Tunnetko tärkeät tekstiilistandardit?
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Standardit ovat tärkeitä tekstiilien maahantuojille ja jälleenmyyjille
Tekstiilien maahantuojat ja jälleenmyyjät vastaavat siitä, että tuotteet ovat turvallisia ja korkealaatuisia. Standardit sisältävät vaatimuksia, suosituksia ja ohjeita, joiden avulla voi varmistaa
tuotteiden laadun. Lisäksi standardit auttavat valmistajia, maahantuojia ja jälleenmyyjiä puhumaan
samoista asioista samoilla termeillä. Monissa tapauksissa standardien avulla voidaan myös vastata
lainsäädännön vaatimuksiin
Tuotteiden turvallisuus, vaatimukset ja
standardit
Usein standardien avulla todennetaan tuotteille lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia sekä tuotteen
laatua. Esimerkiksi standardien mukaisten kuitunimien käyttö helpottaa tekstiilien tuontia ja vientiä
sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa eri maissa. Konkreettinen esimerkki on standardi SFS-EN ISO 2076,
jota voidaan käyttää viiteteoksena kansainvälisessä
kaupankäynnissä. Se sisältää myös huomioita alueellisesta lainsäädännöstä. Euroopan unionissa tekstiilituotteiden merkintöjä velvoittaa asetus tekstiilikuitujen
nimityksistä (EU) No. 1007/2011.
SFS-EN ISO 2076 Tekstiilit. Tekokuidut. Sanasto
SFS-EN ISO 6938 Tekstiilit. Luonnonkuidut.
Nimikkeistö ja määritelmät
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Tekstiilien pitää täyttää tuoteturvallisuuslainsäädännön vaatimukset, eivätkä ne saa aiheuttaa vaaraa
terveydelle ja turvallisuudelle. Tekstiilituotteiden vaatimuksiin liittyvää lainsäädäntöä on mm. yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi 2001/95/EY sekä kuluttajaturvallisuuslaki 9250/2011. Joillekin tuotteille on myös
olemassa kohdennettuja vaatimuksia, kuten esimerkiksi komission mandaatilla laadittuja standardeja,
joissa varsinaiset vaatimukset esitetään. Turvallisuusja kemikaalivirasto Tukesin mukaan tyypillisimmät
tekstiilien turvallisuusongelmat liittyvät muun muassa
lastenvaatteiden nauhoihin ja nyöreihin. Niistä saattaa aiheutua kuristumis- tai muuta vaaraa, jos nauha tarttuu kiinni esimerkiksi leikkikenttävälineeseen,
kulkuneuvon oveen tai liukuportaisiin. Esimerkiksi kun
lasten vaate täyttää nyöristandardin vaatimukset, se
antaa tuotteelle tietyn turvallisuusolettaman nauhojen ja nyörin osalta. Nyöristandardi SFS-EN 14682
kuuluu lainsäädännössä viitattuihin standardeihin.

Nyöristandardin lisäksi riskinarviointiin soveltuva
ja käyttökelpoinen työkalu on CEN/TR 16792:fi
Lastenvaatteiden turvallisuus. Ohjeita lastenvaatteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Mekaaninen
turvallisuus.
Edellä mainitun lisäksi tekeillä on lasten nukkumaympäristön standardeja. Nämä standardit ovat valmistuttuaan pakollisia noudattaa:
Unipussit:
prEN16781 Textile child care articles. Safety requirements and test methods for children’s sleep bags
Pinnasängyn reunapehmusteet:
prEN16781 Textile child care articles. Safety requirements and test methods for children’s sleep bags
Vauvojen peitot:
prEN 16779-1 Textile child care articles - Safety
requirements and test methods for children’s cot
duvets - Part 1: Duvet (excluding duvet covers).

Tekstiileille asetettuihin vaatimuksiin kuuluvat oleellisesti myös oikeat hoito-ohjemerkinnät, joita kuvataan
useissa standardeissa. Hoito-ohjemerkinnät voidaan
tehdä standardinmukaisin symbolein sekä sanallisesti, Suomessa kahdella kielellä. Hoito-ohjesymbolien
käyttö on luvanvaraista, jota Suomessa hallinnoi
Inspecta Sertifointi Oy.
SFS-EN ISO 3758 Tekstiilit. Hoito-ohjemerkintäjärjestelmä
SFS 5236 Tekstiilien hoito-ohjemerkintä. Sanalliset
ohjeet
SFS 5773 Tekstiilimatot. Mattojen pesu- ja kuivausohjelmat sekä hoito-ohjemerkintä
SFS 4144 Tekstiilietiketit. Vaatimukset
SFS 4876 Tekstiilit. Kuitusisällön ilmoittaminen
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Tuotteiden laatumääritykset
Monia standardeja tarvitaan tuotteiden laatumäärityksissä. Tällainen on esimerkiksi SFS-EN 12127
Tekstiilit. Kankaat. Pinta-alamassan määritys pienistä
koepaloista. Neliömassaa käytetään usein materiaalin määrittelyssä. Sen perusteella ostetaan tietyntyyppisiä materiaaleja.

