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Uusimpia standardeja 

• SFS-EN ISO 6938 Tekstiilit .  Luonnonkuidut. Nimikkeistö ja määritelmät on julkaistu kesällä 
2015. Korvaa kansallisen standardin SFS 2942 vuodelta 1987. 
 

• SFS-EN 14682 Lastenvaatteiden turvallisuus .  Lastenvaatteiden nauhat ja kiristysnyörit. 
Vaatimukset. (M)   
Standardi on uusittu ja julkaistu kesällä 2015. 
 

• CEN/TR 16792 Lastenvaatteiden turvallisuus .  Ohjeita lastenvaatteiden suunnitteluun ja 
valmistukseen. Mekaaninen turvallisuus. 
 

• SFS 5236. Tekstiilien hoito-ohjemerkintä. Sanalliset ohjeet. 
– Päivitetty versio julkaistu keväällä 2016 
– Standardi sisältää hoito-ohjemerkkien yleisimmin tarvittavat sanalliset ohjeet ja niiden 

vastineet ruotsin, englannin, saksan ja ranskan kielillä.  
– Ohjeet on ryhmitelty aiheen mukaisesti: hoito-ohjeet, ominaisuudet, materiaalitiedot. 

Julkaisusta löytyvät myös synonyymit ja käyttökelpoiset termit sekä 
tekstiilikuitusanasto. Standardin uudessa painoksessa termejä ja symboleja on lisätty ja 
muokattu, järjestystä korjattu sekä parannettu kieliasua.  
 

 
 

( M ) =  E u r o o p a n  k o m i s s i o n  m a n d a a t i l l a  l a a d i t t u  s t a n d a r d i  



Lasten nukkumaympäristön turvallisuus 
Lasten nukkumaympäristön standardit ovat tällä hetkellä 2. lausuntokierroksella: 
 
Peittostandardi, prEN 16779-1 Textile child care articles - Safety requirements and 
test methods for children's cot duvets - Part 1: Duvet (excluding duvet covers) 
Vastausaikaa kansallisella kyselyllä on 13.6.2016 saakka. (M)  
• Standardissa huomioidut vaatimukset sekä riskit/vaarat:  

– suunnittelu 
– mekaaniset ja fysikaaliset: kiinnijäämis-/tarttumisriskit 
– pienet osat ja nyörit: tukehtumis- ja kuristumisriskit 
– hankaus-, lävistys- ja viiltoriskit 
– kemialliset riskit 
– hypotermia ja hypertermia 
– syttymisriski ja hygienia 

• Merkinnät: käyttö- ja hoito-ohjeet, lämmöneristävyys, ei käytetä yhdessä muiden 
tuotteiden kuten esim. unipussin kanssa, mitat, pakkauksen varoitukset 

 
 



Lasten nukkumaympäristön turvallisuus 

Pinnasängyn reunapehmustestandardi, prEN 16780 Textile child care 
articles - Safety requirements and test methods for children's cot 
bumpers. Vastausaikaa kansallisella kyselyllä on 13.6.2016 saakka. (M) 
• Standardissa huomioidut vaatimukset sekä riskit/vaarat:  

– Suunnittelu: materiaalit, vanut, vetoketjut, tarranauhat, nepparit, 
nyörit, koristeet, langat, imukupit 

– mekaaniset ja fysikaaliset: kiinnijäämis-/tarttumisriskit 
– pienet osat ja nyörit: tukehtumis- ja kuristumisriskit 
– hankaus-, lävistys- ja viiltoriskit 
– kemialliset riskit 
– syttymisriski ja hygienia 

• Merkinnät: käyttö- ja hoito-ohjeet, mitat, pakkauksen varoitukset 
 



Lasten nukkumaympäristön turvallisuus 

Unipussistandardi, prEN 16781Textile child care articles - Safety 
requirements and test methods for children's sleep bags Vastausaikaa 
kansallisella kyselyllä on6.7.2016 saakka. (M) 
• Standardissa huomioidut vaatimukset sekä riskit/vaarat:  

– Suunnittelu: ei huppuja, lahkeita tai taskuja, kaula-aukon koko, 
nepparit, napit, vetoketjut, tarranauhat, langat 

– mekaaniset ja fysikaaliset: kiinnijäämis-/tarttumisriskit 
– pienet osat ja nyörit: tukehtumis- ja kuristumisriskit 
– hankaus-, lävistys- ja viiltoriskit 
– kemialliset riskit 
– hypotermia ja hypertermia 
– syttymisriski ja hygienia 

• Merkinnät: koko, käyttö- ja hoito-ohjeet, lämmöneristävyys, varoitukset, 
pakkauksen varoitukset 

 



Muita standardeja 

• SFS-EN 14878:2007 Lasten yöasujen palo-ominaisuudet. Vaatimukset. (M) 
• SFS-EN ISO 14184-1 Tekstiilit. Formaldehydin määritys. Osa 1: Vapaa ja 

hydrolysoitunut formaldehydi (vesiuutosmenetelmä). 
• SFS-EN ISO 14362-1 Tekstiilit. Menetelmät tiettyjen atso-väreistä peräisin 

olevien aromaattisten amiinien määrittämiseksi. Osa 1: Tiettyjen atsovärien 
käytön havaitseminen uuttamalla ja ilman uuttoa (englanninkielinen). 

• SFS-EN ISO 14362-3 Tekstiilit. Menetelmät tiettyjen atso-väreistä peräisin 
olevien aromaattisten amiinien määrittämiseksi. Osa 3: Tiettyjen 4-
aminoatsobentsediiniä päästävien atsovärien käytön tunnistus 
(englanninkielinen). 

• SFS-EN 15777 Tekstiilit. Ftalaattien testausmenetelmät (englanninkielinen). 
• SFS-EN ISO 14389 Textiles. Determination of the phthalate content. 

Tetrahydrofuran method. 

 



Kiitos ! 

satu.nissi-rantakomi@stjm.fi 
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