
Materiaali- ja 
aineenkoetusstandardit



Luentomateriaalia materiaali- ja 
aineenkoetusstandardeista
METSTA (https://metsta.fi) on laatinut tämän oppimateriaalin tukemaan materiaaleihin liittyvää opetusta ja 
harjoitustöiden tekemistä. Tarkoituksena on antaa opiskelijoille lisätietoa alan standardeista ja opettaa 
hyödyntämään niitä. Kalvosarjassa on esitelty metallisiin materiaaleihin ja aineenkoetukseen liittyviä keskeisiä 
standardeja, niiden periaatteita ja tärkeimpiä käsitteitä. Aineistossa mainittuja standardeja löytyy mm. seuraavista 
SFS-käsikirjoista:
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SFS-KÄSIKIRJA 51 Teräs. 

Osa 1: Yleisstandardit

Osa 2: Kuumavalssatut rakenneteräkset. Ainestandardit

Osa 3: Ohutlevyteräkset. Ainestandardit

Osa 4: Ruostumattomat teräkset. Ainestandardit

Osa 6: Takeet. Yleis-, tuote- ja testausstandardit

Osa 7: Lämpökäsiteltävät teräkset. Ainestandardit

SFS-KÄSIKIRJA 47 Kupari ja kupariseokset. 

Osa 1: Yleis- ja testausstandardit

SFS-KÄSIKIRJA 53-1 Teräs. Tuotestandardit.

Osa 1: Lanka- ja tankotuotteet sekä profiilit

Osa 2: Putket

Osa 3: Levytuotteet

Osa 4: Päittäishitsattavat putkenosat

Osa 5: Rakenneputket

SFS-KÄSIKIRJA 149 Alumiini ja alumiiniseokset. 

Osa 1: Muokatut tuotteet. Yleisstandardit

Osa 2: Muokatut tuotteet. Levyt ja nauhat

Osa 3: Muokatut tuotteet. Vedetyt tuotteet

Osa 4: Muokatut tuotteet. Pursotetut tuotteet

Osa 5: Valut. Yleis- ja tuotestandardit

https://metsta.fi/


Terästen ja terästuotteiden standardit

• Terästen yleisstandardit

• Tuotestandardit eri tuotemuodoille ja tuoteryhmille
• Ainestandardit eri teräsryhmille: rakenneteräkset, lämpökäsiteltävät 

teräkset, ruostumattomat teräkset, painelaiteteräkset, 
ohutlevyteräkset jne. (saattavat myös joskus sisältää muoto-, mitta- ja 
toleranssivaatimuksia)

• Erilliset muoto-, mitta- ja toleranssistandardit

• Testausstandardit
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Terästen yleisstandardit

• Termit ja määritelmät

• Teräslajien luokittelu

• Ainestodistukset

• Nimikejärjestelmät

• Yleiset tekniset toimitusehdot
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SFS-EN 10079 Terästuotteiden määritelmät
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/58610.html.stx


SFS-EN ISO 4885:2018 Rauta- ja 
terästuotteiden lämpökäsittelysanasto
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/4/920757.html.stx


SFS-EN 10020 Teräslajien määritelmät ja 
luokittelu
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/3287.html.stx


Ainestodistukset

• SFS-EN 10204 Metallituotteiden ainestodistukset
• Laatuvakuutus 2.1

• Koetustodistus 2.2

• Vastaanottotodistus 3.1

• Vastaanottotodistus 3.2

• SFS-EN 10168 Terästuotteiden ainestodistukset. Tietoryhmät 
ja niiden kuvaukset
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/3472.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/3459.html.stx
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Nimikejärjestelmät

• SFS-EN 10027-1 Terästen nimikejärjestelmät. Osa 1: 
Terästen nimikkeet

• SFS-EN 10027-2 Terästen nimikejärjestelmät. Osa 2: 
Numeerinen järjestelmä
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/453769.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/395403.html.stx


Teräslajin nimike

• Teräslajien nimikkeet muodostetaan standardin SFS-EN 10027-1:2016
mukaan

• Standardissa esitetään esimerkkien avulla kirjaimista ja numeroista 
muodostuvan teräslajin nimikkeen muodostaminen

• Teräslajin nimike kuvaa lyhyessä muodossa teräksen sovelluskohteen ja 
keskeiset ominaisuudet, kuten mekaaniset, fysikaaliset ja kemialliset 
ominaisuudet
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/453769.html.stx


