä venttiilin koko oli vahinkotapahtuman 
syynä, osoittaa se, miten tärkeää on, että säätöventtiili 
mitoitetaan oikein jo suunnitteluvaiheessa, eikä mitoi-
tusta jätetä komponentin toimittajan tehtäväksi.

Standardin IEC 61511 ohjeiden mukaan toimien, 
pitäisi öljynporauslautta Gudrunin kaltaisten vahinko-
riskitapausten todennäköisyyden pienentyä huomat-
tavasti.  

Kirjoittaja ryhmäpäällikkö Jukka Alve on 
komitean SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus 
vastuuhenkilö SESKOssa. Artikkeli perustuu 
IEC:n e-tech-verkkojulkaisussa marraskuussa 2015 
julkaistuun, Ahmad Hosnin laatimaan 
englanninkieliseen alkuperäisartikkeliin.

JUKKA ALVE, SESKO

Helmikuussa 2015 tapahtui kondensaattivuoto öljynporauslautta Gudrunilla Pohjanmerellä. Tämä tapaus korosti 
monien aikaisempien poikkeustilanteiden lailla toiminnallisen turvallisuuden tärkeyttä. Toiminnallisen turvallisuuden 
ja laitoksen eheyden asiantuntijat tunnistivat vahinkotapauksen selvityksen perusteella monia opettavaisia seikkoja. 
Kansainvälisen sähköalan standardointiyhteisön IEC:n kehittämät standardit toiminnallisen turvallisuuden alueelta 
ovat keskeisessä roolissa monilla teollisuuden aloilla ja monissa prosesseissa. 

IEC on julkaissut uuden painoksen 
prosessiteollisuuden toiminnallisen 
turvallisuuden standardisarjasta IEC 61511. 
Englanninkielinen painos on jo saatavana  
IEC:n verkkokaupasta (http://webstore.iec.ch)  
ja SFS:stä (http://sales.sfs.fi). 

Standardit tullaan julkaisemaan myös  
suomeksi keväällä 2017, kunhan CENELEC 
julkaisee vastaavat eurooppalaiset standardit.
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SFS Forum 2016

Älykkääseen yhteiskuntaan standardeilla

SFS järjesti perinteisen standardointia esittelevän Forum 2016 -tilaisuuden 27.10. Finlandia-talossa. Tämän 
vuoden teemana oli ”Älykkääseen yhteiskuntaan standardeilla”. Tilaisuudessa oli paikalla laaja kirjo eri alojen 
asiantuntijoita, jotka omissa esityksissään käsittelivät tulevaisuuden yhteiskuntaa eri näkökulmista. Paikalla 
oli runsaasti osallistujia ja mukaan oli saatu myös sellaisia tahoja, jotka eivät ole aikaisemmin olleet mukana 
standardointityössä. Tilaisuudessa Leena Ahveninen piirsi esityksistä kuvia, joiden valmistumista yleisö saattoi 
seurata omalta valkokankaalta.

Tulevaisuuden älykäs yhteiskunta

Futuristi Elina Hiltunen What’s Next Consulting Oy:stä 
visioi omassa puheenvuorossaan sitä, miten tietoko-
neet ja tekoäly voivat muokata tulevaisuuttamme. Esi-
tyksessä todettiin, että nykypäivänä ihmiset joutuvat 
valtavaan tietotulvaan ja yksilön kannalta oleellinen 
viesti voi hukkua tähän tietopaljouteen. Erilaisten 
tavaroiden liittyminen verkkoon tuo mukanaan arki-
päivän toimintojen muuttumista. Verkkoon liitettyjen 
laitteiden valtava määrä mahdollistaa kuitenkin paljon 
erilaisia asioita, eikä ole vain uhka. Tulevaisuudessa 
myös terveydenhuolto ja erilaiset päälle puettavat 
teknologiat tulevat muuttamaan ihmisten elämää.

Informaatioteknologia

Myös Nokia Fellow Timo Ali-Vehmas otti esityksessään 
esille sen näkökulman, että tulevaisuuden teknolo-

giat avaavat valtavasti uusia mahdollisuuksia. Hänen 
mukaansa nykyiset tuotteet ovat jatkossa palveluja ja 
materiaalina käytetään tietoa. Perinteinen yritystoi-
minta muuttuu niin, että konkreettisen tavaratuotan-
non sijaan yritykset toimivat alustoina, jotka mah-
dollistavat isojen tietomäärien käytön ja jalostuksen 
palveluiksi asiakkaalle.

