
Kutsu
Torstaina 17. syyskuuta 2015 klo 10.00–12.00 järjestetään 
tiedotustilaisuus Kulttuuriperinnön vaalimisen eurooppalaisista 
standardeista ja niiden käytännön soveltamisesta.

Paikka 
Suomen Standardisoimisliitto, Malminkatu 34, 00101 Helsinki, 2. krs. 

Ohjelma
9.30 Aamukahvi

10.00 Kulttuuriperinnön vaalimisen standardit – yleiskatsaus
 Eero Ehanti, Puheenjohtaja, ICOM Suomen komitea ry

 Rakennusperintökohteen selvitys ja raportti-standardin esittely 
ja sen käytännön sovellusesimerkkejä Alvar Aallon kohteissa

 Jonas Malmberg, arkkitehti, Alvar Aalto -säätiö

 Uusi standardi energiatehokkuuden parantamisesta  
vanhoissa rakennuksissa (lausuntovaiheessa)

 Tommi Lindh, johtaja, Alvar Aalto -säätiö

 Keskustelua ja kysymyksiä

CEN/TC 346 ”Conservation of Cultural Heritage” on ainoa eurooppa-
lainen standardisoimiskomitea, joka vastaa kulttuuriperinnön vaalimiseen 
liittyvien standardien valmistelusta. Sen sateenvarjon alla laaditaan mm. 
korjausrakentamista, konservointia, valaistusta, energiatehokkuutta, pak-
kauksia ja kuljetusta, kokoelmien säilymisen turvaamista, sisä- ja ulkopuo-
lisen ilmaston mittaamista ja konservointiprosessia käsittelevät standardit.

Tilaisuudessa esitellään ensimmäinen alalta suomennettu standardi  
SFS-EN 16096 ”rakennusperintökohteen selvitys ja raportti” ja kerrotaan 
sen soveltamisesta käytännössä. Esittelyssä on myös tekeillä oleva stan-
dardi vanhojen rakennusten energiatehokkuusasioiden parantamisesta. 
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Tommi Lindh.

Tervetuloa!
Suomen Standardisoimisliitto SFS
Kati Heiskanen, puh. 09 1499 3369, kati.heiskanen@sfs.fi

Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 10. syyskuuta 2015  
sähköpostitse osoitteeseen kati.heiskanen@sfs.fi 

Tilaisuus on maksuton! 



Toimituskulut 9 e, yli kilon lähetyksistä postista  
noudettaessa 12,10 e ja Ovelle-pakettina 17,20 e.  
Toimituskuluihin lisätään tuotteen mukainen alv.  
Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

Yhteystietojen muutokset: pirjo.kuronen@sfs.fi

Tilaukset 

SFS-verkkokauppa: sales.sfs.fi

Asiakaspalvelu: sales@sfs.fi  
puh. 09 1499 3353

Standardit pdf-tiedostona
PDF-tiedostona sähköpostitse toimitettujen SFS-standardien hinta on 1,6 kertaa  
painetun version hinta. Standardin saa tällöin asentaa enintään kolmelle työasemalle. 
Verkkokäyttö vaatii erillisen sopimuksen. Sähköisissä julkaisuissamme on drm-suojaus,  
lue lisää SFS:n verkkosivuilta www.sfs.fi/DRM.  

SFS ONLINE -palvelu
SFS ONLINE -palvelussa tarvitsemanne standardikokoelma on aina ajan tasalla.  
Voit lukea niitä milloin vain internetissä. Kysy lisää SFS:n asiakaspalvelusta (sales@sfs.fi).

Pysy ajan tasalla 
Standardien seurantapalvelu on helpoin tapa pysyä ajan tasalla toimialaasi kuulu vista 
standardeista. Lue lisää www.sfs.fi/tietopalvelu.

Kulttuuriperinnön vaalimisen suomenkieliset standardit: 

SFS-EN 16096 Kulttuuriperinnön vaaliminen. 
Rakennusperintökohteen selvitys ja raportti. 

1. painos, 2012 (suomennos 2015). 38 sivua (fi/en).  
Hinta 57,50 €€ (+alv 24%)


