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Gases, vapors or dusts can form potentially explosive mixture of air. Normal pres-

sured air can cause an explosion. ATEX-directive covers requirements for elec-

trical equipments in potentially explosive atmospheres. National SFS-standard 

covers instructions for maintenance of ATEX-equipments. 

 

Faulty electrical equipment can cause a major security risk in potentially explo-

sive atmospheres. The purpose of this thesis was to create a maintenance pro-

gram for electrical equipment in potentially explosive atmospheres in UPM-Kym-

mene Oyj Lappeenranta biorefinery. 

 

The program was based on scheduled inspections. Which are operated in every 

three years by electricians. Furthermore, randomly operated inspections were in-

cluded to the maintenance program. Every electrical equipments and installations 

were also included in the maintenance program. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelylle sekä laitteille on Euroopan yhteisö 

säätänyt ATEX-työolosuhdedirektiivin (1999/92/EY) ja laitteita koskevan ATEX-

laitedirektiivin (2014/34/EU) lisäksi tarkempi määrittely laitteista ja tiloista SFS-

standardeissa. Direktiivit on säädetty kansallisiksi valtioneuvoston toimesta. Työ-

olosuhdedirektiivistä on kansallisena lainsäädäntönä asetus (917/1996) ja 

kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (918/1996). (Tukes, 4) 

 

Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset sisältävät erikoisominaisuuksia. 

Säilyttämällä erikoisominaisuudet säilytetään turvallisuustaso suunnitellulla ta-

solla. Turvallisuustason säilyttäminen on edellytys turvalliselle työskentelylle ja 

vastuulliselle liiketoiminnalle. 

 

Insinöörityö tehdään UPM-Kymmene Oyj Lappeenrannan biojalostamolle. Aihe 

kohdistuu kaasuräjähdysvaarallisissa tiloissa sijaitsevien laitteiden ja asennuk-

sien kunnossapitoon. Laitedirektiivi edellyttää räjähdysvaaralliseen tilaan asenet-

tavilta laitteilta tiettyjen erikoisominaisuuksien täyttymistä, mutta myös näiden 

ominaisuuksien säilyttämistä ja ylläpitämistä käynninaikaisen valvonnalla. 

 

Työn tavoitteena on luoda soveltuva ohjeistus työntekijöille ja ohjelma kunnossa-

pitojärjestelmään, joiden pohjalta tehdyillä säännöllisillä kunnossapitotarkastuk-

silla havaitaan mahdolliset puutteet nopeasti ja turvallisuus voidaan säilyttää. 

Määräaikaisia kunnossapitotarkastuksia tekemällä pyritään säilyttämään räjäh-

dysvaarallisella alueella olevien laitteiden erikoisominaisuudet. 
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2 RÄJÄHDYSVAARALLINEN ALUE 

 

 

2.1 Kaasuräjähdysvaarallinen alue 

 

2.1.1 Tilaluokka 0, 1, 2 

 

Kaasuräjähdysvaaralliset alueet jaetaan tilaluokkiin normaalin ilmanpaineen alu-

eella tai tilassa. Jokaiselle kaasulle on määritetty tilaluokitusvaatimus reagoimis-

herkkyyden perusteella. Tilaluokitukset jaetaan kolmeen luokkaan, jotka kuvaa-

vat räjähdyskelpoisen kaasuseoksen ilmenemistiheyttä ja todennäköisyyttä (tau-

lukko 1). 

 

TAULUKKO 1. Tilaluokkien määrittely (SFS-EN 60079-14, 24) 

Tilaluokka 0 tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa 

olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen 

ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai toistu-

vasti 

Tilaluokka 1 tila, jossa kaasun, höyryn tai sumun ja ilman muodos-

tama räjähdyskelpoinen ilmaseos todennäköisesti esiin-

tyy normaalikäytössä ajoittain 

Tilaluokka 2 tila, jossa kaasun, höyryn tai sumun ja ilman muodos-

tama räjähdyskelpoinen ilmaseos ei todennäköisesti 

esiinny normaalikäytössä, mutta mikäli esiintyy, on sen 

esiintymisaika lyhyt 

 

Tilaluokan laajuus lasketaan tai arvioidaan käyttämällä sopivaa varmuuskerrointa 

(taulukko 1). Laajuus ulottuu siihen pisteeseen, jossa räjähdyskelpoinen ilma-

seos säilyy räjähdyskelpoisena, ennen sen hajaantumista syttymisrajan ulkopuo-

lelle. (SFS-EN 60079-10-1, 51-52)  

 

Tilaluokituksen alueet määräytyvät räjähdyskelpoisen ilmaseoksen pitoisuuden 

laskiessa (kuva 1). Tilaluokitus määräytyy päästölähteen syttymisominaisuuksien 

ja tiheyden perusteella. (SFS-EN 60079-10-1, 80-81) 
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KUVA 1. Tilaluokituksien määräytyminen (Dio koulutus Oy) 

 

Säiliöauton purkutilanne, jossa purettavana on räjähdyskelpoista ainetta, joka 

luokitellaan tilaluokkaan 0 kuuluvaksi (kuva 1). Aineen välitön läheisyys on tila-

luokka 1 ja tilaluokkaan 2 kuuluu alue, jossa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen 

esiintymisaika on lyhyt. 

 

Tilaluokkien vaatimus voi muuttua tarkastellessa laimenemisvaikutuksia. Sisäti-

loissa laimenemisvaikutukseen vaikuttaa erityisesti ilmanvaihdon toimivuus ja te-

hokkuus. (SFS-EN 60079-10-1, 51-52) 

 

2.2 Räjähdyssuojausasiakirja 

 

Jokaiselle työpaikalle on laadittava räjähdyssuojausasiakirja, joissa käsitellään 

palavia nesteitä, kaasuja tai pölyjä, jotka mahdollisen vikatilanteen, toimintahäi-

riön tai normaalin toiminnan aikana voivat muodostaa räjähdyskelpoisen ilma-

seoksen. Asiakirja pitää sisällään erittelyn käsiteltävistä aineista ja niiden ominai-

suuksista, turvallisuustarkastelut ja arvioinnit vaaroista, paloturvallisuuteen sisäl-

tyvät sekä kemikaalien käsittelyyn liittyvät ohjeet. Räjähdyssuojausasiakirjaa on 

ylläpidettävä ja päivitettävä, jos jokin olennaisesti muuttuu. Seuraavat asiat on 

esitettävä räjähdyssuojausasiakirjassa; 
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- räjähdysvaarallisten tilojen toiminnasta vastuussa olevat henkilöt ja työn-

tekijöiden lukumäärä 

- pohjapiirustus, jossa on poistumistiet 

- toimintojen kuvaus 

- tiedot tilojen siivouksesta ja ilmanvaihdosta 

- kuvaus räjähdyskelpoisen ilmaseoksen aiheuttavista aineista ja olosuh-

teista, joissa räjähdyskelpoinen ilmaseoksia muodostuu 

- luettelo laitteista ja työvälineistä, jotka voi toimia sytytyslähteinä 

- riskien arviointien tulokset sekä menettelytapa, jota räjähdysvaaran tun-

nistamisessa on käytetty 

- selvitys siitä, missä vaarallisia räjähdyskelpoisia ilmaseoksia voi esiintyä 

ja mitä laitteita tiloissa on. Riskien arvioinnissa on huomattava prosessin 

alas- ja käyntiinajot yms. 

- räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu 

- luettelo useissa eri paikoissa käytettävistä työvälineistä, jotka on hyväk-

sytty käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa 

- selvitys toteutetuista räjähdyssuojaustoimenpiteistä, jotka jaetaan tekni-

siin ja organisatorisiin toimenpiteisiin 

- selvitys siitä, kuka organisaatiossa vastaa turvallisuustoimenpiteiden to-

teuttamisesta ja kuka räjähdesuojausasiakirjan päivittämisestä (D1-2017, 

417) 

 

2.3 Syttymislähteet 

 

Syttymislähteitä on paljon erilaisia ja yhdessä laitteessa niitä voi olla useita. Tun-

nettuja erilaisia syttymislähteitä ovat esimerkiksi; 

 

- kuumat pinnat 

- liekit ja kuumat kaasut  

- mekaanisesti syntyneet kipinät 

- sähköiset lähteet 

- sähköiset hajavirrat, katodinen korroosio 

- staattinen sähkö 

- salamointi 
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- radiotaajuus, sähkömagneettiset aallot välillä 104 𝐻𝑧 … 3 𝑥 1012 𝐻𝑧 

- sähkömagneettiset aallot ja optinen säteily välillä 

3 𝑥 1011 𝐻𝑧 … 3 𝑥 1015 𝐻𝑧  

- ionisoiva säteily 

- ultraäänet 

- adiabaattinen puristus ja paineaallot 

- eksotremiset reaktiot myös pölyjen itsesyttyminen (SFS-EN ISO 80079-

36, 12) 
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3 SÄHKÖLAITTEET 

 

 

3.1 Yleistä 

 

Sähkölaitteet jaetaan laiteryhmiin sen mukaan minkälaisessa prosessissa ne si-

jaitsevat.  Laitteet jaetaan laiteluokkiin ja räjähdyssuojaustasoihin sen perusteella 

mitä räjähdysvaarallisia nesteitä, kaasuja ja pölyjä on ympärillä. Lämpötilaluokka 

kertoo sähkölaitteen maksimipintalämpötilan. 

 

3.2 Laiteryhmät 

 

3.2.1 Ryhmä I 

 

Ryhmään I kuuluvat kaivoskaasuille altistuvat laitteet. Kaivoskaasuihin kuuluvat 

metaani ja hiilipöly. Sähkölaitteen altistuessa muille kuin kaivoskaasuille on lait-

teessa oltava hyväksyntä kyseisestä kaasusta. Esimerkiksi ’’Ex d I/IIB T3’’, lai-

tetta voi hyväksytysti käyttää ryhmän IIB alueella. (SFS-EN 60079-0, 54) 

 

3.2.2 Ryhmä II 

 

Ryhmän II sähkölaitteet ovat tarkoitettuja käytettäväksi kaasuräjähdysvaaralli-

sissa tiloissa muissa kuin kaivoskaasuille alttiissa ympäristössä. Ryhmä II jae-

taan kolmeen alaryhmään. Alaryhmän tunnus määräytyy räjähdysvaarallisen ti-

lan kaasusta ja ilmasta syntyvän ilmaseoksen räjähdysherkkyyden perusteella. 

Alaryhmissä laitteen vaatimustaso kasvaa mentäessä kohti tasoa IIC (taulukko 

2). (SFS-EN 60079-0, 54) 

 

TAULUKKO 2. Ryhmän II luokittelu (SFS-EN 60079-0, 54) 

Alaryhmä Kaasu 

IIA, IIB, IIC propaani 

IIB, IIC eteeni 

IIC vety 
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Paikoissa, joissa käsitellään vetyä voi taulukon 2 mukaisesti asentaa vain ryhmän 

IIC vaatimukset täyttävän sähkölaitteen. Ryhmän IIC vaatimukset täyttävää säh-

kölaitetta saa käyttää myös IIA ja IIB ryhmissä, mutta ryhmän IIA laitetta saa käyt-

tää vain kyseisessä ryhmässä. 

 

3.2.3 Ryhmä III 

 

Ryhmään III kuuluvat sähkölaitteet, jotka sijoittuvat pölyräjähdysvaarallisiin tiloi-

hin, eivätkä sijaitse kaivoskaasuille alttiissa ympäristössä. Ryhmä jaetaan kol-

meen alaryhmään taulukon 3 osoittamalla tavalla. Pölyräjähdysvaaralliset tilat 

luokitellaan alaryhmiin pölyjen ominaisuuksien perusteella. (SFS-EN 60079-0, 

54) 

 

TAULUKKO 3. Ryhmän III luokittelu (SFS-EN 60079-0, 54) 

Alaryhmä Ominaisuus 

IIIA, IIIB, IIIC palavat pölyt 

IIIB, IIIC eristävät pölyt 

IIIC johtavat pölyt 

 

Alaryhmän IIIC vaatimukset täyttävää sähkölaitetta saa käyttää ryhmissä IIIB ja 

IIIA. Sähkölaitetta, joka täyttää IIIA saa käyttää vain kyseissä ryhmässä (taulukko 

3).  

 

3.3 Laiteluokka ja räjähdyssuojaustaso (EPL) 

 

Laiteryhmät sisältävät tarkemman luokittelun, laiteluokat (2014/34/EU, 6). Rä-

jähdyssuojaustaso on tullut vaihtoehtoisena tapana standardiin (SFS-EN 

60079-0) laitedirektiivin laiteluokan rinnalle. Räjähdyssuojaustason merkinnässä 

ensimmäinen kirjain (M, G, D) kertoo mihin ympäristöön sähkölaite soveltuu ja 

toinen kirjain (a, b, c) kertoo suojaustason. 