Sähkö ja älykäs yhteiskunta

Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillises-
tä yliopistosta kertoi, että tulevaisuudessa sähköntuo-
tanto on massatuotantoon perustuvaa. Energianläh-
teenä käytetään yhä enemmän aurinko-, tuuli-, vesi-, 
ja aaltoenergiaa ja näille energialähteille on yhteistä 
se, että niillä tuotetun sähkön hinta on edullista. 
Tulevaisuudessa sähköenergian määrä ei ole kriittinen 
tekijä, vaan haasteet ovat itse sähköverkossa ja sen 
luotettavuudessa. Sähköenergian tuotanto muuttuu 

radikaalisti ja tulevaisuuden ennustaminen on hyvin 
vaikeaa. Uudet tuotantomallit luovat nykyisille ja uu-
sille yrityksille paljon uusia liiketoimintamalleja, joita 
täytyisi Suomessakin osata hyödyntää mahdollisim-
man tehokkaasti.

Älyliikenne

Liikenneneuvos Seppo Öörni liikenne- ja viestintämi-
nisteriöstä esitteli tulevaisuuden älykästä liikennettä. 
Ajoneuvojen määrän kasvu tuo mukanaan lisääntyviä 
ruuhkia ja pahenevia ympäristöongelmia. Kuljettajasta 
saattaa tulla tulevaisuudessa matkustaja, kun auto 
tarkkailee ympäristöä ja ohjaa itse itseään. Ajoneuvot 
keräävät nyt ja tulevaisuudessa paljon tietoa sekä 
itsestään että ympäristöstään ja tämän tiedon hyödyn-
tämisestä tulisi olla selvät pelisäännöt eli standardit. 
Tiedon hyödyntäminen luo uusia mahdollisuuksia 
yrityksille ja Suomen yritysmaailman tulisi olla aktiivi-
semmin mukana alan standardoinnissa.

Robotiikka

Professori Ville Kyrki Aalto-yliopistosta kertoi robo-
tiikasta ja sen standardoinnista. Robotteja on ollut 
olemassa jo kauan ja niiden käyttö teollisuudessa on 
hyvin yleistä. Uutta onkin se, kuinka robotti saadaan 
toimimaan turvallisesti avoimessa ympäristössä ihmis-
ten keskellä nykyisen tehdassalin metallihäkin sijasta. 
Tulevaisuudessa robotteja ohjelmoidaan opettamalla, 
ei niinkään perinteistä ohjelmistoa kirjoittamalla. 
Robotiikka tulee yleistymään yritysmaailmassa esi-
merkiksi erilaisissa tuotteiden varastointi- ja myynti-
tehtävissä. Haasteena robotiikan standardoinnissa on 
se, että kukaan ei voi tietää sitä mitä tulevaisuuden 
robotit voivat olla ja tehdä. Vielä olemassa olematto-
mia asioita on mahdotonta standardoida.

Teollisuuden prosessien valvonta

Jyrki Selinummi Quva Oy:stä esitteli sitä, kuinka 
perinteisten sellu- ja paperitehtaiden prosesseista 
tehtävä tiedon kerääminen ja sen analysointi tuottavat 
konkreettista rahallista hyötyä. Jo nyt tietoa on saa-
tavilla paljon, mutta sen jatkojalostus ja hyötykäyttö 
on nykyisin vielä varsin vaatimatonta. Suuren kerätyn 
tietomäärän avulla on mahdollista nähdä prosessin 
heikot kohdat ja luoda ennusteita tulevaisuudesta. 
Hankaluutena on se, että erilaisten järjestelmien tiedot 
eivät ole standardoidussa muodossa ja tästä johtuen 
suurten tietomäärin yhteen saattaminen on työlästä. 
Tulevaisuuden haasteena on saada aikaan standardoi-
tu tietojen tallennusmuoto.

