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  OOulun ammattikorkeakoulu 

Polttoainevaraston sähkölaitteistojen tarkastukset ja mittaukset  

Ismo Riepula perehtyi opinnäytetyössään räjähdysvaarallisiin tiloihin sijoitettuja ja niihin tehoa syöttäviä sähkölait-
teistoja koskeviin määräyksiin. Työssä koostettiin kattava tietopaketti lentopolttoainevarastojen sähkölaitteisiin ja -

asennuksiin sovellettavista vaatimuksista. Tuloksia voidaan hyödyntää laitteistojen käyttö- ja ylläpitotoiminnassa sekä 
tarkastuksissa, joilla laitteiston kunto ja sähköturvallisuus todennetaan. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli kuopiolai-

nen CMe Solutions Oy. 

Lentopolttoainevarastot ja niihin liittyvät prosessiti-
lat luokitellaan pääosin räjähdysvaarallisiksi ti-
loiksi, joten niihin asennettuihin sähkölaitteisiin ja -
asennuksiin kohdistuu erityisiä vaatimuksia. Ne on 
otettava huomioon sähköjärjestelmien suunnittelu- 
ja asennusvaiheen lisäksi myös käyttöön ja kun-
nossapitoon liittyvissä toiminnoissa. 

Sähkölaitteistojen tarkastuksilla todenne-
taan sähköturvallisuus 

Sähkölaitteistojen tarkastuksilla, mittauksilla ja 
mahdollisilla testauksilla on tarkoitus varmistaa 
yleisesti kaikkien tarkastettavana olevien sähkö-
laitteistojen tekninen kunto ja sähköturvallisuus. 
Sähkölaitteiston haltijalle kuuluu vastuu huolehtia 
sähköturvallisuuden ylläpidosta sekä siitä, että 
kunnossapitoon ja tarkastuksiin liittyvät toimenpi-
teet tulevat suoritetuiksi määräysten mukaisesti. 
Varsinaisen työsuorituksen tekee yleensä joku 
muu kuin laitteiston haltija.   

Sähkölaitteistojen tarkastamiseen ja tarvittavien 
mittauksien suorittamiseen lentopolttoainevaras-
tossa liittyy monia lakeja, asetuksia, ohjeita ja stan-
dardeja. Näitä ovat esimerkiksi sähköturvallisuus-
laki (1135/2016) ja valtioneuvoston asetus sähkö-
työstä ja käyttötyöstä (1435/2016). Sovellettavat 
standardit on julkaistu Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rasto TUKESin luettelossa S 10 (Sähkölaitteistojen 
turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat 
standardit). Edellä mainituissa lähteissä määrite-
tään määräajat tarkastuksien ja mittauksien suorit-
tamiselle sekä vähimmäisvaatimukset tuloksille, 
havainnoinneille ja niiden dokumentoinnille. (D1-
2017, 416; SFS-EN 60079-17:2014, 13.) 

Räjähdysvaarallisia tiloja koskevat 
erityisvaatimukset 

Räjähdysvaarallisia tiloja ja niissä työskentelyä 
sekä niiden sisältämiä laitteita koskevat myös 
useat eri direktiivit, lait, asetukset ja ohjeet. Näitä 
ovat esimerkiksi ATEX-työolosuhdedirektiivi 
(1999/92/EY) ja laitteita koskeva ATEX-

laitedirektiivi (2014/34/EU).  Edellä mainituissa rä-
jähdysvaarallisia tiloja koskevissa dokumenteissa 
esille tulevien asioiden tarkoituksena on vaarojen 
torjuminen, työntekijöiden terveyden ja turvallisuu-
den suojaaminen sekä yleisen turvallisuuden yllä-
pitäminen ja vahinkojen estäminen. Kyseisissä do-
kumenteissa annetaan myös ohjeita ja määräyksiä 
räjähdysvaarallisten tilojen merkinnästä ja tilaluoki-
tuksesta. Räjähdysvaarallisiksi luokiteltujen tilojen 
sisäänkäyntien yhteydessä on oltava muun mu-
assa kuvan 1 mukainen varoitusmerkki, josta tun-
nistaa räjähdysvaarallisen tilan. 

