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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena oli vertailevan tutkimuksen suorittaminen 

puutavaran kestävyyttä käsittelevien standardien suhteen. Käsiteltävien 

standardien aiheina olivat laho, home ja sinistymä. Työn toimeksiantaja oli 

Koskisen Oy. 

Tavoitteena oli tutkia ja verrata mitä lahoa, hometta ja sinistymää testaavia 

standardeja on saatavilla. Sopivien standardien löydyttyä niitä vertailtiin yhdessä 

Koskisen Oy:n jo olemassa olevien standardien kanssa. 

Työn lopputuloksena luotiin taulukko, jossa työhön valittuja standardeja voidaan 

verrata keskenään. Luodun taulukon ja toimintaperiaatekuvien avulla 

asianomaisia standardeja voidaan tutkia ja vertailla alustavasti ilman kokonaisten 

standardien lukemista. 
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ABSTRACT 

 

The subject of this thesis was to carry out a comparative research related to the 

standards concerning the durability of wood. The subjects of the standards were 

decay, mold and blue stain (sap stain). The thesis was commissioned by Koskisen 

Oy. 

The objective was to find out and study what kind of standards for testing rot, 

mold and blue stain can be found around the world. When suitable standards were 

found, they were compared with the existing standards of Koskisen Oy. 

A comparative table was created as the end result of this work. It can be used for 

comparing the chosen standards with each other. Using the comparative table and 

diagrams created in this thesis it is possible to study and make a quick comparison 

of the relevant standards without reading the complete standard. 

  

Key words: decay, mold, blue stain, sap stain, standard, wood preservation, 

durability of wood 



Termejä ja lyhenteitä 

 

- Agar (l. agar-agar): Punalevistä eristetty polysakkaridiseos. Käytetään 

mm. mikrobien viljelyaineena.  

- Akkreditoitu: valtuutettu 

- CE-merkintä: Merkintä, joka osoittaa, että tuote on EU:n uuden 

lähestymistavan direktiivien mukainen. 

- CEN (European Committee for Standardization): 

Eurooppalainen, kaikki muut paitsi sähkö- ja telealan kattava 

standardisoimisjärjestö. 

- CENELEC (European Committee For Electrotechnical Standardization): 

Vuonna 1973 perustettu eurooppalainen sähköalan standardisoimisjärjestö. 

- DIS (Draft International Standard): Ehdotus kansainväliseksi ISO-

standardiksi. 

- EFTA (European Free Trade Association): Euroopan vapaakauppajärjestö 

- EN (European Standard): Eurooppalainen standardi, joka on laadittu joko 

CEN:ssä, CENELEC:ssä tai ETSI:ssä. 

- ENV (European Prestandard): Eurooppalainen esistandardi, joka on 

laadittu joko CEN:ssä tai CENELEC:ssä (ei laadita enää, vastaava julkaisu 

on nykyisin TS) 

- ETSI (European Telecommunications Standards Institute): 

Eurooppalainen telealan standardisoimisjärjestö. 

- FDIS (Final Draft International Standard): Lopullinen ehdotus 

kansainväliseksi standardiksi 

- fi (standardin tunnuksessa): Suomenkielinen julkaisu 

- fungisidi: Sieniä tappava aine 

- ICS -luokitus: kansainvälinen alakohtainen standardien luokitus 

- Inokulointi: Pieneliöiden, mikrobien yms. aineiden siirtoa ja istutusta 

erilaisille kasvualustoille. 

- INSTA (INternordisk STAndardisering): Pohjoismainen 

standardisointiyhteistyö. 

- ISO (International Organization for Standardization): Kansainvälinen 

standardisoimisjärjestö. 

- ISO 9001 sertifikaatti: ISO:n laadunhallintastandardi 

http://fi.wikipedia.org/wiki/1973
http://fi.wikipedia.org/wiki/Eurooppa
http://fi.wikipedia.org/wiki/Eurooppa


- mandaatti: EU:n toimeksianto CEN:lle ja/tai CENELEC:lle tiettyjen 

standardien laatimiseksi. 

- New Approach: EU:n uusi lähestymistapa lainsäädännön laatimisessa – 

direktiiveissä esitetään vain olennaiset vaatimukset ja tekniset ratkaisut 

standardeissa. 

- NSB (National Standards Body), NSO (National Standards Organization): 

kansallinen standardisoimisjärjestö. 

- Retentio: Pidättyminen; tässä tapauksessa kyllästeen pysyminen 

puuaineessa 

- Round robin testing: Esimerkiksi standardien validointivaiheessa 

käytetty menetelmä, jossa useat eri tekijät/laboratoriot käyttävät samaa 

testausmenetelmää, jonka jälkeen saatujen tulosten yhteneväisyyttä 

vertaillaan. 

- SFS - Suomen Standardisoimisliitto SFS ry: Standardisoinnin 

keskusjärjestö Suomessa 

- SI (Système International d'Unités): Kansainvälinen 

mittayksikköjärjestelmä. 

- Standardi: Toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu. 

- TC (Technical Committee): Tekninen komitea 

- TS (Technical Specifications): Ohjeellinen asiakirja, joka ei täytä EN-

standardin vaatimuksia.  
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1 JOHDANTO JA TYÖN TAVOITTEET 

Tässä Koskisen Oy:lle tehtävässä vertailutyyppisessä opinnäytetyössä on 

tarkoituksena tutkia ja vertailla lahoa, hometta ja sinistymää käsitteleviä 

standardeja. Standardien EN 113 (laho), EN 152 (sinistymä) ja ASTM D3273 

(home) lisäksi tarkoituksena on etsiä muita samankaltaisia standardeja ja 

sisällyttää sopivimmat niistä mukaan vertailuun.  

Edellä mainittuja aihepiirejä käsitteleviä standardeja etsittiin tässä työssä 

maailmanlaajuisesti. Sopivimmat standardit valittiin yhdessä Koskisen Oy:n 

yhteyshenkilön Maria Roudon kanssa. Kunkin standardin tärkeimmät piirteet 

kartoitettiin ja niistä muodostettiin kokonaisuus, jossa eri standardien keskinäinen 

vertailu on vaivatonta ja nopeaa. 

Koskisen Oy:ssä toteutetaan laadunvalvontaa ISO 9001 -sertifikaatin mukaisesti. 

Tämä edellyttää jatkuvaa laadunvalvontaa eri standardien mukaisesti. Jo erilaisia 

laho-, home- ja sinistymästandardeja on huomattava määrä ja tämän työn avulla 

niiden kenttää pyritään hahmottamaan tarkemmin ja saadaan selville muita 

mahdollisia vaihtoehtoja kyseisen osa-alueen laaduntarkkailuun. 

Koskisen Oy toimitti työhön valitut standardit. Standardit oli opiskeltava 

huolellisesti ja kunkin toimintaperiaate ja muut ominaisuudet oli tehtävä itselle 

hyvin selväksi. Perusteellinen tutustuminen standardeihin ja niiden 

suomentaminen helpottivat työskentelyä. Piirtämistäni toimintaperiaatekuvista oli 

myös paljon apua kunkin standardin kokonaisuuden hahmottamisessa. 

Työn alkuosassa kerrotaan yleisesti standardeista, niihin liittyvistä käsitteistä ja 

standardien etsimisestä. Loppuosiossa kerrotaan valituista standardeista ja 

vertailun toteuttamisesta.  

Standardeja löytyi paljon ja niiden suuri lukumäärä tuotti vaikeuksia. Lopulta 

vertailuun valikoitui kahdeksan standardia. Standardien tutkiminen eteni 

suunniteltua hitaammin, ja tämä olikin työn hitain vaihe, sillä tein jokaisesta 

standardista vapaan suomennoksen vertailun ja ymmärtämisen helpottamiseksi. 

Lopuksi tein taulukon, jossa ovat kaikki kahdeksan standardia ja niiden 

tärkeimmät vertailuun otetut tiedot taulukoituna. 
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2 YLEISTÄ STANDARDEISTA 

Standardisoinnissa on kyse yhteisten toimintatapojen laatimisesta. Sen tarkoitus 

on helpottaa viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien elämää. 

Standardisoinnilla lisätään tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojellaan 

kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpotetaan kotimaista ja kansainväistä kauppaa. 

(SFS Ry. 2014a.) 

2.1 Standardi pähkinänkuoressa 

Standardi on yhteinen menettelytapa toistuvaan toimintaan. Standardit ovat 

normatiivisia asiakirjamuotoisia ohjeita, joissa kerrotaan seikkaperäisesti, kuinka 

jokin asia tulisi tehdä. Testiluontoisista standardeista saadut testitulokset ovat 

vertailukelpoisia vain jos testauksen tekee akkreditoitu laitos. Standardi on jonkin 

organisaation laatima (esimerkiksi ISO, DIN, EN) ja standardisoinnista 

huolehtivan viranomaisen, järjestön tai muun tunnustetun elimen hyväksymä. 

Standardin alkuperä selviää sen nimessä olevasta tunnuksesta (Taulukko 1). 

Standardit ovat luonteeltaan suosituksia, mutta viranomaiset saattavat edellyttää 

niiden käyttöä.  Standardissa voidaan esittää vaikkapa teollisuustuotteiden 

ominaisuuksia, valmistus- ja testausmenetelmiä tai luonnontieteellisiä suureita ja 

yksikköjä koskevia sääntöjä, ohjeita tai määritelmiä. Standardi voi olla 

kansallinen tai kansainvälinen. Standardien tyyppejä ovat muun muassa laatu-, 

menetelmä-, tuotestandardi. Standardeja on olemassa kymmeniltä eri aloilta ja ne 

on ryhmitelty kansainvälisen ICS-luokituksen mukaan. (SFS Ry. 2014b.) 
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Taulukko 1. Esimerkkejä eri järjestöjen standardien tunnuksista (SFS Ry. 2014a.) 