Seostamattoman rakenneteräksen 
nimikkeen muodostaminen

• Esim. standardin 
SFS-EN 10025-2:2019
mukainen rakenneteräs (S), 
ohuimman aineenpaksuus-
alueen myötölujuus 235 MPa 
(235), iskusitkeys vähintään 
27 J (J) testattuna 
lämpötilassa -20 C (2) 

 teräslajin nimike: S235J2
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/838801.html.stx


Lujan ohutlevyteräksen nimikkeen 
muodostaminen

• Esim. standardin SFS-EN 
10346 mukainen 
kylmämuovattava (H) 
kylmävalssattu (CT) 
ohutlevyteräs, vähimmäis-
murtolujuus 450 MPa (450), 
kaksifaasiteräs (X) 

 teräslajin nimike: 
HCT450X
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/396435.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/396435.html.stx


Ruostumattoman teräksen nimikkeen 
muodostaminen

• Esim. standardin SFS-EN 
10088-2 mukainen 
ruostumaton teräs: 
0,10 % C; 18 % Cr; 8 % Ni

 teräslajin nimike:
X10CrNi18-8
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/354491.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/354491.html.stx


Teräslajin numerotunnus

• Terästen numeerinen nimikejärjestelmä eli 
teräslajien numerotunnukset esitetään standardissa 
SFS-EN 10027-2

• Järjestysluku muodostuu yleensä neljästä (1.xxxx), 
mutta joissain teräsryhmissä jo kuudesta numerosta 
(1.xxxxxx)

• Esimerkkejä teräsryhmien tunnusluvuista:
• 01, 91: yleiset rakenneteräkset (Rm < 500 MPa). Esim. 

S235J2 / 1.0117

• 43: ruostumattomat teräkset, ilman Mo-, Nb- ja Ti-
seostusta, joiden Ni-pitoisuus ≥ 2,5 %. Esim. X2CrNi18-9 / 
1.4307

• 85: typetysteräkset. Esim. 31CrMoV9 / 1.8519
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/395403.html.stx


Teräslajin numerotunnus
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SFS-EN 10021 Terästuotteiden yleiset 
tekniset toimitusehdot
• Monissa terästuotteiden 

tuotestandardeissa kerrotaan 
kyseiselle tuotteelle sovellettavat 
tekniset toimitusehdot, mutta usein 
viitataan myös näihin yleisiin 
teknisiin toimitusehtoihin

• Ostajan toimittamat tiedot

• Vaatimukset 

• Tarkastus ja testaus (esim. 
koetulosten arviointi, 
uusintakokeet, koetulosten 
pyöristyssäännöt)
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/3289.html.stx


Terästen tuotestandardeja

• Aine-, mitta-, muoto- ja 
toleranssistandardit
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Terästuotteiden tuotemuodot

• Terästen tuotestandardit on laadittu yleensä tuotemuodoittain: 
levytuotteet, pitkät tuotteet, takeet ja valukappaleet 
(ks. määritelmät standardista SFS-EN 10079)
• Levytuotteet (levyt, ohutlevyt, kvarttolevyt, nauhat, kapeat nauhat, 

rainat, nauhalevyt)
• pinnoittamattomat levytuotteet (kuuma- tai kylmävalssatut)

• pinnoitetut levytuotteet 
• metallipinnoitetut (kuumaupotus tai sähkösaostus), orgaanisilla aineilla pinnoitetut 

(maalipinnoitetut tai laminoidut), emaloidut

• teräspakkausohutlevytuotteet

• sähkötekniset teräkset

• profiloidut ohutlevyt

• jatkuu...
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/58610.html.stx


Terästuotteiden tuotemuodot (jatkuu)

• Pitkät tuotteet
• valssilangat ja langat

• kuumamuokatut tangot (pyörö-, neliö-, suorakaide-, kuusio- ja 
kahdeksankulmiotangot)

• kirkkaat tuotteet (vedetyt, sorvatut, hiotut tangot)

• betoni- ja jänneteräkset

• profiilit ja palkit (kiskot, paalutustuotteet, I-, H- ja U-palkit)

• putkituotteet (saumattomat ja hitsatut putket, rakenneputket, ainesputket)

• Muut tuotteet
• takeet (vapaatakeet, muottitakeet)

• valukappaleet
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Rakenneteräkset

• SFS-EN 10025-1 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 1: Yleiset tekniset 
toimitusehdot 