 

UPM-Kymmene biojalostamo sisältää tilaluokan 0, 1 ja 2 räjähdysvaarallisia alu-

eita sekä laiteryhmään II kuuluvia laitteita. Tilaluokan 0 alueet pyritään mahdolli-

suuksien mukaan aina minimoimaan. Suurin osa laitteista sijaitsee tilaluokan 

alueilla 1 ja 2 kuuluen laiteluokkiin 2G ja 3G.  
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3.3.1 Räjähdyssuojaustason ja tilaluokkien välinen suhde 

 

Tilaluokkien ja laitteiden räjähdyssuojaustason (EPL) välinen suhde on esitetty 

taulukossa 4. Tilaluokituksen ja räjähdyssuojaustason välistä suhdetta käytetään, 

kun tilaluokitusdokumentaatiossa on esitettynä vain tilaluokat. (SFS-EN 60079-

14, 33) 

 

TAULUKKO 4. Tilaluokan ja EPL välinen suhde (SFS-EN 60079-14, 33) 

Tilaluokka Laitteen räjähdyssuojaustaso (EPL) 

0 ’’Ga’’ 

1 ’’Ga’’ tai ’’Gb’’ 

2 ’’Ga’’, ’’Gb’’ tai ’’Gc’’ 

 

Tilaluokkaan 0 voi laittaa vain räjähdyssuojaustason Ga vaatimukset täyttävän 

laitteen. Taulukosta 4 nähdään myös, että tilaluokassa 2 voi käyttää räjähdyssuo-

jaustasojen Ga, Gb ja Gc vaatimukset täyttäviä laitteita.  

 

3.3.2 Laiteluokka 1G (EPL Ga) 

 

Laiteluokka 1G vastaa räjähdyssuojaustasoa Ga. Räjähdyssuojaustaso Ga mää-

ritellään standardin toimesta seuraavasti: 

 

Kaasuräjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettu laite, jolla on ’’hyvin kor-
kea’’ suojaustaso niin, ettei se ole syttymislähde normaalikäytössä 
eikä odotettavissa olevissa tai harvinaisissa toimintahäiriöissä. 
(SFS-EN 60079-0, 42) 

 

Aiemmassa taulukossa (taulukko 4) mainittiin tilaluokituksen ja räjähdyssuojaus-

tason välinen suhde. Suojaustaso Ga sopii tilaluokkiin 0, 1 ja 2 käytettäväksi, 

joten laitteiden räjähdyssuojausrakenteet ovat myös hyvin korkeat (taulukko 5). 
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TAULUKKO 5. EPL ja suojausrakenteiden välinen suhde (SFS-EN 60079-14, 34) 

EPL Räjähdyssuojausrakenne Tunnus Standardi 

’’Ga’’ Luonnostaan vaaraton ’’ia’’ IEC 60079-11 

Massaan valettu ’’ma’’ IEC 60079-18 

Erikoisrakenne ’’sa’’ IEC 60079-33 

 

Suojaustason kuin laitteen suojausrakenteen tunnuksessa kirjain ’’a’’ merkitsee 

vaativinta suojausta. Suojausrakenteita (’’ia’’, ’’ma’’ ja ’’sa’’) voi käyttää vain tila-

luokassa 0 (taulukko 4). Taulukkoon 5 on myös merkittynä suojausrakenteen 

standardi.  

 

3.3.3 Laiteluokka 2G (EPL Gb) 

 

Laiteluokka 2G vastaa räjähdyssuojaustasoa Gb. Räjähdyssuojaustaso Gb mää-

ritellään standardin toimesta seuraavasti: 

 

Kaasuräjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettu laite, jolla on ’’korkea’’ 

suojaustaso niin, ettei se ole syttymislähde normaalikäytössä eikä 

odotettavissa olevissa toimintahäiriöissä (SFS-EN 60079-0, 42) 

 

Suojaustasoltaan Gb oleva laite sopii käytettäväksi tilaluokkiin 1 ja 2 (taulukko 4). 

Taulukossa 6 on esitettynä suojausrakenteet, joka on vaihtoehtoinen tapa il-

maista laitteen luokitus.  
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TAULUKKO 6. EPL ja suojausrakenteiden välinen suhde (SFS-EN 60079-14, 34) 

EPL Räjähdyssuojausrakenne Tunnus Standardi 

’’Gb’’ Räjähdyspaineen kestävä ko-

telointi 

’’d’’ IEC 60079-1 

Varmennettu rakenne ’’e’’ IEC 60079-7 

Luonnostaan vaaraton ’’ib’’ IEC 60079-11 

Massaan valettu ’’m’’ ’’mb’’ IEC 60079-18 

Öljytäytteinen ’’o’’ IEC 60079-6 

Paineistettu kotelointi ’’p’’, ’’px’’, ’’py’’, 

’’pxb’’ tai ’’pyb’’ 

IEC 60079-2 

Hiekkatäytteinen ’’q’’ IEC 60079-5 

Erikoisrakenne ’’sb’’ IEC 60079-33 

 

Suojaustaso Gb vastaa taulukossa 6 esitettyjä suojausrakenteita. Suojausraken-

teista on esitetty tunnus ja standardi, jossa suojausrakenne on tarkemmin ku-

vailtu. 

 

3.3.4 Laiteluokka 3G (EPL Gc) 

 

Laiteluokka 3G vastaa räjähdyssuojaustasoa Gc. Räjähdyssuojaustaso Gc mää-

ritellään standardin toimesta seuraavasti: 

 

Kaasuräjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettu laite, jolla on ’’korotettu’’ 
suojaustaso niin, ettei se ole syttymislähde normaalissa käytössä 
eikä mahdollisen lisäsuojauksen ansiosta ole syttymislähde säännöl-
lisesti odotettavissa olevissa tapahtumissa (esim. lampun vaurioitu-
minen) (SFS-EN 60079-0, 42) 

 

Suojaustasoltaan Gc oleva laite sopii käytettäväksi tilaluokkaan 2 (taulukko 4). 

Taulukossa 7 on esitettynä suojausrakenteet, joka on vaihtoehtoinen tapa il-

maista laitteen luokitus.  
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TAULUKKO 7. EPL ja suojausrakenteiden välinen suhde (SFS-EN 60079-14, 34) 

EPL Räjähdyssuojausrakenne Tunnus Standardi 

’’Gc’’ Luonnostaan vaaraton ’’ic’’ IEC 60079-11 

Massaan valettu ’’mc’’ IEC 60079-18 

Paineistettu kotelointi ’’pz’’ tai ’’pzc’’ IEC 60079-2 

Erikoisrakenne ’’s’’ IEC 60079-33 

 

Suojaustasoa vastaavasta suojausrakenteesta on taulukossa 7 esitettynä nimi ja 

tunnus. Taulukossa on myös standardi, jossa suojausrakenne on tarkemmin ku-

vailtu. 

 

3.4 Lämpötilaluokka 

 

Lämpötilaluokalla ilmaistaan laitteen suurinta sallittua pintalämpötilaa. Ryhmän II 

laitteen pintalämpötilan ollessa suurempi kuin 450 °C kirjataan lämpötila asteina. 

