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• SFS-käsikirja 19: Metrologian peruskäsitteet & SI-opas
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 Yksityiskohtia

 Oikeinkirjoitus
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SFS:n tekniset komiteat  ja seurantaryhmät seuraavat alansa 

kansainvälistä (ISO) ja eurooppalaista (CEN) standardisointitoimintaa, 

vastaavat Suomen kannanotoista standardiehdotuksiin, huolehtivat 

tarvittavien asiantuntijoiden nimeämisestä työryhmiin ja osallistumisesta 

eurooppalaisiin ja kansainvälisiin kokouksiin.

Suomen Standardisoimisliiton Mittayksikkökomitean (TK 102) tehtävänä 

on toimia suureisiin ja mittayksiköihin ja niiden terminologiaan liittyvissä 

asioissa kansallisena asiantuntijaelimenä. 

Komitea osallistuu P-jäsenenä ISO/TC 12:n ”Quantities and units” 

työhön sekä seuraa kansainvälistä kehitystä ja ottaa kantaa esityksiin 

kansallisten tarpeiden mukaan.

Mittayksikkökomitea
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• Merkittävin standardisarja komitean toimialalla on 

ISO 80000 ”Suureet ja yksiköt”

• Mittayksikkökomitea huolehtii myös tarvittavien kansallisten SFS-

standardien laadinnasta sekä tekee päätökset standardien 

kääntämisestä

• ISO/TC 12 on tekemässä standardisarjan ISO 80000” Quantities and 

units”  kokonaisuudistusta

• Uudistustyötä varten on perustettu ISO/TC 12 alaisuuteen erillinen 

työryhmä WG19, johon Suomi on nimennyt asiantuntijoita

• Useita ISO 80000-sarjan uudistettuja standardeja oli lausunnolla 

vuonna 2016

• Mittayksikkökomitea on pyrkinyt vaikuttamaan tulevien 

standardiluonnosten sisältöön jo varhaisessa vaiheessa

Mittayksikkökomitea
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Yhteystiedot:

Sihteeri Kati Heiskanen @sfs.fi

Puheenjohtaja Sari Saxholm @vtt.fi

Mukaan mahtuu, tervetuloa! 

Mittayksikkökomitea
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Lausuntopyyntöportaali: http://lausunto.sfs.fi
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SFS-käsikirja 19:

Metrologian peruskäsitteet
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Käsikirja on uudistunut:

AIEMMIN:

SFS-käsikirja 19: Suureet ja yksiköt. SI-mittayksikköjärjestelmä

NYT:

SFS-käsikirja 19: Metrologian peruskäsitteet

Mikä muuttui?

• Ulkonäkö

• Sisältö

• Suurin osa aiemman käsikirjan standardeista on kumottu

SFS-käsikirja 19:

Metrologian peruskäsitteet
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AIEMMIN:

• SFS 3700: Metrologia. Perus- ja yleistermien sanasto. 1998. 3. painos

• SFS-ISO 1000 + A1: SI-yksiköt sekä suositukset niiden kerrannaisten ja 

eräiden muiden yksiköiden käytöstä. 1999. 1. painos

• SFS-ISO 31-0 + A1: Suureet ja yksiköt. Osa 0: Yleiset periaatteet. 1999. 1. 

painos

• SFS-ISO 31-11: Suureet ja yksiköt. Osa 11: Matemaattiset merkinnät 

fysikaalisissa tieteissä ja tekniikassa. 1999. 1. painos

• SFS-ISO 10012-1 EN 30012-1: Mittauslaitteiston 

laadunvarmistusvaatimukset. Osa 1: Mittauslaitteiston metrologinen 

varmennusjärjestelmä. 1994. 1. painos päivitetty (10012), ei mukana

• SFS 4508: Prosentti ja promille. Käsitteet ja käyttö. 1994. 2. painos päivitetty

• SFS-IEC 27-3: Logaritmiset suureet ja yksiköt. 1991. 1. painos -> 60027-3, ei

• SFS 3991: Suureet ja yksiköt. Massa ja voima. 1991. 2. painos päivitetty

• SFS 2964: Standardiluvut. Perusarvot. Tarkat arvot. Pyöristetyt arvot. 1973. 