 

Standardin 

tunnus Maa Standardisoimisjärjestö 

ANSI USA American National Standards Institute 

AS Australia Standards Australia (SAA) 

ASTM USA American Society for Testing and Materials 

BIS Intia Bureau of Indian Standards 

BS Iso-Britannia    British Standards Institution (BSI) 

DIN Saksa DIN Deutsches Institut für Normung 

DS Tanska Dansk Standard 

GB Kiina Guobiao Standards 

GOST R Venäjä 

Committee of the Russian Federation for 

Standardization, Metrology and Certification 

JIS Japani Japanese Industrial Standards Committee (JISC) 

NEN Alankomaat The Netherlands Standardization Institute 

NF Ranska Association française de Normalisation (AFNOR) 

NS Norja Standard Norge 

SFS Suomi Suomen Standardisoimisliitto SFS 

SS tai SIS Ruotsi SIS – Standardiseringen i Sverige 

UNI Italia Italian Organisation for Standardization 

VDE Saksa Verband Deutscher Elektrotechniker 

VDI Saksa Verband Deutscher Ingenieure 

ÖNORM Itävalta Österreichisches Normungsinstitut (ON) 

 

2.2 Standardien historiaa lyhyesti 

Standardeja on ollut kirjatun historian alusta lähtien. Jotkin niistä luotiin 

kuninkaallisesta määräyksestä. Esimerkiksi vuonna 1120 Englannin kuningas 

Henrik I standardisoi mittayksikön, joka perustui hänen kyynärvartensa mittaan. 

Kehittyvä merenkulku, löytöretket ja ennen muuta kaupankäynti pakottivat 

kehittämään yhteisesti hyväksyttyjä mittoja, painoja ja vaihdannan välineitä. 

Yhteiset symbolit auttoivat osapuolia ymmärtämään toisiaan kielestä ja 

kielitaidosta riippumatta. (SFS Ry. 2014c.) 
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2.2.1 Esimerkkejä varhaisista standardeista 

Aikaisimpia esimerkkejä standardisoinnista on kalenterin luominen. Muinaiset 

sivilisaatiot tukeutuivat taivaankappaleiden liikkeisiin sopivien istutusaikojen, 

sadonkorjuun, juhlapyhien ja tärkeiden tapahtumien ajoittamisessa. (ANSI 2011.) 

Yli 20 000 vuotta sitten Euroopassa jääkauden esi-isämme tekivät ensimmäiset 

alkeelliset yritykset pysyä selvillä päivien kulusta raaputtamalla viivoja luoliin ja 

kaivertamalla koloja keppeihin ja luihin. Myöhemmin kun sivilisaatiot kehittyivät 

maatalouteen ja alkoivat viljellä maitaan, tarvittiin tarkempia tapoja 

kausivaihtelujen ennakoimiseen. Sumerialaiset suunnittelivat nykyistä 

kalenteriamme muistuttavan kalenterin jo 5000 vuotta sitten. Kalenterissa vuosi 

jakautui 30 päivän mittaisiin kuukausiin. Jokainen päivä jakautui 12 tuntiin ja 

jokainen tunti 30 minuuttiin. Ensimmäisenä 365 päiväisen kalenterin kehittivät 

egyptiläiset. (ANSI 2011.) 

2.2.2 Esimerkkitapaus teollistuvasta maailmasta 

Teollisen vallankumouksen kynnyksellä 1800-luvulla kasvanut kysyntä 

tavaroiden kuljettamiseen paikasta toiseen johti kuljetustapojen kehittymiseen. 

Rautateiden keksiminen toi nopean, taloudellisen ja tehokkaan keinon tuotteiden 

kuljettamiseen maiden halki. Tämän tehokkuuden toteutuminen voitiin saavuttaa 

raideleveyden standardoinnin myötä, jolla määritettiin yhtenäinen etäisyys 

kiskojen välille. Amerikan varhainen junaliikenne kärsikin ongelmista; ajanhukan 

ja ylimääräisen vaivan muodossa; silloin kun Amerikassa ei vielä käytetty 

standardoitua raideleveyttä. (ANSI 2001.) 

2.2.3 1900-luku ja esimerkki erään kansallisen standardin synnystä 

Vuonna 1904 syttyi tulipalo John E. Hurst & Company -rakennuksen kellarissa 

Baltimoressa. Kun palo oli levinnyt koko rakennukseen, se siirtyi rakennuksesta 

toiseen, kunnes palolla oli vallassaan 80 korttelin kokoinen alue kaupungista. 

Tulipalon taltuttamiseksi vahvistuksia saatiin kutsuttua New Yorkista, 

Philadelphiasta ja Washingtonista, mutta turhaan. Heidän paloletkunsa eivät olleet 

yhteensopivia Baltimoren palopostien kanssa. Palomiehet katsoivat avuttomina, 
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kun liekit levisivät, tuhoten lopulta noin 2500 rakennusta, palon kestäessä yli 30 

tuntia. (ANSI 2001.) 

Oli selvää, että uusi kansallinen standardi tulisi kehittää vastaavien tapahtumien 

välttämiseksi. Tuohon asti jokaisella kunnalla oli omat standardinsa palokaluston 

suhteen. Tämän seurauksena tutkittiin yli 600 paloletkun liitintä ympäri maan, ja 

vuotta myöhemmin luotiin kansallinen standardi yhdenmukaisuuden takaamiseksi 

palokaluston suhteen. (ANSI 2001.) 

2.3 EN-standardit 

Eurooppalainen standardi eli EN-standardi on standardi, jonka on hyväksynyt yksi 

seuraavista tunnustetuista Eurooppalaisista standardisointiorganisaatioista (ESO): 

CEN, CENELEC tai ETSI. EN-standardi valmistellaan kaikkien asianomaisten 

osapuolten läpinäkyvän, avoimen ja yhteisymmärrykseen perustuvan prosessin 

kautta.  

Eurooppalaiset standardit ovat keskeinen osa Euroopan yhtenäismarkkinoita. 

Vaikkakin ne ovat varsin teknisiä ja usein tuntemattomia yleisölle ja 

tiedotusvälineille, ne ovat yksi tärkeimmistä asioista liiketoiminnassa. Jotkin 

organisaatiot mieltävät standardit usein tylsiksi ja tarpeettomiksi, mutta 

todellisuudessa ne ovat todella ratkaisevia kaupankäynnin suorittamisen kannalta, 

ja niiden näkyvyys onkin suuri valmistajien keskuudessa Euroopassa ja sen 

ulkopuolella.  

Eurooppalaiset standardit koskevat tuotteita, palveluita ja järjestelmiä. 

Nykypäivänä standardeja ei luoda ainoastaan teknisiin tarkoituksiin vaan niistä on 

tullut myös kanavia, joilla pyritään lisäämään sosiaalista osallisuutta ja 

sitoutumista tekniikkaan sekä lähentymistä ja yhteentoimivuutta kasvavilla 

markkinoilla eri toimialoilla. (CEN 2014.) 

Alla on lueteltu CEN jäsenmaat: 

- kaikki EU:n jäsenvaltiot 

- kolme EFTA jäsenmaata (Islanti, Norja, Sveitsi) ja lisäksi 

- Makedonia 
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- Turkki. 

2.3.1 EN-standardin luominen 

EN-standardin luomista ohjaavat periaatteet yksimielisyydestä, avoimuudesta, 

läpinäkyvyydestä, kansallisesta sitoutumisesta ja teknisestä yhdenmukaisuudesta. 

CEN-standardit vahvistetaan Suomessa SFS-EN-standardeiksi. Luomiseen kuuluu 

seuraavat vaiheet: 

Ehdotus EN-standardin luomisesta: Mikä tahansa asianomainen osapuoli voi 

tehdä esityksen CEN:lle. Useimmat standardisointityöt ehdotetaan kansallisen 

standardisointielimen kautta. 

Ehdotuksen hyväksyminen: Kun EN-kehittämisprojekti on hyväksytty CEN:n 

teknisen elimen tai CEN:n teknisen lautakunnan puolesta, tulee jäsenmaiden 

laittaa pitoon kaikki kansallinen toiminta aihealueen puitteissa. Tämä tarkoittaa 

sitä, että he eivät aloita uusia hankkeita eivätkä tarkista nykyisiä standardeja 

kansallisella tasolla. Tämä velvoite on nimeltään ”standstill”. 

Laatiminen: EN-standardi laaditaan CEN:n teknisen elimen asiantuntijoiden 

toimesta. 

CEN kysely –julkinen kommentointi kansallisella tasolla: Kun EN-luonnos on 

valmisteltu, se julkaistaan julkiselle kommentoinnille. Prosessista käytetään 

nimitystä ”CEN Enquiry”. Julkisen huomautusvaiheen aikana kuka tahansa asiasta 

kiinnostunut (esimerkiksi valmistajat, viranomaiset ja kuluttajat) voivat 

kommentoida luonnosta. Näkemykset kootaan yhteen kansallisten CEN-jäsenten 

toimesta ja analysoidaan CEN:n teknisen elimen toimesta. 