• yhdenmukaistettu standardi, rakennustuoteasetus

• SFS-EN 10025-2:2019 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 2: Seostamattomat 
rakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot

• SFS-EN 10025-3:2019 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 3: Normalisoidut ja 
normalisointivalssatut hitsattavat hienoraerakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot

• SFS-EN 10025-4:2019 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 4: Termomekaanisesti 
valssatut hitsattavat hienoraerakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot

• SFS-EN 10025-5:2019 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 5: Ilmastokorroosiota 
kestävät rakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot

• SFS-EN 10025-6:2019 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 6: Nuorrutetut lujat 
rakenneteräslevytuotteet. Tekniset toimitusehdot
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/3292.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/838801.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/838849.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/838836.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/838833.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/838795.html.stx


Lujat rakenneteräkset

• SFS-EN 10149-1 Kuumavalssatut lujat kylmämuovattavat 
teräslevytuotteet. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot

• SFS-EN 10149-2 Kuumavalssatut lujat kylmämuovattavat 
teräslevytuotteet. Osa 2: Termomekaanisesti valssattujen 
terästen tekniset toimitusehdot

• SFS-EN 10149-3 Kuumavalssatut lujat kylmämuovattavat 
teräslevytuotteet. Osa 3: Normalisoitujen tai 
normalisointivalssattujen terästen tekniset toimitusehdot
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/245219.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/245189.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/245191.html.stx


Rakenneputket

• SFS-EN 10210 Kuumamuovatut teräksiset rakenneputket
• Osa 1: Tekniset toimitusehdot (yhdenmukaistettu standardi, 

rakennustuoteasetus)

• Osa 2: Toleranssit, mitat ja poikkileikkaussuureet

• Osa 3: Lujien ja säänkestävien terästen tekniset toimitusehdot

• SFS-EN 10219 Kylmämuovatut hitsatut teräksiset 
rakenneputket
• Osa 1: Tekniset toimitusehdot (yhdenmukaistettu standardi, 

rakennustuoteasetus)

• Osa 2: Toleranssit, mitat ja poikkileikkaussuureet

• Osa 3: Lujien ja säänkestävien terästen tekniset toimitusehdot
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/3478.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/803197.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/945180.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/3526.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/803195.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/947637.html.stx


Lämpökäsiteltävät teräkset, seosteräkset 
ja automaattiteräkset

• SFS-EN ISO 683-1:2018 Seostamattomat nuorrutusteräkset

• SFS-EN ISO 683-2:2018 Seostetut nuorrutusteräkset

• SFS-EN ISO 683-3:2019 Hiiletysteräkset

• SFS-EN ISO 683-4:2018 Automaattiteräkset

• SFS-EN ISO 683-17 Kuula- ja rullalaakeriteräkset

• SFS-EN ISO 683-5:2021 Nitrausteräkset

• SFS-EN 10277:2018 Kirkkaat terästangot

• SFS-EN ISO 4957:2018 Työkaluteräkset
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/6/697078.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/6/697702.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/6/759430.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/6/697084.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/6/375264.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/6/1029431.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/697075.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/4/697072.html.stx


Ruostumattomat teräkset

• SFS-EN 10088 Ruostumattomat teräkset
• Osa 1: Ruostumattomien terästen luettelo

• Osa 2: Yleiseen käyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. 
Tekniset toimitusehdot

• Osa 3: Yleiseen käyttöön tarkoitetut korroosionkestävät tangot, valssilangat, 
langat, profiilit, kirkkaat tuotteet ja puolivalmisteet. Tekniset toimitusehdot

• Osa 4: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. 
Tekniset toimitusehdot (yhdenmukaistettu standardi, rakennustuoteasetus)

• Osa 5: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät tangot, 
valssilangat, langat, profiilit ja kirkkaat tuotteet. Tekniset toimitusehdot
(yhdenmukaistettu standardi, rakennustuoteasetus)

27.10.2021 27

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/353965.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/354491.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/354491.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/354493.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/354493.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/161241.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/161241.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/161242.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/161242.html.stx


Ohutlevyteräkset

• SFS-EN 10130 Kylmävalssatut kylmämuovattavat 
ohutlevyteräkset. Tekniset toimitusehdot

• SFS-EN 10268 + A1 Kylmävalssatut kylmämuovattavat lujat 
ohutlevyteräkset. Tekniset toimitusehdot

• SFS-EN 10169 + A1 Orgaanisilla aineilla pinnoitetut 
(muovipinnoitetut) ohutlevyteräkset. Tekniset toimitusehdot