RFID

Kehitysjohtaja Juho Partanen Voyantic Oy:stä kertoi 
RFID-teknologian lukuisista sovellusmahdollisuuk-
sista. Nykyisin RFID-tekniikan haasteena on lyhyt 
lukuetäisyys, mutta seuraavan kehityssukupolven 
sovellukset tuovat ratkaisun tähän haasteeseen. 
Pidempi lukuetäisyys tuo mukanaan lähes rajattomasti 
sovellusmahdollisuuksia fyysisten esineiden paikal-
listamiseen. Tavaratalo voi esimerkiksi olla joka hetki 
tietoinen kaikkien tuotteiden määrästä ja fyysisestä 
sijaintipaikasta. Tämä tieto luo mahdollisuuden varas-
tojen optimointiin ja asiakkaille myytävien tuotteiden 
reaaliaikaiseen seurantaan. Näin asiakkaalle ei koskaan 
myydä sellaista tuotetta, joka ei fyysisesti ole olemassa 
juuri siinä paikassa, joka asiakkaalle on ilmoitettu.

Terveysteknologia

Johtaja Tom Ståhlberg (FiHTA) korosti esityksessään 
standardien merkitystä globaaleilla terveysteknologi-
an markkinoilla. Terveysteknologia on hyvin pitkälle 
erikoistunutta tekniikkaa ja näin ollen useimmat 
yritykset tarvitsevat Suomea isommat markkinat tuot-
teilleen. Standardien noudattaminen luo tuotteelle 
helpomman pääsyn maailman markkinoille. Standar-
dien noudattaminen on toki vapaaehtoista, mutta 
niiden käyttäminen on useimmiten helpoin tapa 
osoittaa, että tuote täyttää lakien ja direktiivien vaati-
mukset. Standardeja tarvitaan myös riskien hallintaa, 
koska terveysteknologian alalla tuotteiden turvallisuus 
on ehdottoman tärkeää.

SANNA KOIVU, SESKO
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Sähköturvallisuuslaki uudistuu 

Standardeilla vahva asema

Uuden lain tarve

Sähköturvallisuuslaki (410/1996) on sähkölaitteita ja 
sähköasennuksia sekä hissien ja räjähdysvaarallisten 
tilojen laitteiden turvallisuutta koskeva laki, joka on 
ollut voimassa vuodesta 1996. Laki on soveltamisalal-
taan hyvin laaja ja siihen liittyy myös useita tarkempia 
säädöksiä, jotka on annettu asetuksina ja kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätöksinä. Ilmestyessään laki 
ja muut säädökset muuttivat perusteellisesti sähkö-
turvallisuuden vaatimuksia ja valvontaa. Sähkötarkas-
tuskeskus lopetettiin, viranomaistoiminta siirrettiin 
Tukesin tehtäväksi, tarkastustehtävät avattiin kilpailul-
le ja yksityiskohtaisten teknisten vaatimusten sijasta 
viitattiin standardeihin. 

Uusien direktiivien julkaisemisen ja lainsäädän-
nön perusteiden muuttumisen myötä tämä vuoden 
1996 laki on kuitenkin jo vanhentunut. Tästä johtuen 
uuden sähköturvallisuuslain valmistelu aloitettiin 
syksyllä 2014. 

Välitön syy lain uusimiseen oli uusien NLF-me-
nettelyn mukaisten (New Legislative Framework) 
direktiivien julkaiseminen helmikuussa 2014. 
Uudessa NLF- ja vanhassa New Approach -menette-
lyssä on sama periaate: direktiiveissä annetaan vain 
perusvaatimukset ja viitataan yhdenmukaistettuihin 
standardeihin. Siten standardien mukaan toimittuna 
täytetään direktiivien vaatimukset. Näitä direktiivejä 
olivat mm. pienjännite- eli LVD-direktiivi (tunnus 
2014/35/EU), EMC-direktiivi (2014/30/EU), hissidi-
rektiivi (2014/33/EU) ja ATEX-direktiivi (2014/34/EU). 
Direktiivit tulivat voimaan 20.4.2016 ja alun perin 
oli tarkoitus, että suomalainen lainsäädäntö olisi 
valmistunut siihen mennessä. Tämä ei kuitenkaan 
täysin onnistunut lähinnä työ- ja elinkeinoministeri-
ön resurssipulan takia. 