Hyväksyntä painotetulla äänestyksellä: CEN Enquiry -vaiheen aikana saatujen 

huomioiden pohjalta laaditaan lopullinen versio. Se lähetetään kansallisille CEN-

jäsenille painotettuun muodolliseen äänestykseen. 

EN-standardin julkaiseminen: Julkaisemisen jälkeen eurooppalaiselle 

standardille annetaan kansallisen standardin asema kaikissa CEN jäsenmaissa. 
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Voimaantullut EN-standardi poistaa käytöstä minkä tahansa sen kanssa 

ristiriidassa olevan standardin. 

EN-katsaus: Sen varmistamiseksi, että EN-standardi on edelleen ajankohtainen, 

se on tarkistettava vähintään viiden vuoden kuluessa sen julkaisemisesta.  

Tämä tarkastelu johtaa EN-standardin vahvistamiseen, muuttamiseen, 

tarkistamiseen tai peruuttamiseen. (CEN 2014.) 

2.3.2 EN-standardit Euroopan ulkopuolella 

Eurooppalaiset standardit laaditaan globaalista näkökulmasta. CEN on 

allekirjoittanut Wienin sopimuksen ISO:n kanssa, jonka kautta eurooppalaiset ja 

kansainväliset standardit voidaan kehittää rinnakkain. Noin 30 % EN-

standardeista CEN:n kokoelmassa ovat identtisiä ISO-standardien kanssa. Näillä 

EN ISO -standardeilla on kaksinkertainen etu: niillä on automaattinen ja 

identtinen täytäntöönpano kaikissa CEN jäsenmaissa, ja ne ovat 

maailmanlaajuisesti sovellettavissa. (CEN 2014.) 
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3 KOSKISEN OY 

Koskisen on vuonna 1931 perustettu suomalainen, kansainvälisesti toimiva 

perheyritys. Koskisen valmistaa ja markkinoi puutuoteteollisuuden tuotteita 

rakennus-, huonekalu- ja kuljetusvälineteollisuudelle. Koskisen toimialat ovat 

puunhankinta (Koskitukki Oy), sahateollisuus, vaneriteollisuus, 

lastulevyteollisuus, koivutuoteteollisuus (Vilkon Oy), taloteollisuus ja 

sisustustuotteet. Lähes 100 vuoden aikana yritys on kehittynyt kansainväliseksi 

puun ammattilaiseksi, joka työllistää monta sataa henkilöä kotimaassa. Konsernin 

liikevaihto on noin 180 miljoonaa euroa (2012), josta viennin osuus on yli puolet. 

(Wikipedia 2014.) 

3.1 Opinnäytetyön toimeksiantaja 

Koskisen Oy toimii työssä toimeksiantajana. Yrityksen puolelta työssä on apuna 

yhteyshenkilö, joka opastaa työn tekemisessä ja toimittaa tutkittavat standardit. 

Yhteyshenkilön kanssa pohditaan myös vertailuun otettavat standardit ja muita 

työn sisältöä koskevia asioita. 

3.2 Koskisen Oy ja standardit 

Koskisen Oy:llä on käytössään laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä on tärkeä 

tuotteiden laadun kannalta. Laatujärjestelmän käyttö edellyttää 

laadunvalvontasuunnitelmaa ja kolmatta (akkreditoitua) osapuolta valvomaan, että 

laadunvalvontasuunnitelmaa toteutetaan. Yrityksellä on käytössään voimassa 

oleva sertifikaatti laadunvalvonnasta ISO 9001 mukaan. Se edellyttää päivittäistä 

laadunvalvontaa eri standardien mukaan. Esimerkkeinä mainittakoon standardit 

EN 315 (levyjen paksuustoleranssit/mittatarkkuus) ja EN 314-2 (liimauksen 

laatu). Nämäkin työvaiheet on näin ollen tehtävä aina standardien mukaisesti. 

Koskisen Oy:llä myös laadunvalvonta tehdään aina standardien mukaan, 

esimerkiksi taivutuslujuus ja liimasauman leikkuulujuus. Yrityksellä on käytössä 

omat standardinsa saha- ja lastulevyteollisuudelle. 

Standardien käyttö lisää usein yrityksen uskottavuutta asiakkaan näkökulmasta. 

Kun käytetään tiettyä standardia ja voidaan kertoa, että jokin testattu tulos on 
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standardin mukainen, on tulos uskottavampi kuin se, että testattaisiin jollakin 

omalla menetelmällä. Voimassa olevalla laatujärjestelmällä pystytään 

vakuuttamaan asiakkaat siitä, että tuotteet ovat laadullisesti hyviä. 
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4 STANDARDIT TÄSSÄ TYÖSSÄ 

4.1 Toimeksiantoon liittyvät standardit ja sopivimpien valinta 

Työssä listattiin kaikki löydetyt kontekstiin liittyvät standardit ja niiden otsikot, 

minkä jälkeen yhteistyössä Koskisen yhteyshenkilön kanssa pohdittiin, mitä 

löydetyistä standardeista kannattaa verrata. Muita löydettyjä standardeja on 

lueteltu luvun 5.2 taulukossa. Seuraavassa luvussa on lueteltu työhön 

valikoituneet standardit. 

Kun standardien listaaminen saatiin päätökseen, tuli valita sopivimmat standardit 

työtä ja varsinaista vertailua varten. Lopullisen valinnan standardeista teki 

Koskisen Oy:n yhteyshenkilö. Työhön valitut standardit (8 kpl) ovat seuraavat: 

- CEN/TS 15082, (Wood preservatives - Determination of the preventive 

effectiveness against sap stain fungi and mould fungi on freshly sawn 

timber - Field test) 

- EN 113, (Wood preservatives - Test method for determining the protective 

effectiveness against wood destroying basidiomycetes - Determination of 

the toxic values) 

- EN 152, (Wood preservatives. Determination of the protective 

effectiveness of a preservative treatment against blue stain in wood 

service. Laboratory method) 

- ENV 807, (Wood preservatives. Determination of the effectiveness against 

soft rotting micro-fungi and other soil inhabiting micro-organisms) 

- ASTM D1413, (Standard Test Method for Wood Preservatives by 

Laboratory Soil-Block Cultures) 

- ASTM D3273, (Standard test method for resistance to growth of mold on 

the surface of interior coatings in an environmental chamber) 

- ASTM D3274, (Standard test method for evaluating degree of surface 

disfigurement of paint films by fungal or algal growth, or soil and dirt 

accumulation) 

- ASTM D4445, (Standard Test Method for Fungicides for Controlling Sap 

stain and Mold on Unseasoned Lumber (Laboratory Method)) 
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Osa standardeista (CEN/TS 15082, ENV 807 ja ASTM D4445) käsittelee 

kahtakin osa-aluetta (esimerkiksi home ja sinistymä (CEN/TS 15082)) yhden 

sijaan. Standardien toimintaa esitellään lisää luvussa 8. Taulukko 2 

havainnollistaa standardien aihealueita määrällisesti. 

 

Taulukko 2. Standardien aihealueiden jakautuminen 

LAHO 3 EN 113 

ENV 807 

ASTM D1413 

HOME 5 CEN/TS 15082 

ENV 807 

ASTM D3273 

ASTM D3274 

ASTM D4445 

SINISTYMÄ 3 CEN/TS 15082 

EN 152 

ASTM D4445 

         

4.2 Muut löydetyt standardit 

Aiheisiin liittyviä standardeja löytyi useita. Kaikkia ei kuitenkaan valittu 

vertailuun. Vertailusta jätetyt standardit on lueteltu kuitenkin jäljempänä 

(taulukko 3). Kaiken kaikkiaan standardeja löytyi Amerikasta, Intiasta, 

Australiasta, Saksasta, Iso-Britanniasta, Kiinasta, Venäjältä, Alankomaista, 

Ranskasta, Itävallasta ja Italiasta. 
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Taulukko 3. Löydettyjä standardeja 

 

BIS IS 4873-1:2008 Methods Of Laboratory Testing Of Wood Preservatives 
Against Fungi And Borers (powder Post Beetles) - Part 1: 
Determination Of Threshold Values Of Wood 
Preservatives Against Fungi 

CEN/TS 15083 1 ja 2:2006 Durability Of Wood And Wood-based Products - 
Determination Of The Natural Durability Of Solid Wood 
Against Wood-destroying Fungi, Test Methods 

DIN 68800-1 (2011-10) Wood Preservation - Part 1: General 

DIN 68800-2 (2012-02) Wood Preservation - Part 2: Preventive Constructional 
Measures In Buildings 

DIN 68800-3 (2012-02) Wood Preservation - Part 3: Preventive Protection Of 
Wood With Wood Preservatives 

DIN 68800-4 (2012-02) Wood Preservation - Part 4: Curative Treatment Of Wood 
Destroying Fungi And Insects And Refurbishment 

ENV 12404:1997  Durability Of Wood And Wood-based Products - 
Assessment Of The Effectiveness Of A Masonry Fungicide 
To Prevent Growth Into Wood Of Dry Rot Serpula 
Lacrymans (Schumacher Ex Fries) S.f. Gray - Laboratory 
Method 

GB/T 18261-2000 Testing methods for anti-mould chemicals in controlling 
mould and blue stain fungi on wood 

GOST 24008:1980  Protective Means For Wood - Method Of Testing 
Protective Ability To Wood-colouring And Moulding 
Fungus 

GOST 30028-1:1993 Wood-protecting Preparations - Semblance Method 
Testing Way For Toxicity To Wood-colouring And 
Moulding Fungus 