(2. korjattu painos 1981-09-02) voimassa, ei mukana

SFS-käsikirja 19:

Metrologian peruskäsitteet
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NYT:

• SFS-OPAS 99: Kansainvälinen metrologian sanasto (VIM). Perus- ja 

yleiskäsitteet sekä niihin liittyvät termit. 2010

• Lakisääteisen metrologian kansainvälinen sanasto (VIML). 2013

• SFS-EN ISO 80000-1: Suureet ja yksiköt. Osa 1. Yleistä. 2013. 1. 

painos

• SFS-EN ISO 80000-2: Suureet ja yksiköt. Osa 2. Luonnontieteissä ja 

tekniikassa käytettävät matemaattiset merkit ja tunnukset. 2013. 1. 

painos

• SFS-EN ISO 80000-8: Suureet ja yksiköt. Osa 8: Akustiikka. 2008. 1. 

painos

• SFS 3880: Suureet ja yksiköt. Paine. 2012. 3. painos

• SFS 3991: Suureet ja yksiköt. Massa ja voima. 2012. 3. painos

• SFS 4507: Suureet ja yksiköt. Lämpötila. 2012. 2. painos

• SFS 5348: Suureet ja yksiköt. Kosteus. 2012. 3. painos

• SFS 4508: Prosentti ja promille. Käsitteet ja käyttö. 1994. 2. painos

SFS-käsikirja 19:

Metrologian peruskäsitteet
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NYT:

• SFS-OPAS 99 (VIM)

• Lakisääteisen metrologian 

kansainvälinen sanasto (VIML)

• SFS-EN ISO 80000-1

• SFS-EN ISO 80000-2

• SFS-EN ISO 80000-8

• SFS 3880

• SFS 3991

• SFS 4507

• SFS 5348

• SFS 4508

SFS-käsikirja 19:

Metrologian peruskäsitteet
AIEMMIN:

• SFS 3700

• SFS-ISO 1000 + A1

• SFS-ISO 31-0 + A1

• SFS-ISO 31-11

• SFS-ISO 10012-1 EN 30012-1 

päivitetty (10012), ei mukana

• SFS 4508 päivitetty

• SFS-IEC 27-3 -> 60027-3, ei 

mukana

• SFS 3991 päivitetty

• SFS 2964 voimassa, ei mukana
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SI-opas
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• Kansainvälisten standardisointijärjestöjen  yhteinen alakohtaisten 

suurestandardien sarja ISO/IEC 80000 valmistui joulukuussa vuonna 

2009, ja sen kahden ensimmäisen osan suomennokset vahvistettiin 

syksyllä 2010  SFS-standardeiksi

• Muutos oli niin mittava , että myös SI-oppaan perusteellinen 

uudistaminen tuli välttämättömäksi

• Vuonna 2013 valmistuneessa 6. painoksessa oppaan yleinen 

rakenne on säilytetty, mutta teksti on muutettu uusien standardien 

mukaiseksi

• Laadinnassa on pyritty ottamaan huomioon myös opetusalalla ja 

elinkeinoelämässä tapahtunut kehitys

• Oppaasta tuli edeltäjiään laajempi

SI-opas, sisältö
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• Luku 1 toteaa SI-järjestelmän alkuperän ja merkityksen sekä sen 

kansainvälisen ja kansallisen aseman

• Luvuissa 2 - 4 esitellään järjestelmän periaatteet, peruskäsitteet ja 

terminologia

• Luku 5 käsittelee lyhyesti SI-järjestelmään kuulumattomien ”muiden 

yksiköiden” asemaa (uusi standardi tunnustaa niiden käytön 

väistämättömänä tosiasiana)

• Luvun 6 kirjoitusohjeissa tarkastellaan suureiden, yksiköiden ja niiden 

tunnusten merkintätapoja ja käyttöä suomenkielisessä esityksessä

• Luku 7 esittelee yksitellen tärkeimmät eri aloilla käytetyt suureet

SI-opas, sisältö
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• Kullekin suureelle esitetään suurenimi ja tunnus sekä sen 

merkityksen lyhyt luonnehdinta

• Kerrotaan suureen SI-yksikön tunnus ja nimi

• Suureen yleisimmät käytössä olevat ”muut yksiköt” 

muunnoskertoimineen esitetään jaettuina kolmeen luokkaan:

 Lisäyksiköt, jotka on hyväksytty SI-yksiköiden rinnalla pysyvään 

tai tilapäiseen käyttöön erityisaloilla. 

 Yksiköt, joita ei niiden merkityksen vuoksi ole luokiteltu 

vanhentuneiksi tai poistuviksi.