• SFS-EN 10346 Jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä 
pinnoitetut ohutlevyteräkset. Tekniset toimitusehdot
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/3391.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/240788.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/199982.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/396435.html.stx


Teräsputket

• SFS-EN 10216 –sarja, osat 1…5: Saumattomat 
painelaiteteräsputket

• SFS-EN 10217 –sarja, osat 1…7: Hitsatut 
painelaiteteräsputket

• SFS-EN 10305 –sarja, osat 1…6: Ohutseinäteräsputket

• SFS-EN 10253 –sarja, osat 1…4: Päittäishitsattavat 
putkenosat 

• Kaikki painelaitedirektiivin kanssa yhdenmukaistettuja 
standardeja (paitsi EN 10305-1…3, -5 sekä EN 10253-1 ja -3)
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Terästakeet

• SFS-EN 10250-1 Terästakeet yleiseen käyttöön. Osa 1: 
Yleiset vaatimukset

• SFS-EN 10250-2 Terästakeet yleiseen käyttöön. Osa 2: 
Seostamattomat laatu- ja erikoisteräkset

• SFS-EN 10250-3 Terästakeet yleiseen käyttöön. Osa 3: 
Seostetut erikoisteräkset

• SFS-EN 10250-4 Terästakeet yleiseen käyttöön. Osa 4: 
Ruostumattomat teräkset

• SFS-EN 10254 Terästakeet. Muottitakeet. Yleiset tekniset 
toimitusehdot
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/3616.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/3617.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/3618.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/3619.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/3624.html.stx


Painelaiteterästakeet

• SFS-EN 10222-1:2017 Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 1: Vapaatakeiden yleiset 
vaatimukset

• SFS-EN 10222-2:2017 + A1:2021 Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 2: Kuumalujat 
ferriittiset ja martensiittiset teräkset

• SFS-EN 10222-3:2017 Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 3: Nikkeliseostetut teräkset 
mataliin käyttölämpötiloihin

• SFS-EN 10222-4:2017 + A1:2021 Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 4: Lujat hitsattavat 
hienoraeteräkset

• SFS-EN 10222-5:2017 Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 5: Martensiittiset, austeniittiset 
ja austeniittis-ferriittiset ruostumattomat teräkset

• Kaikki painelaitedirektiivin kanssa yhdenmukaistettuja standardeja
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/541228.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/1031514.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/540726.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/1031517.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/541231.html.stx


Teräsvalut

• SFS-EN 1559-1 Valut. Tekniset toimitusehdot. Osa 1: Yleistä

• SFS-EN 1559-2 Valut. Tekniset toimitusehdot. Osa 2: Teräsvalujen 
lisävaatimukset

• SFS-EN 10293 Valuteräkset yleiseen käyttöön

• SFS-EN 10283:2019 Korroosionkestävät valuteräkset

• SFS-EN 10295 Tulenkestävät valuteräkset

• SFS-EN 10340 Rakenteelliseen käyttöön tarkoitetut teräsvalut
• Yhdenmukaistettu standardi, rakennustuoteasetus

• SFS-EN 10349 Valuteräkset. Austeniittiset mangaanivaluteräkset

• SFS-EN 10213:2007 + A1: 2016 Painelaiteteräkset. Valuteräkset
• Yhdenmukaistettu standardi, painelaitedirektiivi
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https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/174266.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/332687.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/377955.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/860913.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/3691.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/395331.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/147752.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/431833.html.stx


Mitta- ja toleranssistandardit

• Eri tuotteille (tai tuoteryhmille) laadittuja standardeja, joissa esitetään 
tuotteiden standardisoituja mittoja sekä tuotteiden mittoja ja muotoja 
koskevia toleransseja. Joskus mitta- ja toleranssitiedot esitetään 
kuitenkin materiaalistandardissa

• Esimerkkejä:
• SFS-EN 10029 Kuumavalssatut teräslevyt, paksuus 3 mm tai yli. Mitta- ja 

muototoleranssit

• SFS-EN 10061 Kuumavalssatut terästangot. Kuusiotangot. Mitat sekä mitta- ja 
muototoleranssit

• SFS-EN ISO 9445-2 Kylmävalssatut ruostumattomat teräkset. Mitta- ja 
muototoleranssit. Osa 2: Leveät nauhat ja levyt