GOST 30028-2:1993  Wood-protecting Preparations - Container Method 
Testing Way Protective Ability To Wood-colouring And 
Moulding Fungus 

GOST 30028-3:1993 Wood-protecting Preparations - Express-method Testing 
Way Inflammable Protective Ability 

GOST 30028-4:2006 Wood-protecting Preparations - Express-method Testing 
Way Protective Ability To Wood-colouring And Moulding 
Fungus 

NEN NPR CEN/TR 
14839:2004  

Wood Preservatives - Determination Of The Preventive 
Efficacy Against Wood Destroying Basidiomycetes Fungi 

NFX 41 547:1992 Wood Preservatives - Determination Of Fungicide Efficacy 
Of Temporary Wood Protectives For Green Sawn Timber - 
Laboratory Method 

NFX 41 548:1992 Wood Preservatives - Determination Of Fungicide Efficacy 
Of Temporary Wood Protectives For Fresh Cut Wood 
Billets - Laboratory Method 

ONORM ONR 2914839:2004 Wood Preservatives - Determination Of The Preventive 
Efficacy Against Wood Destroying Basidiomycetes Fungi 

UNI 9421:1989 Wood - Determination And Criteria Of Classification Of 
Natural Durability Against Fungi Basidiomycetes - 
Laboratory Method 



13 

5 VIKATYYPIT 

Tässä työssä käsiteltävät vikatyypit ovat laho, home ja sinistymä. Näillä vioilla 

yhteisenä piirteenä on se, että ne vaativat riittävästi kosteutta elääkseen. Muilta 

ominaisuuksiltaan viat kuitenkin eroavat toisistaan monessa suhteessa. On tärkeää 

erottaa toisistaan homeet ja lahottajat. Homeet vaativat elääkseen alimmillaan 

ainoastaan 16 - 18 % kosteuden. Vaikka home ei vaurioita puuta rakenteellisesti, 

se tekee puun aineista imukykyisempiä, mikä sallii kosteustasojen nousun 

kriittisille tasoille 26 - 28 % tai enemmän. Kun riittävä kosteustaso saavutetaan, 

pystyy lahottajasieni asettumaan puuhun. Puun kosteus vaikuttaa vian syntyyn: 

- normaali:  10 - 18 % kosteus 

- homeet:  yli  20%  kosteus 

- laho:   28 %  kosteus 

(Johnson Pest Control 2014.) 

5.1 Laho 

Lahoavassa puussa lahottajasieni hajottaa puun kuituja tehden puusta heikkoa ja 

haurasta. Lahon alkamisen pääsyynä on liiallinen kosteus. Lahottajasieni hajottaa 

puuaineksesta osia (selluloosa ja ligniini), jotka vaikuttavat puun kestävyyteen ja 

jäykkyyteen. Heikentynyt puu on tyypillisesi kuivahkoa, haurasta ja saattaa olla 

”laatikkomaista” (KUVA 1). Erilaisia kyllästeaineita voidaan käyttää lahoamisen 

estämiseksi. (Lifetime-Exteriors 2013.)     

Seuraavissa luvuissa (6.1.1-6.1.3) on kuvailtu erilaisia lahotyyppejä.  
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KUVA 1. Lahonnut hirsi (Sihistin 2011.) 

5.1.1 Valkolaho 

Valkolaho syntyy siten, että sieni hajottaa entsyymeillään puun kaikkia aineosia. 

Jotkin sienet aiheuttavat selluloosan ja ligniinin hajoamisen suunnilleen yhtä 

nopeasti, ja tuloksena on vaaleaa, puuromaista lahomassaa. Toiset valkolahottajat 

hajottavat ligniiniä nopeammin kuin hiilihydraatteja (selluloosaa, 

hemiselluloosaa), ja lahoamisen edetessä selluloosan suhteellinen osuus kasvaa. 

Valkolaho on pehmeää ja kuituista, ja se hajoaa sormien välissä hiertäen 

lankamaisiksi tikuiksi. Se on usein vaaleaa (väri on kuitenkin huono tuntomerkki 

lahotyypeille) ja ulkonäkö vaihtelee paljon sienilajin mukaan. Korroosiolaho, 

riisilaho ja marmorilaho ovat ulkonäön perusteella annettuja nimiä valkolaholle. 

(Helsingin kaupunki 2012.) 

5.1.2 Ruskolaho 

Ruskolaho syntyy siten, että vain selluloosa ja hemiselluloosa hajoavat. Sitkeän ja 

vaalean selluloosan hävitessä ligniini jää jäljelle ja laho muuttuu ruskeaksi, 
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tervettä puuta tummemmaksi ja siitä tulee haurasta, poikkisuunnassa katkeilevaa. 

Se hajoaa sormien välissä hiertäen puuterimaiseksi pölyksi. Hiililaho ja 

destruktiolaho tarkoittavat ruskolahoa. Lahotyyppi on sienen ominaisuus, eli 

kukin lahottajasienilaji on joko valkolahottaja tai ruskolahottaja. Lahottajasieniä 

on ollut maailmassa niin kauan kuin on ollut puumaisia kasveja, mutta todella 

tehokkaiksi ligniinin hajottajiksi ne kehittyivät liitukauden loppuun mennessä (60 

milj. vuotta sitten), jonka jälkeen valtavia kivihiilikerrostumia ei sitten enää 

maapallolle muodostunutkaan. (Helsingin kaupunki 2012.) 

5.1.3 Katkolaho 

Katkolaho on lahotyyppi, joka ei täysin sovi yllä kuvattuun valkolaho–ruskolaho-

jakoon. Se syntyy siten, että sienen rihmat syövyttävät puun soluseinien paksuun 

sekundaariseen kerrokseen (joka on melkein puhdasta selluloosaa) pieniä 

onteloita, jotka laajenevat lahon edetessä. Koska vain selluloosaa häviää, 

katkolahoa voi pitää ruskolahon erikoistapauksena, mutta katkolahon ulkonäkö on 

omanlaisensa, samoin lahoamisen biokemia. Katkolahon edetessä solujen muoto 

säilyy kauan ennallaan ja muutosta on vaikea huomata. Puun taivutuslujuus 

heikkenee kuitenkin nopeasti ja lopulta solurakenne luhistuu. Katkolahottajia on 

monissa sieniryhmissä, mutta eniten kotelosienissä, esimerkkinä karstasyylä. 

(Helsingin kaupunki 2012.) 

5.2 Home 

Homeet ovat sieniä, jotka lisääntyvät vapauttamalla pieniä itiöitä ilmaan. Itiöt, 

jotka laskeutuvat kostealle alustalle, voivat alkaa kasvaa.  Hometyyppejä on 

tuhansia ja niitä esiintyy kaikkialla ympäristössä, niin sisätiloissa kuin myös 

ulkoilmassa.  

Homekasvusto ei vaikuta puun lujuuteen, sillä se kasvaa vain puun pinnalla 

(KUVA 2). Se ei pysty tunkeutumaan puun pintaa syvemmälle. Vaikka home ei 

vaurioita puuta rakenteellisesti, se tekee puun aineista imukykyisempiä. Tämä 

sallii puuaineen kosteustasojen nousun kriittisille tasoille. Kun riittävä kosteustaso 

saavutetaan, pystyy lahottajasieni asettumaan puuhun. Homeen levittämät itiöt 

ovat usein haitallisia terveydelle. Itiöt voivat aiheuttaa ihmiselle erilaisia allergisia 
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reaktioita ja lieviä myrkytysoireita. Puun sinistymää luullaan usein homeeksi. 

Sinistymä ja home ovat kuitenkin kaksi aivan eri asiaa. 

 

KUVA 2. Hometta puurakenteissa (Johnson Pest Control 2014.) 

5.3 Sinistäjäsieni 

Puun sinistyminen on sinistäjäsienten aiheuttamaa värjääntymistä (KUVA 3), joka 

ulottuu myös syvälle puun rakenteeseen. Sinistäjäsienet leviävät itiöinä tai 

rihmaston kasvuna ja ilmestyvät etenkin varastoituun havupuuhun. Sinistäjäsienet 

eivät kehity alle +5 °C:n lämpötilassa. Sinistyminen ei vaikuta oleellisesti puun 

lujuuteen. Se on kuitenkin usein puun käyttökohteen kannalta haitallinen 

kosmeettinen vika. (Puuinfo 2014.) 
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KUVA 3. Sinistynyt mäntytukki (Metla 2014.) 