Toinen lain uusimiseen vaikuttava tekijä oli sää-
dösten asema lainsäädännössä. Suomessa, kuten 
useimmissa muissakin Euroopan maissa, sähkötöi-
den tekeminen on säänneltyä ja tekijällä pitää olla 
sähkötöihin sopiva koulutus, riittävä työkokemus sekä 
säädösten ja standardien tuntemus. Nämä vaatimuk-
set on tähän asti esitetty kauppa- ja teollisuusministe-
riön päätöksessä sähköalan töistä. Nykyinen, vuoden 

ta koskevan lain vaatimukset ovat suoraan peräisin 
LVD- ja EMC-direktiiveistä. Näissä on jo pitkään ollut 
periaatteena, että vaatimukset täytetään, jos toimitaan 
yhdenmukaistetun standardin mukaan. 

Standardeja noudattamalla täytetään myös lain 
kansallisessa osuudessa olevat ja asetuksessa määritel-
lyt olennaiset turvallisuusvaatimukset sähköasennus-
ten ja sähkötyön turvallisuudesta. Käytännössä näitä 
standardeja ovat mm. pienjännitesähköasennuksia kä-
sittelevä standardisarja SFS 6000, suurjänniteasennus-
standardi SFS 6001, sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 
6002 sekä räjähdysvaarallisten tilojen ja ilmajohtojen 
asennuksia koskevat SFS-EN standardit. Standardeista 
poikkeaminen on mahdollista, jos pystytään muuten 
osoittamaan, että asetuksissa mainitut olennaiset 
turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

Standardien asema on muodollisesti vahvistunut 
myös sen takia, että nyt standardeihin viitataan suo-
raan lain tasolla. Aikaisemmin viittaus oli kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätöksessä. 

Muita muutoksia

Lakimuutoksen tarkoitus ei ollut mullistaa maailmaa. 
Muutamia muutoksia kuitenkin tuli, mm. sähköasen-
nusten varmennustarkastusvaatimuksia yksinkertais-

2000 perustuslaki kuitenkin edellyttää, että tällaiset 
elinkeinovapautta rajoittavat vaatimukset pitää antaa 
lain tasolla.

Uuden lain rakenne

Uusi sähköturvallisuuslaki käsittelee ainoastaan 
sähkölaitteiden ja asennusten turvallisuutta ja säh-
kömagneettista yhteensopivuutta, sähköasennusten 
rakentamista ja käyttöä sekä sähkötyön turvallisuutta. 
Hissien turvallisuutta käsitellään erillisessä hissitur-
vallisuuslaissa ja räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden 
turvallisuutta erillisessä ATEX-laissa. Lisäksi on julkaistu 
erityinen laki ilmoitetuista laitoksista. 

Sähköturvallisuuslakia täydennetään seuraavilla 
viidellä valtioneuvoston asetuksella:

• Sähkölaitteiden ja -laitteistojen 
sähkömagneettinen yhteensopivuus 

• Sähkölaitteiden turvallisuus 
• Sähkötyö ja käyttötyö 
• Sähkölaitteistot
• Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunta

Sähkötyön ja sähköturvallisuuden vaatimukset ovat 
kansallisia. 

Standardit lain vaatimusten täydentäjinä

Sähkölaitteiden turvallisuutta sekä sähkölaitteiden 
ja -asennusten sähkömagneettista yhteensopivuut-

tettiin ja erityiset tarkastusluokat lääkintätilojen leik-
kaussaleille ja isoille räjähdysvaarallisille tiloille jäivät 
pois. SESKOn räjähdysvaarallisten tilojen komitea SK 
31 vastusti jälkimmäistä muutosta ja laati myös asiasta 
lausunnon. Lausuntoa ei otettu huomioon, mutta 
käytännössä vastuulliset toimijat kuitenkin edelleen 
noudattavat tiukempia käytäntöjä.

Vaatimukset sähkötöiden tekemiseen, mm. vaa-
timus pätevistä sähköalan vastuuhenkilöistä eli 
sähkötöiden johtajasta ja käytön johtajasta annetaan 
nyt lain tasolla. Samalla vastuuhenkilöiden koulutus- 
ja työkokemusvaatimukset on saatettu ajan tasalle. 
Sähköturvallisuusstandardien sisältö onkin nykyään 
tärkeä aihepiiri alan oppilaitoksissa ja useat opiskelijat 
suorittavat vaadittavan tutkinnon sähköturvallisuus-
säädösten ja -standardien sisällöstä jo osana opiske-
lua.