Laitteen sisältäessä lämpötiloja, jotka jäävät kahden luokan väliin tulee ilmetä 

laitteen sertifikaatista. Sertifikaatin sisältämässä merkinnässä tulee olla ’’X’’ sym-

boli. Lämpötilan ilmoittaminen laitteessa tulee merkitä matalimmasta lämpötilasta 

korkeimpaan T6…T3, joka tarkoittaa laitteen sopivan lämpötilaluokan raja-alueen 

olevan 85 °C… 200 °C (taulukko 8). Lämpötilaluokkaa ei tarvitse ilmoittaa, jos 

laite on merkitty vain tietyssä kaasussa käytettäväksi. (SFS-käsikirja 604-1, 335) 

 

TAULUKKO 8. Lämpötilaluokat (SFS-käsikirja 604-1, 292) 

Lämpötilaluokka Suurin sallittu pintalämpötila Laitemerkintä 

T1 ≤ 450 °C T1-T6 

T2 ≤ 300 °C T2-T6 

T3 ≤ 200 °C T3-T6 

T4 ≤ 135 °C T4-T6 

T5 ≤ 100 °C T5-T6 

T6 ≤ 85 °C T6 

 

Laitteiden suurinta pintalämpötilaluokkia kuvaavat T6-T1, josta lämpötilaluokkaa 

1 voi käyttää jokaisessa luokassa (taulukko 8). Lämpötilaluokkaa T6 voi käyttää 

vain kyseisestä luokkaa vastaavassa lämpötilassa.  
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3.5 Räjähdyssuojausrakenteet 

 

3.5.1 Räjähdyspaineen kestävä 

 

Räjähdyspaineen kestävän (Ex ’’d’’) rakenteen sisällä voi esiintyä normaalissa 

käytössä kuumia osia ja kipinöintiä (kuva 2). Kaasun kulkeutumista rakenteen 

sisällä ei ole estetty. Räjähdyksen tapahduttua rakenteen tulee estää sen leviä-

minen ulkopuolella. Suojausrakenteita käytetään normaalisti moottoreilla, valai-

similla, kytkimillä ja lämmityslaitteilla. (D1-2017, 429) 

 

 

KUVA 2. Räjähdyspaineen kestävä kotelointi (D1-2017, 429) 

 

Tähdellä on kuvattu räjähdystä vahvennetun suojausrakenteen sisällä. Kuvassa 

sivuilla olevia aukkoja kuvataan purkauskanavina (kuva 2). Räjähdysominaisuuk-

sien tulee kestää laitteen elinkaaren aikana useita räjähdyksiä, eikä ne saa hei-

ketä. Purkauskanavina toimivat ahtaat saumat, jotka ovat rakennettu ja mitoitettu 

niin, että palavat kaasut jäähtyvät ja sammuvat lopullisesti. (D1-2017, 429) 

 

3.5.2 Lisätarkastusvaatimukset Ex ’’d’’ 

 

Lisätarkastusvaatimukset liittyvät räjähdyspaineen kestävän laitteen kokoami-

seen ja yleiseen kunnossapitoon. Suojausrakenteen omaavaa laitetta koottaessa 

on huolehdittava liitosten puhtaudesta ja kevyestä voitelusta oikealla rasvalla. 

Rasvauksella parannetaan säänkestävyyttä ja estetään korroosiota. Rasvasta on 

pidettävä puhtaina läpäisemättömät reikäaihiot. Laippojen puhdistamiseen ei saa 

käyttää metallisia kaapimia vaan syövyttämättömiä puhdistusaineita. Vaihdetta-

essa osia, joista räjähdyssuojaustaso riippuu, kuten ruuvit, pultit ja muut osat, on 

ne korvattava valmistajan ohjeistuksen mukaan vastaavilla osilla. (SFS-EN 

60079-17, 166-167) 
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3.5.3 Varmennettu 

 

Varmennetussa (Ex ’’e’’) suojausrakenteessa erilaisten toimenpitein on pyritty vä-

hentämään kipinöinnin, valokaarien ja liiallisen lämpenemisen riskiä (kuva 3). 

Exe-rakenne on normaalisti käytössä oikosulkumoottoreissa, jakorasioissa, kyt-

kentäkoteloissa ja valaisimissa. (D1-2017, 430) 

 

 

KUVA 3. Varmennetun rakenteen kotelointi (D1-2017, 430) 

 

Tähdellä ja rastilla kuvataan suojausrakenteessa poistettua mahdollisuutta ki-

pinöinnille ja kuumille pinnoille (kuva 3). Kaasun kulkeutumista rakenteen sisälle 

ei ole estetty, joten normaalissa käytössä kipinöintiä ei saa esiintyä (D1-2017, 

430). 

 

3.5.4 Lisätarkastusvaatimukset Ex ’’e’’ 

 

Varmennetun räjähdyssuojausrakenteen lisätarkastusvaatimukset liittyvät moot-

torin valvontaan. Lisäsuojausvaatimuksena Exe-moottoreissa tulee olla käämi-

tyksen lämpötilavalvonta. Valvonnalla seurataan, ettei suurin sallittu lämpötila 

pääse ylittymään sekä valvotaan moottorin kuntoa esimerkiksi jumiutumisen va-

ralta. Tämän varalta olisi moottorin suojalaite varmistettava, että sen laukaisu-

käyrästöstä saatu laukaisuaika ei ole moottorin 𝐼𝐴/𝐼𝑁 virtasuhdetta pidempi. Suo-

jalaitteen laukaisuaika tulee olla pienempi kuin moottorin arvokilvessä ilmoitettu 

aika 𝑡𝐸. Huolletussa moottorissa suojalaitteen toiminta tulisi tarkastaa, koska lau-

kaisuaika 𝑡𝐸 voi olla lyhentynyt. (SFS-EN 60079-17, 167) 
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3.5.5 Luonnostaan vaaraton 

 

Luonnostaan vaaraton piiri (Ex ’’i’’) sisältää energiaa rajoittavan komponentin 

(kuva 4). Komponentti rajoittaa energian, jotta mahdollinen räjähdyskelpoinen il-

maseos ei pääsisi syttymään. Energian rajoituksen on toimittava niin normaalissa 

käytössä kuin vikatilanteissakin. Tämä vaatimus koskee räjähdysvaarallisella alu-

eella olevien kaikkien luonnostaan vaarattomien piirien virtapiirejä, kaapeleita ja 

vaarattomalla alueella olevia liitännäislaitteita (barrier). Exi-rakenne jaetaan kol-

meen eri tyyppiin Exia, Exib ja Exic. Taulukossa 9 on esitettynä Exi-rakenteen 

tyypit vikatilanteissa, jossa laite on vielä turvallinen. (D1-2017, 430-431) 

 

TAULUKKO 9. Exi-rakenne tyypit (D1-2017, 431) 

Rakenne Turvallinen 

Exia kaksi yhtäaikaista vikaa 

Exib yksi vika 

Exic normaalissa käytössä 

 

Räjähdyssuojausrakenteen ollessa Exia pitää laitteen olla turvallinen kahden yh-

täaikaisen vian kanssa (taulukko 9). Suojausrakenne mahdollistaa laitteen sijoit-

telun vaativimman tilaluokan alueelle (tilaluokka 0).  