SFS-EN 13402-1 Vaatetuksen kokomerkintä.
Osa 1: Termit, määritelmät ja vartalon mittausmenetelmät
SFS-EN 13402-2 Vaatetuksen kokomerkintä.
Osa 2: Ensisijaiset ja toissijaiset mitat
SFS-EN 13402-3 Vaatetuksen kokomerkintä.
Osa 3: Vartalonmitat ja mittavälit
Muita tekstiilien vaatimustenmukaisuuden arviointiin
käytettäviä standardeja ovat esimerkiksi haitallisten
aineiden määritykseen tarkoitetut testausstandardit,
jotka soveltuvat erityisesti testauslaitoksille ja yrityksille, jotka testauttavat tekstiilituotteita:
SFS-EN ISO 14184-1 Tekstiilit. Formaldehydin määritys. Osa 1: Vapaa ja hydrolysoitunut formaldehydi
(vesiuutosmenetelmä)
SFS-EN 14362-1:en Textiles. Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo
colorants. Part 1: Detection of the use of certain azo
colorants accessible with and without extracting the
fibres
SFS-EN 14362-3:en Textiles. Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo
colorants. Part 3: Detection of the use of certain azo
colorants, which may release 4-aminoazobenzene
SFS-EN 15777:en Textiles. Test method for
phthalates
SFS-EN ISO 14389:en Textiles. Determination of the
phthalate content. Tetrahydrofuran method
(ISO 14389:2014)
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Nk. värinkestostandardeilla määritetään tekstiilien
värienkesto-ominaisuuksia, esimerkiksi miten värit pysyvät hankauksessa ja pesussa tai haalistuvatko ne
auringonvalon vaikutuksesta.
Värien hankauksenkesto kuvataan standardisarjassa
SFS-EN ISO 105-XXX Tekstiilit. Värinkestot.
Värien pesunkeston testaus esitetään standardissa
SFS-EN ISO 105-C06 Tekstiilit. Värinkestot. Osa
C06: Värien pesunkesto koti- ja pesulapesussa.
Värien hienkeston erityisesti ihoa vasten tulevissa
tekstiileissä, kodintekstiileissä ja sporttivaatteissa
kuvaa SFS-EN ISO 105-E04 Tekstiilit. Värinkestot.
Osa E04: Värien hienkesto.
Värien valonkesto on tärkeää erityisesti kodintekstiileissä, verhoissa ja huonekalumateriaaleissa. Esimerkiksi valonkestoa testataan seuraavan standardin mukaisesti: SFS-EN ISO 105-B02:en Textiles.
Tests for colour fastness. Part B02: Colour fastness
to artificial light: Xenon arc fading lamp test
(ISO 105-B02:2014).
Tuotteen kulutuksenkeston määrittelyyn soveltuvia
standardeja ovat muun muassa:
SFS-EN ISO 12947-2:2016:en Textiles. Determination of the abrasion resistance of fabrics by the
Martindale method. Part 2: Determination of
specimen breakdown (ISO 12947-2:2016).
Tällä määritetään minkä verran materiaali kestää
hankausta rikkoontumatta.
SFS-EN ISO 12945-2 Tekstiilit. Kankaiden nöyhtääntymis- ja nyppyyntymisalttiuden määrittäminen.
Osa 2: Muunnettu Martindale-menetelmä
Standardilla SFS-EN ISO 12945-2 määritetään
materiaalin nyppyyntymistä eli nk. pillinkiä. Menetelmä soveltuu hyvin esim. neulosmateriaaleille.

5

Ominaisuuksien ja laadun
määrittäminen
Alla on listattu joitakin tuotteiden ominaisuuksia ja
vaatimuksia esittäviä standardeja. Standardit toimivat laatutason ja oleellisten ominaisuuksien määrittämisen tukena esimerkiksi toimittajan ja tilaajan kesken.
SFS-EN 16732 Vetoketjut. Vaatimukset
SFS-EN 16315 Tekstiilit. Silkkikankaat naisten
vaatteisiin, huiveihin ja solmioihin. Vaatimukset ja
testausmenetelmät
SFS-EN ISO 5077 Tekstiilit. Mittamuutosten määrittäminen pesussa ja kuivauksessa
SFS-EN 14878 Tekstiilit. Lasten yöasujen paloominaisuudet. Vaatimukset
SFS-EN 14465 Tekstiilit. Huonekalukankaat.
Vaatimukset ja testausmenetelmät
SFS-EN 14697 Tekstiilit. Froteepyyhkeet ja froteekankaat. Vaatimukset ja testausmenetelmät
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SFS-EN 13758-1 + A1:en Textiles. Solar UV
protective properties. Part 1: Method of test for
apparel fabrics
SFS-EN 13773 Tekstiilit ja tekstiilituotteet. Verhot.
Palo-ominaisuudet. Luokittelu
SFS-EN 14533 Tekstiilit ja tekstiilituotteet.
Vuodevaatteiden palo-ominaisuudet. Luokitus
SFS-EN ISO 20347 Henkilönsuojaimet. Työjalkineet
SFS-EN ISO 19952 Jalkineet. Sanasto
CEN ISO/TR 20879:en Footwear. Performance
requirements for components for footwear.
Uppers (ISO/TR 20879:2007)
CEN ISO/TR 20880:en Footwear. Performance
requirements for components for footwear. Outsoles
(ISO/TR 20880:2007)
CEN ISO/TR 20881:en Footwear. Performance
requirements for components for footwear. Insoles
(ISO/TR 20881:2007)

