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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

ATEX Atmosphères explosibles, räjähdysvaarallinen tila 

CEN European Committee for Standardization 

CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization 

DCS Distributed control system, hajautettu automaatiojärjestelmä 

EFTA European Free Trade Association, Euroopan vapaakauppajärjestö 

EPL Equipment protection level, räjähdyssuojaustaso 

ERP Enterprise resource planning, liiketoiminnan ohjaus 

EU Euroopan unioni 

ex-laite Räjähdysvaaralliseen tilaan tarkoitettu laite 

ex-tila Räjähdysvaarallinen tila 

exi-laite Luonnostaan vaaratonta räjähdyssuojausrakennetta käyttävä ex-laite 

exi-piiri Luonnostaan vaaraton instrumentointipiiri 

EY Euroopan yhteisö 

FINAS Finnish Accreditation Service 

HAZOP Hazard and Operability Study 

IEC International Electrotechnical Commission 

ISO International Organization for Standardization 

MES Manufacturing execution system, tuotannonohjaus 

MESG Maximum experimental safety gap, suurin kokeellinen turvarako 

MIC The minimum ignition current, minimisyttymisvirta 

MIE  The minimum ignition energy, minimisyttymisenergia 

PCS Process control station, prosessiasema 

POA Potentiaalisten ongelmien analyysi 

SC Sub-committee, alikomitea 

SESKO Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys 

SFS Suomen Standardisoimisliitto 

TC Technical committee, tekninen komitea 

Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

TVA Toimintavirhe analyysi 
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Muuttujat: 

C kapasitanssi 

E energia 

I virta 

L induktanssi 

P teho 

R resistanssi 

U jännite 

Alaindeksit: 

o liitännäislaite 

i exi-laite, piiriin kuuluva muu kuin liitännäislaite 

c kaapeli 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Diplomityö tehtiin CTS Engtec Oy:lle, joka on prosessiteollisuuden suunnittelu-, konsul-

tointi- ja projektinhoitoyhtiö, jonka pääkonttori on Kouvolassa. Yhtiö on perustettu vuonna 

1973 ja toiminut muun muassa metsä-, kaivos-, metalli-, kemian ja petrokemian teollisuu-

den projekteissa, rakennusteollisuuden projekteissa sekä data center -hankkeissa. Henkilös-

tömäärä yhtiössä 1.1.2015 oli 110 työntekijää ja vuoden 2014 liikevaihto oli 8,9 miljoonaa 

euroa. (CTS, 2016) 

Instrumentoinnin suunnittelussa räjähdysvaarallisille alueille on otettava huomioon räjäh-

dysvaaran aiheuttamat vaatimukset. Tällaisilla alueilla laitteet eivät saa kipinöidä tai muo-

dostaa sellaisia pintalämpötiloja, jotka voisivat aiheuttaa räjähdysvaarallisen aineen sytty-

misen. Räjähdysvaarallisiksi tiloiksi katsotaan tilat, joissa esiintyy palavan aineen ja hapen 

muodostamia seoksia. Räjähdysvaarallisten tilojen yhteydessä käytetään usein lyhennettä 

ATEX, joka tulee ranskan kielen sanoista atmospherères explosibles eli räjähdysvaaralli-

nen tila. 

Instrumentointilaitteiden räjähdyssuojausrakenteena käytetään tyypillisesti luonnostaan 

vaaratonta rakennetta. Tällaisten laitteiden osalta kipinöinti pyritään estämään rajoittamalla 

räjähdysvaarallisille alueille sijoitettavien laitteiden sähkövirtoja ja jännitteitä. Luonnos-

taan vaarattomille piireille on räjähdysvaarallisten tilojen standardien mukaan tehtävä var-

mennus, jolla tarkastetaan että piirin sähköisten arvojen jäävän sallitulle tasolle. 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

Diplomityön teoriaosuuden tarkoituksena on kartoittaa teollisuuden instrumentoinnin pe-

rusteita sekä räjähdysvaarallisiin tiloihin liittyviä standardeihin. Tavoitteena on koostaa 

perehdytyspaketti CTS Engtec Oy:n uusille instrumentointisuunnittelijoille. Räjähdysvaa-

rallisten tilojen laitteiden osalta työssä tarkastellaan erityisesti luonnostaan vaarattoman 

suojausrakenteen laitteita, joita käytetään tyypillisesti instrumentointipiireissä.  
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Tässä diplomityössä tarkastellaan räjähdysvaarallisia tiloja, joilla räjähdysvaarallisena ai-

neena esiintyy nesteitä, kaasuja, höyryjä, sumuja ja pölyjä. Räjähdysvaaralliset kaivostilat 

ja laitokset, joilla valmistetaan räjähteitä, rajataan pois, sillä ne eivät kuulu CTS Engtec 

Oy:n toimialaan. Räjähdysvaaralliset kaivokset ja räjähteiden valmistuslaitokset on rajattu 

pois myös standardeista, joihin tässä työssä viitataan. 

Käytännönosuuden tavoitteena on toteuttaa laskentasovellus ja käyttöliittymä, jonka avulla 

voidaan todentaa instrumentointipiirin täyttävän sille asetetut vaatimukset. Sovelluksen 

tulisi ladata instrumentointipiirien tiedot ja tarvittavat parametrit suoraan tietokannasta. 

Sovelluksen avulla on tarkoitus saada luotua myös viranomaisvaatimukset täyttävä loppu-

raportti varmennuksesta. 

1.3 Työn rakenne 

Diplomityön alussa käydään läpi teollisuusautomaation perusteita ja automaatiojärjestel-

män ja instrumentoinnin rakennetta yleisellä tasolla. Luvussa 3 käsitellään standardisointia 

ja Euroopan unionin ATEX-direktiivien suhdetta eurooppalaisiin standardeihin. Luvussa 4 

esitetään ATEX-direktiivien ja niihin liittyvien eurooppalaisten standardien sisältöä eli 

räjähdysvaarallistentilojen tilaluokitusta ja räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien lait-

teiden luokitusta ja valintakriteereitä. Luvussa 5 käydään tarkemmin läpi standardin mää-

rittämää luonnostaan vaaratonta laiterakennetta. Tätä rakennetta käytetään usein instru-

mentointipiireissä, joita kutsutaan luonnostaan vaarattomiksi piireiksi. Luku 5 toimii teo-

riapohjana luvulle 6, jossa esitellään työn käytännönosuutena kehitetty varmennuslaskenta-

sovellus luonnostaan vaarattomille instrumentointipiireille. Diplomityön tulokset ja yh-

teenveto esitetään lopuksi luvussa 7. 
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2 AUTOMAATIO- JA INSTRUMENTOINTISUUNNITTELU 

PROSESSITEOLLISUUDESSA 

Termillä automaatio käsitetään yleensä jonkin toiminnan automaattinen ohjaus. Suomen 

automaatioseura määritelmän mukaan automaatiojärjestelmä koostuu kaupallisista auto-

maatiolaitteista ja ohjelmistoista, joilla jotakin järjestelmää tai prosessia ohjataan auto-

maattisesti (Tommila, 2001, s. 103). Tietotekniikan kehittyessä automaatiojärjestelmä on 

alkanut integroitua yhä tiiviimmin yritysten tietojärjestelmiin, jolloin niiden raja on alkanut 

hämärtyä. Laajemmin automaatiojärjestelmän voidaankin nykyään käsittää sisältävän myös 

yritystason tuotannonohjauksen. (Tommila, 2001, s. 220) 

Automaatiojärjestelmän osaa, jolla varsinaista prosessia tai muuta järjestelmää ohjataan 

reaaliajassa, kutsutaan perusautomaatioksi. Instrumentointijärjestelmä on perusautomaati-

on osa, jonka laitteet sijaitsevat ”kentällä” eli prosessitilassa lähellä automaatiolla ohjatta-

vaa prosessia. Instrumentointisuunnittelua kutsutaankin usein myös kenttäsuunnitteluksi.  

Tässä luvussa perehdytään instrumentoinnin perusteisiin. Ensin tutustutaan automaatiojär-

jestelmän hierarkiaan sekä sen instrumentoinnin osa-alueeseen. Lopuksi esitellään haastei-

ta, joita instrumentointisuunnittelussa kohdataan käytännön prosesseissa. 

2.1 Automaatiojärjestelmän hierarkia 

Kuvassa 2.1 on esitetty automaatiojärjestelmän rakenne. Tasolla 0 kuvataan tuotantopro-

sessia, jota automaatiojärjestelmällä ohjataan. Automaatiojärjestelmän osaa, jolla tuotanto-

prosessia ohjataan reaaliaikaisesti, kutsutaan perusautomaatioksi. Perusautomaatiota ku-

vaavat alla olevassa kuvassa tasot 1 ja 2. Perusautomaation lisäksi automaatiojärjestelmään 

voi kuulua myös erillinen turva-automaatiojärjestelmä. (Tommila, 2001, s. 220) 
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Kuva 2.1 Automaatiojärjestelmän rakenne. 

Perusautomaatioon kuuluvat kentälle sijoittuva instrumentointijärjestelmä (taso 1) sekä 

prosessin ohjaus (taso 2). Hierarkiassa perusautomaation yläpuolelle sijoittuvat vielä liike-

toiminnan- (Enterprise Resource Planning, ERP) ja tuotannonohjaustasot (Manufacturing 

Execution System, MES). MES-taso kattaa yleensä yhden tuotantolaitoksen ja siihen kuu-

luu tuotantolaitoksen prosessin, resurssien, datan ja laadun hallinta ja seuranta, sekä kun-

nossapito. (Tommila, 2001, s. 222, 223). ERP-taso kattaa yrityksen koko liiketoiminnan, 

johon voi kuulua useampia tuotantolaitoksia. Tällä tasolla tehdään yrityksen pitkän tähtäi-

men suunnitelmia ja asetetaan prosessilaitoksille tuotantotavoitteet, jotka pyritään täyttä-

mään tuotannonhallinnan tasolla. (Tommila, 2001, s. 221) 

2.1.1 Prosessinohjaus ja säätö 

Prosessinohjaustasolla valvotaan ja ohjataan tuotantoprosessia reaaliaikaisesti. Tälle tasolle 

kuuluvat instrumentointipiirit, jotka ovat tyypiltään mittaus-, ohjaus- ja säätöpiirejä. Mit-

tauspiiri on näistä yksinkertaisin. Siinä prosessin tilaa mitataan mitta-anturilla vaikuttamat-

ta kuitenkaan itse prosessiin. Mittaustietoa voidaan verrata ennalta määriteltyihin raja-
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arvoihin, joiden ylitys tai alitus voi aiheuttaa esimerkiksi hälytyksen tai lukituksen. Toinen 

versio instrumentointipiiristä on ohjauspiiri. Siinä prosessiin vaikutetaan ennalta määrätyn 

ohjeen mukaan mittaamatta prosessisuureen arvoa. Tyypillinen esimerkki ohjauksesta on 

sekvenssi- eli askelohjaus. Siinä määritellään tilat, joiden välillä siirrytään siirtymäehdon 

täyttyessä. Tätä voidaan hyödyntää muun muassa prosessin ylös- ja alasajotilanteissa. (Si-

vonen, 2008, s. 6, 12) 

Säätöpiirissä yhdistyvät prosessin mittaus ja ohjaus. Mittalaitteen ja prosessia ohjaavan 

toimilaitteen lisäksi säätöpiiriin kuuluu säädin. Säädin kerää ja käsittelee mittaustiedon 

sekä laskee ohjaussuureen jolla ohjaa toimilaitetta. Säädön tavoitteena on pitää säädettävä 

prosessisuure annetussa tavoitearvossa. Säätöpiiri voi olla joko takaisinkytketty tai myötä-

kytketty. Takaisinkytkennässä mitataan säädettävää lähtösuuretta ja verrataan sitä halut-

tuun tavoitearvoon. Myötäkytkennässä, jota kutsutaan myös kompensoinniksi, mitataan 

prosessin häiriötä ja toteutetaan säätö sen mukaisesti. (Sivonen, 2008, s. 186-187) Kuvassa 

2.2 on esitetty lohkokaavioesitys takaisinkytketystä säätöpiiristä ja kuvassa 2.3 myötäkyt-

ketystä säätöpiiristä. 
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Kuva 2.2 Takaisinkytketty säätöpiiri. (Sivonen, 2008, s. 187) 

Kuvan 2.2 mukaisesti takaisinkytketyssä säätöpiirissä mitataan säädettävän suureen ny-

kyistä arvoa eli oloarvoa. Säätimelle viedään säätöpoikkeama, joka on halutun arvon eli 

asetusarvon ja oloarvon erotus. Säädin laskee säätöpoikkeamasta ennalta määrätyn säätöal-

goritmin mukaan ohjausarvon jonka mukaan toimilaite ohjaa prosessia. (Sivonen, 2008, s. 

187) 
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Kuva 2.3 Myötäkytketty säätöpiiri. (Sivonen, 2008, s. 187) 

Myötäkytketyssä säätöpiirissä, kuten kuvan 2.3 esimerkkitapauksessa, mitataan prosessiin 

tulevaa häiriötä ja pyritään sen avulla kompensoimaan sen vaikutusta prosessiin. Lähtösuu-

retta ei mitata kuten takaisinkytkennässä, joten häiriön vaikutus prosessiin on tunnettava 

hyvin. (Sivonen, 2008, s. 187) 

2.1.2 Instrumentointi 

Instrumentoinnin kenttälaitteita ovat mittalaitteet ja prosessin tilaan vaikuttavat toimilait-

teet sekä prosessiliitännät, joiden avulla nämä liitetään automaatiojärjestelmään. Mittalait-

teilla saadaan tietoa prosessin tilasta erilaisten prosessisuureiden kuten lämpötilan, paineen 

tai virtauksen muodossa. Tämä mittaustieto toimii oloarvona säätöpiirin säätimelle, se voi-

daan esittää reaaliaikaisena osoituksena paikallisesti tai valvomossa ja/tai se voidaan tal-

lentaa historiatietoihin. Prosessisuureiden lisäksi mittaustietoa voidaan saada myös proses-

silaitteiden kunnosta ja itse automaatiojärjestelmän toiminnasta. (Kippo, 2008, s. 43; Sivo-

nen, 2008, s. 6-7) 
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Mittalaitteisiin kuuluvat mittausanturit, mittauslähettimet ja rajakytkimet, sekä monimut-

kaisemmat mittauslaitteet kuten analysaattorit. Mittausanturilla mitattava suure, esimerkik-

si lämpötila muutetaan sähköiseksi suureksi. Mittauslähettimet muuntavat anturilta tulleen 

sähköisen suureen prosessisuureen automaatiojärjestelmälle standardina analogisena tai 

digitaalisena mittausviestinä. (Kippo, 2008, s. 59) 

Prosessiin vaikutetaan sähköisillä, pneumaattisilla ja hydraulisilla toimilaitteilla, joilla sää-

timeltä tuleva ohjaussignaali muutetaan mekaaniseksi prosessia ohjaavaksi toiminnaksi. 

Toimilaitteita ovat muun muassa säätöventtiilit, pumput, sähkömoottorit, lämmitys- ja 

jäähdytyslaitteet, releet ja kytkimet. (Kippo, 2008, s. 43). Nykyään on saatavina myös 

älykkäitä mittalaitteita ja toimilaitteita, jotka voivat sisältää muun muassa itsediagnostiik-

kaa. (Sivonen, 2008, s. 151) 

Perinteisessä keskitetyssä automaatiojärjestelmässä mittaustiedot tuotiin kenttälaitteilta 

valvomoon kaapeloimalla. Instrumentointipiirien ohjaus- ja säätötoiminnot suoritettiin 

keskitetysti valvomossa sijaitsevissa säätimissä. Valvomosta ohjausviestit kaapeloitiin ta-

kaisin kentälle prosessin toimilaitteille. 1980-luvulta lähtien teollisuuslaitoksilla alettiin 

siirtymään keskitetystä järjestelmästä hajautettuun automaatiojärjestelmään (Distributed 

Control System, DCS), jossa mittausdatan käsittely ja laskentatoiminnot on jaettu useam-

malle eri prosessiasemalle (Process Control Station, PCS). Prosessiasemat sijaitsevat au-

tomaatiotilassa virransyöttölaitteiden, lähettimien, muuntimien galvaanisten erottimien, 

apureleiden ja riviliittimien kanssa. Nykyisessä hajautetussa järjestelmässä säädin voi olla 

myös osa älykästä kenttälaitetta. (Mäkinen, 2009, s. 156) 

Kenttälaitteet liitetään prosessiasemiin prosessiliitäntäyksiköiden eli I/O-korttien (in-

put/output, tulo/lähtö) kautta. Yleisimmät prosessiliitäntäyksiköiden tyypit ovat binäärinen 

lähtöyksikkö (BO), binäärinen tuloyksikkö (BI), analoginen lähtöyksikkö (AO) ja analogi-

nen tuloyksikkö (AI). (Kippo, 2008, s. 49) Kuvassa 2.4 on esitetty perinteinen instrumen-

toinnin periaatekuva, josta nähdään kuinka kenttälaitteet kaapeloidaan kentältä automaa-

tiojärjestelmän prosessiasemaan. 
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Kuva 2.4 Perinteisen instrumentointikaapeloinnin periaate. (Kippo, 2008, s. 104) 

Prosessiaseman prosessiliitäntä (kuvan 2.4 vasemmassa laidassa) koostuu I/O-korteista 

(input/output, tulo/lähtö). I/O-korteissa suoritetaan myös mahdolliset signaalin A/D- ja 

D/A-muunnokset sekä häiriöiden suodatukset. I/O-kortit on kytketty korttiriviliittimille 

jotka kytketään niin kutsutulla ristikytkennällä kentältä tulevan kaapeloinnin kenttäriviliit-

timille. Kenttälaitteilta mittaussignaalit tuodaan joko suoraan laitekaapeleilla kenttäriviliit-

timille tai ne voidaan kasata moniparisiksi runkokaapeleiksi kenttäkotelolla, kuten kuvassa 

2.4. Kenttäkotelot on sijoitettu kentälle lähelle prosessimittauksia paikkoihin, joissa niiden 

luokse pääsee helposti. Vaikka kenttälaitteet ovatkin nykyään vaihtuneet lähes kokonaan 

analogisista digitaalisiksi, I/O-kaapeloinnissa on vielä osittain käytössä perinteinen analo-

ginen 4…20 mA viesti. (Mäkinen, 2009, s. 219; Kippo, 2008, s. 59, 104) 

Monissa teollisuuslaitoksissa perinteiset I/O-kaapeloinnit on nykyään korvattu kenttä-

väylillä, joiden kehitys ja standardointi alkoivat jo 1980-luvulla. Yleisiä kenttäväylästan-

dardeja ovat muun muassa Fieldbus Foundation, Profibus PA ja Profibus DP. Kenttä-

väylien tiedonsiirto on digitaalista ja sarjamuotoista, ja toisin kuin perinteisissä analogisis-

sa viestipiireissä niissä tieto liikkuu molempiin suuntiin. Sarjamuotoisuuden ansiosta sa-

maan kenttäväylään voidaan kytkeä myös useita kenttälaitteita. Jotkin älykkäät kenttälait-
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teet pystyvät kommunikoimaan myös keskenään kenttäväylän avulla ilman että tieto kul-

kee ensin prosessiaseman kautta. (Mäkinen, 2009, s. 161-162) 

Kenttäväylien ansiosta tiedonsiirron virhetekijät vähenevät, sillä signaalin muunnoksia 

tarvitaan vähemmän analogiseen tiedonsiirtoon nähden. Koska usean kenttälaitteen signaa-

lit voivat kulkea samaa väylää, vähenee tarvittavien kaapeleiden ja kytkentöjen määrä. 