 

 

KUVA 4. Luonnostaan vaaraton piirikuva (D1-2017, 431) 

 

Pääpiirteinen rakenne Exi suojausrakenteesta nähdään kuvassa 4. Luonnostaan 

vaarattomia rakenteita käytetään tavallisesti instrumentoinnissa, joissa teho on 

alle 2 𝑊 ja jännite alle 30 𝑉. (D1-2017, 430-431) 
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3.5.6 Lisätarkastusvaatimukset Ex ’’i’’ 

 

Luonnostaan vaarattomien piirien lisätarkastusvaatimukset perustuvat piirin toi-

mivuuteen niin maadoitusten kuin komponenttien osalta. Luonnostaan vaaratto-

massa piirissä energiaa rajoittava komponentti voi olla diodilla tai galvaanisesti 

erotettu suojarajoitin. Diodisuojarajoittimen lisätarkastusvaatimus liittyy maadoi-

tuksen jatkuvuuden todentamiseen. Maadoituksen tarkastus voidaan suorittaa 

pistokoeluontoisena. (SFS-EN 60079-17, 24-25) 

 

Suojajohdon jatkuvuuden turvallisessa mittaamisessa on huomioitava mittaami-

sesta mahdollisesti aiheutuva haitta suojarajoittimen toimivuuteen (SFS-EN 

60079-17, 24-25). Suojajohtimen impedanssi tulisi olla TN-S järjestelmässä alle 

1 Ω, suojarajoittimen ja päämaadoituskiskon välillä (SFS-EN 60079-14, 81). 

 

3.5.7 Massaan valettu 

 

Massaan valettu (Ex ’’m’’) on suojausrakenne, jossa mahdolliset kuumat pinnat 

ja kipinöintiä aiheuttavat osat ja komponentit on sijoitettu massan sekaan (kuva 

5). Massan ominaisuudet määritellään tarkemmin laitestandardissa (taulukko 

7). Exm-laitteita ei jaotella räjähdysryhmiin. (D1-2017, 433) 

 

 

KUVA 5. Massaan valettu kotelointi (D1-2017, 433) 

 

Massalla pyritään tapahtuvan vikatilanteen seuraukset tukahduttamaan ja estä-

mään ympäristöön leviäminen (kuva 5). Suojausrakenne on käytössä laitteissa, 

jotka sisältävät pieniä elektronisia komponentteja (D1-2017, 433). 
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3.5.8 Suojatuuletettu 

 

Suojatuuletettu rakenne (Ex ’’p’’) on ylipaineistettu. Suojatuuletettu laite voi sisäl-

tää normaalissa käytössä kuumia pintoja tai kipinöintiä (kuva 6). Ylipaineistuk-

sella pyritään räjähdyskelpoinen ilmaseos pitämään laitteen ulkopuolella. Suoja-

tuuletetuista rakenteista on useita erilaisia sovelluksia eri kohteisiin. Rakennetta 

käytetään esimerkiksi moottoreihin, ohjauskaapeleihin, analysaattoreihin ja val-

vomohuoneisiin. (D1-2017, 432) 

 

 

KUVA 6. Suojatuuletettu rakenne (D1-2017, 433) 

 

Paineistus on mahdollista toteuttaa dynaamisella tai staattisella suojatuuletuk-

sella. Dynaamisessa tuuletuksessa puhdasta ilmaa ohjataan koko ajan järjestel-

män läpi (kuva 6). Staattisessa tuuletuksessa puolestaan korvataan vain ulos-

vuotava ilma. Suojakaasuna käytetään yleensä puhdasta ilmaa. (D1-2017, 432) 

 

3.5.9 Öljy- ja hiekkatäytteinen 

 

Öljytäytteisessä rakenteessa (Ex ’’o’’) kaikki sähkölaitteen kuumat pinnat ja ki-

pinöintiä aiheuttavat osat ovat upotettuna öljyyn (kuva 7). Öljyn ominaisuudet 

ovat tarkemmin määritelty laitestandardissa (taulukko 6). Öljytäytteisen suojaus-

rakenteen kytkentäkotelo on usein suojausrakenteeltaan varmennettu (Exe). 

Normaalisti öljyn lämpötila ei saa missään tilanteessa ylittää 105 – 115 °C, mutta 

öljyn maksimi lämpötila riippuu öljylaadusta. Tällaisia rakenteita esiintyy muunta-

jissa ja kytkentälaitteissa. (D1-2017, 431) 

 

Suojausrakenteeltaan hiekkatäytteinen (Ex ’’q’’) laite on lähes samanlainen ra-

kenteeltaan kuin öljytäytteinen, mutta suojavana elementtinä toimii hiekka (kuva 

7). Hiekan ominaisuudet määritellään tarkemmin laitestandardissa (taulukko 6). 
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Hiekkatäytteisiä suojausrakenteita käytetään sulakkeilla ja lämmittimillä. (D1-

2017, 433) 

 

 

KUVA 7. Öljy- ja hiekkatäytteisen rakenteen periaate (D1-2017, 432) 

 

Öljy- ja hiekkatäytteisillä rakenteilla yhteistä on, että kaikki potentiaaliset räjäh-

dyksen aiheuttavat osat pyritään peittämään. Öljyllä ja hiekalla halutaan pitää 

kuumat pinnat erossa ympäröivästä ilmasta ja estää valokaarien ja kipinöintien 

syntyminen (kuva 7). (D1-2017, 433) 

 

3.5.10 Erikoisrakenne 

 

Erikoisrakenne (Ex ’’s’’) poikkeaa standardisoiduista rakenteista joko osittain tai 

kokonaan. Suojausrakenne vaatii muiden rakenteiden tapaan räjähdyssuojaus-

rakenteelle vaaditun tuvallisuustodistuksen joltain tunnetulta koestuslaitokselta. 

Suojausrakenteen poiketessa kokonaan muista rakenteista ilmoitetaan se tun-

nuksella Exs. Jos laite poikkeaa osittain, merkintä ilmoitetaan esimerkiksi Exds. 

