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Vety ja polttokennot
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Standardointi on tehokkuuden edellytys

• Massatuotanto on välttämätöntä, jotta uusien tekniikoiden 
kustannuksia saadaan alas

• Standardointi on sopimista yhteisistä mm. suorituskykyyn ja 
turvallisuuteen liittyvistä periaatteista sekä vaatimuksista
– Mahdollisesti myös korjattavuus ja kierrätettävyys

• Ilman standardointia kaikki tekisivät omia juttujaan – ilman 
keskinäistä yhteensopivuutta tai edes varmuutta esimerkiksi 
kestävyydestä tai turvallisuudesta

→ Tämä johtaisi tehottomuuteen



Standardoinnista sanottua

• “Whilst it is clear that economic and societal benefits from 
research can only be achieved through their successful transfer 
into innovative products and processes, this critical aspect –
which is where standardization contributes most – is often 
neglected.”

- Daniele Gerundino, Director of Research and Education, ISO



Standardoinnista sanottua

➢Many researchers and decision makers are aware that standards actually support
innovation. This happens in a number of ways, which are well documented in the 
literature dedicated to this subject. The most important aspects can be summarized as:

• Contributing to technical evolution by applying, at the right time, critical design 
constraints (i.e. avoiding re-inventing the wheel). Standards can help to reduce 
wasteful, redundant product development, allowing to free up resources that can 
instead be dedicated to fresh, inventive work

• Facilitating the development of new markets and trade, by helping to establish and 
exploit network effects, increasing consumer confidence and allowing to reach critical 
mass

• Permitting the sharing of investments and risks associated with the development of 
new technologies and applications (fostering innovation through collaboration)



Lopuksi
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Kiitos!