Tämä pienentää kaapeloinnin asennuskustannuksia. Kenttäväylät mahdollistavat myös 

älykkäiden kenttälaitteiden käytön. (Kippo, 2008, s. 70–71; Mäkinen, 2009, s. 163) 

2.2 Automaatio- ja instrumentointisuunnittelun haasteita vaarallisissa 

prosesseissa 

Prosessilaitokset ovat nykyään usein laajoja ja sisältävät paljon laitteita ja monimutkaisia 

prosesseja. Prosesseissa vallitsee korkeita paineita ja lämpötiloja, ja prosessiaineet ovat 

jollakin tapaa vaarallisia. Nämä tekijät tekevät prosessilaitoksista riskialttiita ja vahingon 

sattuessa voivat aiheuttaa materiaali tai henkilövahinkoja. Yleisimpiä onnettomuuksia ovat 

tulipalot, räjähdykset ja varallisten aineiden vapautuminen. (Mannan, 2012, s. 3) 

Räjähdysvaara syntyy, kun räjähdysherkkää ainetta sekoittuu ilman kanssa sopivassa suh-

teessa. Kun tällainen räjähdysherkkäilmaseos pääsee kosketuksiin syttymislähteen kuten 

kuuman pinnan tai kipinän kanssa, syntyy räjähdys. (Hyvien käytäntöjen opas, 2003, s. 4) 

Euroopan komission julkaisema Hyvien käytäntöjen opas listaa seuraavat esimerkit toi-

mialoiksi, joilla räjähdysvaarallisia tiloja ja tilanteita syntyy: 

- Kemian teollisuus: palavat prosessiaineet 

- Kaatopaikat ja maanrakennus: kaatopaikkakaasut 

- Energian tuotanto: hiilipöly 

- Jätevesihuolto: mädätyskaasut 

- Kaasunjakelu: maakaasu 

- Mekaaninen puuteollisuus: puupöly 

- Maalaamot: liuotin höyryt 

- Maatalous: biokaasu 
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- Metallin työstö: metallipöly 

- Elintarvike- ja rehuteollisuus: vilja, sokeri ym. pöly 

- Lääketeollisuus: liuotinhöyryt, pölyräjähdyskelpoiset aineet 

- Öljynjalostamot: prosessiaineina käytettävät hiilivedyt 

- Kierrätyslaitokset: palavat kaasut ja nesteet, paperi- ja muovipölyt 

Tässä kappaleessa esitetään automaatio- ja instrumentointisuunnittelun periaatteita, joita 

noudattamalla vahinkojen syntymistä vaarallisissa olosuhteissa voidaan välttää. 

2.2.1 Automaatiojärjestelmän suunnittelufilosofia 

Sam Mannan esittää kirjassaan ”Lees’ loss Prevention in the Process Industries” Lees:in 

vahinkojen torjunta menetelmän periaatteita, joita olisi hyvä noudattaa automaatiosuunnit-

telussa, kun toimitaan riskialttiissa prosesseissa. Riskialttiiden prosessien automaatiosuun-

nittelussa on erityisen tärkeää määritellä selkeä ja kattava suunnittelufilosofia ja automaa-

tion tekninen määrittely. Teknisessä määrittelyssä tulisi esittää prosessin ominaisuudet ja 

häiriötekijät, sekä niiden automaatiojärjestelmälle asettamat rajoitteet. Suunnitteluprojektin 

alkuvaiheessa tehdään yleensä turvallisuusanalyysi, jolla pyritään löytämään kaikki proses-

sin mahdolliset häiriö- ja vaaratekijät. Teknisessä määrittelyssä esitetään myös kaikki au-

tomaatio-ohjattavat kohteet, suunniteltavan laitoksen automaatioaste, operaattorivaatimuk-

set ja vikatilojen hallinta. Automaatioasteella tarkoitetaan automatisoitujen työvaiheiden 

suhdetta työntekijän manuaalisesti tekemiin työvaiheisiin. Teknisestä määrittelystä tulisi 

löytyä myös kaikki automaatiojärjestelmään kuuluvat komponentit kuten mittaukset, häly-

tykset, säätöpiirit, lukitukset, säätöventtiilit, prosessitietokoneet, käyttöliittymät ja suojaus-

järjestelmät. (Mannan, 2012, s. 622-625) 

Prosessin häiriöitä ja vaaratekijöitä pyritään mahdollisuuksien mukaan vähentämään, mutta 

niitä ei aina saada poistettua kokonaan. Jos prosessissa esiintyy vaaranaiheuttajia jatkuvas-

ti, on perusteltua suunnitella käyttöautomaatiosta kokonaan erillinen turva-

automaatiojärjestelmä. (Mannan, 2012, s. 623) 

Prosessilla on normaalin tuotantoajon lisäksi myös muita käyttötiloja, joita ovat muun mu-

assa ylösajo, alasajo ja häiriötilanne. Nämä prosessin tilat, jotka on esitetty kuvassa 2.5, on 
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otettava huomioon automaatiota suunniteltaessa ja prosessin riskejä arvioidessa.(Mannan, 

2012, s. 624) 

 

Kuva 2.5 Prosessintilakaavio. (Tommila, 2001, s. 219) 

Ylös- ja alasajot voivat olla normaalia käyttöajoa riskialttiimpia. Teknisessä määrittelyssä 

määritellään halutaanko ylös- ja alasajot automatisoida. Huomioitavaa on, että hätäalasajo 

on eri asia kuin hallittu alasajo, ja sille pitää suunnitella oma ohjaussekvenssinsä. Hallittu 

alasajo voi kestää pidempään kuin hätäalasajo, ja siinä prosessi pysäytetään niin, ettei siitä 

aiheudu vahinkoa laitteille. Hätäalasajossa pääasiana on ihmisten turvallisuus ja se tapah-

tuu yleensä silloin, kun kyseessä on vakava vaara. Tällöin prosessi pitää pysäyttää mahdol-

lisimman nopeasti välittämättä mahdollisista materiaalin menetyksistä. (Mannan, 2012, s. 

624) 

2.2.2 Instrumentointi 

Säätöpiirit mittauksineen pitäisi suunnitella mahdollisimman hyvin niin, etteivät ne itses-

sään pääse aiheuttamaan häiriöitä prosessille. Niiden pitäisi pysyä turvallisena myös niissä 

tapauksissa kun menetetään tehon syöttö. Alhaisella kapasiteetilla ajo voi aiheuttaa häiriötä 

säädölle, joten pitäisikin varmistaa että säätöpiirillä ja itse mittareilla on laaja mittaustark-
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kuus. Niiden pitää siis toimia luotettavasti myös pienillä arvoilla. (Mannan, 2012, s. 624-

625) 

Riskialttiissa prosesseissa mittauksiin ja mittalaitteisiin on syytä kiinnittää erityistä huo-

miota. Esimerkiksi räjähdysvaarallisissa tiloissa mitta- ja säätölaitteet eivät saa aiheuttaa 

räjähdyksen synnyttävää kipinää tai pintalämpötilaa. Näihin tiloihin on olemassa omat 

ATEX standardit, joista kerrotaan enemmän tämän työn luvussa 4. Prosessi ja olosuhteet 

voivat myös aiheuttaa vahinkoa mittalaitteelle. Mittalaitteet pitää valita tarkasti ja joissain 

tilanteissa niille pitää suunnitella suojaus jotta ne kestävät mittauskohteessa vallitsevia olo-

suhteita. Mahdollisia mittalaitteita häiritseviä tekijöitä ovat ylipaine, tukkeutuminen, kor-

roosio, jäätyminen ja ylilämpeneminen. (Mannan, 2012, s. 624-625) 

Kriittisimpien mittausten suunnittelussa ja testauksessa pitää kiinnittää erityistä huomiota 

mittauksen sekä sen tehonsyötön luotettavuuteen ja eheyteen. Näissä kohteissa olisi hyvä 

olla erilliset mittaukset säätöä ja hälytyksiä varten. Instrumentointijärjestelmä ja mittalait-

teet tulee tarkastaa säännöllisesti. Teknisessä määrittelyssä tulee määritellä miten testauk-

set tehdään ja kuinka usein. Instrumentointi pitäisi suunnitella niin, että käytön aikana vi-

kaantunut instrumentti voidaan havaita helposti. Käyttöhenkilöt pitäisi myös kouluttaa ha-

vaitsemaan vikaantumiset. (Mannan, 2012, s. 624-625) 

2.2.3 Prosessin riskien kartoitus ja turvallisuuden tarkastelu 

Vaarallisille prosesseille tulisi tehdä riskien kartoitus ja arviointi (Mannan, s. 623). Teolli-

suudessa on käytössä riskien arvioinnille erilaisia menetelmiä, joita ovat muun muassa 

poikkeamatarkastelu HAZOP (Hazard and Operability Study), potentiaalisten ongelmien 

analyysi POA, toimintavirheanalyysi TVA sekä SEQHAZ riskinkartoitusmenetelmä. Tur-

vallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) vuonna 2007 tekemän turvallisuusselvitystutki-

muksen mukaan vaarallisiin kemikaaleihin liittyvien riskien tunnistamisessa teollisuuslai-

toksilla käytetään useimmiten HAZOP menetelmää. (Tukes, 2007)  

Tukesin mukaan riskin arviointi voidaan jakaa viiteen osa-alueeseen: 

1) vaarojen tunnistaminen 
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2) vaaroille alttiina olevien työntekijöiden tunnistaminen 

3) riskin määrällinen ja laadullinen arviointi 

4) arvio siitä, voidaanko riski poistaa 

5) jos riskejä ei voi poistaa, niin arvio siitä, voidaanko riskejä vähentää ja saada hal-

lintaan 

(Tukes, 2015, s. 6) 
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3 STANDARDISOINTI 

Standardeja on olemassa kansallisia, Euroopan unionin (EU) laajuisia ja kansainvälisiä. 

Standardien käyttö ei ole pakollista, mutta niiden käyttö on helpoin tapa osoittaa tuotteen 

täyttävän lainsäädännön mukaiset turvallisuusvaatimukset (SFS, 2016a). Standardit myös 

uusiutuvat aika ajoin. Tässä työssä on pyritty viittaamaan standardien uusimpiin saatavilla 

oleviin versioihin. 

3.1 Maailmanlaajuinen taso 

Suurin kansainvälisellä tasolla toimiva standardisoimisjärjestö on vuonna 1947 perustettu 

ISO eli Intenational Organization for Standardization. Sähkön- ja elektroniikan osalta kan-

sainvälisistä standardeista vastaa ISO:n yhteistyökumppanina toimiva IEC eli International 

Electrotechnical Commission. IEC on perustettu jo vuonna 1906, ja sitä voidaan pitää en-

simmäisenä kansainvälisenä standardisoimisjärjestönä. Kansainvälisten standardien vah-

vistaminen kansallisiksi standardeiksi ei ole ISO:n ja IEC:n jäsenvaltioille pakollista. Suu-

rin osa niistä vahvistetaan kuitenkin eurooppalaisiksi EN-standardeiksi. (SFS, 2016b) 

Tänä päivänä IEC:ssä standardeja valmistelee ja ylläpitää 174 teknistä komiteaa ja aliko-

miteaa, joista komitea TC 31 on vuodesta 1948 lähtien vastannut räjähdysvaarallisten tilo-

jen laitteiden standardeista. Tällä komitealla on myös kolme alikomiteaa, joista SC 31G 

vastaa luonnostaan vaarattomista elektroniikkalaitteista ja -järjestelmistä, eli niin kutsutuis-

ta exi-laitteista. Alikomitealle SC 31J kuuluvat räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien 

laitteiden luokittelu, laitevalinnat ja -asennukset sekä niiden tarkastukset, huollot ja kor-

jaukset. Räjähdysvaarallisilla alueilla käytettävien muiden kuin sähkölaitteiden ja suojaus-

järjestelmien standardeista huolehti alikomitea SC 31M. (IEC, 2012) 

3.2 Euroopan unionin laajuinen taso 

Euroopassa, tarkemmin sanottuna Euroopan unioniin kuuluvissa maissa, käytettäviin stan-

dardeihin vaikuttaa myös Euroopan unioni. Sen vuoksi tässä kappaleessa esitellään ensin 

Euroopan unionin säädöksiä ja sen jälkeen käydään läpi eurooppalaista standardisointia. 
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3.2.1 Euroopan unionin säädökset 

Euroopan unioni laatii erilaisia säädöksiä, joista osa on sen jäsenvaltioita sitovia, osa vain 

ohjeellisia suosituksia. Asetukset ovat näistä sitovimpia. Niitä on sovellettava EU:n jäsen-

valtioissa sellaisenaan ilman muutoksia. Direktiivit puolestaan ovat velvoittavia ainoastaan 

sisällöltään. EU-maat laativat tai muuttavat omia lakejaan direktiivien mukaisesti niin, että 

lainsäädäntö täyttää vaatimukset eikä ristiriitoja jää direktiivin ja kansallisen lain välille. 

Päätökset ovat suoraan sitovia, kuten asetuksetkin, mutta ne on osoitettu koskemaan vain 

tiettyä maata, yritystä tai muuta organisaatiota. Suositukset ja lausunnot ovat EU:n toimie-

linten kannanottoja, eivätkä ne ole oikeudellisesti velvoittavia. (Euroopan unioni, 2016a) 

Vuonna 1985 EU:ssa otettiin käyttöön uuden lähestymistavan (New Approach) mukaiset 

direktiivit. Uuden lähestymistavan periaatteena on vähentää direktiiveissä olevia tarkkoja 

teknillisiä vaatimuksia jättäen niistä vain olennaisimmat. Lisäksi uuden lähestymistavan 

direktiivi määrittelee kuinka tuotteen osoitetaan täyttävän direktiivin vaatimukset. Tar-

kemmat tekniset vaatimukset esitetään eurooppalaisissa yhdenmukaistetuissa standardeis-

sa, jotka ovat Euroopan komission toimeksiannosta laadittuja standardeja. Viitetiedot jul-

kaistuista yhdenmukaistetuista standardeista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.(SFS, 

2016a) 

Ennen uutta lähestymistapaa liian tarkat direktiivit johtivat jäsenmaissa monimutkaisiin 

lainsäädäntöihin, ja ristiriitoihin eri valtioiden lainsäädäntöjen välille. Tämä luonnollisesti 

vaikeutti ulkomaankauppaa. Uuden lähestymistavan tavoitteena on siis turvallisuuden edis-

tämisen lisäksi yhdenmukaistaa EU-maiden lainsäädäntöä, mikä hyödyttää vapaata kaup-

paa EU-maiden välillä, sekä helpottaa viranomaisten laitehyväksyntää vaatimustenmukai-

suusvakuutuksen avulla. (Sininen opas, 2014, s. 7-9) Euroopan komissio on julkaissut uu-

den lähestymistavan direktiiveihin liittyen myös täytäntöönpano-oppaan ”Sininen opas”. 

Räjähdysvaarallisia tiloja koskevat direktiivit eli ATEX-direktiivit ovat myös uuden lähes-

tymistavan direktiivejä, eli niissä määritellään vain olennaisimmat terveys- ja turvallisuus-

vaatimuksista, ja tarkemmat tekniset vaatimukset on annettu yhtenäistetyissä standardeissa. 

Kuten aiemmin jo todettiin, direktiivit ovat jäsenvaltioita velvoittavia. 
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Uuden lähestymistavan direktiivien mukaan tuotteen valmistaja vastaa tuotteen ja sen asia-

kirjojen vaatimuksenmukaisuudesta suunnittelu- ja valmistusvaiheessa. Tuotteeseen liitty-

västä lainsäädännöstä riippuen valmistaja voi suorittaa arvioinnin itse, arvion tekee valmis-

tajan sisäinen akkreditoitu arviointilaitos tai arvion tekee ulkopuolinen akkreditoitu arvi-

ointilaitos. Ennen markkinoille saattamista valmistaja tai valtuutettu edustaja merkitsee 

vaatimukset täyttävään tuotteeseen CE-merkin ja laatii vaatimuksenmukaisuusvakuutuk-

sen. (Sininen opas, 2014, s. 27-31, 60-61) EU:n ulkopuolelta tulevien tuotteiden osalta 

vastuu siitä että tuote on arvioitu ja merkitty vaatimustenmukaisesti on maahantuojalla. 