Standardin tekijöillä valtaa ja vastuuta 

Standardeilla on keskeinen asema lakien toteutta-
misessa. Tästä syystä standardien tekijöillä on paljon 
valtaa. Heidän pitää myös muistaa vastuunsa ja tehdä 
standardeista mahdollisimman hyviä. 

TAPANI NURMI, SESKO

Mikä NLF-menettely?

Uusi jalostuneempi versio vuodelta 1978 

peräisin olevasta New Approach -menettelystä. 

Periaatteena on, että direktiivissä annetaan 

vain perusvaatimukset ja viitataan 

yhdenmukaistettuihin standardeihin, joiden 

mukaan toimimalla vaatimukset täytetään. 

Standardien kyttö ei ole pakollista, jos 

pystytään muuten osoittamaan direktiivien 

vaatimusten täyttyminen.

Lähes kaksi vuotta valmisteilla ollut sähköturvallisuussäädösten kokonaisuudistus on valmistumassa.  
Uusi sähköturvallisuuslaki on hyväksytty eduskunnassa ja se tullee voimaan vuoden 2017 alussa.  
Standardien asema on tärkeä viittausreferensseinä ja säädösten täydentäjinä. 
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SESKOn asiantuntijakysely 2016

Yritys hyötyy standardoinnista

SESKO kysyi keväällä 2016 standardien valmisteluun osallistuvilta asiantuntijoiltaan motiiveja, miksi yritys 
tai yhteisö, jonka palveluksessa asiantuntija on, haluaa osallistua standardointiin. Kysely lähetettiin noin 
450 henkilölle ja vastauksia saatiin lähes 100. 

SESKO onnittelee

Marva Metsänoja 25 vuotta SESKOssa

Näin vastattiin: 

Valoisa, asiakaspalvelullinen ja kärsivällinen SESKOn 
talouspäällikkö on jatkuvasti täydentänyt ja päivittänyt 
ammatillista osaamistaan ja kaupallisen alan perus-
koulutustaan monenlaisilla taloushallinnon koulutuk-
silla, kursseilla sekä nykyajan vaatimalla kirjanpidon ja 
palkkahallinnon osaamisella.

Marva Metsänoja tuli aluksi kirjanpitoapulaisek-
si Sähkötarkastuskeskukseen (SETI) 1991 SESKOn 
ollessa osa SETIä. Sittemmin SESKO irrottautui omaksi 
itsenäiseksi organisaatiokseen ja siitä lähtien Marva 
Metsänoja on toiminut SESKOn palveluksessa kirjanpi-
täjänä ja talouspäällikkönä.

Työnsä ohessa Marva Metsänoja opiskeli Malmin 
kauppaoppilaitoksessa ja valmistui ATK-merkonomiksi 
samoihin aikoihin, kun siirtyi SESKOn palvelukseen. 
Hänet nimitettiin SESKOn talouspäälliköksi 2004. 
Sittemmin hänen tehtävänsä ovat laajentuneet 
käsittämään myös asiakaspalvelun ja kansainvälisten 
kokousten organisoinnin. 

Keskuskauppakamarin hopeinen  
ansiomerkki myönnetään 25 vuoden  
työskentelystä saman työnantajan  
palveluksessa.

   Paljon tai täysin 
   samaa mieltä

Yrityksen pätevyys paranee 93 %

Yritys voi sopeuttaa toimintansa tuleviin muutoksiin 
saadun ennakkotiedon avulla 93 %

Yrityksen tietopääoma kasvaa 93 %

Yritys haluaa toimia standardien mukaan 92 %

Yritys pysyy kehityksen kärjessä 91 %

Yrityksen osaamispääoma kasvaa 89 %

Voi vaikuttaa oman alansa kehitykseen 87 %

Voi tutustua ja verkottua muihin alan toimijoihin 84 %

Voi saada uusinta tietoja yrityksen toimintojen kannalta 81 %

Yritys saa kilpailuetua 78 %

Voi saada olennaista tietoa yrityksen toimintojen kannalta 76 %

Voi saada yrityksen omat ideat mukaan 74 %

Yritys saa apua tuotekehitykseen 67 %

SESKO palkitsi talouspäällikkönsä Marva Metsänojan Keskuskauppakamarin 25-vuotisansiomerkillä. 