CEN ISO/TR 20882:en Footwear. Performance
requirements for components for footwear. Lining
and insocks (ISO/TR 20882:2007)

SFS-EN ISO 12402-4:en Personal flotation devices.
Part 4: Lifejackets, performance level 100. Safety
requirements (ISO 12402-4:2006)

CEN ISO/TR 20883:en Footwear. Performance
requirements for components for footwear. Shanks
(ISO/TR 20883:2007)

SFS-EN ISO 12402-5:en Personal flotation devices.
Part 5: Buoyancy aids (level 50). Safety requirements (ISO 12402-5:2006)

CEN ISO/TR 22648:en Footwear. Performance
requirements for components for footwear. Stiffeners
and toepuffs (ISO/TR 22648:2007)

SFS-EN ISO 12402-6:en Personal flotation devices.
Part 6: Special purpose lifejackets and buoyancy
aids. Safety requirements and additional test methods (ISO 12402-6:2006)

CEN ISO/TR 20572:en Footwear. Performance
requirements for components for footwear.
Accessories (ISO/TR 20572:2007)
CEN ISO/TR 20573:en Footwear. Performance
requirements for components for footwear. Heels
and top pieces (ISO/TR 20573:2006)
Suojavaatteiden valmistajan tai maahantuojan tulee
testauttaa ja huolehtia tyyppitarkastuksesta EUalueelle myyntiin tuleville tuotteille. Suojainstandardien mukaiset tuotteet täyttävät henkilösuojainasetuksen (EU)2016/425 vaatimukset. Esimerkkejä
näistä standardeista:
SFS-EN 1150:en Protective clothing. Visibility clothing for non-professional use. Test methods and
requirements (esim. polkupyöräilijän heijastava liivi)
SFS-EN 13356:en Visibility accessories for nonprofessional use. Test methods and requirements
(heijastimet)

SFS-EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia
vaaroja vastaan
SFS-EN 343 + A1 Suojavaatetus. Suojaus sateelta
SFS-EN 13594:en Protective gloves for motorcycle
riders. Requirements and test methods
SFS-EN 13138-1:en Buoyant aids for swimming
instruction. Part 1: Safety requirements and test
methods for buoyant aids to be worn
SFS-EN 13138-2:en Buoyant aids for swimming
instruction. Part 2: Safety requirements and test
methods for buoyant aids to be held
SFS-EN 14404 + A1 Henkilönsuojaimet. Polvisuojaimet polvillaan tehtäviä töitä varten
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Monta tapaa tilata julkaisuja
Julkaisut ovat saatavana painettuna ja pdf-tiedostona. Ne voi tilata yksittäin tai kestotilauksena SFS:n asiakaspalvelusta sähköpostitse sales@sfs.fi ja puh. 09 1499 3353.

Verkkokaupassa voit tarkistaa julkaisujen ajantasaiset tiedot. Voit tilata julkaisuja ja
ladata niitä omalle koneellesi. Astu sisään osoitteessa sales.sfs.fi.

SFS Online -palvelussa oma standardikokoelmanne on aina ajan tasalla internetissä.
Kiinnostuitko? Kysy lisää SFS:n asiakaspalvelusta sähköpostitse sales@sfs.fi.

Standardien seurantapalvelu on helpoin tapa pysyä ajan tasalla toimialaasi kuuluvista
standardeista. Lue lisää www.sfs.fi/tietopalvelu tai ota yhteyttä sähköpostitse info@sfs.fi.
Lisätietoja standardisoinnista
Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry
Auli Pylsy

Satu Nissi-Rantakömi

Asiantuntija

Standardisointipäällikkö

050 369 9304
etunimi.sukunimi@stjm.fi

050 3837 6423
etunimi.sukunimi@stjm.fi
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www.stjm.fi/toiminta-alueemme/standardisointi/
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