(Sininen opas, 2014, s.32) 

Euroopan yhteisön asetuksen N:o 768/2008 mukaan kullakin jäsenvaltiolla saa olla enin-

tään yksi kansallinen akkreditointielin (Sininen opas, s.83). Suomessa kansallisena akkre-

ditointielimenä toimii FINAS, joka Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin itsenäinen 

yksikkö (FINAS, 2016). Akkreditoitu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on puoluee-

ton ja pätevä kansallisen akkreditointielimen akkreditoima laitos. Euroopan komissio pitää 

yllä luetteloa näistä laitoksista. Suomessa ATEX:in osalta vaatimusten mukaisuuden arvi-

ointilaitokseksi eli ilmoitetuksi laitokseksi on akkreditoitu VTT Expert Service Oy. (Tukes, 

2015, s. 8) 

Jakelijan, eli esimerkiksi kauppiaan kuuluu tietää uuden lähestymistavan direktiivien mu-

kaisesti mitkä tuotteet vaativat CE-merkinnän ja mitä asiakirjoja niille vaaditaan sekä tun-

nistaa vaatimusten vastaiset tuotteet. Jakelijanvelvollisuuksiin kuuluu tarkastaa että tuot-

teessa on asianmukaiset merkinnät ja että tuotteeseen kuuluvat ohjeet, turvallisuustiedot ja 

tekniset asiakirjat, mukaan lukien EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus, ovat kunnossa ja 

asianmukaiset. Tuotteesta tai sen dokumenteista pitää myös löytyä tarvittavat tiedot sen 

alkuperän jäljittämiseksi. Tuotteen loppukäyttäjälle ei ole yhdenmukaistamislainsäädännön 

mukaisia vaatimuksia. (Sininen opas, 2014, s. 33-35) 

3.2.2 Euroopan unionin ATEX-direktiivit 

Euroopan unionin asettamia ATEX-direktiivejä eli räjähdysvaarallisia tiloja koskevia di-

rektiivejä on kaksi: laitedirektiivi 2014/34/EY ja olosuhdedirektiivi 1999/92/EY. Ensim-

mäinen ATEX-direktiivi oli 1994 julkaistu laitedirektiivi, joka kumoutui uuden astuessa 
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voimaan 20.4.2016. Ennen ATEX-direktiivejä ja yhtenäistettyjä standardeja EU:ssa käytet-

tiin valtioiden omia kansallisia standardeja. Suomessa ei ollut käytössä omia kansallisia 

standardeja vaan noudatettiin sähköturvallisuusmääräyksiä, ja laitteet hyväksytettiin Sak-

san tai Yhdysvaltojen standardeilla (Peni, 2016). 

Olosuhdedirektiivi velvoittaa työnantajia, joiden työntekijät työskentelevät alueilla joilla 

voi esiintyä räjähdysvaarallisia aineita. Direktiivin tarkoitus on edistää räjähdysvaarallisilla 

alueilla työskentelevien ihmisten turvallisuutta ja terveyttä. Direktiivissä määritellään 

olennaiset vaatimukset räjähdysvaaran vähentämiseksi ja räjähdyksen leviämisen estä-

miseksi. Vaatimuksia ovat muun muassa räjähdyssuojausasiakirjan laatiminen ja tilojen 

luokitus. Direktiivi määrittelee myös mitä laitedirektiivissä määritettyjä laiteluokkia kussa-

kin tilassa saa käyttää. (1999/92/EY) ATEX-olosuhdedirektiivi saatettiin Suomessa kansal-

lisesti voimaan valtioneuvoston asetuksella 576/2003 (Tukes, 2015, s. 4). 

Kun ATEX-olosuhdedirektiivi otettiin kansallisella lainsäädännöllä käyttöön, se koski 

aluksi vain uusia räjähdysvaarallisia tiloja. Muutos- ja korjaustöiden yhteydessä uutta di-

rektiiviä oli myös noudatettava. Vanhojen räjähdysvaarallisten tilojen eli ex-tilojen osalta 

siirtymäkausi direktiivin mukaiseksi saattamiseksi loppui 1.7.2006. (Tukes, 2015, s. 4) 

Tämä tarkoitti että ex-tiloissa käytettäville laitteille, jotka oli otettu käyttöön ennen direk-

tiivin voimaan tuloa, oli suoritettava riskinarvio. Vain turvallisiksi todetut laitteet saivat 

jäädä käyttöön, muut oli vaihdettava uusiin ATEX-direktiivin mukaisiin ex-laitteisiin. Pe-

rustelut vanhan ex-laitteen käytölle oli merkittävä räjähdyssuojausasiakirjaan. (Tukes, 

2015, s. 15) 

Laitedirektiivissä määritellään räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden eli ex-

laitteiden luokat ja niiden olennaiset terveys-, turvallisuus- ja merkitsemisvaatimukset. 

Nämä vaatimukset koskevat laitevalmistajia ja muita ex-laitteiden markkinoille saattajia. 

(2014/34/EY) Edeltävän laitedirektiivin 94/9/EY säännökset on otettu Suomessa kansalli-

sesti huomioon kemikaaliturvallisuuslailla ja sähköturvallisuuslailla. Hallitus on esittänyt 

eduskunnalle markkinavalvontalaista, jolla asetettaisiin kansallisesti voimaan kuusi EU:n 

tuotedirektiiviä. Yksi näistä tuotedirektiiveistä on tämän diplomityön kirjoittamisen aikana 

voimaan tullut ATEX-laitedirektiivi 2014/34/EY. Hallituksen esityksen antaminen viiväs-
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tyi suunnitellusta, joten lain voimaantulo on viivästynyt direktiivin soveltamispäivästä, 

joka oli 20.4.2016. (HE 40/2016, s. 1, 8-9, 13-15) 

Uudessa vuonna 2016 voimaan tulleessa laitedirektiivissä tekniset vaatimukset ovat pysy-

neet edelliseen versioon nähden muuttumattomina. Peruste direktiivin uudistamiselle oli 

sen sopeuttaminen vuonna 2008 hyväksyttyihin EU:n uutta lainsäädäntökehystä koskeviin 

päätöksiin. Muutoksia edeltävään direktiiviin nähden on muun muassa 

- Lisätty määrittelyt termeistä, johdonmukaisuuden lisäämiseksi säädöksien välillä 

- Selkeämmin ja tarkemmin määritellyt taloudentoimijoiden velvollisuudet 

- Lisätty viittaus yhdenmukaistettuja standardeja koskevaan asetukseen 1025/2012, 

jossa säädetään tapauksista, joissa yhdenmukaistetut standardit kattavat direktiivin 

vaatimukset vain osittain 

- Tarkennettu ilmoitettujen laitosten vaatimuksia 

- Markkinavalvontaa on vahvistettu vahvistamalla asianomaisten viranomaisten toi-

mintaa ja lisäämällä uusia menettelyitä vaatimustenvastaisten tuotteiden tapauksis-

sa 

- EU-vaatimuksenmukaisuusvaatimuksen sisältöä on tarkennettu ja lisätty mallipohja 

- Päivitetty CE-merkintää ja ATEX komiteoita koskevien asetusten viittaukset 

- Laadunvarmistukseen liittyvän EU-tyyppitarkastustodistuksen ehtoja tarkennettu 

(Euroopan komissio, 2011; Guidance Document) 

Tarkemmat räjähdysvaarallisia tiloja ja niiden laitteita koskevat vaatimukset on annettu 

Euroopan Unionin mandaatilla laadituissa yhtenäistetyissä EN-standardeissa. Aiemmassa, 

vuonna 2016 kumotussa laitedirektiivissä oli kohta, jonka mukaan standardien käytöllä 

voidaan todistaa, että laite on direktiivin olennaisten vaatimusten mukainen. On havaittu, 

etteivät kaikki yhdenmukaistetut standardit kuitenkaan täytä direktiivien olennaisimpia 

vaatimuksia kokonaan. Uudelleen laaditusta laitestandardista tämä kohta on oikeusvar-

muuden vuoksi muutettu muotoon ”kyseisten standardien tai niiden osien kattamien olen-

naisten, liitteessä II säädettyjen terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia”. 

(2014/34/EY; Euroopan komissio, 2011) 
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3.2.3 Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt 

Eurooppalaisista standardeista vastaa vuonna 1961 perustettu CEN (European Committee 

for Standardization) ja sen rinnalla sähköalan standardeista vastaava Eurooppalainen säh-

köalan standardisoimisjärjestö CENELEC (European Committee for Electrotechnical 

Standardization). CENELEC syntyi vuonna 1973 kun standardisointijärjestöt CENEL ja 

CENELOM yhdistyivät (SESKO, 2016a). CENELEC:in jäsenmaita ovat kaikki EU- ja 

EFTA-maat (European Free Trade Association, Euroopan vapaakauppajärjestö). Toisin 

kuin kansainvälisten ISO- ja IEC-standardien kohdalla, CEN:in ja CENELEC:in jäsenmail-

la on velvollisuus vahvistaa standardit kansallisiksi standardeiksi määräajan kuluessa. Suu-

rin osa CENELEC:in julkaisemista standardeista perustuu kansainvälisiin IEC-

standardeihin. (SFS, 2016c) 

ATEX:iin liittyvät eurooppalaiset standardit ovat EU-direktiivien mukaisia yhtenäistettyjä 

standardeja. Ne on laadittu CENELEC:issä Euroopan komission toimeksiannosta.  

3.3 Kansallinen taso Suomessa 

Standardisointi Suomessa sai alkunsa Konepajainsinööriyhdistyksen edustajien aloitteesta 

vuonna 1922. Kun ajatus yhtenäisestä standardoinnista sai kannatusta muiltakin yhdistyk-

siltä, ja lautakunnan perustamiselle myönnettiin määrärahaa valtion budjetista, perustettiin 

vuonna 1924 nykyisen Suomen Standardisoimisliitto SFS:n edeltäjä Suomen Standardi-

soimislautakunta (Finlands Standardiserings kommission, SFS). Ensimmäiset viralliset 

SFS-standardit lautakunta julkaisi vuonna 1925. (SFS, 2015) 

Kaksi vuotta SFS:n perustamisen jälkeen sähköalan SFS-standardeista asetettiin vastaa-

maan Suomen Sähköteknillinen Standardisoimiskomitea. Ensimmäiset sähköalan SFS-

standardit julkaistiin vuonna 1933. Suomen Sähköteknillinen Standardisoimiskomitea oli 

edeltäjänä nykyiselle SESKO:lle (Suomen Sähköteknillinen Standardointiyhdistys ry). 

SESKO:n perusti 13 suurta suomalaista sähköalan yhdistystä vuonna 1965. Komitea oli 

käyttänyt SESKO lyhennettä tuolloin jo kaksi vuotta, mutta virallisesti nimi vahvistettiin 

vasta vuonna 1984. (SESKO, 2016a) 
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Suomi liittyi kansainvälisen sähköalan standardisoimisjärjestön IEC:n jäseneksi vuonna 

1949. EFTA:n kautta Suomesta tuli myös eurooppalaisen sähköalan standardisoimisjärjes-

tö CENELEC:in jäsen vuonna 1960. (SESKO, 2016a) 

SFS laatii standardit yhdessä toimialayhteisöjen kanssa. Vaikka SFS julkaisee myös Suo-

messa valmisteltuja kansallisia standardeja, suurin osa SFS-standardeista on sellaisenaan 

tai suomennettuna vahvistettuja eurooppalaisia EN- ja kansainvälisiä ISO-standardeja. Täl-

laisia vahvistettuja standardeja ovat myös ATEX:iin liittyvät standardit. Suomessa laadittu-

jen standardien tunnukset ovat muotoa ”SFS xxxx” ja vahvistettujen EU-standardien tun-

nukset ovat muotoa ”SFS-EN xxxx” tai SFS-EN ISO xxxx”. (SFS, 2016d; SFS, 2016e) 

Standardien lisäksi SFS julkaisee myös käsikirjoja suunnittelun ja standardien käytön tuek-

si. 

Sähkö- ja automaatiosuunnittelijan kannalta tärkeimmät ATEX:iin liittyvät standardit ovat: 

- SFS-EN 60079-14: Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asennus 

- SFS-EN 60079-10-1 ja -2: ex-tilojen tilaluokitus 

- SFS-EN 60079-0: ex-laitteiden yleiset vaatimukset 

Standardisarjaan SFS-EN 60079 kuuluu näiden lisäksi myös muun muassa sähkölaitteiden 

räjähdyssuojausrakenteita koskevia erityisstandardeja sekä tarkastukseen, huoltoon ja kun-

nossapitoon liittyviä standardeita. Tähän standardisarjaan on nykyään lisätty myös lähes 

kaikki pölyräjähdysvaarallisia tiloja koskevat standardit, jotka olivat aiemmin erillisessä 

standardisarjassa SFS-EN 61241. Standardisarjassa SFS-EN 60079 julkaistut standardit on 

listattuna liitteessä 1. Räjähdysvaaraan liittyen on olemassa myös laitekohtaisia standardeja 

ja muita kuin sähkölaitteita koskevia standardeja. 
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4 ATEX-DIREKTIIVIT JA STANDARDIT 

Tässä luvussa käsitellään ATEX-direktiivejä ja niihin liittyviä yhtenäistettyjä EN-

standardeja. Kappaleessa 4.1 esitetään ATEX-olosuhdedirektiivin vaatimukset ja kappa-

leessa 4.2 kerrotaan kyseisiin vaatimuksiin liittyvistä standardeista ja tilaluokituksesta. 

Kappaleessa 4.3 käsitellään ATEX-laitedirektiiviä ja kappaleessa 4.4 ex-laitteisiin liittyviä 

standardeja.  

4.1 Olosuhdedirektiivi 

ATEX-olosuhdedirektiivissä 1999/92/EY annetaan vähimmäisvaatimukset räjähdysvaaral-

lisilla alueilla työskentelevien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi. 

Se koskee työnantajia, teollisuuslaitoksien haltioita, työntekijöitä ja suunnittelijoita. Direk-

tiivissä säädetään työpaikalle tehtävästä riskinarviosta, tilaluokituksesta ja sallittavista lai-

teluokista, joita tilaluokissa saa käyttää. Nämä laiteluokat on puolestaan määritelty ATEX-

laitedirektiivissä 2014/34/EU. (1999/92/EY; Tukes, 2015, s. 4-5) 

ATEX-olosuhdedirektiivin artiklan 3 mukaan työnantajan on teknisillä ja/tai hallinnollisilla 

toimenpiteillä noudatettava seuraavia periaatteita: 

1. Räjähdyskelpoisen ilmaseoksen muodostumisen estäminen mahdollisuuksien mu-

kaan 

2. Räjähdyskelpoisen ilmaseoksen syttymisen ehkäisy 

3. Räjähdyksen aiheuttamien vahinkojen minimointi 

(1999/92/EY) 

Ensimmäinen kohta on näistä direktiivin mukaan tärkein. Prosessien luonteen vuoksi rä-

jähdysvaarallisten ilmaseosten syntymistä ei voida aina kokonaan estää, jolloin syntyvien 

ex-tilojen laajuutta pyritään vain minimoimaan. Toisen periaatteen mukaan räjähdyskel-

poisen ilmaseoksen syttymistä pyritään ehkäisemään poistamalla ex-tiloista mahdolliset 

syttymislähteet. Laitteita, joista voi muodostua syttymislähteitä, tarvitaan kuitenkin myös 

ex-tiloissa. Tätä varten direktiivissä määritellään mitä ex-laiteluokkien laitteita kussakin 

tilassa voidaan käyttää, jotta räjähtävän aineen ja syttymislähteen yhtä aikaisen esiintymi-
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sen todennäköisyys jää pieneksi (SFS-EN 60079-10-1, s. 20). Kolmannella periaatteella 

pyritään estämään sattuneen räjähdyksen vahinkojen leviäminen ja näin varmistamaan 

työntekijöiden turvallisuus. (1999/92/EY) 

Työnantajan on olosuhdedirektiivin 7 artiklan mukaan luokiteltava tilat, joissa voi esiintyä 

räjähdysvaarallista ilmaseosta, varmistaa että tiloissa noudatetaan vähimmäisvaatimuksia 

ja merkittävä tilojen sisäänkäynnit kuvan 4.1 mukaisella räjähdysvaarallisen tilan varoi-

tusmerkillä. 

 

Kuva 4.1 Räjähdysvaarallisen tilan merkitsemiseen käytettävä varoitusmerkki. 

Olosuhdedirektiivin mukaan räjähdysvaarallisen tilan varoitusmerkin on oltava kolmion 

muotoinen ja siinä on oltava musta reunus ja mustat kirjaimet ”EX”. Keltaisen osuuden on 

peitettävä vähintään puolet merkin pinta-alasta (1999/92/EY, liite III). Varoitusmerkin 

ohessa voi olla muita selittäviä tietoja tai kieltoja. Työntekijöiden turvallisuuskoulutukses-

sa on kerrottava varoitusmerkin merkityksestä. (Hyvien käytäntöjen opas, s. 42) 

Työnantaja vastaa siitä, että työpaikalle laaditaan räjähdyssuojausasiakirja. Asiakirjassa on 

osoitettava että työtilojen räjähdysvaara on arvioitu, tilat luokiteltu olosuhdedirektiivin 

mukaisiin luokkiin, tarvittavat toimenpiteet räjähdysvaaran vähentämiseksi tehty ja että 

direktiivin vähimmäisvaatimukset täyttyvät.  Asiakirjalle ei ole olemassa määrättyä muo-

toa, vaan se voi koostua olemassa olevista asiakirjoista ja turvallisuus selvityksistä. 