5.4 Standardeissa käytettävät sienilajit 

Standardeissa käytettävien sienten kirjo on melko suuri. Toisissa standardeissa 

käytettävät sienet on tarkasti määritelty, kun taas toisissa standardeissa puu 

yksinkertaisesti altistetaan maaperän luonnollisille mikrobeille, jolloin 

sienilajeista ei ole täyttä varmuutta. Monissa standardeissa on pakollisena 

käytettäviä sienilajeja, joiden lisäksi voidaan usein myös testata muitakin 

sienilajeja vaihtoehtoisesti. Taulukossa 4 on lueteltu tämän työn standardeissa 

esiintyviä sieniä. 
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Taulukko 4. Sienilajit 

 

SIENET 

HAVUPUILLE 

(joissakin vain 

suosituksina) 

1 Aspergillus niger (KUVA 4) 

2 Aureobasidium pullulans (KUVA 5) 

3 Cephaloascus fragrans 

4 Ceratocystis pilifera 

5 Coniophora puteana (KUVA 6) 

6 Coriolus versicolor 

7 Diplodia natalensis 

8 Gliocladium roseum 

9 Gloephyllym trabeum (KUVA 9) 

10 Lentinus lepideus 

11 Neolentineus lepideus 

12 Penicillium 

13 Poria placenta 

14 Postia placenta (KUVA 8) 

15 Sydowia polyspora 

16 Trichoderma pseudokoningii 

SIENET 

LEHTIPUILLE           

(joissakin vain 

suosituksina) 

17 Aureobasidium pullulans 

18 Cephaloascus fragrans 

19 Ceratocystis virescens 

20 Coriolus versicolor 

21 Diplodia natalensis 

22 Gliocladium roseum 

23 Gloephyllym trabeum 

24 Lentinus cyathiformis  

25 Neolentineus lepideus 

26 Postia placenta 

27 Trametes versicolor (KUVA 7) 

28 Trichoderma pseudokoningii 
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Kuvia joidenkin sienten kasvusta: 

 

 

  
 

KUVA 4. Aspergillus niger    KUVA 5. Aureobasidium pullulans  

 

 

 

  
 

KUVA 6. Coniophora puteana    KUVA 7. Trametes versicolor 

 

 

 

  

KUVA 8. Postia placenta    KUVA 9. Gloephyllym trabeum 
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6 TYÖN VAIHEITA 

Työn vaiheet voidaan jakaa muutamaan päävaiheeseen, jotka ovat standardien 

etsiminen ja sopivimpien valinta, standardien opiskeleminen sekä vertailuvälineen 

luominen (taulukko) ja varsinainen vertailu kirjoitusvaiheen aikana.  

6.1 Standardien etsiminen 

Standardien etsinnässä hakukanavia on useita. Tämän työn standardeista osa on 

ollut Koskisen Oy:llä valmiina, ja osa on etsitty Internetiä, Lahden 

ammattikorkeakoulun standardivalikoimaa ja SFS Ry:n toimipisteen tietopalvelua 

käyttäen. Koskisen Oy tilasi tarvittavat standardit työtä varten. 

6.1.1 Internet 

Standardien etsiminen on helppo aloittaa internetistä. Tärkeää Internetistä 

standardeja etsittäessä on löytää oikeat sivut ja miettiä oikeat hakusanat. On myös 

otettava huomioon se, että haku on useimmiten syytä tehdä englanniksi. 

Standardeja kirjoitetaan useilla eri kielillä, mutta englanninkielisten standardien 

kirjo on erittäin kattava ja näin ollen sen käyttö hauissa on usein perusteltua. 

SFS:n Internet-sivut ovat kotimaiset sivut, joilta haku on mielestäni hyvä aloittaa. 

Hakukoneet, kuten Google, ovat erinomaisia hakuvälineitä, mutta hakutulosten 

määrä on usein todella suuri ja hakutuloksissa esiintyy monesti paljon 

tarpeettomia linkkejä. 

Jos haetun standardin kohdemaa on tiedossa, niin tällöin on syytä etsiä 

hakukoneella kohdemaan virallinen standardisivusto. Esimerkiksi Australian 

kohdalla Standards Australia -sivusto: www.standards.org.au. 

6.1.2 SFS Ry ja Lahden ammattikorkeakoulu 

Standardien etsinnän apuna on järkevää käyttää Suomen Standardisoimisliitto SFS 

Ry:n asiantuntemusta. SFS Ry:n toimisto sijaitsee Helsingissä, ja yrityksen 

kotisivuilta löytyy puhelinnumero tietopalveluun. Helsingin toimistossa on syytä 

käydä paikan päällä, sillä yrityksen asiakastietokoneilta pääsee käsiksi koko SFS 
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Ry:n standardikirjastoon. Paikan päällä käydessä saa myös asiantuntevaa 

henkilökohtaista apua standardeihin liittyvissä asioissa ja standardien haussa. 

Asiantuntijan apu helpottaa ja nopeuttaa standardien kanssa työskentelyä 

merkittävästi. Lahden ammattikorkeakoulun oppilailla on oikeus selata SFS Ry:n 

standardeja koulun tunnuksilla. Tätä etua on järkevä käyttää hyödyksi. 

6.2 Standardien opiskeleminen ja kokonaisuuden hahmottaminen 

Standardien lukeminen ja luetun asian sisäistäminen on aikaa vievää ja vaatii 

keskittymistä. Työssä käytetyt standardit ovat englanninkielisiä, joten sanakirja oli 

tarpeen. Kun opiskeltavia standardeja on useita, niin on järkevää tehdä 

apuvälineitä, joilla kokonaisuus on helpompi hahmottaa ja standardien 

toimintaperiaate muistuu mieleen nopeasti. Itse tein jokaisesta standardista 

toimintaperiaatekuvat (KUVA 10), josta kustakin selviää standardikohtainen 

koejärjestely. 

 

KUVA 10. Standardien toimintaperiaatekuvat 
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6.2.1 Standardin lukeminen 

Standardi muodostuu alustavista, velvoittavista ja opastavista osista. Standardit 

sisältävät lähes poikkeuksetta viittauksia muihin standardeihin.  

 

SFS-standardin osat ovat seuraavat: 

•    kansilehti (alustava) 

•    sisällys (alustava) 

•    esipuhe (alustava) 

•    johdanto (alustava) 

•    soveltamisala (velvoittava yleinen) 

•    viittaukset (velvoittava yleinen) 

•    termit ja määritelmät (velvoittava tekninen) 

•    vaatimukset (velvoittava tekninen) 

•    opastavat tiedot ja kirjallisuus (opastava) 

(SFS Ry 2014a.) 

 

6.2.2 Velvoittavat viittaukset 

Velvoittavissa viittauksissa esitetään luettelo niistä velvoittavista asiakirjoista 

(useimmiten standardeista) tunnuksineen ja otsikkoineen, joihin varsinaisessa 

tekstissä viitataan siten, että ne ovat välttämättömiä standardin soveltamiselle. 

Mahdollista esikuvastandardia tai opastavissa tiedoissa mainittuja asiakirjoja ei 

mainita viittauksissa. (SFS Ry 2014a.) 

6.2.3 Suomentaminen 

Suomensin jokaisen standardin. Suomentaessa aihealueen sanasto tulee 

tutummaksi ja monimutkaiselta tuntuvat lauseet voi muotoilla itselle selkeämpään 

muotoon. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että sisältö pysyy muuttumattomana. 

Suomentaminen oli hidasta, mutta kuitenkin hyödyllistä ja opettavaista. 
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7 VERTAILU 

7.1 Vertailutapa ja perustelu valitun tavan sopivuudesta 

Vertailuvälineeksi valitsin taulukon. Taulukon käyttö on perusteltua, sillä siitä 

nähdään kaikkien vertailtavien standardien tiedot ilman ylimääräistä selaamista, 

yhdellä silmäyksellä. Taulukon käyttö on järkevää myös vertailtavien asioiden 

suuren määrän vuoksi. Laadin taulukon niin, että tiedot ovat johdonmukaisessa 

järjestyksessä ja kullakin aihealueella on oma värikoodinsa. Taulukkoon on 

valikoitu mahdollisimman kattavasti tietoa, jotta se vastaisi mahdollisimman 

moneen kysymykseen. 

7.2 Sanallista vertailua 

Koskisen Oy:n käytössä olevat standardit ovat EN 113 (laho), EN 152 (sinistymä) 

ja ASTM D 3273 (home). Seuraavissa luvuissa (8.2.1-8.2.3) vertaillaan näitä 

standardeja suhteutettuna muihin standardeihin. Luvussa 8.3 on esitelty standardit 

lyhyesti. Mukana ovat myös kuvat, joista selviää kunkin standardin 

toimintaperiaate. 

7.2.1 Lahostandardit (EN 113, ENV 807 ja ASTM D 1413) 

Kaikki tutkittavat lahostandardit suoritetaan laboratorio-olosuhteissa. Kaksi muuta 

standardia kuitenkin eroavat EN 113:sta niin, että niissä käytetään sieniviljelmän 

lisäksi multaa viljelmäastioissa sienirasituksen aikana. Standardeista ENV 807 

käsittää lahon lisäksi myös homeen. 

Viljelmäastiat ovat EN 113:ssa ja D1413:ssa samankaltaiset, ja viljelmäastioina 

voidaan käyttää useita erilaisia astioita, kunhan vaaditut minimimitat täyttyvät 

astian pohjan pinta-alan osalta. ASTM D1413 -standardissa viljelmäastiaan 

laitetaan 1 testikappale (KUVA 11), kun taas EN 113 -standardissa astiaan 

laitetaan kaksi kappaletta, joista toinen on käsittelemätön kontrollikappale. 

Kontrollikappaleen käyttö samassa astiassa on mielestäni järkevää, jotta saadaan 

käsitys, kuinka voimakkaasti sieni vaikuttaa käsittelemättömään puumateriaaliin. 

ENV 807 eroaa kahdesta edellä mainitusta standardista huomattavasti astian koon 
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ja sen materiaalin suhteen. ENV 807 -standardissa käytetään suurta muovista 

astiaa (EN 113 ja D1413 lasiastiat), jossa voidaan pitää jopa 60 testikappaletta. 

Erona on myös se, että kappaleet ovat osittain haudattuina multaan. 

Testikappaleet ovat jokaisessa lahostandardissa pieniä, vain muutaman 

senttimetrin kokoisia puukappaleita. 