STUL:n kultainen ansiomerkki Sinikka Hieta-Wilkmanille

Sähköurakoitsijapäivillä Tampereella jaettiin 24.11.2016 tunnustuksia eri tavoin sähköalalla ansioituneille henkilöille. 
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry palkitsi yhden henkilön kultaisella ja neljä hopeisella ansiomerkillä.

Kultaisen ansiomerkin sai SESKOn toimitusjohtaja 
Sinikka Hieta-Wilkman. Hän on työskennellyt sähköis-
tysalalla koko uransa useissa eri yrityksissä ja yhteisöis-
sä, myös mm. Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton teknisenä 
johtajana. Lista Hieta-Wilkmanin aikaansaannoksista 
alan koulutus- ja julkaisutoiminnan, tarkastustoi-
minnan, lainsäädännön, kansainvälisen yhteistyön ja 
standardoinnin kehittämisen ja johtamisen tehtävissä 
on pitkä ja vaikuttava.

Hopeiset ansiomerkit vastaanottivat lehtori Veijo 
Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulusta TAMKista, 
myyntijohtaja Jorma Koskiola Airam Oy:stä, toimi-
tusjohtaja Juha Hietarinta LST Groupista ja pääarvi-
oija Arto Kari Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:stä. 
Ansiomerkit jakoi STUL ry:n hallituksen puheenjohtaja 
Jussi Kuusela.
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SESKOn hallitus on hyväksynyt seuraavat nimitykset kansainvälisiin työryhmiin 

 

SC 22G/MT 7 Revision of IEC 61800-3: Adjustable speed electrical 

power drive systems - Part 3: EMC    

product standard including specific test methods

Henri Kinnunen, ABB Oy 

(Jouko Niirasen tilalle)

TC 31/SC 31G/

MT 60079-11 

Maintenance of IEC 60079-11 Juho Pörhönen, VTT Expert Services Oy 

(Risto Sulosen tilalle)

TC 31/SC 31G/

MT 60079-25

Maintenance of IEC 60079-25 Juho Pörhönen, VTT Expert Services Oy 

(uusi jäsen)

TC 31/MT 60079-31 Maintenance of IEC 60079-31 Jenni Hirvelä, VTT Expert Services Oy (uusi jäsen)

TC 31/WG 28  Dusts Jenni Hirvelä, VTT Expert Services Oy (uusi jäsen)

TC 44/MT 60204-32 Requirements for hoisting machines Esko Kiuru, Konecranes Oy (uusi jäsen)

TC 62C/WG1  Beam teletherapy and particle accelerators Kari Jyrkkälä, Varian Medical Systems 

Finland Oy (uusi jäsen)

SC 65B/WG 9 Final control element: Process control valves Jari Kirmanen, Metso Flow Control Oy 

(uusi jäsen)

SC 65E/WG 9 AutomationML – Engineering data exchange 

format

Seppo Sierla, Aalto-yliopisto (uusi jäsen)

TC 97/PT 63067 Electrical installations for lighting and beaconing 

of aerodromes - Connecting devices - General 

requirements and tests

Juha Vesa, SESKO ry (projektin vetäjä),

Jarmo Virtanen, EFLA (uusi jäsen)

TC 111/PT 63031 Definition of low halogen materials used 

in electronic and electrical products

Kaisa-Reeta Koskinen, Energiavirasto (uusi jäsen)

TC 104/WG 15 Dynamic field data including validation Olavi Nevalainen, VTT Expert Services Oy

CISPR/SC D/WG 1  Protection of receivers used in buildings, 

along the roadside, or in outdoor areas

Janne Nyman, SGS Fimko Oy (uusi jäsen)

CISPR/SC D/WG 2 Protection of on-board and adjacent 

vehicle receivers

Janne Nyman, SGS Fimko Oy (uusi jäsen)

TC 106 Methods for the assessment of electric,  

magnetic and electromagnetic fields associated  

with human exposure

Kai Niskala, Emfex Oy (uusi jäsen) 

TC 106/PT 62704-1 Determining the Peak Spatial-Average Specific 

Absorption Rate (SAR) in the Human Body   

from Wireless Communications Devices,  

30 MHz - 6 GHz - Part 1: General requirements  

for using the Finite-Difference Time-Domain (FDTD) 