(1999/92/EY, 8 artikla) 
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4.2 Ex-tilat ja tilaluokitus 

Työnantaja, eli tuotantolaitoksilla laitoksen haltija tai käyttäjä vastaa tilaluokituksen teke-

misestä tai teettämisestä (SFS-käsikirja 59, s. 9). Tilaluokitus tehdään ennen laitoksen 

käyttöönottoa ja se on osa olosuhdedirektiivin vaatimaa räjähdyssuojausasiakirjaa 

(1999/92/EY). Se olisi hyvä tehdä jo laitoksen suunnitteluvaiheessa kun ensimmäiset pro-

sessikaaviot ja sijoituspiirustukset saadaan käyttöön, ja vahvistaa vielä ennen laitoksen 

käyttöönottoa. Käyttöönoton jälkeen olisi hyvä tehdä lisäksi kolmas tarkastus kun nähdään 

todellinen käyttötilanne. Tarkastus tehdään myös sen jälkeen kun jokin luokitukseen vai-

kuttava laite on ollut huollossa. (SFS-EN 60079-10-1, s. 22) 

Tilaluokitusta tehtäessä on tunnettava tilassa mahdollisesti esiintyvien palavien aineiden 

ominaisuudet, kyseessä oleva prosessi ja käytettävät laitteet. Luokitus olisikin hyvä tehdä 

työryhmässä johon kuuluu turvallisuus-, sähkö- ja prosessialan henkilöstöä. (SFS-käsikirja 

59, s. 14) Räjähdysvaarallisen tilan eli ex-tilan tilaluokka määräytyy siellä esiintyvän rä-

jähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintymistodennäköisyyden ja keston perusteella 

(1999/92/EY, liite I). Luokitettu ex-tila on kolmiulotteinen alue, joka voi rajautua fyysisiin 

esteisiin kuten seiniin, tai tilan laajuus voi perustua arvioon siitä mille etäisyydelle päästö-

lähteestä ilmaseoksen pitoisuus on räjähdyskelpoinen (SFS-EN 60079-10-1, s. 24). 

Tässä työssä käsitellyt standardit koskevat kaasu- ja pölyräjähdysvaarallisia tiloja. Niitä ei 

sovelleta räjähdysvaarallisissa kaivoksissa, räjähteiden valmistuksessa ja käsittelyssä, hyb-

riditiloissa (eli tiloissa joissa esiintyy sekä räjähdysvaarallisia kaasuja että pölyjä), lääkin-

tätiloissa, kotitalouksissa eikä katastrofitilanteissa. Katastrofitilanteilla tarkoitetaan tilantei-

ta, joissa on syntynyt tuhoisia vaurioita, esimerkiksi prosessisäiliön, putken tai varastosii-

lon repeytyminen. (SFS-EN 60079-10-1, s. 12; SFS-EN 60079-10-2, s. 12) Standardeja 

sovelletaan vain normaaliolosuhteissa, jotka standardin SFS-EN 60079-0 mukaan ovat 

lämpötila -20 °C… +60 °C, ilmanpaine 80 kPa… 110 kPa ja normaali happipitoisuus. 

(SFS-EN 60079-0, s.22) 
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4.2.1 Neste ja kaasu räjähdysvaaralliset tilat 

Standardin SFS-EN 60079-10-1 määritelmän mukaan räjähdysvaarallinen tila on ”tila, jos-

sa räjähdyskelpoista kaasuilmaseosta on tai saattaa olla siinä määrin, että laitteiden raken-

teelle, asennukselle ja käytölle on asetettava erityisvaatimuksia. ”Standardissa esitetään 

kriteerejä räjähdysvaaranarvioitiin ja räjähdysvaarallisten alueiden luokittamiseen olosuh-

dedirektiivin mukaisiin luokkiin. (SFS-EN 60079-10-1, s.12) Tästä eteenpäin tässä työssä 

käytetään tiloista, joissa räjähdysvaaran aiheuttajana ovat räjähdyskelpoiset nesteet, kaasut, 

höyryt ja sumut, lyhennettyä termiä kaasuräjähdysvaaralliset tilat.  

ATEX-olosuhdedirektiivin mukaan tilaan on tehtävä tilaluokitus jos se on kaasuräjähdys-

vaarallinen. SFS-käsikirjan 59 mukaan tilaluokitus on laadittava kun jokin seuraavista eh-

doista toteutuu: 

 palavan nesteen leimahduspiste on enintään 30 °C 

 nesteen tai sen välittömän ympäristön lämpötila on suurempi kuin T - 5 °C (missä 

T on ko. nesteen leimahduspiste) 

 palavaa nestettä sumutetaan teknillisessä käytössä ilmaan 

 puristettavia palavia kaasuja käytetään huomattavia määriä 

 muusta syystä katsotaan olevan huomattava vaara 

(SFS-käsikirja 59, s. 9) 

Kuten yllä olevasta listasta huomataan, ehdot tilaluokituksen tarpeelle eivät ole kovin tark-

koja, vaan joka kohteelle on tehtävä arviointi erikseen. Edellä olevia SFS-käsikirjassa ole-

via ehtoja ei löydy EN-standardeista. Käsikirjaan ne näkyy olevan otettu Sähkötarkastus-

keskuksen Sähköturvallisuusmääräyksistä, joita Suomessa käytettiin ennen ATEX-

direktiiviä. 

Kaasuräjähdysvaarallisen tilan tilaluokituksen ensimmäisessä vaiheessa tila luokitetaan 

yhteen tilaluokista 0, 1 ja 2 räjähdysherkän aineen todennäköisen esiintymistaajuuden ja 

keston mukaisesti. Päästömäärät ja pitoisuudet huomioidaan, kuten niihin vaikuttava il-

manvaihto ja muut tilan ominaisuudet. Tilaluokkiin jaon jälkeen tilalle määritellään räjäh-
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dysherkän kaasun ominaisuuksien perusteella räjähdys- eli kaasuryhmä ja lämpötilaluokka, 

jotka auttavat turvallisen laitteen valintaa kyseiseen tilaan. (SFS-EN 60079-10-1, s. 20) 

Jotta saadaan selvitettyä räjähdysherkän aineen esiintymisen todennäköisyys, jokainen 

tilassa oleva räjähdysvaarallista nestettä tai kaasua sisältävä laite pitää analysoida yksityis-

kohtaisesti. Nämä laitteet eli päästölähteet jaetaan kolmeen luokkaan. Jatkuvia päästöläh-

teitä ovat muun muassa säiliöt, joissa nesteen pinta on avoimena. Jatkuva päästölähde joh-

taa yleensä tilan luokittamisen tarkimpaan luokkaan, eli luokkaan 0. Luokassa 1 olevat 

päästölähteet ovat yleisimmin primäärisiä, joiden odotetaan aiheuttavan päästöjä toistuvasti 

tai satunnaisesti. Laitteet, joiden ei oleteta vuotavan ollenkaan, tai oletetaan vuotavan vain 

harvoin, luokitetaan sekundäärisiksi päästölähteiksi. (SFS-EN 60079-10-1, s. 22) 

ATEX-olosuhdedirektiivin mukaiset kaasuräjähdysvaarallisten tilojen tilaluokat selityksi-

neen ja standardin suosittelemat piirrosmerkinnät näille luokille on esitetty taulukossa 4.1. 

Esitetyt piirrosmerkinnät ovat ohjeellisia merkintätapoja. Kulloinkin käytetyt merkintätavat 

on oltava selitettyinä tilaluokituspiirustuksessa. (SFS-EN 60079-10-1, s. 32) 

Taulukko 4.1 ATEX direktiivin mukaiset tilaluokat selityksineen ja niiden standardin suosittelemat piirros-
merkit. (1999/92/EY, liite I; SFS-EN 60079-10-1, s. 76) 

Tilaluokka Räjähdyskelpoisen kaasuilmaseoksen 
esiintymistodennäköisyys 

Piirrosrasteri 

0 
jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein 
toistuvasti 

 

1 
normaalikäytössä todennäköisesti sa-
tunnaisesti 

 

2 
ei todennäköisesti esiinny normaali-
käytössä tai esiintymisaika on lyhyt 

 
 

Standardi ei määrittele tarkasti arvoja ajan suhteen milloin esiintyvyyden katsotaan olevan 

tilaluokkien määritelmien mukainen. Ohjeellisena raja-arvona luokalle 0 käytetään usein 

1000 h/a, jonka ylittyessä esiintyvyyden katsotaan olevan määritelmän mukaisen jatkuvaa, 

pitkäaikaista tai toistuvaa. Vastaavasti luokan 1 satunnaiseksi esiintyvyydeksi lasketaan 
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kaasuseoksen esiintyvyys 10 – 1000 h/a. Alle rajan 10 h/a esiintyvät kaasuseokset johtavat 

tilan luokittamiseen yleensä matalimpaan luokkaan 2. (Kjell, 2015) 

Tilaluokan laajuus ulottuu niin kauas päästölähteestä kuin kaasuilmaseos säilyy räjähdys-

kelpoisella pitoisuudella. Tähän vaikuttavat aineen ominaisuudet, päästön virtausmäärä ja -

nopeus, tilan ilmanvaihto ja muut ympäristön olosuhteet. Kaasuilmaseoksen leviämistä 

voidaan rajoittavat fyysisillä esteillä kuten seinillä. (SFS-käsikirja 59, s. 15-16) Tämän 

vuoksi yksi tapa määrittää tilaluokan laajuus on määrittää koko huonetila samaan tilaluok-

kaan. Tilasta toiseen johtavat aukot kuten ovet on otettava huomioon, sillä niiden kautta 

kulkeutuva kaasuilmaseos vaikuttaa myös viereisten tilojen luokitukseen. Kaasun tiheys 

suhteessa ilmaan vaikuttaa myös tilaluokkien laajuuteen. Ilmaa kevyempi kaasuilmaseos 

voi kerääntyä katon rajaan ja vastaavasti painavampi kaasuilmaseos voi kerääntyä kuoppiin 

ja muihin lattiassa oleviin syvennyksiin. (SFS-käsikirja 59, s. 15-16; SFS-EN 60079-10-1, 

s. 24) 

Kun ex-tilat on määritetty ja jaettu tilaluokkiin 0, 1 ja 2, ex-tilalle on määritettävä vielä 

lämpötilaluokka ja räjähdysryhmä, joiden perusteella tehdään laitevalinnat. Nämä riippuvat 

tilassa olevan räjähdysvaarallisen aineen ominaisuuksista. (SFS-EN 60079-10-1, s. 20) 

Kaasuräjähdysvaarallisissa tiloissa lämpötilaluokka määräytyy aineen syttymislämpötilan 

perusteella taulukon 4.2 mukaisesti. 

Taulukko 4.2 Palavien nesteiden ja kaasujen lämpötilaluokat. (SFS-EN 60079-0, s. 58; SFS-käsikirja 604-1, 
s. 146-186) 

Aineen syttymislämpötila Lämpötilaluokka Esimerkki aineita 

> 450 °C T1 vety 

300… 450 °C T2 eteeni 

200… 300 °C T3 rikkivety, dieselöljy 

135… 200 °C T4 etyylimetyylieetteri 

100… 135 °C T5  

85…100 °C T6 rikkihiili 
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Räjähdysherkkien nesteiden ja kaasujen luokittelua koskevan standardin SFS-EN 60079-

20-1 liitteessä B on taulukoitu luotettavien lähteiden mukaisia nesteiden ja kaasujen omi-

naisuuksia. Tämä taulukko on esitetty myös SFS-käsikirjassa 604-1. (SFS-käsikirja 604-1, 

s. 146-186) Taulukosta voidaan todeta, että esimerkiksi dieselöljyn syttymislämpötila on 

254 - 285 °C. Taulukon 4.2 mukaisesti tämä syttymislämpötila johtaa tilan luokittamiseen 

lämpötilaluokkaan T3. Kyseisellä alueella ei siis saa käyttää laitteita, joiden pintalämpötila 

on korkeampi kuin 200 °C. 

Ex-tilan räjähdysryhmä eli aineen kaasuryhmä perustuu räjähdysherkälle aineelle testaa-

malla määritettyyn suurimpaan kokeelliseen turvarakoon (maximum experimental safety 

gap, MESG) tai minimisyttymisvirtaan (minimum ignition current, MIC) (EN-SFS 60079-

0, s. 54). Standardin mukaiset räjähdysryhmät esimerkkitapauksineen on esitetty taulukos-

sa 4.3. 

Taulukko 4.3 Palavien kaasujen ja nesteiden kaasuryhmät. (SFS-EN 60079-0, s. 54; Kjell, 2015) 

Kaasu- eli 
räjähdysryhmä 

Esimerkki 
neste tai kaasu 

R
äj

äh
dy

sh
er

kk
yy

s 
ka

sv
aa

 
IIA dieselöljy, polttoöljy 

IIB eteeni, rikkivety 

IIC vety, rikkihiili 

 

Kaasujen räjähdysryhmistä IIC on herkimmin räjähtävä, IIA taas vähiten herkin. Kuten 

taulukosta 4.3 nähdään, vety on yksi räjähdysherkimmiksi kaasuiksi luokiteltuja kaasuja.  

4.2.2 Pölyräjähdysvaaralliset tilat 

Pölyräjähdysvaarallisia tiloja luokitettaessa voidaan soveltaa standardia SFS-EN 60079-

10-2, jonka mukaan räjähdysvaarallinen tila on ”tila, jossa on tai saattaa olla palavaa pölyä 

pilvenä siinä määrin, että laitteiden rakenteelle, asennukselle ja käytölle on asetettava eri-

tyisvaatimuksia” (SFS-EN 60079-10-2, s.12). Vaikka tilaluokitus ottaa huomioon vain 

pölypilvet, on huomiota kiinnitettävä myös pölykerroksiin tai kasaumiin. Niistä voi muo-

dostua pölypilviä esimerkiksi ilmavirran vaikutuksesta. Pölykerroksen syttyessä palamaan 
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esimerkiksi laitteen kuuman pinnan vaikutuksesta, se voi toimia myös pölypilven räjäh-

dyksen syttymislähteenä. (SFS-EN 60079-10-2, s. 18) 

Pölyräjähdysvaarallisten tilojen tilaluokitukseen vaikuttavia tekijöitä ovat tilassa esiintyvän 

pölyn pitoisuus, syttymislämpötila, hiukkaskoko, kosteuspitoisuus ja sähkönjohtavuus, 

muut prosessissa käytettävät aineet, päästölähteen tyyppi, tilan siivouskäytäntö ja laitoksen 

laite- ja turvallisuusinformaatio. Siivouskäytäntö on oleellinen pölytilojen luokituksessa, 

sillä hyvällä siivouksella, tuuletuksella ja mekaanisilla pölyimureilla voidaan vähentää 

räjähdysalttiutta. Pölyjen ominaisuudet varmistetaan laboratoriotestein, joista on valmis-

teilla IEC:n standardi IEC 60079-20-2. (SFS-EN 60079-10-2, s. 18) Kansainvälinen vuon-

na 2016 julkaistu standardi ISO 80079-20-2 pölyjen ominaisuuksien testauksesta on jo 

olemassa. 

Kaasuräjähdysvaarallisten tilojen osalta luokituksessa määriteltiin ensin tilaluokka aineen 

esiintymistodennäköisyyden perusteella, ja sen jälkeen tiloille lämpötila ja räjähdysryhmät. 

Pölyjen tapauksessa tilaluokitus aloitetaan analysoimalla pölyjen aineominaisuuksia, jotta 

saadaan selville ovatko pölyt palavia ja esiintyvätkö ne räjähdyskelpoisella pitoisuudella. 

Näiden ominaisuuksien perusteella määritellään ex-tilalle siellä esiintyvän pölyn pöly- eli 

räjähdysryhmä ja syttymislämpötila. (SFS-EN 60079, s. 20) Pöly- eli räjähdysryhmät on 

esitetty taulukossa 4.4.  

Taulukko 4.4 Pölyjen pöly- eli räjähdysryhmät (SFS-EN 60079-10-2, s. 20; Kjell, 2015) 

Pöly- eli 
räjähdysryhmä 

Esimerkkiaine 

R
äj

äh
dy

sh
er

kk
yy

s 
ka

sv
aa

 

IIIA palavat hahtuvat, turve 

IIIB eristävät pölyt, sokeri 

IIIC johtavat pölyt, hiili 

 

Pölytiloissa lämpötilaluokka merkitän tilaluokitukseen suoraan lämpötilan numeroarvolla 

celsiusasteina, toisin kuin kaasuräjähdysvaarallisissa tiloissa. Lämpötila ilmoitetaan sekä 

pölypilville että tietyn paksuiselle pölykerrokselle. Pölykerroksen syttymislämpötilaan 

vaikuttaa pölykerroksen paksuus. Suurin tilassa sallittu pölykerroksen paksuus merkitään 
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räjähdyssuojausasiakirjaan, ja suurin sallittu lämpötila määritetään kyseisen paksuiselle 

pölykerrokselle. (SFS-EN 60079-14. s. 28-29) 

Pölytilojen lämpötilaluokkien määritys on esitetty laitevalintoja koskevassa standardissa 

SFS-EN 60079-14. Pölypilvien osalta lämpötilaluokka eli ex-laitteen suurin sallittu pinta-

lämpötila on 2/3 pölypilven minimi syttymislämpötilasta: 

 2 3⁄ ∙ , (4.1) 

missä Tmax on suurin sallittu lämpötila ja TCL pölyilmaseoksen minimi syttymislämpötila. 