Puuaineen kyllästys tapahtuu kaikissa tämän työn lahoa käsittelevissä 

standardeissa alipaineen avulla. Tämä tapahtuu niin, että testikappaleet laitetaan 

astiaan, johon luodaan alipaine. Alipainetta pidetään yllä määrätty aika (15 – 30 

min testistä riippuen), jonka jälkeen kyllästeaine vapautetaan astiaan, jolloin 

kappaleet peittyvät ja imevät itsensä kylläisiksi. 

Käytettävät sienet määritellään tarkasti standardeissa EN 113 ja D1413. ENV 

807 -standardissa tartunnan lähteenä on maaperän luonnollinen mikrobisto; tämä 

varmasti osin selittääkin sen, miksi kyseinen standardi käsittelee lahon lisäksi 

myös hometta. 

 

Kuva 11. ASTM D1413:n lahottajasienialtistus (LSU 2006.) 

 

Tartuntaa edeltäviä rasitusprosesseja käytetään tai voidaan käyttää jokaisessa 

kolmessa lahostandardissa. Standardissa EN 113 voidaan käyttää EN 73 -

standardin mukaista ikäännytysprosessia.  ENV 807:aan sisällytetään aina EN 84 -
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standardin mukainen huuhtomisrasitus. Standardissa D 1413 voidaan halutessa 

käyttää huuhtomisrasitusta (vesiohenteiset ja liuotinohenteiset kyllästeet) ja 

volatiliteettitestiä (vain liuotinohenteiset kyllästeet), joiden käyttö on neuvottu 

kyseisessä standardissa. 

Testien ajalliset kestot ovat sienirasituksen osalta erilaiset. Pitkäkestoisin on 

ENV 807:ssä, kestäen 32 viikkoa. Lyhyin aika on 12 viikkoa, standardissa D1413. 

EN 113:ssa sienialtistus kestää 16 viikkoa. Kaikkien standardien (laho, home ja 

sinistymä) välillä voidaan huomata, että lahottajasienitestaus vaatii pisimmän 

testiajan. Pidempi testausaika on tarpeellinen, jotta lahottajasieni ehtii hajottamaan 

puuta riittävästi ja painohäviö, johon tulokset pääasiassa perustuvat, on selvästi 

todettavissa. Painohäviöön perustuvia tuloksia käytetäänkin ainoastaan 

lahostandardeissa. 

7.2.2 Sinistymästandardit (EN152, CEN/TS 15082 ja D4445) 

Tutkittavat sinistymästandardit ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. CEN/TS 15082 

suoritetaan kenttäolosuhteissa, kun taas EN 152 ja ASTM D4445 ovat laboratorio-

testejä. Tosin EN 152:ssa säärasitus voidaan toteuttaa joko ulkoilmassa tai 

keinotekoisesti. 

Viljelmäastioina EN 152:ssa käytetään kannellisia lasipurkkeja ja D4445:ssä 

käytetään petrimaljoja. CEN/TS 15082:ssa sienialtistus tapahtuu ulkoilmassa 

isoissa pinoissa. 

Testikappaleet ovat sinistymästandardien välillä hyvin erikokoisia. CEN/TS 

15082 -standardissa on suurimmat puukappaleet. Pinoissa olevat kappaleet ovat 

metrin mittaisia. D4445:n kappaleet ovat mitoiltaan 7x20x70mm ja EN152:n 

10x40x110mm. Voidaankin todeta, että CEN/TS 15082 -standardin 

suorittamiseen tarvittava puumateriaalin määrä on huomattava, sillä yhtä 

kyllästepitoisuutta kohden tehdään yksi pino, jonka tulee sisältää vähintään 110 

testikappaletta. Kyllästepitoisuuksia on valmistettava useita, joten 

testikappaleiden määrä nousee useihin satoihin. 
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Puuaineen kyllästys tapahtuu sinistymää käsittelevissä standardeissa seuraavasti:  

- EN152:  pinnalliset-, kasto-, alipaine- tai painemenetelmät 

- ASTM D4445:  ruiskutus tai upottaminen 

- CEN/TS 15082:   upottaminen. 

Käytettävät sienet on määritelty standardeissa EN 152 ja D4445. CEN/TS 15082 

-standardissa tartunnan lähteenä on luonnossa (altistamisalueella) esiintyvä 

mikrobisto. 

Tartuntaa edeltävinä rasitusprosesseina toimii sinistymästandardeissa 

ainoastaan säärasitus. CEN/TS 15082 -standardissa kappaleet ovat koko testin 

ajan ulkoilmassa. EN 152:ssa voidaan käyttää luonnollisen säärasituksen sijaan 

myös keinotekoista säärasitusta. ASTM D4445 -standardissa ei käytetä 

säärasitusta. 

Testien ajalliset kestot ovat jälleen hyvin erilaiset. EN 152:n kestoon vaikuttaa 

hyvin paljon se, käytetäänkö keinotekoista (4 viikkoa) vai luonnollista säärasitusta 

(26 viikkoa).  

CEN/TS 15082:ssa rasitusaika saattaa vaihdella kuukasilla, sillä testin valmius ja 

onnistuneisuus arvioidaan kontrollikappaleissa esiintyvän kasvuston määrän 

perusteella. Arviointi tapahtuu standardissa olevan validointimääritelmän 

perusteella. Jos kriteerit eivät täyty, niin testiä jatketaan edelleen (kokonaisaika 

enintään 6 kk).  

Sienialtistusajat ovat seuraavanlaiset: 

- EN 152: 6 viikkoa 

- CEN/TS 15082: 3 - 6 kuukautta 

- ASTM D4445: 2 - 4 viikkoa. 

Sinistymästandardien tulokset perustuvat pääasiassa ainoastaan sinistymän 

määrän visuaaliseen tarkasteluun. 
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7.2.3 Homestandardit (D3273, CEN/TS 15082, ENV 807, D4445) 

Kaikki tutkittavat homestandardit suoritetaan laboratorio-olosuhteissa, lukuun 

ottamatta CEN/TS 15082:ta joka on kenttäkoe. Homestandardit ovat 

toiminnaltaan keskenään hyvin erilaisia. Homestandardien piiriin luokiteltu 

ASTM D3274 -standardi on visuaalinen luokitusmenetelmä, jota voidaan käyttää 

yhdessä muun muassa D3273-standardin kanssa. D3274 -standardia voidaan 

luonteensa takia vertailla muiden standardien kanssa lähinnä vain luokitustavan 

osalta. 

Altistusympäristöt/-astiat poikkeavat homestandardien välillä huomattavasti, 

ollen seuraavanlaiset: 

- ASTM D3273: standardin (D3273) mukainen sääkaappi 

- CEN/TS 15082: ulkona, pinoissa, joissa puolet kappaleista välirimoilla 

- ENV 807: iso muovinen säiliö, multaa pohjalla noin 160 mm 

- ASTM D4445: petrimaljat, polyeteenipussin sisällä. 

Testikappaleiden koot ja määrät ovat seuraavanlaiset: 

- ASTM D3273: 12,7x75x100 mm väh. 25 kpl (riippuu koosta) 

- CEN/TS 15082: 18-25x100-120x1000 mm väh. 110 kpl/konsentraatio 

- ENV 807: 5x10x100 mm väh 26 kpl/konsentraatio 

- ASTM D4445: 7x20x70 mm  väh. 10 kpl/konsentraatio. 

Puuaineen kyllästys tapahtuu homestandardeissa seuraavilla tavoilla: 

- ASTM D3273: pinnallinen käsittely (2 kerrosta, määrä: 11 m
2
/L/krs.) 

- CEN/TS 15082: upotus kyllästeeseen 

- ENV 807: alipainekyllästys 

- ASTM D4445: upotus tai ruiskutus. 

Käytettävät sienet määritellään tarkasti standardeissa D3273 ja D4445. ENV 

807- ja CEN/TS 15082 -standardeissa tartunnan lähteenä on maaperän 

luonnollinen mikrobisto.  
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Tartuntaa edeltäviä rasitusprosesseja homestandardeissa käytetään seuraavasti: 

- ASTM D3273: keinotekoinen säärasitus (huom. koko testin ajan) 

- CEN/TS 15082: luonnollinen säärasitus (huom. koko testin ajan) 

- ENV 807: EN 84-huuhtomisrasitus 

- ASTM D4445: ei rasitusprosesseja. 

 

Testien ajalliset kestot ovat sienirasituksen osalta vaihtelevia (KUVIO 1): 

- ASTM D3273: 4 vko 

- CEN/TS 15082: 13 - 26 vko 

- ENV 807: 32 vko 

- ASTM D4445: 2 - 4 vko. 

 

 

KUVIO 1. Sienirasitusten kestoajat pylväinä (kaikki vertailun standardit) 
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7.3 Vertailtavien standardien toiminta ja toimintaperiaatekuvat 

Seuraavilla sivuilla on esitelty standardien toimintaperiaatteet sanallisesti ja 

havainnollistavin kuvin. Jokaisesta standardista kerrotaan standardin otsikko, 

testin tavoite ja periaate lyhyesti. Standardien kuvissa havainnollistetaan 

koejärjestelyä, mittoja ja testissä tarvittavia välineitä ja raaka-aineita.  Erityisesti 

kuvia katsomalla voidaan nopeasti havaita, kuinka monin erilaisin tavoin samoja 

tai samankaltaisia asioita voidaan tutkia. Yhtäläisyyksiä löytyy myös paljon, 

mutta yksikään tutkituista standardeista ei ole toisen kanssa identtinen. 
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7.3.1 ASTM D 1413  (laho) 

Otsikko: Standard Test Method for Wood Preservatives by Laboratory Soil-

Block Cultures. 