(D1-2017, 434) 

 

3.6 Ex-merkintä 

 

Valmistaja todistaa merkinnällä sähkölaitteen tai Ex-komponentin olevan vaati-

musten mukainen. Merkinnän tulee sijaita keskeisellä ja näkyvällä paikalla lait-

teen ulkopuolella. Ex-merkintään kaasuräjähdysvaarallisissa tiloissa tulee sisäl-

tyä seuraavat kohdat: 

 

- Ex-tunnus 

- räjähdyssuojausrakenteen tunnus (’’d’’, ’’e’’, ’’ia’’…) 

- laiteryhmän tunnus (IIA, IIB, IIC…) 
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- lämpötilaluokka (T1, T3-T2, 600 °C…) 

- räjähdyssuojaustaso (Ga, Gb tai Gc) soveltuvin osin 

 

Merkinnät tulee kirjata kyseisessä järjestyksessä välilyönnillä erotettuna (kuva 8). 

Ex-tunnuksessa valmistaja ilmaisee sähkölaitteen olevan yhden tai useamman 

räjähdyssuojausrakenteen mukainen. (SFS-EN 60079-0, 140-144) 

 

 

KUVA 8. Ex-merkintä 

 

Kytkentärasian merkintä, joka sijaitsee rasian kannessa (kuva 8). Kuvan kytken-

tärasiassa on Ex-merkintä niin kaasu- kuin pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin. Kaa-

suräjähdysvaarallisiin tiloihin sijoitettuna rasia on varmennettu (’’e’’) ja sopii käy-

tettäväksi vaativimpaan laiteryhmään (IIC). Maksimi pintalämpötila on T4, joka 

vastaa 135 astetta. Räjähdyssuojaustaso Gb mahdollistaa kytkentärasian käyt-

tämisen tilaluokissa 1 ja 2. 
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4 STANDARDINMUKAINEN KUNNOSSAPITO-OHJELMA 

 

 

4.1 Kunnossapitotarkastukset 

 

Säännöllisillä käytön aikaisilla kunnossapitotarkastuksilla tai ammattitaitoisen 

henkilökunnan suorittamalla jatkuvalla valvonnalla pyritään säilyttämään räjäh-

dysvaarallisen tilan sisältämien suunniteltujen erityisominaisuuksien turvallisuus-

taso. (SFS-EN 60079-17, 8) 

 

4.1.1 Tarkastuksen tyypit 

 

Tarkastuksen tyyppejä on neljää erilaista, jokaisella tyypillä on oma tarkoituk-

sensa. Ensimmäinen tarkastustyypeistä on käyttöönottotarkastus. Käyttöönotto-

tarkastuksessa tarkoitus on todentaa yksityiskohtaisesti, että valittu räjähdyssuo-

jaustaso ja asennus ovat suunnitellun mukaiset. Käyttöönottotarkastuksen vaati-

mukset löytyvät standardista SFS-EN 60079-14.  

 

Kunnossapitotarkastus tehdään tarkastuslistojen (liite 1, 2 ja 3) mukaisesti. Kun-

nossapito- ja pistokoetarkastukset voivat olla silmämääräisiä, lähi tai yksityiskoh-

taisia. Kunnossapitotarkastus on yksityiskohtaisempi kuin pistokoetarkastus, joka 

keskittyy lähinnä ympäristöolosuhteiden seuraamiseen ei niinkään löysien liitos-

ten etsimiseen. Jatkuva valvonta työntekijöiden toimesta on neljäs tarkastuksen 

tyyppi ja toinen vaihtoehtoinen tapa toteuttaa räjähdysvaarallisessa tilassa ole-

vien laitteiden valvonta. Jatkuva valvonta toteutetaan silmämääräisesti tai lähitar-

kastuksena hyödyntäen tarkastuslistoja. (SFS-EN 60079-17,13) 

 

4.1.2 Tarkastuksen tasot 

 

Tarkastuksen tasoja ovat silmämääräinen, lähi ja yksityiskohtainen. Tasoilla il-

maistaan tarkastuksen tarkkuutta ja yksityiskohtaisuutta. Taulukossa 10 on 

avattu tasojen määrittely käytännön esimerkin kautta. Liitteissä 1, 2 ja 3 on esi-

tettynä sähkölaitteiden yleisille ja erityiskohteille vaadittavat tarkastuksen tasot.  
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TAULUKKO 10. Tarkastuksien tasojen määrittely (SFS-EN 60079-17, 13) 

Taso Määrittely Kytkentärasia 

silmämääräinen 

(S) 

havaitaan puuttuvat osat silmä-

määräisesti työkaluja käyttämättä 

kannen ruuvit paikal-

laan 

lähi  

(L) 

työkaluja käyttämällä havaitaan 

osien löystyminen 

kannen ruuvit kireällä 

yksityiskohtainen 

(Y) 

osia irrottamalla havaitaan mah-

dollisia puutteita 

kannen alla olevien 

johdinliitokset kireällä 

 

Tarkastuksen tasot täydentävät toisiaan mentäessä kohti yksityiskohtaista (tau-

lukko 10). Jännitteiselle laitteistolle voidaan suorittaa silmämääräinen ja lähitar-

kastus. Yksityiskohtainen tarkastus vaatii yleensä laitteen jännitteettömyyden. 

 

4.1.3 Henkilöstö (kunnossapitotarkastus) 

 

Henkilöstöltä edellytetään säännöllisen kunnossapitotarkastuksen suoritta-

miseksi tuntemusta räjähdysvaarallisen tilan laitteista ja asennuksista. Tarkas-

tuksien suorittamiseen edellytetään tuntemusta räjähdysvaarallisen alueen tila-

luokituksesta ja laitteen räjähdyssuojaustason (EPL) merkityksestä kyseisen tilan 

kannalta. (SFS-EN 60079-17, 14) 

 

4.1.4 Kiinteät asennukset (kunnossapitotarkastus) 

 

Kiinteille asennuksille kunnossapitotarkastuksen väli saa olla enintään kolme 

vuotta. Yli kolme vuotta oleva tarkastusväli tulee perustua merkitsevään tietoon 

tai tulee olla asiatuntijan kanssa sovittu. Kunnossapitotarkastuksien välissä on 

suoritettava pistokoeluontoisia lisätarkastuksia, joiden perusteella tarkastusväli 

joko säilytetään tai muutetaan (liite 4). 