(SFS-EN 60079-14. s. 29) 

Standardissa SFS-EN 60079-14 esitetään kaksi yleisesti käytettyä tapaa määrittää lämpöti-

laluokka pölykerroksien osalta. Käytännön A mukaan käytetään 5 mm paksulle pölyker-

rokselle määritettyä minimi syttymislämpötilaa ja marginaalina 75 °C: 

 _ 75	 , (4.2) 

missä Tmax_A on ex-laitteen suurin sallittu pintalämpötila ja T5mm 5 mm paksun pölykerrok-

sen minimi syttymislämpötila (SFS-EN 60079-14. s. 29). Käytännön B mukaan käytetään 

12,5 mm paksulle pölykerrokselle määritettyä minimi syttymislämpötilaa ja marginaalina 

25 °C: 

 _ , 25	 , (4.3) 

missä Tmax_B on ex-laitteen suurin sallittu pintalämpötila ja T12,5mm 12,5 mm paksun pöly-

kerroksen minimi syttymislämpötila (SFS-EN 60079-14. s. 30). 

Pölykerroksen paksuuden kasvaessa sen syttymislämpötila laskee. Toisaalta laitteen päälle 

kasaantuva pölykerros toimii lämpöeristeenä, jolloin laitteen pintalämpötila kasvaa. Yhtä-

löitä (4.2) ja (4.3) ei voida käyttää paksuille pölykerroksille, joita ovat standardin SFS-EN 

60079-14 mukaan yli 50 mm paksut kerrokset. Näille on määritettävä minimi syttymisläm-

pötila TL, jossa L on pölykerroksen paksuus. Marginaalina syttymislämpötilan ja laitteen 

sallitun pintalämpötilan välissä on oltava vähintään 75 °C. (SFS-EN 60079-14, s. 30, 31) 
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Pölytilojen tilaluokituksen toisessa vaiheessa arvioidaan pölyn päästölähteitä ja selvitetään 

niiden sijainnit. Tilaluokat määräytyvät yleisimmin päästölähteiden ja niiden luokkien pe-

rusteella. Pölyn päästölähteitä ovat paikat, joista räjähdyskelpoista pölyä voi vapautua il-

maan. Päästölähteeksi lasketaan myös kasaantunut pölykerros joka voi ilmaan hajaantues-

saan muodostaa pölypilven. Päästölähteet jaetaan jatkuviin, primäärisiin ja sekundaarisiin. 

(SFS-EN 60079-10-2, s.22) 

Mahdollisia päästölähteitä analysoidessa tarkastellaan mitkä laitteet sisältävät räjähdyskel-

poista pölyä ja onko mahdollista että pölyä voisi vuotaa laitteen ulkopuolelle. Jos laitteen 

sisällä vallitsee matalampi paine kuin sen ulkopuolella, pöly ei todennäköisesti vuoda ulos. 

Jos laitteen sisällä on ylipaine, on vuodon mahdollisuus huomioitava. Laitteet, joiden ei 

oleteta aiheuttavan päästöjä tai päästöjä tapahtuu todennäköisesti harvoin ja lyhyt aikaises-

ti, lasketaan sekundääriseen päästöluokkaan. Primäärisen päästöluokan laitteet aiheuttavat 

päästöjä oletettavasti määräajoin tai satunnaisesti normaalikäytönaikana. Jatkuvan päästö-

luokan laitteet aiheuttavat pölypilviä jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein. (SFS-EN 60079-

10-2, s.22) Päästölähteiden luokat ja direktiivin mukaiset tilaluokat, joihin päästölähteen 

luokka yleensä johtaa, on esitetty taulukossa 4.5. 

Taulukko 4.5 Pölyn päästölähteiden luokat ja pölyräjähdysvaarallisten tilojen tilaluokat suositeltuine piir-
rosmerkkeineen. (SFS-EN 60079-10-2, s. 22, 30) 

Päästölähteen 
luokka 

Tila-
luokka 

Räjähdyskelpoisen pöly-
ilmaseoksen esiintyvyys 

Piirrosrasteri 

Jatkuva 20 jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein 

Primäärinen 21 
normaalitoiminnassa todennäköi-
sesti satunnaisesti 

Sekundäärinen 22 
normaalitoiminnassa on epäto-
dennäköistä ja se kestää vain ly-
hyen ajan 

 

Tyypillisesti tiukimpaan tilaluokkaan 20 kuuluvat suljetut kohteet kuten putket, kanavat ja 

pölyä sisältävät tuotantolaitteet. Jos suljetusta tilasta ei oletettavasti pääse pölyä ulos, sitä 

ei lasketa päästölähteeksi eikä sen ulkopuolta tarvitse sen suhteen luokittaa. Jos kohteesta 
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taas vapautuu jatkuvasti tai usein räjähdyskelpoista pölyä, sen ulkopuoli luokitetaan myös 

luokkaan 20.  Primäärisen päästölähteen ympäristö määritetään usein luokkaan 21 metrin 

etäisyydelle saakka. Laajuus riippuu kuitenkin olosuhteista, kuten pölyn poistosta ja ulkoti-

loissa esimerkiksi tuulesta ja sateesta. Luokan 21 ympärillä oleva tila luokitellaan yleensä 

luokkaan 22. Luokka 22 määritetään myös sekundäärisen päästölähteen ympärille. Tämän 

luokan laajuus on yleensä kolme metriä päästölähteestä tai luokan 21 rajasta. (SFS-EN 

60079-10-2 s. 24, 26) 

4.2.3 Tilaluokitusasiakirja 

Tilaluokituksesta on tehtävä tilaluokitusasiakirja, joka sisältyy myös olosuhdedirektiivin 

vaatimaan räjähdyssuojausasiakirjaan. Kaasuräjähdysvaarallisten tilojen tilaluokitusstan-

dardin mukaan on suositeltavaa dokumentoida myös kaikki tilaluokitukseen johtavat väli-

vaiheet (SFS-EN 60079-10-1, s. 32). Pölyräjähdysvaarallisten tilojen osalta nämä välivai-

heet jopa vaaditaan dokumentoitavaksi tilaluokitusasiakirjaan (SFS-EN 60079-10-2, 2010, 

s. 28). Tämä johtunee siitä että pölyräjähdysvaarallisten tilojen luokitus vaatii enemmän 

analysointia, koska pölyn räjähdysvaarallisuuteen liittyy enemmän tekijöitä kuin kaasun. 

Pöly voi esiintyä sekä pölypilvinä että kasaumina, joiden syttymis- ja räjähdysominaisuu-

den ovat erilaiset. Lisäksi pölypilvet ovat räjähdyskelpoisia vai oikealla pitoisuusalueella, 

jota laimeampi tai korkeampi pitoisuus ei ole räjähdysvaarallinen. 

Olennaisia luokituksessa käytettäviä tietoja, jotka dokumentoidaan, ovat standardien ja 

ohjeiden suositukset sekä tehdyt arviot ja laskelmat. Ilmastointi ja siivouskäytännöt voivat 

vaikuttaa merkittävästi tilaluokitukseen, joten laskelmat ja arviot niiden vaikutuksesta on 

hyvä liittää dokumentointiin. Pölytilojen luokituksessa käytettäviä tietoja ovat standardin 

mukaan myös prosessin käytön ja kunnossapidon parametrit. Ex-tiloissa käytettävistä rä-

jähdysvaarallisista nesteistä, kaasuista, höyryistä ja pölyistä sekä niiden räjähdysvaaraan 

vaikuttavista ominaisuuksista olisi hyvä tehdä luettelo, joka liitetään asiakirjaan. Pölyjen 

tapauksessa standardi vaatii luetteloinnin. (SFS-EN 60079-10-1, s. 32; SFS-EN 60079-10-

2, s. 28) 

Tilaluokitusasiakirjan tulisi sisältää räjähdysvaarallisten alueiden taso- ja poikkileikkaus-

piirustukset, mahdollisesti myös 3D-mallit. Piirustuksista tulee käydä ilmi tilaluokat laa-
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juuksineen, räjähdysryhmät ja lämpötilaluokat. Pienempien alueiden tapauksessa riittää 

piirustuksen sijaan sanallinen selitys. Suositeltavaa on käyttää taulukoissa 4.1 ja 4.5 esitet-

tyjä standardin suosittelemia tilaluokkien merkitsemistapoja. Nämä merkinnät eivät ole 

velvoittavia, ja piirustuksiin on aina merkittävä mitä symboleja on käytetty. Voi olla myös 

tilanteita, joissa saman tilaluokan sisällä on useita eri räjähdys- ja/tai lämpötilaluokkia, 

jolloin symboleita tarvita enemmän. (SFS-EN 60079-10-1, s. 32, 76; SFS-EN 60079-10-2, 

s. 28, 30) Päästölähteet ja niiden sijainnit ja tunnistetiedot olisi myös hyvä dokumentoida. 

Suuremmilla laitoksilla päästölähteet voi olla hyödyllistä luetteloida, jotta niihin on hel-

pompaa viitata piirustusten ja tilaluokitusdokumenttien välillä. (SFS-EN 60079-10-1, s. 32; 

SFS-EN 60079-10-2, s. 28) 

Tilaluokitusasiakirjaan merkitään myös vaadittu räjähdyssuojaustaso (equipment protecti-

on level, EPL), jos alueelle on tehtynä vaihtoehtoinen riskinarvio. Perinteinen, edellä esi-

telty tilaluokitus ottaa huomioon vain räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintymistodennä-

köisyyden, mutta ei mahdollisen räjähdyksen aiheuttamia seurauksia. Vaihtoehtoisessa 

riskinarviointimenetelmässä alueelle tehdään riskinarvio ja määritetään ex-alueille räjäh-

dyssuojaustasot, jotka siellä käytettäviltä laitteilta vaaditaan. EPL:n perusteella esimerkiksi 

vaarallisimman tilaluokan 0 alueelle voidaan määrittää matalampi räjähdyssuojaustaso, jos 

mahdollisen räjähdyksen aiheuttamat henkilö- ja omaisuusvahingot ovat vähäiset. Vastaa-

vasti vähiten vaarallisen tilaluokan 2 alueelle, jossa räjähdyksen todennäköisyys on pieni, 

voidaan määrittää korkeampi suojaustaso, jos räjähdyksen aiheuttamat vahingot olisivat 

suuret. (SFS-EN 60079-14, s. 90) 

4.3 Laitedirektiivi 

Kuten kappaleessa 4.1 todettiin, räjähdysvaarallisissa tiloissa saa käyttää vain ATEX-

olosuhdedirektiivin osoittamiin laiteryhmiin ja -luokkiin kuuluvia laitteita. Näiden laite-

ryhmien ja -luokkien määrittelyt ja olennaiset vaatimukset on annettu ATEX-

laitedirektiivissä 2014/34/EU. Laitedirektiivin vaatimukset koskevat ex-laitteiden valmista-

jia, maahantuojia ja jälleenmyyjiä. Näihin olennaisiin vaatimuksiin kuuluu muun muassa 

turvallisuusvaatimuksia, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja laitteiden CE- ja Ex-
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merkitseminen. Nämä vaatimukset voidaan täyttää käyttämällä yhdenmukaistettujen stan-

dardien ohjeita ja menettelyitä. (Tukes, 2015, s. 4-7) 

Ex-laitteita ovat laitteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Ex-

laitteiksi lasketaan myös räjähdysvaarallisten tilojen ulkopuolella olevat laitteet, jotka ovat 

räjähdyssuojauksen kannalta tarpeellisia. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi turva-, säätö- 

ja ohjauslaitteet. (2014/34/EU, 1 artikla) Laitedirektiivi jakaa laitteet kahteen ryhmään: 

ryhmän I laitteet on tarkoitettu käytettäviksi kaivostiloissa sekä kaivosten maanpäällisissä 

osissa ja ryhmän II laitteet kaasu- ja pölyräjähdysvaarallisissa tiloissa. Ryhmät on jaettu 

edelleen laiteluokkiin laitteen suojelutason mukaan. (2014/34/EU, liite I) 

Laitteen valmistajan on merkittävä jokaiseen ATEX-laitedirektiivin vaatimukset täyttävään 

laitteeseen CE-merkki, erityinen Ex-merkki ja muut tarvittavat käyttöturvallisuutta koske-

vat tiedot, sekä laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vakuutuksessa 

on oltava yksilöity tuotemalli, jolla se voidaan identifioida kyseiseen laitteeseen. Kunkin 

laitteen mukaan on liitettävä jäljennös sen EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta ja 

ohjeet laitteen turvallista käyttöä varten. (2014/34/EU, liite II) Laitteeseen merkitään vä-

hintään seuraavat tiedot: 

1) Valmistajan nimi ja osoite 

2) CE-merkintä 

3) Tyyppimerkintä 

4) Mahdollinen sarja- tai eränumero 

5) Valmistusvuosi 

6) Ex-erityismerkki 

7) Laiteryhmä 

8) Laiteluokka, ja luokan II laitteille kirjain ”G” (gas, kaasu) tai ”D” (dust, pöly) 

9) Kaikki tarpeelliset käyttöturvallisuutta koskevat välttämättömät tiedot 

(2014/34/EU, liite II) 

Kohdan 9 mukaiset tarpeelliset käyttöturvallisuutta koskevat tiedot on esitetty yhtenäiste-

tyissä standardeissa, joista lisää kappaleessa 4.4. Edellä mainittujen merkintöjen lisäksi, 
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sähkölaitteita koskevan standardin SFS-EN 60079-0 (s. 140-142) mukaan laitteisiin on 

merkittävä sertifikaatin julkaisija ja tunnus. Kuvassa 4.2 on esimerkki laitteen ATEX-

laitedirektiivin ja laitestandardin SFS-EN 60079-0 mukaisesta laitemerkinnästä.  

 

Kuva 4.2 ATEX-laitedirektiivin ja standardin SFS-EN 60079-0 mukaisen räjähdysvaaralliseen tilaan 

tarkoitetun laitteen laitemerkintä. 

ATEX merkinnän on oltava selvästi näkyvillä laitteen ulkopinnalla. Sen on oltava näkyvis-

sä ennen laitteen asennusta ja mahdollisuuksien mukaan myös asennuksen jälkeen. (SFS-

EN 60079-0, s. 140) Kuvan 4.2 laitemerkinnän laiteluokasta nähdään, että kyseinen laite 

on hyväksytty käytettäväksi sekä kaasu- (laiteluokka 2G) että pölyräjähdysvaarallisissa 

(laiteluokka 2D) tiloissa. Laitteen tarkempaa luokitusta koskevat määrittelyt on annettu 

yhtenäistetyissä standardeissa, joita käsitellään lisää kappaleessa 4.4. 

Merkintä ”X” sertifikaatin tunnuksen perässä tarkoittaa, että laite täyttää direktiivin ja 

standardin ehdot tietyissä erikoistapauksissa. Erikoisehto voi olla esimerkiksi poikkeava 

käyttöolosuhde. Räjähdysvaarallisille alueille tarkoitetuille laitteille normaaleina olosuh-

teina pidetään ilman lämpötila -20 °C… +40 °C, ilmanpaine 80 kPa…110kPa ja ilman 

happipitoisuus normaali (SFS-EN 60079-0, s. 22).  
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Laitemerkinnästä on käytävä ilmi laitteen valmistaja sekä osoite, josta valmistajaan saa 

yhteyden. Laitteella on myös oltava jonkinlainen tyyppi-, erä- tai sarjanumero laitteen 

identifioimiseksi asiaankuuluvaan dokumentaatioon. Laitteen valmistaja voi päättää onko 

tuotteen luonteen vuoksi tarpeen identifioida kukin laite sarjanumerolla vai riittääkö tieto 

laitteen erä- tai sarjanumerosta (Guidance document). 

Sertifikaatin julkaisijasta täytyy merkitä laitteeseen nimi ja/tai tunnus. Euroopan unioni 

ylläpitää listaa virallisista ilmoitetuista sertifiointilaitoksista. Ilmoitettuja laitoksia on tällä 

hetkellä 73 kappaletta (Euroopan komissio, viitattu 26.2.2016), joista osa on listattuna tau-

lukossa 4.6. 

Taulukko 4.6 Joitakin virallisia sertifiointilaitoksia. (Euroopan komissio, viitattu 26.2.2016) 

Tunnus Laitos Maa 

NB 0537 VTT Expert Service Oy Suomi 

NB 0102 
Konformitätsbewertungsstelle der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
(PTB) 

Saksa 

NB 0158 DEKRA EXAM GmbH Saksa 

NB 0396 
TEKNOLOGISK INSTITUT – Certificering 
& Inspection 

Tanska 

NB 0518 SIRA CERTIFICATION SERVICE Iso-Britannia 

NB 0081 
LABORATOIRE CENTRAL DES 
INDUSTRIES ELECTRIQUES 

Ranska 

 

Kuvan 4.2 laitemerkintään sertifikaatin julkaisijan tunnukseksi on merkitty ”0102”, joka 

taulukon 4.6 mukaan on saksalainen PTB (Konformitätsbewertungsstelleder Physikalisch-

Technischen Bundesanstalt). Sertifiointitunnus koostuu julkaisuvuoden kahdesta viimei-

sestä numerosta ja sertifikaatin yksilöllisestä nelinumeroisesta tunnuksesta. Erottimena 

näiden välissä käytetään joko pistettä ”.” tai jotakin muuta erotinta, esimerkiksi tekstiä 

”ATEX”. (SFS-EN 60079-0, s. 140, 142) Kuvassa 4.2 sertifiointitunnuksena ”09 ATEX 

1234”. 
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4.4 Ex-laitteiden luokitus 

Räjähdysvaarallisiin tiloihin sijoitettavat laitteet valitaan laitevalmistajan määrittämien 

laitemerkintöjen mukaan. Turvallisen ja direktiivin mukaisen sähkölaitteen valintaa varten 

tarvitaan tiedot räjähdysvaarallisen tilan tilaluokituksesta sekä ulkoisista olosuhteista kuten 

ympäristön lämpötilasta. Jos tilaluokitukseen on kirjattu laitteiden räjähdyssuojaustasovaa-

timus (EPL), on myös se otettava huomioon. (SFS-EN 60079-14, s. 25) 

Tässä työssä käsitellyt räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteisiin ja niiden valintaan liitty-

vät standardit koskevat kaasu- ja pölyräjähdysvaarallisten tilojen laitteita. Niitä ei sovelleta 

räjähdysvaarallisissa kaivoksissa, räjähteiden valmistuksessa ja käsittelyssä, hybriditiloissa 

(eli tiloissa joissa esiintyy sekä räjähdysvaarallisia kaasuja että pölyjä) tai lääkinnällisissä 

tiloissa käytettäviin laitteisiin. Standardeja sovelletaan vain normaaliolosuhteissa, jotka 

standardin SFS-EN 60079-0 mukaan ovat lämpötila -20 °C… +40 °C, ilmanpaine 80 

kPa… 110 kPa ja normaali happipitoisuus. Vaikka normaaliolosuhteen lämpötila-alueen 

ylärajaksi onkin tilaluokituksen yhteydessä määritetty +60 °C, sähkölaitteiden normaalin 

käyttölämpötilan ylärajana käytetään +40 °C. Tästä poikkeavat ex-laitteen käyttöolosuhteet 

on merkittävä laitteeseen erikseen. (SFS-EN 60079-0, s.22) 

Sähkölaitteen luokitusta koskevat laitemerkinnät selityksineen on esitetty kuvassa 4.3. Lai-

tedirektiivi määrittelee näistä laiteryhmän ja laiteluokan. Loput merkinnät määritellään 

laitestandardissa SFS-EN 60079-0. Näiden räjähdysvaaraan liittyvien merkintöjen lisäksi 

laitteessa voi olla myös muiden teollisuuden turvallisuusstandardien vaatimia lisämerkintö-

jä. 