• SFS-EN 10243-1 Terästakeet. Muottitakeet. Mittatoleranssit. Osa 1: Vasaroilla ja 
pystypuristimilla valmistetut takeet

27.10.2021 33

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/161214.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/3331.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/9/167483.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/3578.html.stx


27.10.2021 34



Tuotestandardien 
tyypillinen sisältö

• Esimerkkinä standardi 
SFS-EN 10277:2018 Kirkkaat 
terästangot. Tekniset toimitusehdot
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(Tuote)standardien tyypillisiä kohtia

• Esipuheessa (Foreword) kerrotaan mikä tekninen komitea standardin 
on laatinut ja minkä standardin se korvaa sekä mahdollinen yhteys 
eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Yleensä kerrotaan myös edelliseen 
painokseen tehdyistä muutoksista.
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(Tuote)standardien tyypillisiä kohtia

• Soveltamisala (Scope) määrittelee, mihin standardia sovelletaan/mitä 
se koskee (ja toisaalta myös, mihin sitä ei sovelleta/mitä se ei koske)

27.10.2021 39



27.10.2021 40



(Tuote)standardien tyypillisiä kohtia

• Velvoittavat viittaukset (Normative references) –kohdassa 
mainitaan kaikki muut standardit, joita on noudatettava, jotta 
tämän standardin vaatimukset täyttyvät (esim. ominaisuuksien 
varmentamisessa sovellettavat testausstandardit)
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(Tuote)standardien tyypillisiä kohtia

• Termit ja määritelmät (Terms and definitions) –kohdassa esitetään 
määritelmät, joita tässä standardissa käytetään (usein viittaamalla 
terminologia/sanastostandardeihin, esim. EN ISO 4885, EN 10079)
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Tuotestandardien tyypillisiä kohtia

• Luokittelu ja nimikkeet (Classification and designation) –kohdassa 
määritellään kuinka materiaalit luokitellaan ja miten materiaalien 
nimikkeet muodostetaan (yleensä viitataan standardeihin EN 10020 ja 
EN 10027-1 ja -2)
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Tuotestandardien tyypillisiä kohtia

• Ostajan toimittamat tiedot: määrittelee tiedot, joita toimittaja 
(=valmistaja tai tukkuri) tarvitsee ostajalta toimittaakseen 
oikeita tuotteita
• Pakolliset tiedot ovat olennaisia tietoja kuten määrä (kpl tai massa), 

tuotemuoto (levy, kela, tanko, profiili jne.), nimellismitat, materiaali 
jne.

27.10.2021 46



27.10.2021 47



Tuotestandardien tyypillisiä kohtia

• Ostajan toimittamat tiedot: määrittelee tiedot, joita toimittaja 
(=valmistaja tai tukkuri) tarvitsee ostajalta toimittaakseen 
oikeita tuotteita
• Optiot ovat lisävaatimuksia, joista ostaja ja toimittaja voivat sopia. 

Ellei optioita vaadita, tuotteet toimitetaan perusvaatimusten 
mukaisina
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Tilausesimerkki

• Yleensä annetaan esimerkki tuotteen tilaamiseen tarvittavista 
tiedoista standardinmukaisin merkinnöin
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Tuotestandardien tyypillisiä kohtia

• Vaatimukset määritellään yleensä taulukoituina arvoina, 
esim. kemiallinen koostumus, mekaaniset ominaisuudet, 
mittatoleranssit, hitsattavuus, pinnanlaatu, sisäinen 
virheettömyys jne.

27.10.2021 51



27.10.2021 52



Tuotestandardien tyypillisiä kohtia

• Tarkastus ja testaus: määritellään, kuinka Vaatimukset –
kohdassa mainitut ominaisuudet varmennetaan
• Ainestodistukset

• Testaustaajuus

• Näytteenotto ja koekappaleiden valmistus

• Testausmenetelmät

• Uusintakokeet
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Tuotestandardien tyypillisiä kohtia

• Merkintä, pakkaukset

• Liitteet (velvoittavat ja/tai opastavat)

• Kirjallisuus
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Metallisten materiaalien 
testausstandardit
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Metallisten materiaalien aineenkoetus

• Aineenkoetusstandardit laaditaan yleensä EN ISO –
standardeina, sillä mittausmenetelmien maailmanlaajuinen 
harmonisointi on yleensä kaikkien tavoitteena

• Aineenkoetusstandardit ovat yleensä materiaalista 
riippumattomia ja koskevat kaikkia metallisia materiaaleja, 
ellei toisin ilmoiteta