 Vanhentuneita tai poistuviksi luokiteltuja yksiköitä, joita vielä 

esiintyy kirjallisuudessa.

SI-opas, sisältö, luku  7
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Yksityiskohtia ja 

oikeinkirjoitusta
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SFS-EN ISO 80000-1 mukaan ”yksikön tunnukseen ei saa liittää 

mitään lisämerkkiä antamaan tietoja suureen erityisluonteesta tai 

kyseessä olevasta mittauksesta”

• Esim. kWp, joka esiintyy usein teksteissä kuvaamassa vaikkapa 

aurinkopaneeleiden suorituskykyä

• kW on kilowatin tunnus, mutta mikä on p?

Yksityiskohtia ja oikeinkirjoitusta
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• Se vaikuttaa alaindeksiltä, mutta on kirjoitettu samalle riville yksikön 

tunnuksen kanssa, vertaa kWh

• Todellisuudessa tämä outo p tulee englannin sanasta peak ja 

tarkoittaa huippua

• Kaikki kilowatit tuotantotavasta riippumatta ovat kuitenkin aina 

samansuuruisia

• Esimerkkitapauksessa (kWp) on haluttu yrittää ilmaista, että kyseessä 

on aurinkopaneelin tai -järjestelmän tuottama huipputeho Pmax (tai Pp)

• Lisämääreet kuuluvat itse suureeseen eivätkä yksikköön!

• ISO-standardissa on valaistu asiaa esimerkein:

Umax = 500 V, ei U = 500 Vmax

kWp?
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• Suureiden ja yksikköjen tunnukset eivät ole tavanomaisia kieleen 

sidottuja lyhenteitä (abbreviations) vaan kansainvälisesti 

standardisoituja kielestä riippumattomia tunnuksia (symbols)

• Esimerkiksi:

 sekunnin tunnus on s (ei sec, sek tai sek.)

 minuutin tunnus on min (ei min.)

 tunnin tunnus on h (ei t, joka on tonnin tunnus!)

Näitä kansainvälisiä tunnuksia tulisi käyttää ainakin teknisissä ja 

tieteellisissä yhteyksissä.

Tunnus on tunnus, ei lyhenne
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• Samasta käsitteestä käytetään sekaisin termejä valon määrä, 

valaistus, valaistusteho, valoteho ja valovirta

• Kaunokirjallisuudessa samaa tarkoittavien sanojen rinnakkainen 

käyttö toki rikastuttaa tekstiä, mutta teknisessä ohjeessa kannattaisi 

suosia johdonmukaisesti täsmällisesti määriteltyjä termejä

• Edellä olevassa termiluettelossa viimeinen eli valovirta on ainoa oikea 

(esitetty mm. SI-oppaassa ja standardeissa)

• Puhutaan myös välillä valaistuksen voimakkuudesta ja välillä 

valaistusvoimakkuudesta: aina ei selviä, tarkoitetaanko valaistuksen 

voimakkuudella valaistusvoimakkuutta vai valovirtaa

valovoima (kandela, cd)

valovirta (luumen, lm) Huomaa, että luumenissa on kaksi uu:ta

valaistusvoimakkuus (luksi, lx)

Lamppukaupassa
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• Suureiden ja yksiköiden nimet ovat yleisnimiä, vaikka ne olisi johdettu 

erisnimistä

• Ne kirjoitetaan isolla alkukirjaimella vain virkkeen alussa:

Voiman SI-yksikkö on newton. Newton on voiman SI-yksikkö.

• Myös suurenimi celsiuslämpötila ja yksikkö celsiusaste kirjoitetaan 

pienellä

• Myös pascal pienellä (ja baarissa on kaksi aa:ta!)

• Poikkeuksena suurenimet, joissa erisnimi on genetiiviattribuuttina, 

esim. Machin luku ja Reynoldsin luku

Yleisnimiä
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Kiitos mielenkiinnosta!

Lähteet:

 SFS-käsikirja 19 (2015)

 SI-opas (2013)

 www.sfs.fi

 Kaarle Kurki-Suonio: Uusi SI-opas SFS Tiedotus. 2013

 Tuomo Ilomäki: Mikä ihmeen kWp? Sähkö & Tele 2016

 Tuomo Ilomäki: Lamppukaupassa luumenit syrjäyttävät watit Terminfo 2015

P.S. Muista myös tämä:
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