 

 
42

 

Kuva 4.3 Räjähdysvaaralliseen tilaan tulevan ex-laitteen valintaan vaikuttavat laitemerkinnät. 

Kuvan 4.3 merkinnässä oleva erityinen Ex-merkki kertoo, että kyseinen sähkölaite tai ex-

komponentti on standardin SFS-EN 60079-0 sekä yhden tai useamman räjähdyssuojausra-

kennestandardin mukainen (SFS-EN 60079-0, s. 140). Jos laitetta voidaan käyttää sekä 

kaasu- että pölyräjähdysvaarallisissa tiloissa, kummankin tapauksen merkinnät on merkitty 

omille riveilleen. Vaikka laite sopisi molempiin tiloihin, ei sitä kuitenkaan voida käyttää 

tiloissa joissa esiintyy yhtä aikaa sekä räjähdysvaarallisia kaasuja että pölyjä. Näitä tiloja 

kutsutaan hybriditiloiksi, eikä niille löydy markkinoilta ainakaan vielä hyväksyttyjä laittei-

ta (Kjell, 2015). 

Ex-laitteet jaetaan laitedirektiivin mukaan kahteen laiteryhmään. Ryhmään I kuuluvat lait-

teet on tarkoitettu kaivostiloihin ja kaivosten maanpäällisiin tiloihin, joissa esiintyy kai-

voskaasuja (metaania) ja/tai -pölyjä. Ryhmään II kuuluvat muihin räjähdysvaarallisiin ti-

loihin eli kaasu- tai pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitetut laitteet. (2014/34/EU, 2 

artikla) Laiteryhmää ei pidä sekoittaa räjähdysvaarallisesta aineesta riippuvaan räjähdys-

ryhmään, eli kaasu- tai pölyryhmään, jotka merkitään myös roomalaisin numeroin. 

Laiteryhmät jaetaan laitedirektiivin (2014/34/EU, liite I) mukaisesti edelleen laiteluokkiin. 

Laiteluokka kertoo laitteen suojelutason eli käytännössä missä tilaluokassa sitä on turval-

lista käyttää. Ryhmän I eli kaivostilojen laiteluokat ovat M1 ja M2, ryhmän II laiteluokat 1, 

2 ja 3. Ryhmän II laiteluokkaan merkitään lisäksi kirjain ”G” (gas, kaasu) tai ”D” (dust, 

pöly) merkitsemään onko laite tarkoitettu kaasu- vai pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin. Kaa-
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su- ja pölyräjähdysvaarallisten tilojen laitedirektiivin mukaiset laiteluokat sekä tilaluokat, 

joissa niitä olosuhdedirektiivin mukaan saa käyttää, on esitetty taulukossa 4.7. 

Taulukko 4.7 Direktiivin mukaiset laiteluokat laiteryhmän II eli muiden kuin kaivostilojen laitteille. 
(2014/34/EU; 1999/92/EY) 

 Laiteluokka Laitteen suojelutaso Tilat, jossa laitetta saa käyttää 

Kaasut 1G erittäin korkea 0, 1, 2 

2G korkea 1, 2 

3G tavallinen 2 

Pölyt 1D erittäin korkea 20, 21, 22 

2D korkea 21, 22 

3D tavallinen 22 

 

Kuten taulukosta 4.7 nähdään, ryhmän II laiteluokkien numerot eivät ole samat kuin tila-

luokkien numerot: tilaluokituksen numerointi alkaa kaasutiloissa numerosta 0 (pölytiloissa 

20), laiteluokituksessa vastaava korkein luokka on 1. Korkeampaan tilaluokkaan tarkoitet-

tua laitetta on turvallista käyttää myös alemmassa tilaluokassa.  

Räjähdyssuojarakenteilla varmistetaan, ettei syttymislähdettä pääse muodostumaan tai se ei 

voi tulla aktiiviseksi, estetään räjähdyskelpoisen ilmaseoksen pääsy syttymislähteeseen tai 

estetään räjähdyksen eteneminen. Perinteisesti laitteet on hyväksytty tilaluokkiin juuri nii-

den räjähdyssuojarakenteen perusteella (SFS-EN 60079-14, s. 90). Standardoitujen sähkö-

laitteiden räjähdyssuojausrakenteiden perusvaatimukset on annettu standardissa SFS-EN 

60079-0, jonka lisäksi suojausrakenteilla on omat erityisstandardinsa. Sähkölaitteiden rä-

jähdyssuojausrakenteet on luetteloitu taulukossa 4.8. Taulukosta nähdään myös tilaluokat, 

joihin kukin räjähdyssuojausrakenne soveltuu. 
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Taulukko 4.8 Sähkölaitteiden räjähdyssuojarakenteet. 

Rakenne Symboli Merkintä
Soveltuu 
tilaluokkaan 

Standardi 

Räjähdyspaineen 
kestävä 

Ex d 
1, 2; 
21, 22 

SFS-EN 
60079-1 

Varmennettu 
rakenne 

Ex e 
1, 2; 
21, 22 

SFS-EN 
60079-7 

Luonnostaan 
vaaraton 

Ex ia 0, 1, 2; 20, 21, 22 
SFS-EN 
60079-11 

Ex ib 1, 2; 21, 22 

Ex ic 2; 22 

Massavalu 
Ex ma 0, 1, 2; 20, 21, 22 

SFS-EN 
60079-18 Ex mb 1, 2; 21, 22 

Ex mc 2; 22 

Kipinöimätön  

Ex nA 
2 
22 

SFS-EN 
60079-15 

Ex nC 
Ex nR 
Ex nL 

Öljytäytteinen Ex o 
1, 2; 
21, 22 

SFS-EN 
60079-6 

Paineistettu Ex p 
1, 2; 
21, 22 

SFS-EN 
60079-2 

Hiekkatäytteinen Ex q 
1, 2; 
21, 22 

SFS-EN 
60079-5 

Suojaus 
koteloinnilla 

Ex ta 20, 21, 22 
SFS-EN 
60079-31 

Ex tb 21, 22 

Ex tc 22 

Erikoisrakenne  Ex s   
 

Räjähdyssuojausrakenteet suojaavat räjähdyksen syntymiseltä eri tavoin. Osa rakenteista 

on jaettu myös suojaustasoihin a, b ja c sen mukaan kuinka korkean suojaustason vaati-

mukset ne täyttävät. Tilaluokkaan 0 hyväksytään vain erittäin korkean suojaustason lait-



 

 
45

teet, joita löytyy ainoastaan luonnostaan vaarattomasta ja massaanvaletusta rakenteesta. 

Pölytilojen korkeimpaan luokkaan 20 hyväksytään näiden lisäksi myös koteloinnilla suo-

jattu rakenne ”Ex ta”. 

Instrumentointipiirien mittaus- ja merkinantolaitteissa käytetään tyypillisesti luonnostaan 

vaaratonta rakennetta, joka perustuu virtapiirin virran ja jännitteen rajoittamiseen niin pie-

neksi, ettei kipinöitä tai kuumia pintoja muodostu. (SFS-käsikirja 604-1, s. 282) Tarkem-

min luonnostaan vaarattomasta rakenteesta kerrotaan tämän työn luvussa 5. 

Päinvastoin kuin luonnostaan vaarattomassa rakenteessa, räjähdyspaineen kestävässä ra-

kenteessa ”Ex d” kipinöitä ja räjähdyksiä voi syntyä, mutta niiden pääsy rakenteen ulko-

puolelle on estetty. Suojausrakenteilla voidaan myös estää räjähdysvaarallisen seoksen 

pääsy rakenteen sisäpuolelle. Tätä periaatetta käytetään öljytäytteisessä ”Ex o”, hiekkatäyt-

teisessä ”Ex q”, massaanvaletussa ”Ex m”, paineistetussa ”Ex p” ja koteloinnilla suojatussa 

”Ex t” rakenteessa. (SFS-käsikirja 604-1, s. 280-283) 

Kipinöimätönsuojausrakenne jaetaan neljään alaluokkaan ”Ex nA”, ”Ex nC”, ”Ex nR” ja 

”Ex nL”. N-rakennetta voidaan käyttää vain tilaluokassa 2, ja sitä voidaan käyttää vain 

laitteille jotka eivät normaalitilassa aiheuta kipinöitä. (SFS-EN 60079-14, s. 72; SFS-

käsikirja 604-1, s. 282). Varmennetussa suojausrakenteessa ”Ex E” suojaus pyritään saa-

vuttamaan rakenteellisin keinoin. Edellisten lisäksi on vielä olemassa erikoisrakenne ”Ex 

s”, joka on valmistettu ja testattu vain tiettyä tarkoitusta varten. Erikoisrakenne pitää hy-

väksyttää erikseen virallisella tarkastuslaitoksella. (SFS-käsikirja 604-1, s. 283) 

Laitteiden ryhmitys räjähdysryhmän perusteella 

Standardi SFS-EN 60079-0 jakaa kaasu- ja pölyräjähdysvaarallisten tilojen laitteet laite-

ryhmien (I ja II) ja -luokkien (1, 2, 3) lisäksi räjähdysryhmiin. Räjähdysryhmä riippuu rä-

jähdysvaarallisessa tilassa esiintyvän räjähdysvaarallisen aineen ominaisuuksista. Räjäh-

dysryhmän I laitteet on tarkoitettu käytettäviksi kaivostiloissa, räjähdysryhmän II laitteet 

kaasuräjähdysvaarallisissa tiloissa ja räjähdysryhmän III laitteet pölyräjähdysvaarallisissa 

tiloissa. Räjähdysryhmien II ja III laitteet jaetaan kummatkin kolmeen alaryhmään A, B ja 

C räjähdyskelpoisen aineen kaasu- tai pölyryhmän mukaan. Näistä ryhmän C aineet ovat 
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räjähdysherkimpiä, joten alaryhmän C laitteiden on oltava kipinäturvallisimpia. Luonnolli-

sesti korkeamman turvallisuustason laitetta on sallittua käyttää myös matalamman turvalli-

suustason tilassa. (SFS-EN 60079-0, s. 54) Räjähdysherkkien kaasujen ja pölyjen räjähdys-

ryhmät esitettiin tilaluokituksen yhteydessä taulukoissa 4.3 ja 4.4. 

Maksimi pintalämpötila 

Valmistaja on määritellyt ex-laitteelle maksimi pintalämpötila. Valmistaja määrittää mak-

similämpötilan pahimman olosuhteen mukaan, eli silloin kun ympäristön tai laitteen lähellä 

olevan lämmitettävän rakenteen lämpötila on maksimissaan. Lämpötilaluokassa on huomi-

oitu myös varmuusraja. (SFS-EN 60079-0, s. 58, 122) 

Kaasuräjähdysvaarallisten tilojen laitteiden osalta käytetään tilaluokituksen yhteydessä 

esitetyn taulukon 4.2 lämpötilaluokkia T1…T6, joista T6 on vaativin. Alemman lämpötila-

luokan ex-tilaan hyväksytään myös korkeamman lämpötilaluokan laitteita. Esimerkiksi jos 

vaadittu lämpötilaluokka on T3, valittavan laitteen sallitut lämpötilaluokat ovat T3…T6. 

(SFS-EN 60079-0, s. 58) 

Pölyräjähdysvaarallisten tilojen laitteiden merkinnässä on niiden maksimipintalämpötila 

pölypilvien osalta celsiusasteina. Merkinnässä voi olla myös erikseen pölykerroksia varten 

merkintä TL, missä L on pölykerroksen paksuus. (SFS-EN 60079-0, s. 58-60) 

EPL–räjähdyssuojaustasot 

Jos tilaluokitusasiakirjaan on merkitty vaadittava räjähdyssuojaustaso EPL (equipment 

protection level), se on otettava laitevalinnassa huomioon. Ex-laitteiden räjähdyssuojausta-

sot perustuvat riskinarviointimenetelmään, joka on luotu vaihtoehdoksi perinteiselle tilojen 

luokitukselle. Riskinarvioinnin perusteella tilaluokitusasiakirjaan merkitään räjähdyssuo-

jaustaso, jota alueella käytettäviltä laitteilta vaaditaan. Nämä räjähdyssuojaustasot on sisäl-

lytetty sähkölaitteiden vaatimuksia koskevaan standardiin SFS-EN 60079-14 sen vuonna 

2009 julkaistussa neljännessä painoksessa. Taulukossa 4.9 on esitetty räjähdyssuojaustasot 

ja niitä vastaavat tilaluokat silloin kun EPL-vaatimuksia ei ole merkitty tilaluokitusasiakir-

jaan. (SFS-EN 60079, s. 25, 90-93) 
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Taulukko 4.9 Räjähdyssuojaustasot ja niiden suhde tilaluokkiin, joille ei ole tehty riskinarviota. (SFS-EN 

60079-14, s. 92-93) 

 EPL Suojauksen taso Tilaluokka 

Kaasut Ga hyvin korkea 0 

Gb korkea 1 

Gc korotettu 2 

Pölyt Da hyvin korkea 20 

Db korkea 21 

Dc hyvin korkea 22 

 

Riskinarviossa otetaan huomioon mahdollisen räjähdyksen seuraukset, ja sen perusteella 

vaadittavaa räjähdyssuojaustasoa voidaan nostaa tai laskea taulukossa 4.9 esitetystä tasos-

ta. Hyvin korkean suojaustason ”Ga” ja ”Da” laitteet ovat turvallisia myös kahden toisis-

taan riippumattoman vian esiintyessä yhtä aikaa. Tällaisen suojan antavia räjähdyssuojaus-

rakenteita ovat luonnostaan vaaraton rakenne ”ia” ja massaan valettu rakenne ”ma”. Nämä 

ovat ennen EPL:ää olleet ainoat rakenteet jotka hyväksytään luokkaan 0. Pölyvaarallisten 

tilojen korkeimpaan luokkaan 20 käy myös koteloitu ”ta” rakenne. Laite täyttää hyvin kor-

kean suojaustason ”Ga” tai ”Da” vaatimukset myös, jos sillä on kaksi toisistaan riippuma-

tonta EPL ”Gb”:n tai ”Db”:n vaatimukset täyttävää suojausrakennetta. (SFS-EN 60079-14, 

s. 26, 93) 

Räjähdyssuojaustason ”Gb” ja ”Db” laitteilta vaaditaan korkea suojaustaso. Tällaiset lait-

teet on tarkoitettu normaaliin käyttöön, jossa häiriöitä esiintyy usein. Kaikista taulukossa 

4.8 esitetyistä kaasutilojen suojausrakenteista paitsi kipinöimättömästä rakenteesta ”n” 

löytyy tämän tason rakenne. Pölytiloissa suojaustason ”Da” täyttävien rakenteiden lisäksi 

voidaan käyttää paineistettua rakennetta ”pD”. Räjähdyssuojaustason ”Gb” tai ”Db” vaati-

villa alueilla voidaan käyttää luonnostaan vaarattomia kenttäväyliä. (SFS-EN 60079-14, s. 

26, 93) 

Korotetun suojaustason ”Gc” ja ”Dc” laitteet sopivat normaaliin käyttöön. Tämän suojaus-

tason vaatimukset täyttävät kipinöimätön suojausrakenne ”n”, ja c-tason suojausrakenteet. 