• Myös tiettyjä materiaali- tai tuotekohtaisia testausstandareja
on olemassa

• Standardeissa esitetään kokeen suorittamista, koelaitteistoa 
ja testausselostetta koskevia vaatimuksia sekä tietoja 
mittausepävarmuuden laskennasta
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Tarkastus ja testaus

• SFS-EN ISO 377:2017 Teräs 
ja terästuotteet. Näytteenotto 
sekä näyte- ja 
koekappaleiden valmistus 
aineenkoetusta varten

• SFS-EN ISO 14284 Teräs ja 
valurauta. Näytteenotto ja 
näytteiden valmistus 
kemiallisen koostumuksen 
määrittämistä varten
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SFS-EN ISO 6892-1:2019 Metallien vetokoe 
huoneenlämpötilassa

• Määrittelee metallien vetokokeen 
suorittamisen huoneenlämpö-
tilassa sekä siinä määritettävät 
mekaaniset ominaisuudet
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SFS-EN ISO 6892-1:2019 Metallien vetokoe 
huoneenlämpötilassa

R: jännitys

e: venymä

Rm: murtolujuus

A: murtovenymä
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SFS-EN ISO 148-1:2016 Metallien Charpyn 
iskukoe

• Testaus V- tai U-
lovikoesauvoilla, yleensä 
2 mm iskurin terän 
pyöristyksellä

• Iskun yhteydessä murtuvaan 
koesauvaan sitoutunut 
iskuenergia mitataan

27.10.2021 61

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/1/474062.html.stx


SFS-EN ISO 6506-1 Brinellin kovuuskoe

• Määrittelee kovametallikuulalla tehtävän 
metallien Brinellin kovuuskokeen kovuuteen 
650 HBW asti
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SFS-EN ISO 6506-1 Brinellin kovuuskoe

• Brinellin kovuus määritetään painuman halkaisijoiden d1

ja d2 perusteella kaavalla tai kovuusarvojen taulukosta 
(standardissa SFS-EN ISO 6506-4)
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SFS-EN ISO 6507-1:2018 Vickersin kovuuskoe

• Määrittelee neliöpohjaisella timanttipyramidilla tehtävän metallien 
Vickersin kovuuskokeen kolmella eri koevoiman alueella
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SFS-EN ISO 6507-1:2018 Vickersin kovuuskoe

• Vickersin kovuus määritetään painuman 
lävistäjien d1 ja d2 mittojen perusteella kaavalla 
tai kovuusarvojen taulukosta (standardissa 
SFS-EN ISO 6507-4:2018)
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SFS-EN ISO 6508-1:2016 Rockwellin
kovuuskoe

• Metallien kovuuskoe timanttikartio- tai kovametallikuulapaininkärjellä

HUOM. Metallisten materiaalien kovuusmittauksissa käytetään yleisimmin 
Rockwellin C-asteikkoa.
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SFS-EN ISO 6508-1:2016 Rockwellin
kovuuskoe

• Kovuus määritetään painamalla paininkärkeä ensin esivoimalla ja sen 
jälkeen lisävoimalla

• Kovuus määritetään painuman syvyyden 
pysyvän lisäyksen (h) avulla:
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SFS-EN ISO 16859-1:2016 Leebin kovuuskoe

• Standardi määrittelee metallien Leebin kovuuskokeen. 
Kokeessa materiaalin pintaan törmäytetään kuula, jonka 
nopeus ennen osumaa ja pinnasta kimpoamisen jälkeen 
mitataan. Koekappaleen kokeessa absorboima energia 
edustaa koekappaleen dynaamista Leebin kovuutta.

• Leebin kovuusarvon jälkeen esitetään tunnus ”HL” lisättynä 
yhdellä tai useammalla kirjaimella, jotka edustavat 
käytettävää kovuusmittaria, esim. 570 HLD, kun kovuuskoe 
tehdään tyypin D kovuusmittarilla
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SFS-EN ISO 18265 Metallien kovuusarvojen 
muuntaminen

• Määrittelee metallien 
kovuusarvojen muuntamisen 
periaatteet ja esittelee yleistietoja 
muunnostaulukoiden käytöstä

• Muunnokset 
kovuuskoemenetelmien välillä 
sekä kovuuden ja murtolujuuden 
välillä

Ote standardin SFS-EN ISO 18265 taulukosta 
A.1. Seostamattomien ja niukasti seostettujen 
terästen sekä valurautojen kovuus – kovuus
tai kovuus – murtolujuus muunnokset.
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Kemiallinen analysointi

• Lukuisia standardeja 
eri alkuaineiden 
määrittämiseen eri 
menetelmillä

• Yhteenveto 
kemiallisista 
menetelmistä 
teknisessä raportissa 
CEN/TR 10261:2018
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Muu aineenkoetus

• Teknologiset kokeet (muokattavuuskokeet esim. ohutlevyille 
tai putkille, raekoon tutkimus jne.)