Otsikon suomennos: Puunsuoja-aineiden standarditestausmenetelmä laboratorio-

maa-aines viljelmillä. (kirjoittajan suomennos) 

 

Testin tavoite tai tarkoitus: 

Kynnysarvon määritys. Pienin mahdollinen kyllästemäärä, joka suojaa sieneltä. 

 

Periaate lyhyesti: 

Eri kyllästepitoisuuksilla käsiteltyjen puisten testikappaleiden sarja altistetaan 

lahottajasienen hyökkäykselle. Koe suoritetaan lasipurkissa, jossa on maa-ainesta. 

Testikyllästemäärän vaikutusta sientä vastaan tutkitaan testin lopulla 

painohäviöstä. 
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KUVA 12. ASTM D 1413 -standardi   
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7.3.2 ASTM D 3273  (home) 

Otsikko: Standard test method for resistance to growth of mold on the surface of 

interior coatings in an environmental chamber. 

Otsikon suomennos: Standarditestimenetelmä resistanssille homeen kasvua 

vastaan, sisäkäyttöön tarkoitetuilla pinnoitteilla, ympäristökammiossa. 

(kirjoittajan suomennos)  

 

Testin tavoite tai tarkoitus: 

Standardissa kuvaillaan ympäristökammion valmistus ja käyttö. Arviointi 

perustetaan standardiin ASTM D3274. 

 

Periaate lyhyesti: 

Testimenetelmässä käytetään pientä sääkoestuskaappia, jossa vallitsevat ennalta 

määritellyt olosuhteet. Sääkoestuskaapin valmistus ja käyttö on kuvailtu 

standardissa. Kestoltaan 4 viikon testissä arvioidaan maalikalvojen suhteellinen 

resistanssi pintahomesienen kasvua vastaan vaikeissa sisäolosuhteissa. Arvio 

tehdään viikoittain. Luokitus tapahtuu standardin ASTM D3274 mukaan. 
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KUVA 13. ASTM D 3273 -standardi   
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7.3.3 ASTM D 3274 (home, luokitusmenetelmä) 

Otsikko: Standard test method for evaluating degree of surface disfigurement of 

paint films by fungal or algal growth, or soil and dirt accumulation. 

Otsikon suomennos: Sienten tai levien kasvusta, tai maa-aineksen ja lian 

kertymisestä johtuvan maalikalvon pilaantumisen arvioimiseen tarkoitettu 

standarditestimenetelmä. (kirjoittajan suomennos) 

 

Testin tavoite tai tarkoitus: 

ASTM D 3274 -standardi ei ole varsinainen testi, vaan arviointimenetelmä, jota 

käytetään muiden standardien yhteydessä (esim. ASTM D3273). Menetelmällä 

arvioidaan homeen kasvua maalikalvon pinnalla. Luokittelun avulla tuotteiden 

suorituskykyä on helpompi vertailla keskenään. 

 

Periaate lyhyesti: 

Tämä standardi on maalipintojen homeen kasvun arvioimiseen tarkoitettu 

visuaalinen luokitusmenetelmä. Standardia suositellaan käytettäväksi ulkoilmassa 

rasitetuille testikappaleille. Standardi sisältää luokituksessa käytettävät 

esimerkkikuvat homeen kasvusta sekä arviointitaulukot. 
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KUVA 14. ASTM D 3274 -standardi 
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7.3.4 ASTM D 4445 (home, sinistymä) 

Otsikko: Standard Test Method for Fungicides for Controlling Sapstain and Mold 

on Unseasoned Lumber (Laboratory Method). 

Otsikon suomennos: Standarditestimenetelmä fungisideille (sieniä tappava aine), 

käytettynä sinistymän ja homeen kontrolloinnissa, tuoreella puutavaralla. 

(kirjoittajan suomennos) 

 

Testin tavoite tai tarkoitus: 

Menetelmällä määritetään minimikonsentraatio fungisidia tai fungisidien 

yhdistelmää, joka on tehokas estämään sinistymän ja homeen aiheuttamaa 

biohajoamista valituilla puulajeilla. 

 

Periaate lyhyesti: 

Puukappaleet käsitellään fungisidiliuoksilla, joita on valmistettu viittä tai 

useampaa konsentraatiota. Kappaleet altistetaan sinistymälle ja homeille. 

Koekappaleet ovat kooltaan pieniä, ja testi suoritetaan petrimaljoissa. Tulokset 

perustuvat visuaaliseen tarkasteluun ja lopuksi samanlaisen testin tulosten kanssa 

vertaamiseen, jossa on käytetty hyvin tunnettua estoainetta. 
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KUVA 15. ASTM D4445 -standardi 
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7.3.5 CEN/TS 15082 (home, sinistymä) 

Otsikko: Wood preservatives - Determination of the preventive effectiveness 

against sapstain fungi and mould fungi on freshly sawn timber. 

Otsikon suomennos: Puukyllästeet - Suojaavan vaikutuksen määrittäminen 

sinistäjäsientä ja homesientä vastaan vastakaadetulla puutavaralla. (kirjoittajan 

suomennos) 

 

Testin tavoite tai tarkoitus: 

CEN/TS 15082 -standardi (kenttäkoe) tarjoaa yhden menetelmän, jonka avulla 

puukyllästeen tehoa voidaan arvioida sinistymää ja homesientä vastaan, 

vastakaadetulla puulla. 

 

Periaate lyhyesti: 

Testikappalesarjat käsitellään eri vahvuisilla kyllästeliuoksilla. Kaksi samanlaista 

testikappalesarjaa käsitellään määritellyllä referenssiliuoksella. Testikappaleet 

altistetaan luonnollisille mikrobeille. Rasitus tapahtuu ulkoilmassa, suurissa 

koepinoissa. Testituotteen tehokkuutta verrataan referenssituotteen ja 

käsittelemättömien kontrollitestikappaleiden kanssa. Pinnat luokitellaan asteikolla 

0 - 4. 
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KUVA 16. CEN/TS 15082 -standardi 
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7.3.6 EN 113 (laho) 

Otsikko: Wood preservatives - Test method for determining the protective 

effectiveness against wood destroying basidiomycetes - Determination of the toxic 

values. 

Otsikon suomennos: Puukyllästeet - Testimenetelmä suojaavan vaikutuksen 

määrittämiseksi puuta tuhoavia sieniä vastaan - myrkyllisten arvojen 

määrittäminen. (kirjoittajan suomennos) 

 

Testin tavoite tai tarkoitus: 

EN 113 -standardissa tavoitteena on kynnysarvon määritys. Kynnysarvolla 

tarkoitetaan pienintä mahdollista kyllästemäärää, joka suojaa sieneltä. 

 

Periaate lyhyesti: 

Testissä useat testikappalesarjat kyllästetään liuoksilla, joissa 

kyllästeainepitoisuudet vaihtelevat annetun progression mukaan. Testikappaleet 

altistetaan lahottajasienen hyökkäykselle tuotteen myrkkyarvojen osoittamiseksi 

testissä. Tulokset perustuvat painohäviöön.  
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KUVA 17. EN 113 -testi suoritettuna kolle-pullossa 

 

 

 

KUVA 18. EN 113 -testi suoritettuna kannellisessa lasipurkissa 
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7.3.7 EN 152 (sinistymä) 

Otsikko: Wood preservatives. Determination of the protective effectiveness of a 

preservative treatment against blue stain in wood service. 

Otsikon suomennos: Puukyllästeet - Kyllästyskäsittelyn suojaavan vaikutuksen 

määrittäminen sinistymää vastaan puun käytössä. (kirjoittajan suomennos) 

 

Testin tavoite tai tarkoitus: 

Kyllästeen suojaavan vaikutuksen määritys sinistymää vastaan. 

 

Periaate lyhyesti: 

Käsitellyt testikappaleet altistetaan säärasitukselle. Säärasitus voi olla 

luonnollinen tai keinotekoinen. Sen jälkeen kappaleet altistetaan kahden 

sinistymää aiheuttavan sienen seokselle. Testissä tuotetaan olosuhteet, joissa 

sinistäjäsieni voi tarttua käsitellylle puupinnalle, minkä jälkeen tartunnan 

leviämistä tarkkaillaan. Tulokset perustuvat sinistymän määrään. Sinistymän 

määrä arvioidaan asteikolla 0 - 3. 

 

Taulukko 5. EN 152-standardissa käytettävän referenssikyllästeen koostumus 
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KUVA 19. EN 152 -standardin testikappaleen mitat 

 

 

 

KUVA 20. EN 152 -standardin säärasitusteline, ulkoilmarasitukseen 
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1 metallikansi 

2 puuvillatuppo 12 mm halk. reiässä 

3 kumitiiviste 

Mitat ovat minimi sisämittoja. 

 

 

 

 

KUVA 21. Esimerkki EN 152 -standardin sienitestissä käytettävästä 

viljelyastiasta 
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7.3.8 ENV 807 (laho, home) 

Otsikko: Wood preservatives. Determination of the effectiveness against soft 

rotting micro-fungi and other soil inhabiting micro-organisms. 