Pölytilojen osalta käytettävät suojausrakenteet ovat samat kuin suojaustasolla ”Db”. Kent-
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täväylistä voidaan käyttää kipinöimättömiä ja luonnostaan vaarattomia. Ex-alueilla joihin 

vaaditaan suojaustason ”Gc” laitteita, voidaan käyttää myös korkeampien suojaustasojen 

”Ga” ja ”Gb” laitteita. (SFS-EN 60079-14, s. 26, 93) 

4.5 Suunnittelijan pätevyysvaatimukset 

Sähkö- ja instrumentointisuunnittelijoilla on oltava vaadittavat tiedot ja taidot suunnitella 

ex-alueille. Suunnittelijoille ei ole olemassa mitään tiettyä ex-tutkintoa joka vaadittaisiin, 

mutta pätevyys on pystyttävä näyttämään. Pätevyyden on oltava vähintään sen suojausra-

kenteen osalta, jonka kanssa suunnittelija on tekemisissä. Standardin EN-SFS 60079-14 

mukaan suunnittelijalta vaaditaan seuraavat tiedot: 

- yksityiskohtaiset tiedot räjähdyssuojauksen yleisperiaatteista 

- yksityiskohtaiset tiedot räjähdyssuojausrakenteiden periaatteista ja merkinnöistä 

sekä laiterakenteiden periaatteista, jotka vaikuttavat räjähdyssuojaukseen 

- yksityiskohtaiset tiedot sertifioinnista ja standardin SFS-EN 60079-14 relevanteista 

osista 

- yksityiskohtaiset tiedot standardissa SFS-EN 60079-14 mainituista laitevalinnan ja 

asennuksen erityistekniikoista 

- yksityiskohtainen ymmärrys työlupakäytännön ja turvallisen erottamisen lisämerki-

tyksestä räjähdyssuojauksessa 

- ymmärrys räjähdyssuojausrakenteiden asennusvaatimuksista 

- yleinen ymmärrys standardin IEC 60079-17 tarkastus- ja kunnossapito vaatimuksis-

ta 

(SFS-EN 60079-14, s. 85, 86) 

Edellä olevien tietojen lisäksi suunnittelijalla on oltava dokumentoidusti tarvittavat käy-

tännön taidot kyseessä olevan räjähdyssuojausrakenteisen laitteen asennuksen suunnitte-

luun, valmisteluun ja toteutukseen. Suunnittelijan on lisäksi osattava laatia tarvittavat do-

kumentit. (SFS-EN 60079-14, s. 85, 86) 
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5 LUONNOSTAAN VAARATTOMAT JÄRJESTELMÄT 

Tässä kappaleessa perehdytään tarkemmin räjähdyssuojausrakenteiden yhteydessä mainit-

tuun luonnostaan vaarattomaan räjähdyssuojausrakenteeseen ”ex i”. Tämän suojausluokan 

laitteet on rakennettu niin, ettei niiden pintalämpötila eikä sähköinen energiamäärä riitä 

aiheuttamaan syttymistä tai räjähdystä. Instrumentoinnissa käytettävien mitta-anturien ja 

mittalähettimien suojausrakenteena on useimmiten käytetty juuri ”ex i” suojausrakennetta 

eli ne ovat niin kutsuttuja exi-laitteita. (Kippo, 2008, s. 83) Exi-laitteiden suojausrakenteis-

ta ja -tasoista on kerrottu lisää kappaleessa 5.1. 

Luonnostaan vaaraton piiri eli niin kutsuttu exi-piiri on piiri, jonka kaikki laitteet ovat 

luonnostaan vaarattomia exi-laitteita tai yksinkertaisia laitteita. Piirissä esiintyvän sähkö-

energian varastoitumiseen perehdytään tämän luvun kappaleessa 5.2. Piirin sähköenergian 

pitämiseksi sallituissa arvoissa, exi-piirin ja automaatiojärjestelmän väliin sijoitetaan 

yleensä liitännäislaite, joihin perehdytään kappaleessa 5.3. Mallikuva exi-piirin rakenteesta 

on esitetty kuvassa 5.1 

 

Kuva 5.1 Exi-piirin rakennekuva. Vasemman puoleiseen exi-piiriin kuuluu mittausanturi, liitännäislait-

teena olevan ex-erotin sekä niitä yhdistävä kaapeli. Oikean puoleisessa exi-piirissä ei ole eril-

listä ex-erotinta, vaan exi-hyväksytty I/O-kortti toimii liitännäislaitteena. 
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Kuvassa 5.1 on esitetty kaksi yksinkertaista exi-piiriä, joihin kuuluu mittausanturi, liitän-

näislaite ja niiden välinen kaapeli. Näiden lisäksi piirissä mahdollisesti oleva yksinkertai-

nen laite on standardin määritelmän mukaan ”sähköinen komponentti tai yksinkertaisten 

komponenttien yhdistelmä, jolla on selkeästi määritellyt ominaisarvot”. Tällaisia laitteita 

ovat esimerkiksi passiiviset komponentit kuten kytkimet ja jakorasiat, energiaa varastoivat 

komponentit kuten kondensaattorit ja kelat, sekä energiaa tuottavat komponentit kuten 

termoparit. Ollessaan osana exi-piiriä, yksinkertaisen laitteen on täytettävä piirille asetetut 

vaatimukset. (SFS-EN 60079-14, s. 19) 

Exi-piireille on tehtävä standardin mukaan järjestelmäkuvaus, joka sisältää myös exi-piirin 

varmennuksen. Varmennuslaskentaan perehdytään kappaleessa 5.4. Lopuksi käydään läpi 

esimerkki piirin varmennus kappaleessa 5.5. 

5.1 Exi-laitteiden standardit, suojaustasot ja asennus 

Luonnostaan vaarattomien laitteiden eli exi-laitteiden valmistajia koskevia vaatimuksia on 

annettu räjähdysvaarallisten tilojen standardisarjan SFS-EN 60079 osassa 0: Yleiset laite-

vaatimukset ja osassa 11: Luonnostaan vaarattomat laitteet ”i”. Osassa 11 annetaan yleisiä 

laitevaatimuksia täydentäviä vaatimuksia exi-laitteiden rakentamiseen ja testaukseen. 

Standardisarjan osassa 25: Luonnostaan vaarattomat järjestelmät on annettu erityisvaati-

muksia luonnostaan vaarattomien exi-piirien rakenteelle ja arvioinnille. Piirien asennus-

vaatimukset ja varmennus määritellään standardisarjan osassa 14: Sähköasennusten suun-

nittelu, laitevalinta ja asentaminen. 

Luonnostaan vaarattomaan räjähdyssuojausrakenteeseen perustuvat laitteet eli exi-laitteet 

on jaettu kolmeen eri suojaustasoon: Ex ia, Ex ib ja Ex ic. Ex ia -suojaustason laitteita voi-

daan käyttää kaikissa räjähdysvaarallisissa tilaluokissa 0, 1 ja 2; Ex ib -laitteita luokissa 1 

ja 2, ja Ex ic -laitteita ainoastaan luokassa 2. Jos exi-piiri täytyy asentaa tilaluokkaan 0 (tai 

tilaan jossa räjähdyssuojaustaso vaatimus on Ga), on jokaisen piiriin kuuluvan laitteen, 

liitännäislaitteen, kaapelin ja yksikertaisen laitteen ja komponentin oltava suojaustasoltaan 

ia. (SFS-EN 60079-14, s. 64) 
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Instrumentointisuunnittelijalle riittää, että valitsee räjähdysvaaralliseen tilaan tulevan lait-

teen näiden luokkien avulla. Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi mitä vaatimuksia standardi 

antaa exi-laitteiden valmistajalle. Luokkien ia, ib ja ic vaatimukset ovat: 

 Ex ia laite ei saa aiheuttaa syttymistä seuraavissa tapauksissa 

- normaalitoiminnassa (varmuuskerroin 1,5) 

- pahimman tilanteen aiheuttavissa ei-laskettavissa vioissa (varmuuskerroin 

1,5) 

- yhden laskettavan vian ja pahimman tilanteen aiheuttavien ei-laskettavien 

vikojen vaikuttaessa yhtä aikaa (varmuuskerroin 1,5) 

- kahden laskettavan vian ja pahimman tilanteen aiheuttavien ei-laskettavien 

vikojen vaikuttaessa yhtä aikaa (varmuuskerroin 1,0) 

 Ex ib laite ei saa aiheuttaa syttymistä seuraavissa tapauksissa 

- normaalitoiminnassa (varmuuskerroin 1,5) 

- pahimman tilanteen aiheuttavissa ei-laskettavissa vioissa (varmuuskerroin 

1,5) 

- yhden laskettavan vian ja pahimman tilanteen aiheuttavien ei-laskettavien 

vikojen vaikuttaessa yhtä aikaa (varmuuskerroin 1,5) 

 Ex ic laite ei saa aiheuttaa syttymistä seuraavissa tapauksissa 

- normaalitoiminnassa 

(VTT, 2013; Pepperl+Fuchs, 2010, s. 56) 

Kaikki exi-piireihin kuuluvat exi-laitteet, kaapelit ja muut osat täytyy olla merkitty niin 

että ne voidaan tunnistaa kuuluvaksi exi-piiriin. Merkitsemiseen voidaan käyttää esimer-

kiksi vaaleansinistä väriä, mutta merkitsemisen voi hoitaa myös muulla tavoin. (SFS-EN 

60079, s. 59-61) 

Koska exi-piirien suojaus perustuu siihen, ettei piirissä saa olla syttymistä aiheuttavaa mää-

rää sähköenergiaa, on piiri suojattava ulkopuolelta tulevalta sähköenergialta. Tämän vuoksi 

exi-piirien johtimet on asennettava niin, ettei niihin pääse indusoitumaan häiriövirtoja ul-

koisista sähkö- tai magneettikentistä. Standardin SFS-EN 60079-14 mukaan suojaus saa-
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daan aikaan käyttämällä suojattuja ja/tai parikierrettyjä johtimia tai asentamalla ne riittävän 

kauas ulkoisista sähkö- ja magneettikentistä. (SFS-EN 60079-14, s. 55) 

Exi-piirien ja muiden virtapiirien johtimia ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta saa 

olla saman kaapelivaipan sisällä, samassa nipussa tai samassa putkessa. Exi-kaapeleiden on 

myös oltava erillään muista kaapeleista, esimerkiksi sijoitettuna eri kaapelihyllylle. Jos 

joko exi-piirien johtimet/kaapelit tai ei-exi-piirien johtimet/kaapelit on suojattu metallisella 

suojavaipalla, ei erotusta tarvitse tehdä. (SFS-EN 60079-14, s. 59) Exi-piirien liittimien 

asennuksen osalta täytyy huolehtia että liittimien väliin on jäätävä joko 50 mm ilmaväli tai 

väliin asennetaan erotuslevy. Tällä pyritään siihen, ettei liittimestä irronnut johdin pääse 

osumaan viereisen piirin johtimeen. (SFS-EN 60079, s. 60) 

5.2 Sähköpiiriin varastoituva energia 

Luonnostaan vaarattoman piirin räjähdyssuojaus perustuu sähköpiiriin varastoituvan ener-

gian rajoittamiseen sellaiselle tasolle, ettei se ei voi aiheuttaa syttymisen aikaan saavaa 

kipinöintiä. Energiamäärää, joka syttymisen voi aiheuttaa, kutsutaan minimisyttymisener-

giaksi (MIE, the minimum ignition energy). Kuten aiemmin räjähdysvaarallisten tilojen 

yhteydessä kerrottiin, ryhmän II räjähdysvaaralliset tilat on jaettu niissä esiintyvän räjäh-

dysvaarallisen aineen perusteella räjähdysryhmiin IIA, IIB ja IIC. Standardissa on määri-

tetty minimisyttymisenergiat eli suurimmat exi-piireissä sallitut energiamäärät näille räjäh-

dysryhmille. (Pepperl+Fuchs, 2010, s. 42) Standardin SFS-EN 60079-11 mukaiset mini-

misyttymisenergiat kaasuräjähdysvaarallisten tilojen räjähdysryhmille IIA, IIB ja IIC on 

esitetty taulukossa 5.1. 

Taulukko 5.1 Miniminisyttymisenergiat eri räjähdysryhmissä, eli maksimienergiat jotka exi-piireissä 

sallitaan. (VTT, 2013) 

Räjähdysryhmä Minimisyttymisenergia [µJ] 

IIA 320 

IIB 160 

IIC 40 
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Sähköpiiri koostuu tyypillisesti jännitelähteestä, resistanssista, induktanssista ja kapasi-

tanssista. Yksinkertainen sähköpiiri on esitetty kuvassa 5.2. 

 

Kuva 5.2 Yksinkertainen sähköpiiri, missä U = jännitelähde, S = katkaisija, I0= sähkövirta piirin avaus 

hetkellä, U0 = avoimen piirin jännite, R = resistanssi, C = kapasitanssi ja L = induktanssi. (Pep-

perl+Fuchs, 2010, s. 52) 

Virtapiirin ollessa avoinna, energiaa varastoituu piiriin kapasitanssina. Kun virtapiiri sul-

keutuu, tämä energia vapautuu ja voi aiheuttaa kipinöintiä. Vastaavasti virtapiirin ollessa 

suljettuna energiaa varastoituu induktanssina, ja tämä vapautuu virtapiirin auetessa. Räjäh-

dysvaarallisella alueella kokonaan tai osittain olevaan virtapiiriin induktanssina ja kapasi-

tanssina varastoituvaa energiaa täytyy siis rajoittaa niin, ettei se ylitä minimisyttymisener-

giaa. (Pepperl+Fuchs, 2010, s. 52) 

Sähköpiirin, jonka induktanssi ja kapasitanssi voidaan ajatella nollaksi, on resistiivinen 

piiri. Resistiivisestä piiristä kytkentä hetkellä vapautuvaan energiaan vaikuttavat avoimen 

piirin jännite ja piirissä kulkeva sähkövirta. (Pepperl+Fuchs, 2010, s. 52) Kuvassa 5.3 on 

esitetty standardin SFS-EN 60079-11 mukainen kuvaaja resistiivisen piirin virrasta jännit-

teen suhteen, kun piiristä kytkentä hetkellä vapautuva energianmäärä on asetettu vakioksi. 
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Kuva 5.3 Resistiivisen piirin sähkövirran ja jännitteen suhde, piiristä kytkentä hetkellä vapautuvan ener-
giamäärän ollessa vakio. Energiamäärinä on käytetty ryhmälle I ja räjähdysryhmille IIA, IIB ja 
IIC määritettyjä minimisyttymisenergioita (MIE). Ryhmä I tarkoittaa kaivostiloja ja ryhmä II 
kaasuräjähdysvaarallisia tiloja. Kuvassa on esitetty myös resistiivisen piirin kaavio. (VTT, 
2013) 

Kuvasta 5.3 huomataan, että pienempää jännitettä käyttäen piirin sähkövirta voi olla kor-

keampi vapautuvan sähköenergian pysyessä vakiona. Tämä ominaisuus on hyvä asia inst-

rumentointilaitteiden suhteen, sillä niissä käytettävä jännite on yleensä 20-30 V. (Pep-

perl+Fuchs, 2010, s. 53) 
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Tarkastellaan seuraavaksi induktiivista sähköpiiriä, jossa induktanssi on resistanssiin näh-

den suuri. Koska instrumentointipiirien virta on useimmiten tasavirtaa, käytetään tarkaste-

lussa tasasuureita. Kelan magneettikenttään varastoituva energia piirin ollessa suljettuna 

saadaan yhtälöstä 

 ½	 ∙ 	 ∙ , (5.1) 

missä E on piiriin varastoituva energia, L induktanssi ja I0 sähkövirta piirin avaus hetkellä. 

Kun piiri avataan, tämä energia voi aiheuttaa valokaaren. (Pepperl+Fuchs, 2010, s. 53) 

Asetetaan piiriin varastoituvan energian E arvo minimisyttymisenergian MIE suuruiseksi 

vakioksi. Nyt voidaan johtaa yhtälö piirissä sallitun induktanssin maksimiarvolle virran 

funktiona 

  
	∙	

 (5.2) 

Kuvassa 5.4 on esitetty standardissa SFS-EN 60079-11 esitetty kokeellisesti määritetyn 

induktanssin kuvaaja sähkövirran suhteen kolmella eri minimisyttymisenergian arvolla. 

Piirin jännitteenä on käytetty 24 V. 
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Kuva 5.4 Kokeellisesti määritetty induktiivisen piirin induktanssi virran funktiona kolmen eri minimisyt-
tymisenergian arvolla. Minimisyttymisenergioina on käytetty kaasuräjähdysvaarallisten tilojen 
räjähdysryhmille IIA, IIB ja IIC määritettyjä arvoja. Piirin testijännitteenä on käytetty 24 V. 
Kuvassa vasemmalla alhaalla on myös induktiivisen piirin kaavio, jossa R = resistanssi, L= in-
duktanssi ja I = sähkövirta. (VTT, 2013) 

Kuvasta 5.4 nähdään, että kokeellisesti mitatut induktanssin arvot vastaavat yhtälöllä (5.2) 

saatavia laskennallisia arvoja silloin, kun induktanssin arvo on suurempi kuin 1 mH. Kun 

induktanssi on alle 1 mH, se ei vaikuta enää virran arvoon. Tämä johtuu siitä että pienillä 

induktanssin arvoilla piiri muuttuu resistiiviseksi, jolloin sähköenergian määrään vaikuttaa 

sähkövirran lisäksi avoimen piirin jännite. (Pepperl+Fuchs, 2010, s. 53) 
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Tarkastellaan seuraavaksi kapasitiivista sähköpiiriä. Kapasitiivisen piiri ollessa auki, kon-

densaattoriin latautuva energia on 

 ½ ∙ 	 ∙ , (5.3) 

missä E on kondensaattoriin latautunut energia, C on kondensaattorin kapasitanssi ja U0 on 

jännite. Kun piiri suljetaan, kondensaattoriin varastoitunut energia vapautuu ja voi aiheut-

taa kipinöintiä. Sijoittamalla energian E tilalle vakioarvoksi minimisyttymisenergia MIE, 

voidaan johtaa kapasitanssin yhtälö 

  
	∙	

 (5.4) 

Yhtälöstä nähdään, että sallittu kapasitanssi on riippuvainen piirin jännitteestä. Käytännön 

testit ovat kuitenkin osoittaneet, ettei tämä teoreettinen yhtälö päde kapasitiivisilla piireillä. 