 

Kunnossapitotarkastuksien aikaväliä ja tarkastuksen tasoa määritettäessä on 

huomioitava valmistajan antamat ohjeet, mahdolliset vikaantumistekijät, tilaluoki-

tus ja räjähdyssuojaustaso (EPL). Laitteen tyyppi vaikuttaa myös määritykseen, 

mikä on tarkasteltava erikseen tyypeittäin. Tarkastusvälin muutoksissa edellisten 

tarkastuksien tuloksilla on olennainen merkitys. 
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Vaihtoehtoinen tapa säännölliselle kunnossapitotarkastukselle on samankaltai-

siin olosuhteisiin sijoitetuille laitteille toteuttaa seuranta pistokoetarkastuksin. 

Edellytyksenä tarkastuksen yhteydessä on laitteiden kappalemäärän kirjaami-

nen. Suositeltavaa olisi jokaisen laitteen silmämääräinen tarkastaminen. Pisto-

koetarkastuksia voidaan käyttää esimerkiksi valaisinten ja liitäntärasioiden val-

vonnassa. (SFS-EN 60079-17, 14) 

 

4.1.5 Liikuteltavat laitteet 

 

Räjähdysvaarallisessa tilassa käytettäville liikuteltaville laitteille on tehtävä mää-

räajoin kunnossapitotarkastus. Liikuteltavia kädessä pidettäviä laitteita ovat esi-

merkiksi radiopuhelimet, mittalaitteet ja taskulamput. Ennen laitteen käyttöönot-

toa on näkyvien vaurioiden tarkastamisen lisäksi jatkossa suoritettava säännölli-

set tarkastukset (taulukko 11). (SFS-EN 60079-17, 14) 

 

TAULUKKO 11. Liikuteltavien laitteiden tarkastukset  

Liikuteltava laite Taso Aikaväli 

käyttöönotto S - 

kaikki sähkölaitteet L 12 kk 

usein avattavat kotelot Y 6 kk 

 

Liikuteltaville laitteille tehtävät kunnossapitotarkastukset ovat paljon tiheämmin 

toteutettuja kuin kiinteille asennuksille (taulukko 11), koska laitteet ovat erityisen 

herkkiä kolahduksille ja vaurioille. 

 

4.1.6 Dokumentointi 

 

Tarkastuksien tekijöillä on oltava ajan tasalla olevat dokumentit, joita ovat tila- ja 

laiteluokitukseen sekä laitteen rakenteeseen liittyvät olennaiset dokumentit. Tar-

kastajalla tulisi olla käytössä myös edelliset tarkastusraportit, käyttöönottorapor-

tin pöytäkirja ja tarvittavat taustatiedot, kuten laitteiden luettelo, sijainti, tekniset 

tiedot ja varaosat. (SFS-EN 60079-17, 11) 
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Kunnossapitotarkastuksen dokumentointi on tärkeä osa laitteiden elinkaaren ai-

kaista seurantaa. Kaikki tehdyt muutokset ja havainnot kiinteille kuin liikutelta-

ville laitteille tarkastuksien yhteydessä tulee dokumentoida (SFS-EN 60079-17, 

14). Dokumentoinnin avulla voidaan seurata esimerkiksi mahdollisten vaurioi-

den etenemistä (korroosio). 
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5 KUNNOSSAPITO-OHJELMAN TOTEUTTAMINEN KOHTEESEEN 

 

 

UPM-Kymmene Oyj Lappeenrannan biojalostamolle rakennettiin kaikkia räjäh-

dysvaarallisella alueella olevia sähkölaitteita koskeva kunnossapito-ohjelma tar-

kastuslistojen (liite 1, 2 ja 3) mukaisesti. Kunnossapito-ohjelma rakennettiin kol-

men vuoden välein tehtäväksi kunnossapitotarkastukseksi ja tämän välillä suori-

tettaviksi pistokoetarkastuksiksi. Tarkastuksilla pyritään säilyttämään räjähdys-

vaarallisella alueella olevien laitteiden erikoisominaisuudet ja havaitsemalla 

puutteet nopeasti turvallisuustaso säilyttäen. 

 

5.1 Kunnossapitotarkastukset 

 

Kunnossapitotarkastus rakennettiin useammaksi erilliseksi työksi, joista jokai-

nen tehdään kerran kolmessa vuodessa. Jokainen työ koostuu 30-50 laitepositi-

osta ja mahdollisesti yhdestä tai useammasta laitteeseen liittyvästä muusta tar-

kastettavasta osasta. Kunnossapitotarkastuksien välillä tehtävät pistokoetarkas-

tukset toteutetaan kahdesti vuorossa käytön operaattoreiden toimesta. 

 

Kunnossapitotarkastus työt luotiin Microsoft Dynamics AX kunnossapidon hal-

lintajärjestelmään. Järjestelmässä tarkastustyöt ajoitettiin ilmaantuvaksi tasaisin 

välein. Jokainen ilmaantuva työ pitää sisällään ohjeistuksen mitä tarkastetaan, 

miten tarkastetaan ja mistä tarkastuslistat löytyvät (kuva 9). Tarkastuslistat sijoi-

tettiin M-Files dokumentoinnin hallintajärjestelmään Excel-tiedostossa. Jokai-

seen Excel-tiedostoon on koottu tarkastettavat laitepositiot.  

 

Dokumentointi on oleellinen osa laitekannan kunnon seurattavuutta. Laitekoh-

tainen dokumentointi on seurattavissa tarkastuslistoista. Prosessialueiden tar-

kastuksien toteutumista on seurattavissa kunnossapidon ja dokumentoinnin hal-

lintajärjestelmästä aluekohtaisen jaottelun myötä. Käytön operaattoreiden suo-

rittamien pistokoetarkastuksien toteutumista seurataan dokumentoinnin näkö-

kulmasta kunnossapidon hallintajärjestelmään syntyvien vikailmoitusten ja kent-

täkierroksen päätteeksi tehdyn kuittauksen pohjalta. 
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5.1.1 Moottorit 

 

Moottoreiden tarkastukset jaettiin kolmen vuoden ajalle useampaan työhön. 

Tarkastuksen yhteydessä tarkastetaan moottorin lisäksi myös ATEX-turvakyt-

kin, kiihtyvyysanturi sekä sen kytkentäkotelo (kuva 9).  

 

 

KUVA 9. Kunnossapitotarkastustyön sisältö: moottorit 

 

Kunnossapitotarkastustyöstä on esimerkki kuvassa 9. Kuvasta näkyy kuvaus 

(description) työn suorittamiseen ja lista osasta tarkastuksessa huomioon otet-

tavista asioista. Tarkastus sisältää useamman tarkastettavan, joten jokaisesta 

on kirjattu tarkastettavat asiat erikseen kohtaan ohjeet (instructions). 