Otsikon suomennos: Puukyllästeet. Tehokkuuden määrittäminen lahottavia 

sieniä ja muita maaperän mikro-organismeja vastaan. (kirjoittajan suomennos) 

 

Testin tavoite tai tarkoitus: 

Testin perusteella voidaan arvioida tarvittava määrä puunsuoja-ainetta. Testin 

tulosta on tuettava muilla relevanteilla testeillä ja käytännön kokemuksien 

perusteella. 

 

Periaate lyhyesti:  

ENV 807 -testin avulla arvioidaan puunsuojan tehokkuutta hometta ja pehmeää 

lahoa vastaan käyttäen vähintään kolmea eri kyllästekonsentraatiota, läheltä 

arvioitua kynnysarvoa. Kappaleet haudataan (osittain) mikrobisesti aktiiviseen 

maa-aineeseen. Testiin kuuluu EN84 -huuhtomistesti. Testikyllästeen 

suorituskykyä arvioidaan vertaamalla sitä referenssikyllästeeseen. Tulokset 

perustuvat painohäviöön. 
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Kuva 22. ENV 807 -standardissa käytettävän testikappaleen mitat 

 

 

Kuva 23. ENV 807 -standardin koejärjestely 
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8 TULOKSET 

8.1 Taulukko työn tuloksena 

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda apuväline valittujen standardien vertailuun. 

Taulukkomuotoinen vertailu oli järkevin toteutustapa. Se on käytännöllinen ja 

nopea käyttää. Taulukossa vertailtavien standardien tiedot ovat nähtävissä 

samanaikaisesti, loogisessa ja yhdenmukaisessa järjestyksessä. 

Taulukon selitesarakkeissa on käytetty värikoodeja luettavuuden helpottamiseksi. 

Taulukko on jaksotettu osa-alueisiin (mm. perustiedot, puumateriaalin 

vaatimukset ja välineet). Taulukossa mainitaan myös jokaisen standardin 

liitännäisstandardit. Nämä ovat standardeja, jotka saattavat määritellä joitakin 

ominaisuuksia esimerkiksi standardissa käytettävän materiaalin (esim. vesi, 

laitteisto tai termistö) suhteen. Taulukossa mainitaan standardeista muun muassa 

seuraavia tietoja: 

- perustiedot (muun muassa nimi, aihe, otsikko, menetelmä, tavoite ja 

periaate) 

- puumateriaali (sopivat puulajit, mitat, kappaleiden määrä) 

- sienitartunta ja sienilajit 

- välineistö ja tilat 

- prosessin muita tietoja (mm. kuivauslämpötila ja tasaannutusolosuhteet) 

- tulokset ja arviointi. 

Standardit sijoitettiin taulukkoon alun perin aakkosjärjestyksessä. Tämä 

osoittautui kuitenkin hyvin pian epäkäytännölliseksi. Taulukon käytettävyys 

parani huomattavasti, kun standardit laitettiin järjestykseen aihealueidensa (laho, 

home ja sinistymä) perusteella. 
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9 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia ja vertailla puutavaran kestävyyteen 

(laho, home ja sinistymä) liittyviä standardeja ja myös vertailla niitä Koskisen 

Oy:llä jo oleviin standardeihin. Lopputuloksena tuli luoda taulukko tai näkymä, 

jossa standardeja voidaan vertailla keskenään. 

Työn tulokset näkyvät Excel-taulukkolaskentaohjelmalla tehdyssä taulukossa. 

Työn tuloksia esitettiin myös havainnollistavia kuvia, kaavioita ja taulukoita 

apuna käyttäen. Mielestäni kokonaisuus on ymmärrettävä, ja erityisesti 

havaintokuvat ja vertailutaulukko yhdessä käytettynä luovat ymmärrettävän 

kokonaisuuden, jota on nopea käyttää.  

Aihe oli vaativa ja minulle ennestään hyvin vieras. Standardien lukeminen ja 

etenkin ymmärtäminen vaati perusteellista keskittymistä ja rauhallisen 

työympäristön. Myös hyvä lukuvalaistus osoittautui yllättävän tärkeäksi tekijäksi 

työskentelyn mukavuuden ja oman virkeyden kannalta. 

Opinnäytetyön aihe saatiin keväällä 2012. Työ etenikin varsin hitaasti alusta 

alkaen. Kun kokonaisuus, ja erityisesti vertailutaulukko, alkoivat hahmottua, niin 

loppua kohden työn tekeminen nopeutui hieman. Myös englanninkielisten 

standardien lukeminen ja ymmärtäminen kehittyi ja nopeutui työn edetessä. 

Opinnäytetyön teon aikana opin paljon muun muassa standardeista ja niiden 

käytöstä, puun vioista, kyllästysmenetelmistä, tiedonhankinnasta ja vertailevan 

tutkimuksen teosta. Työn aikana opin myös paljon uutta englanninkielistä 

sanastoa, joka liittyy aiheeseen. Taitoni kehittyivät huomattavasti myös 

vaikeaselkoisten englanninkielisten lauseiden ja asiakokonaisuuksien 

suomentamisessa ja hahmottamisessa. 

Uskon, että työn tulokset helpottavat ja nopeuttavat kyseessä olevien standardien 

vertailua ja käyttöä huomattavasti. Vastaavanlainen taulukointi sopisi hyvin 

muidenkin standardien vertailuun ja käytön nopeuttamiseen. 
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Seuraavissa kappaleissa arvioidaan vielä vertailtujen standardien 

käyttökelpoisuutta, käytön järkevyyttä ja mahdollisia osa-alueita, joissa tiettyä 

standardia voisi käyttää Koskisen Oy:llä. 

Vertailluista standardeista työläimmäksi ja kustannuksiltaan suurimmaksi 

(puutavaran määrä) arvioin CEN/TS 15082 -standardin (home ja sinistymä), joka 

suoritetaan kenttäolosuhteissa. Sitä ei mielestäni ole syytä valita käyttöön kevein 

perustein. Koskisen Oy:n käytössä tämä standardi sopisi parhaiten 

sahateollisuuden käyttöön, sillä se on tarkoitettu kyllästeaineiden testaukseen 

vastakaadetulla puutavaralla. Toinen hometta ja sinistymää käsittelevä tuoreella 

puuaineella suoritettava standardi on ASTM D4445. Kyseinen testi suoritetaan 

pienillä (7x20x70mm) puukappaleilla laboratorio-olosuhteissa. D4445:ssä 

sienilajit on tarkasti määritelty toisin kuin CEN/TS 15082:ssa, jossa mahdollinen 

tartunta tulee ympäröivästä luonnosta. D4445-standardi on kuitenkin tarkoitettu 

lähinnä seulontatestiksi sieniä tuhoavien aineiden tai yhdisteiden valitsemisessa, 

edelleen tarkempia kenttätestejä varten. Koskisen Oy:llä jo ennestään ollut 

sinistymää käsittelevä EN 152 -standardi on selvästi ASTM D4445 -standardia 

kattavampi, mutta on hyvä huomioida, ettei siinä (EN 152) ole homesientä 

mukana lainkaan, kuten kahdessa ensimmäisessä. 

Kaikki lahoa käsittelevät standardit ovat laboratoriotestejä. Koekappaleet ovat 

pieniä, ja tavoitteet standardeissa ovat yhdenmukaiset: kynnysarvon määritys, eli 

pyritään selvittämään pienin mahdollinen kyllästemäärä, joka suojaa sieneltä. 

ENV 807 -standardi on kolmesta lahostandardista ainoa, jossa on maininta 

referenssikyllästeen käytöstä (kupari/kromi-kylläste), ja tämä tarjoaakin kyseisen 

standardin kohdalla yhden vertailukohdan enemmän kuin kahdella muulla 

lahostandardilla (EN 113 ja ASTM D1413) on. ENV 807 vaikuttaa näistä 

kolmesta siinä suhteessa monipuolisimmalta, että se käsittelee lahon lisäksi myös 

hometta, ja tartunnan lähteenä on tiettyjen sienien sijaan mullassa oleva 

luonnollinen mikrobisto. Toisaalta tämän seikan voisi ajatella aiheuttavan 

myöskin vaihtelua ENV 807 -testien välillä, riippuen siitä minkälainen biologinen 

aktiivisuus testiin valitussa maa-aineksessa vallitsee. Mielenkiintoisena 

vaihtoehtona pidän itse ASTM D1413 -standardia, jossa yhdistyy maa-aineksen 

käyttö sekä ennalta määrätyt sienilajit. Koskisen Oy:n käytössä voisi edellä 
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mainittuja lahostandardeja ajatella käytettävän kaikenlaisten puuhun 

impregnoitavien lahonestoaineiden testauksessa. 

Standardi ASTM D3273 vaatii sääkoestuskaapin rakentamisen, mutta on 

ajalliselta kestoltaan lyhyt (4 viikon rasitus). Se sopii erilaisten maalien, lakkojen 

ja muiden kalvomaisten tuotteiden testaamiseen. Koskisen Oy:llä tämä standardi 

voisi sopia esimerkiksi maalattujen ulkoverhouspaneelien tai muiden 

pinnoitettujen tuotteiden ja pinnoiteaineiden testaukseen. D3273-standardi eroaa 

muista vertailun standardeista myös siinä, että testattavana alustamateriaalina 

voidaan käyttää puun lisäksi muitakin materiaaleja. Standardissa mainittuja 

alustamateriaaleja puun lisäksi olivat muun muassa kipsilevy, paperit ja puulastat. 

D3273:n lisänä käytettävä D3274-standardi on suunniteltu testissä rasitettujen 

maalipintojen arvioimiseen. 
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