 

Kuva 1. Ex-tilojen varoitusmerkki (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
2015, 16). 

Työskentely räjähdysvaarallisissa tiloissa 

Lentopolttoainevarastoon ja sen sähkölaitteistoihin 
liittyy räjähdysvaara, mikä on otettava huomioon 
kaikissa sähkölaitteistoissa suoritettavissa toimen-
piteissä. Räjähdysvaarallisissa tiloissa sijaitsevat 
sekä kyseisiin tiloihin tehoa syöttävät sähköasen-
nukset ja -laitteet sisältävät erikoisominaisuuksia, 
joiden avulla onnettomuusriski saadaan minimoi-
tua.  

Räjähdysvaarallisia tiloja koskevat erityisvaati-
mukset eivät kuitenkaan aina ole riittävässä mää-
rin selvillä edes kaikilla sähköalan ammattihenki-
löillä, jotka voivat joutua työskentelemään tiloissa. 
Sähköasennusten ja -laitteiden erikoisominaisuuk-
sien säilyminen on kuitenkin ehdottoman tärkeää, 
jotta laitteiston turvallisuustaso säilyy suunnitellulla 
ja vaaditulla tasolla.  
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Tiloja koskevat erityisvaatimukset 
eivät kuitenkaan aina ole riittävässä 
määrin selvillä edes kaikilla sähköalan 
ammattihenkilöillä. 

Pystyäkseen suoriutumaan räjähdysvaarallisien ti-
lojen tarkastuksista ja mittauksista on niitä suorit-
tavalla henkilöllä oltava riittävä osaaminen ja am-
mattitaito. Näistä pätevyysvaatimuksista on ker-
rottu tarkemmin muun muassa SFS-käsikirjassa 
604-2:2021.  

Tarkastuksien ja mittauksien suorittajalta voidaan 
työkohteen mukaan edellyttää myös työlupakäy-
tännön noudattamista ja tiettyjen korttien voimas-
saoloa. Tällaisia kortteja ovat muun muassa työtur-
vallisuuskortti, ensiapukortti sekä standardin SFS 
6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskortti. 

Räjähdyssuojausasiakirja sisältää tilan 
keskeiset tiedot  

Jokaiselle työpaikalle on laadittava räjähdyssuo-
jausasiakirja, mikäli siellä olevissa tiloissa voi toi-
mintahäiriön tai normaalin toiminnan aikana muo-
dostua räjähdyskelpoinen ilmaseos, kun käsitel-
lään palavia nesteitä, kaasuja tai pölyjä. Räjähdys-
suojausasiakirja on oltava ajantasainen ja sitä on 
päivitettävä, jos jokin asia muuttuu olennaisesti. 

Toiminnanharjoittajan ja työnantajan 
on laadittava räjähdyssuojausasiakirja 
ennen laitoksen käyttöönottoa ja työn 
aloittamista. 

Räjähdyssuojausasiakirjan tulee sisältää muun 
muassa tilapiirustukset tilaluokkatietoineen sekä 

laiteluettelon, jotka ovat sähkölaitteistojen tarkas-
tuksien ja -mittauksien suorittamisen kannalta 
oleellisia ja tarpeellisia. Edellä mainittujen tietojen 
lisäksi tarkastuksen suorittajalla tulee olla käytettä-
vissä sähkölaitteistosta ajantasaiset piirustukset ja 
asiakirjat, joista käyvät ilmi tarkastettavan sähkö-
järjestelmän laajuus, rakenne ja aiemmin suoritetut 
toimenpiteet. Mikäli näissä dokumenteissa havai-
taan puutteita tai tarvittavat päivitykset ovat suorit-
tamatta, pitää asiasta huomauttaa kohteen vastuu-
henkilöitä. Tarkastuksen suorittajan on kirjattava 
havaitsemansa puutteet laatimiinsa tarkastuspöy-
täkirjoihin. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2015, 
18–19.) 
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