• Sisäisten ja pintavirheiden havaitseminen rikkomattomilla 
aineenkoetusmenetelmillä (Non-Destructive Testing, NDT), 
esim. ultraääni-, tunkeumaneste-, magneettijauhe- ja 
pyörrevirtatarkastukset, radiografia, silmämääräinen tarkastus
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Alumiinit ja 
alumiiniseokset
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Alumiinien ja alumiiniseosten yleisstandardeja

• SFS-EN 515:2017
• määrittelee muokattavien alumiinien ja alumiiniseosten lämpökäsittelytilojen (O, T4, 

H112 jne.) merkityksen ja merkinnät

• SFS-EN 573-1:2005
• määrittelee muokattavien alumiinien ja alumiiniseosten numeeristen 

nimikejärjestelmän (esim. EN AW-6082)

• SFS-EN 573-2:1995
• määrittelee muokattavien alumiinien ja alumiiniseosten kemialliseen 

koostumukseen perustuvan nimikejärjestelmän (esim. Al Si1MgMn)

• SFS-EN 573-3:2019
• määrittelee muokattavien alumiinien ja alumiiniseosten kemialliset koostumukset ja 

saatavilla olevat tuotemuodot
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Alumiinit ja alumiiniseokset

Levytuotteet

SFS-EN 485-1:2016

Määrittelee yleisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen muokattujen 
alumiini- ja alumiiniseoslevyjen ja –nauhojen yleiset tekniset 
toimitusehdot.

SFS-EN 485-2 + A1:2018

Määrittelee osan 1 tuotteiden mekaaniset ominaisuudet.
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Alumiinit ja alumiiniseokset

Ote standardista SFS-EN 485-2 + A1:2018
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Alumiinit ja alumiiniseokset

SFS-EN 485-3:2003

Määrittelee yleisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen, kuumavalssaamalla 
muokattujen, alumiini- ja alumiiniseoslevyjen ja –nauhojen mitta- ja 
muototoleranssit.

SFS-EN 485-4:1994

Määrittelee yleisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen, kylmävalssaamalla 
muokattujen, alumiini- ja alumiiniseoslevyjen ja –nauhojen mitta- ja 
muototoleranssit.
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77

Alumiinit ja alumiiniseokset

Vedetyt tuotteet 

SFS-EN 754-1…8

• Standardisarja EN 754 esittää yleisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen 
vedettyjen alumiini- ja alumiiniseostankojen ja -putkien yleiset tekniset 
toimitusehdot (osa 1), mekaaniset ominaisuudet (osa 2) sekä mitta- ja 
muototoleranssit (osat 3…8). Standardi koskee tuotteita, jotka on ensin 
pursotettu ja sen jälkeen vedetty.
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Alumiinit ja alumiiniseokset

Pursotetut tuotteet 

SFS-EN 755-1…9

Standardisarja EN 755 esittää yleisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen 
pursotettujen alumiini- ja alumiiniseostankojen, -putkien ja profiilien 
yleiset tekniset toimitusehdot (osa 1), mekaaniset ominaisuudet (osa 2) 
sekä mitta- ja muototoleranssit (osat 3…9).
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Alumiinit ja alumiiniseokset

Vedetyt tuotteet 

SFS-EN 12020-1 ja SFS-EN 12020-2

• Seoksista EN AW-6060 ja EN AW-6063 valmistettaville 
tarkkuusprofiileille laadituissa standardeissa esitetään vaatimukset ja 
toleranssit näille tuotteille

• Standardien mukaiset tarkkuusprofiilit eroavat standardin EN 755-9 
mukaisista yleiseen käyttöön tarkoitetuista profiileista seuraavilta 
ominaisuuksiltaan:
• profiilit ovat tarkoitettuja pääasiassa arkkitehtonisiin käyttötarkoituksiin