 

5.1.2 Instrumentit 

 

Instrumenttien (lämpötila, paine, virtaus…) kunnossapitotarkastukset jaettiin 

mahdollisimman selkeäksi työrakenteeksi. Yksittäinen instrumentti tarkastetaan 

kerran kolmessa vuodessa. Tämän kokoluokan prosessista instrumentteja löy-

tyy huomattavasti. Kunnossapidon hallintajärjestelmään aktivoituva työ sisältää 

kuvan 10 mukaisen kuvauksen ja ohjeet. 
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KUVA 10. Kunnossapitotarkastustyön sisältö: instrumentit 

 

Työohjeessa on näkyvissä osa tarkastettavista asioista (kuva 10). Instrumentin 

ja sen asennuksen lisäksi tarkastetaan kytkentäkotelo, mikäli sellainen on. Kyt-

kentäkotelon tarkastukseen liittyvät ohjeet ovat kirjattu erikseen. 

 

5.1.3 Venttiilit 

 

Venttiileihin luetaan ON/OFF-, säätö- ja turvaventtiilit. Kunnossapitotarkastus 

tehdään jokaiselle venttiilille kerran kolmessa vuodessa. Kuvassa 11 on esi-

merkki yhdestä venttiileihin liittyvästä työstä.  

 

 

KUVA 11. Kunnossapitotarkastustyön sisältö: venttiilit 

 

Venttiileille tehtävässä kunnossapitotarkastuksessa tarkastetaan venttiilin kunto 

päällisin puolin (kuva 11). Kaikissa tarkastuksissa tarkastetaan myös asennuk-

sen asiallisuus. Asennuksesta hyvä huomioida esimerkiksi kaapelisuojaputkien 

kiinnitys. 
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5.1.4 Valaisimet 

 

Valaisimille käytettiin mahdollisuutta toteuttaa kunnossapitotarkastus vuoden 

välein tehtävin pistokoetarkastuksin. Valaisinten tarkastuksessa tulee kirjata 

työlle myös otannan suuruus. Valaisimet ovat pääasiassa sijoitettuina korkealle, 

joten tarkastukset suoritetaan silmämääräisesti. 

 

5.1.5 Lämpötilarajoittimet 

 

Saattolämmityspiireissä oleville lämpötilan rajoittimille tehtiin valmistajan ohjei-

den mukaisesti tarkastukset kuuden kuukauden välein. Saattolämmitykset ovat 

sähkölämmityskaapeleita, joilla lämmitetään prosessilaitteita. Tarkastuksessa 

testataan muun muassa lämpötilan rajoitustoiminto ja lämpötilan oikeellisuus 

kalibroidulla PT100-anturilla. 

 

5.1.6 Suojarajoittimet 

 

Kunnossapitotarkastukset suoritetaan kolmen vuoden välein diodilla ja galvaani-

sesti erotetuille suojarajoittimille. Suojarajoittimet ovat keskeinen osa luonnos-

taan vaaratonta piiriä. Suojarajoittimista tarkastetaan asennuksen kunto ja ettei 

hyväksynnän vastaisia muutoksia ole tehty. Diodisuojarajoittimista tarkastetaan 

maadoituksen kiinnitys ja jatkuvuusmittaus suoritetaan maadoitusmittausten yh-

teydessä. 

 

5.1.7 Liikuteltavat laitteet 

 

Räjähdysvaarallisella alueella on käytössä useita liikuteltavia kädessä pidettäviä 

laitteita. Liikuteltavat laitteet tarkastetaan 12 kuukauden välein ja usein avattavat 

kotelot, kuten paristokotelot 6 kuukauden välein. Liikuteltaville laitteille esimerkki 

työ kuvassa 12.  
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KUVA 12. Kunnossapitotarkastustyön sisältö: liikuteltavat laitteet 

 

Kädessä pidettävät sähkölaitteet ovat vikaantumisherkkiä esimerkiksi putoami-

sen seurauksena. Putoamisen jälkeen laite tulee tarkastaa silmämääräisesti esi-

merkiksi kuvan 12 avulla. Vikaantunut tai rikkinäinen laite tulisi korjauttaa mah-

dollisuuksien mukaan nopeasti. Tarkastettavia laitteita ovat esimerkiksi; 

 

- Kaasuhaistelijat 

- Radiopuhelimet 

- ATEX-puhelimet 

- Yleismittarit 

- Taskulamput 
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6 POHDINTA 

 

 

UPM-Kymmene Oyj Lappeenrannan biojalostamon räjähdysvaarallisissa tiloissa 

olevien sähkölaitteiden kunnossapito-ohjelma luontiin standardia SFS-EN 

60079-17 avulla käyttäen tarkastuslistoja 1-3 (liite 1, 2 ja 3). Kunnossapitotar-

kastusten aikavälin sisälle määritettiin pistokoeluotoiset lisätarkastukset tuotan-

non operaattoreiden suorittamina.  

 

Kunnossapidon hallintajärjestelmään luodut työt toimivat kunnossapitotarkas-

tuksen ohjeina tarkastusta tekevälle kunnossapidon työntekijälle. Työt sisältävät 

kuvauksen tarkastuksesta, ohjeet mitä tarkastetaan ja mistä tarkastuslistat löy-

tyvät sekä raportointimallin dokumentointia varten. Kunnossapitotarkastusta 

aloittaessa työntekijä tulostaa tarkastuslistan ja ohjeet työn suorittamista varten. 

Työntekijä merkitsee tarkastuksen jälkeen työn valmiiksi ja kirjaa laitekohtaiset 

havainnot tarkastuslistaan sekä tekee mahdolliset vikailmoitukset. 

 

Kunnossapito-ohjelman rakentaminen onnistui hyvin. Tarkoituksena oli rakentaa 

ohjelma, jota voidaan heti alkaa toteuttamaan ja joka muokkaantuu paremmaksi 

jokaisen suorituskerran jälkeen. Suuren positiomassan muokkaaminen tarkas-

tettavaan muotoon kulutti paljon aikaa. Rakennetuissa tarkastuslistoissa oli 

muutamia laitteita, jotka eivät sisältäneet erikoisominaisuuksia. Työn aikataulun 

puitteissa ei ollut mahdollista käydä läpi jokaista tarkastuslistaa käytännössä. 

Muutamalle satunnaisesti valitulle tarkastuslistalle toteutettiin tarkastus käytän-

nössä. 

 

Työn lähtökohtana oli annettuna vain aihe. Taustatietoa oli kertynyt kuuden kuu-

kauden ajan räjähdysvaarallisessa tilassa olevien laitteiden parissa työskente-

lystä. Alkuun pääseminen vaati standardien ja verkkosivujen läpi käymistä en-

nen kuin ymmärrys työn sisällöstä, tarkoituksesta ja laajuudesta selkeni. Matka 

oli haastava, opettavainen ja hyvin mielenkiintoinen.  
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