Method for SAR calculations

Kai Niskala, Emfex Oy (uusi jäsen)

TC 106/PT 62704-2 Determining the Peak Spatial-Average Specific 

Absorption Rate (SAR) in the Human Body   

from Wireless Communications Devices, 

30 MHz - 6 GHz - Part 2: Specific requirements for 

Finite Difference Time Domain (FDTD) Modeling of 

exposure from vehicle mounted antennas

Kai Niskala, Emfex Oy (uusi jäsen)

TC 106/PT 62704-3 Determining the Peak Spatial-Average Specific 

Absorption Rate (SAR) in the Human Body   

from Wireless Communications Devices, 

30 MHz - 6 GHz - Part 3: Specific requirements  

for using the Finite-Difference Time-Domain (FDTD) 

Method for SAR calculations of mobile phones

Kai Niskala, Emfex Oy (uusi jäsen)

TC 106/PT 62704-4 Determining the Peak Spatial Average Specific 

Absorption Rate (SAR) in the human body   

from wireless communications devices, 

30 MHz - 6 GHz: General requirements for using  

the Finite-Element Method (FEM) for SAR 

calcutaions and specific requirements for   

modelling vehicle-mounted antennas and personal 

wireless devices

Kai Niskala, Emfex Oy (uusi jäsen)

TC 106/MT 3 Maintenance Team for IEC 62232 Kai Niskala, Emfex Oy (uusi jäsen)

JWG 10 Energy-related products - Material efficiency 

aspects for eco-design

Kaisa-Reeta Koskinen, Energiavirasto (uusi jäsen),

Carina Wiik, Teknologiateollisuus ry (uusi jäsen)

SK 22 PUHEENJOHTAJA

Työtehtävien muuttumisen johdosta SESKOn komitean SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät ja laitteet puheenjohtaja  

Jan Källman on päättänyt luopua puheenjohtajuudestaan. SESKOn hallitus on hyväksynyt komitean uudeksi 

puheenjohtajaksi Jari Leppäahon ABB Oy:stä. 

SK 101 PUHEENJOHTAJA

SESKOn komitean SK 101 Staattinen sähkö puheenjohtaja Terttu Peltoniemi (Nokia Oyj) on jäänyt eläkkeelle.   

Komitean uudeksi puheenjohtajaksi SESKOn hallitus on hyväksynyt Toni Viheriäkosken Cascade Metrology Oy:stä. 

Nimitykset



 

Oppilaitosportaalista  

   

 

Runsaasti aineistoa standardeista 

opiskelun ja opetuksen avuksi.

SESKO, Särkiniementie 3, 00210 Helsinki

Sähköalan standardien hankinta
IEC-standardit ja muut IEC-julkaisut
• IEC:n verkkokaupasta webstore.iec.ch

• Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n verkkokaupasta: www.sales.sfs.fi

• SFS:stä sähköpostitse sales@sfs.fi
• SFS:n asiakaspalvelusta (arkisin klo 8–16) p.  09 1499 3353. 

SFS-EN-, SFS-IEC- ja SFS-standardit sekä SFS-käsikirjat ja CENELECin julkaisut
• Suomen Standardisoimisliitto SFS:stä. 
 Yhteystiedot edellä.

Mukaan komiteatyöskentelyyn? 
SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden 
vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten EN-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään 
vuosittainen osallistumismaksu. Lisätietoa SESKOn verkkosivustolla http://www.sesko.fi/osallistuminen. 

Lausuntopyynnöt
Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat 
suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset.
http://www.sesko.fi/osallistuminen/ajankohtaiset_lausunnot_ja_aanestykset

http://www.sfs.fi/aihealueet/sahko_ja_elektroniikka/julkaisut

https://webstore.iec.ch/justpublished 

http://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:84:112800783479601::::FSP_LANG_ID:25
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www.sesko.fi

Uudet vahvistetut ja julkaistut standardit  

SESKO osallistuu sähköalan kansainväliseen (IEC) ja eurooppalaiseen (CENELEC) standardointiin  
Suomen edustajana ja saattaa nämä standardit Suomen kansallisiksi SFS-standardeiksi. 
Uusien julkaistujen ja vahvistettujen SFS-, IEC- ja CENELECin EN-standardien nimet ja tunnukset  
löytyvät standardointijärjestöjen verkkosivuilta.