• profiileilla on tiukemmat näkyvien pintojen pinnanlaatuvaatimukset

• suurin ympäri piirretyn ympyrän halkaisija CD on 350 mm

• profiilit on valmistettu tarkempien mitta- ja muototoleranssien mukaan.
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Alumiinivalut

• SFS-EN 1559-1:2011
• määrittelee valumetalleista valmistettujen valukappaleiden yleiset tekniset 

toimitusehdot

• SFS-EN 1559-4:2015
• määrittelee teknisten toimitusehtojen lisävaatimukset alumiiniseosvalukappaleille

• SFS-EN 1676:2020
• määrittelee uudelleen sulatettavien seostettujen alumiiniharkkojen seoksia koskevat 

vaatimukset

• SFS-EN 1706:2020 + A1:2021
• määrittelee alumiinivaluseosten kemiallisen koostumuksen rajat ja erillään valetun 

koesauvan mekaaniset ominaisuudet
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Kuparit ja kupariseokset
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Kuparimetallien yleisstandardeja

CEN/TS 13388:2020 + AC:2020:fi

Esittää yhteenvedon standardisoitujen kuparien ja kupariseosten 
kemiallisista koostumuksista ja saatavilla olevista tuotemuodoista
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Kuparimetallien yleisstandardeja

SFS-EN 1173:2008

• Esittää kuparimetallien pakollisten tuoteominaisuuksien kuvaamiseen 
käytettävän tilojen tunnusjärjestelmän
• esim. murtolujuus 500 MPa: 

Tanko EN 12164 – CuZn39Pb3 – R500 –…

• esim. kovuus 150 HBW: Levy EN 1652 – CuZn37 – H150 –…

SFS-ISO 1190-1:1999

• Esittää kuparin ja kupariseosten kemialliseen koostumukseen 
perustuvan nimikejärjestelmän (esim. CuZn37, CuAg0,04)

SFS-EN 1412:2016

• Esittää eurooppalaisten kuparien ja kupariseosten numeerisen 
nimikejärjestelmän (esim. CW508L, CW011A)
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Kuparituotteiden standardeja

SFS-EN 1057 + A1:2010 Saumattomat pyöreät kupariputket LVI-
käyttöön

• määrittelee saumattomien pyöreiden kupariputkien vaatimukset, 
näytteenoton, testausmenetelmät ja toimitusmuodot. Standardia 
sovelletaan putkille, joiden ulkohalkaisijat ovat välillä 6...267 mm, 
seuraavissa käyttökohteissa: 
• kylmän ja lämpimän käyttöveden jakeluverkostot

• vesikiertoiset lämmitysjärjestelmät, sisältäen lämmityselementit (lattia-, seinä-, 
kattolämmitys)

• rakennusten kaasumaisten ja nestemäisten polttoaineiden jakeluputkistot 

• jäteveden viemäröinti. 

• Standardia sovelletaan myös edellä mainittuihin kohteisiin tarkoitetuille 
putkille, jotka aiotaan esieristää ennen käyttöä.
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Kuparituotteiden standardeja

SFS-EN 1652:1998 Levyt, nauhat ja pyörylät yleiseen käyttöön

• Määrittelee yleiseen käyttöön tarkoitettujen kupari- ja 
kupariseoslevyjen, -nauhojen ja -pyörylöiden kemiallista 
koostumusta, ominaisuuksia sekä mitta- ja muototoleransseja 
koskevat vaatimukset.

• Standardissa esitetään myös tämän standardin 
vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevat näytteenoton 
ja testauksen vaatimukset, sekä toimitusehtoja koskevat 
vaatimukset
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Kuparituotteiden standardeja

SFS-EN 1982:2017 Valuharkot ja valukappaleet

• Määrittelee kuparimetallien kemiallisen koostumuksen, 
mekaaniset ominaisuudet ja muut ominaisuudet. Tässä 
standardissa määritellään myös näytteenottoa ja 
vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa käytettäviä 
koemenetelmiä koskevat vaatimukset
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Kuparituotteet sähkötekniseen käyttöön

SFS-EN 13599:2014 Kuparilevyt ja -nauhat

SFS-EN 13600:2021 Saumattomat kupariputket

SFS-EN 13601:2021 Kuparitangot ja -langat

SFS-EN 13602:2013 Sähköjohtimissa käytettävä vedetty pyöreä kuparilanka

SFS-EN 13604:2013 Tuotteet puolijohde-, elektroniikka- ja tyhjösovelluksiin

SFS-EN 13605:2021 Kupariprofiilit ja -profiililangat
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