Tämä johtuu siitä, ettei kondensaattorin purkautuminen todellisuudessa tapahdu täydelli-

sesti ja välittömästi. Lisäksi osa energiasta kuluu piirin resistansseissa. (Pepperl+Fuchs, 

2010, s. 53) Standardin SFS-EN 60079-11 esittämä kuvaaja testaamalla saaduista kapasi-

tanssin arvoista jännitteen suhteen on esitetty kuvassa 5.5. Minimisyttymisenergioina on 

käytetty räjähdysryhmille IIA, IIB ja IIC määritettyjä arvoja. 
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Kuva 5.5 Kapasitiivisen piirin kapasitanssin kokeellisesti mitatut arvot jännitteen funktiona kolmen eri 
minimisyttymisenergian arvolla. Minimisyttymisenergioina on käytetty kaasuräjähdysvaarallis-
ten tilojen räjähdysryhmille IIA, IIB ja IIC määritettyjä arvoja. Kuvan oikeassa yläkulmassa on 
myös kapasitiivisen sähköpiirin kaavio, jossa U on jännite ja C kapasitanssi. (VTT, 2013) 
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5.3 Liitännäislaitteet ja ex-erottimet 

Liitännäislaite on laitestandardin SFS-EN 60079-0 määritelmän mukaan ”sähkölaite, joka 

sisältää sekä energiarajoitettuja että ei-energiarajoitettuja virtapiirejä ja se on rakenteeltaan 

sellainen, että ei-energiarajoitetut piirit eivät voi vaikuttaa haitallisesti energiarajoitettuihin 

piireihin”. Liitännäislaiteella voidaan siis erottaa exi-piiri automaatiojärjestelmän muista 

piireistä niin, ettei ei-exi-piireistä pääsen siirtymään exi-piiriin liian suuria virtoja tai jän-

nitteitä. Liitännäislaite ei välttämättä ole itsessään hyväksytty räjähdysvaaralliselle alueel-

le, mutta siihen voidaan kytkeä räjähdysvaaralliselta alueelta tulevia viestejä. (SFS-EN 

60079-14, s. 32) 

Standardi suosittelee liitännäislaitteen sijoittamista räjähdysvaarattomalle alueelle (SFS-

EN 60079-14, s. 56), mutta nykyisin on saatavilla myös räjähdyssuojaluokitettuja luokkiin 

1 ja 2 asennettavia liitännäislaitteita. Liitännäislaitteen ominaisuuksista ja luokituksesta 

riippuu myös se, mistä tilaluokista niihin voidaan viestejä yhdistää. (Kleemola, 2011) Tätä 

havainnollistetaan myös laitevalmistaja Turck:n esitteen asennuskaaviossa, joka on esitetty 

liitteessä 2. 

Räjähdysvaarattomaan tilaan asennettavan liitännäislaitteen ex-laitemerkinnässä ex-merkki 

ja suojausrakenne on esitetty hakasulkeissa, esimerkiksi [Ex ia] IIC. Koska laitetta ei asen-

neta ex-tilaan, ei merkinnässä käytetä lämpötilaluokkaa. Räjähdysvaaralliseen tilaan asen-

nettavan laitteen merkinnässä ex-merkki on jätetty hakasulkeiden ulkopuolelle. Esimerkik-

si räjähdyspaineen kestävän kenttäkotelon sisään asennettavan liitännäislaitteenmerkintä 

voisi olla: Ex d [ia] IIC T4 Gb. Jos liitännäislaitteen laitemerkinnät eroavat kenttälaitteen 

laitemerkinnöistä, on myöskin nämä merkittävä erikseen hakasulkeiden sisällä, esimerkiksi 

Ex d [ia IIC Ga] IIB T4 Gb. (SFS-EN 60079-14, s. 144) 

Esimerkkinä liitännäislaiteesta voidaan käyttää exi-hyväksyttyä I/O-korttia, joka yhdistää 

instrumentointipiirin automaatiojärjestelmään. Tällaiseen exi-hyväksyttyyn I/O-korttiin on 

integroitu energianrajoitusominaisuudet. Jos I/O-kortti ei ole itsessään energiarajoitettu ja 

exi-hyväksytty, on sen ja exi-laitteen väliin sijoitettava liitännäislaitteeksi erillinen ex-
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erotin. Ex-erottimia on kahta tyyppiä: zener-barriereita ja galvaanisia erotus barriereita. 

(Kleemola, 2011) 

Zener-barriereissa energianrajoitus perustuu zener-diodeihin ja maadoitukseen. Ne ovat 

edullisia, luotettavia ja rakenteeltaan yksinkertaisia. (Pepperl+Fuchs, 2010, s. 58) Periaate-

kuva zener-barrierin rakenteesta on esitetty kuvassa 5.6. 

 

Kuva 5.6 Zener-barrierin periaatekuva. Rlim on exi-piirin jännitettä rajoittava vastus, I0 exi-laitteenvirta, 
ja U0 zener-diodien yli vaikuttava zener-jännite. Sulakkeen tarkoitus on suojata zener-diodeita. 
Katkoviiva osoittaa vikavirran kulkureittiä maahan. (Pepperl+Fuchs, 2010, s. 57) 

Kuvasta 5.6 nähdään zener-barrierin tärkeimmät komponentit eli piirin jännitettä rajoittavat 

zener-diodit, virtaa rajoittava vastus Rlim sekä maadoituspiste. Zener-barriereissa on lisäksi 

sulake, joka suojaa zener-diodeita. Zener-diodit johtavat virtaa ”normaalisti” vain myötä 

suuntaan. Näin ollen jännite kytkennän napojen välillä pysyy zener-jännitteen suuruisena. 

Häiriötapauksissa, kun diodin kynnysjännite eli niin kutsuttu zener-jännite ylittyy, tapahtuu 

diodin estosuuntaan jännitteen läpilyönti. Zener-barriereissa nämä läpilyönnit johdetaan 

maahan kuvan katkoviivan mukaista reittiä. Läpilyönnin yhteydessä zener-diodit voivat 

vaurioitua. (Pepperl+Fuchs, 2010, s. 57-58; Weidmüller, s. 26) 
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Galvaanisissa erotus barriereissa energianrajoitus perustuu sanan mukaisesti galvaaniseen 

erotukseen. Ne ovat rakenteeltaan monimutkaisempia kuin zener-barrierit ja ne voidaan 

suunnitella ja optimoida erityistarpeisiin. Tämän vuoksi ne ovat myös zener-barriereja kal-

liimpia. (Pepperl+Fuchs, 2010, s. 58) Periaatekuva galvaanisen erotus barrierin rakenteesta 

on esitetty kuvassa 5.7. 

 

Kuva 5.7 Galvaanisen erotus barrierin periaatekuva. Energianrajoitus perustuu kuvan oikeassa laidassa 
nähtävään galvaaniseen erottimeen. (Pepperl+Fuchs, 2010, s. 58) 

Kuvan 5.7 oikeassa laidassa nähdään galvaaninen erotus, johon galvaanisen erotus bar-

rierin toiminta perustuu. Galvaaninen erotus voi olla toteutettuna optisena, muuntajalla tai 

releellä (Weidmüller, s. 26). Koska galvaanisen erotus barrierin toiminta ei perustu maa-

doitukseen, erotinta ei tarvitse maadoittaa ja sen kanssa voidaan käyttää maadoitettuja mit-

tausantureita.  

Valinta zener-barrierin ja galvaanisen erottimen välillä riippuu sovelluskohteesta. Taulu-

kossa 5.2 on listattuna laitevalmistaja Weidmüllerin esittämiä eroja näiden erotintyyppien 

välillä. 
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Taulukko 5.2 Zener-barrierin ja galvaanisen erotus barrierin erot. (Weidmüller, s. 26) 

Zener-barrieri Galvaaninen erotus barrieri 

yksinkertainen monimutkainen 

yleiskäyttöinen sovellusspesifi 

alhainen tehonhäviö korkea tehonhäviö 

tarkka syöttöjännitteestä laajempi syöttöjännitealue 

hyvä pakkaustiheys huono pakkaustiheys 

vaatimuksena maadoitus järjes-
telmä 

ei vaadi maadoitusta 

oltava erotettuna maasta ex-
alueella 

mittausanturit voidaan maa-
doittaa 

0 V referenssijännite pakotettu 
räjähdysvaarattomalle alueelle 

erotus signaalien välillä 

mittaustarkkuus 0,1 % mittaustarkkuus 0,25 % 

edullinen korkeat kustannukset 

hyvä taajuusvaste rajoittunut taajuusvaste 

herkkä salamalle ja muille 
syöksyjännitteille 

vähemmän herkkä syöksyjän-
nitteille 

ei korjattavissa vikatilanteen 
jälkeen 

korjattavissa vikatilanteen 
jälkeen 

 

5.4 Exi-piirin varmennus 

Suunnittelijan on laadittava järjestelmäkuvaus järjestelmälle, jossa on käytetty luonnostaan 

vaaratonta räjähdyssuojaustapaa. Järjestelmäkuvauksessa on esitettävä kaikki exi-piirin 

laitteet ja niiden sähköiset parametrit. Järjestelmäkuvauksessa on oltava myös varmennus, 

joka todistaa, ettei sallittuja arvoja ylitetä. Standardi ei anna järjestelmäkuvaukselle tarkkaa 

esitystapaa, vaan se voi sisältyä piirustuksiin, kaavioihin, huolto-ohjeisiin tai muihin do-

kumentteihin. (SFS-EN 60079-14, s. 62) 

Varmennuksessa käytettävät standardit on esitetty standardissa SFS-EN 60079-14. SFS 

vahvisti tämän standardin viidennen ja uusimman painoksen vuonna 2015. Tätä uusinta 
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painosta ei diplomityötä tehdessä ole kokonaisuudessaan käytössä, vaan käytössä on vuon-

na 2009 vahvistettu neljäs painos. Käytössä olevasta teknisten muutosten listasta nähdään, 

ettei exi-piirien varmennukseen ole tullut muutoksia. Viides painos on tällä hetkellä voi-

massa vuoteen 2018 asti, jonka jälkeen sen voimassa oloa jatketaan tai julkaistaan uusi 

painos. (IEC, 2013) 

5.4.1 Exi-piiri, jossa on yksi liitännäislaite 

Tässä kappaleessa esitetty varmennusmenetelmä sopii lineaarisille exi-piireille, joissa on 

yksi liitännäislaite. Lineaarisella exi-piirillä tarkoitetaan piiriä, jonka laitteiden jännite ra-

joittuu lineaarisesti virran funktiona. (SFS-EN 60079-14, s. 62) Epälineaaristen piirien 

tapauksessa standardi ohjeistaa käyttämään standardin SFS-EN 60079-25 ohjeita ja/tai 

kääntymään asiantuntijan puoleen (SFS-EN 60079-14, s. 64). 

Lineaarisen exi-piirin varmennusta varten tarvitaan piiriin kuuluville laitteille ja kaapeleille 

taulukon 5.3 mukaiset sähköiset parametrit. Taulukossa liitännäislaitteella tarkoitetaan ex-

erotinta. Standardi käyttää varmennuksen yhteydessä liitännäislaitteesta myös termiä ”te-

holähde”. Exi-laitteilla tarkoitetaan piiriin kuuluvia muita kuin liitännäislaitteita. 

Taulukko 5.3 Exi-piirin laitteille määritettävät parametrit. (SFS-EN 60079-14) 

 exi-laite liitännäislaite kaapeli 

jännite Ui Uo - 

virta Ii Io - 

teho Pi Po - 

kapasitanssi Ci Co Cc 

induktanssi Li Lo tai Lo/ Ro Lc tai Lc / Rc 

 

Ex-erottimen eli liitännäislaitteen ja exi-laitteiden sähköiset parametrit saadaan laitevalmis-

tajan dokumentaatiosta. Exi-laitteille käytetään induktanssin ja kapasitanssin varmennuk-

sessa tehollista kokonaisinduktanssia ja -kapasitanssia, joissa on summattuna piirin kaik-

kien exi-laitteiden ja yksinkertaisten laitteiden induktanssit ja kapasitanssit. (SFS-EN 

60079-14, s. 63) Piirissä käytettävien kaapeleiden sähköisinä parametreina voidaan käyttää 

joko kaapelinvalmistajan ilmoittamia arvoja, mittauksilla määritettyjä arvoja tai standardis-
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sa määritettyjä vakioarvoja Cc = 200 pF/m ja Lc= 1µH/m (Lc / Rc = 30 µH/Ω). Vakioarvoja 

voidaan käyttää, kaapelissa on keskinäisesti liittyneinä kaksi tai kolme tavallista johdinta. 

(SFS-EN 60079-14, s. 57) 

Kunkin exi-piirin laitteen syöttöjännitteen, -virran ja -tehon on oltava vähintään yhtä suuria 

kuin ex-erottimen vastaavien arvojen, eli seuraavien yhtälöiden on oltava tosia: 

 (5.5) 

 (5.6) 

 (5.7) 

(SFS-EN 60079-14, s. 63) 

On huomattu, että jos piirissä on varastoitunut energiaa huomattava määrä sekä kapasitans-

seihin että induktansseihin, kapasitiivinen energia voi vahvistaa induktanssia syöttävää 

liitännäislaitetta. Tiedetään myös, etteivät kaapeleiden induktanssi ja kapasitanssi ole yhtä 

sytyttäviä kuin laitteiden induktanssit ja kapasitanssit. (SFS-EN 60079-14, s. 62) Tämän 

vuoksi vuonna 2009 vahvistettuun standardiin SFS-EN 60079-14 on lisätty niin kutsuttu 1 

% sääntö kaapelieninduktanssin ja kapasitanssin varmistamiseksi. Säännön mukaan jos 

tehollinen kokonaisinduktanssi tai -kapasitanssi on suurempi kuin 1 % liitännäislaitteen 

vastaavasta arvosta eli 

 	 1	% ∙  (5.8) 

tai 	 1	%	 ∙ , (5.9) 

niin kaapelien sallitut maksimi induktanssit ja kapasitanssit määritetään vähentämällä exi-

laitteiden kokonaisarvot liitännäislaitteiden vastaavista arvoista eli 

  (5.10) 

  (5.11) 
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Jos yhtälöiden (5.8) ja (5.9) ehdot eivät toteudu eli sekä tehollinen induktanssi että teholli-

nen kapasitanssi on suurempi 1 % liitännäislaitteen vastaavista arvoista, jaetaan kaapelien 

sallittujen arvojen laskennassa ex-erottimen induktanssin ja kapasitanssin arvot kahdella eli  

  (5.12) 

  (5.13) 

Taulukossa 5.3 on määritetty liitännäislaitteen induktanssille vaihtoehtoiseksi parametriksi 

induktanssin ja resistanssin suhde Lo / Ro. Tätä arvoa voidaan standardin mukaan käyttää 

kaapelin sallittujen arvojen laskemisessa, jos tehollinen kokonaiskapasitanssi Ci on vähin-

tään 1 % liitännäislaitteen kapasitanssista Co eli 

 	 1% ∙  (5.14) 

Jos edellä olevan ehdon lisäksi tehollinen kokonaisinduktanssi Li on suurempi kuin 1 % 

liitännäislaitteen induktanssista, suhdetta Lo / Ro ei voida käyttää sellaisenaan vaan se on 

laskettava uudelleen standardin IEC 60079-25 ohjeen mukaisesti. (SFS-EN 60079-14, s. 

63) Kyseisen standardin on nimeltään ”Intrinsically safe electrical system”, ja se sisältää 

erityisehtoja luonnostaan vaarattomien järjestelmien arviointiin. Tätä standardia ei ollut 

käytettävissä diplomityötä tehdessä, joten aiheesta ei tämän enempää. 

5.4.2 Exi-piiri, jossa on enemmän kuin yksi liitännäislaite 

Standardin SFS-EN 60079-14 esittämää varmennusmenetelmää, joka edellisessä kappa-

leessa esitettiin, voidaan käyttää exi-piireille, joissa on tasan yksi liitännäislaite. Jos exi-

piirissä on kaksi tai useampi liitännäislaite, tai kaksi tai useampi piiri on kytkettynä yhteen, 

on otettava huomioon muusta virtapiiristä liitännäislaitteeseen tulevan takasyöttöjännitteen 

ja -virran vaara. Järjestelmän luonnostaan vaarattomuus tällaisissa tapauksissa on varmis-

tettava teoreettisin laskelmin tai kipinätestillä standardien SFS-EN 60079-11 ja -25 mukai-

sesti. (SFS-EN 60079-14, s. 64) 
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Tässä työssä useamman liitännäislaitteen exi-piirejä tarkastellaan vain siltä osin kuin niistä 

standardissa SFS-EN 60079-14 kerrotaan. Tämän standardin liitteessä on esitetty perusteet 

useamman kuin yhden lineaarisen liitännäislaitteen piirin laskelmille. Epälineaaristen lii-

tännäislaitteiden tapauksessa standardi ohjeistaa käyttämään standardin SFS-EN 60079-25 

ohjeita ja/tai kääntymään asiantuntijan puoleen. (SFS-EN 60079-14, s. 64) 

Useamman liitännäislaitteen exi-piirin laitteiden jännitteiden ja virtojen osalta on varmis-

tettava, ettei minkään liitännäislaitteen jännitteen- ja virran rajoittimien mitoitusarvot ylity 

muiden liitännäislaitteiden jännitteiden ja virtojen arvoilla. (SFS-EN 60079-14, s. 64) Pii-

rille lasketaan myös maksimijännite ja -virta vikatapauksia varten. Nämä piirin kokonais-

arvot riippuvat liitännäislaitteiden keskinäisestä kytkennästä. Liitännäislaitteiden ollessa 

kytkettynä sarjaan on otettava huomioon jännitteiden summautuminen. Liitännäislaitteiden 

ollessa kytkettynä rinnan, on otettava huomioon virtojen summautuminen. Muissa tapauk-

sissa, joissa liitännäislaitteet ovat kytkeytyneet toisiinsa, on otettava erikseen huomioon 

sekä jännitteiden että virtojen summautuminen. (SFS-EN 60079-14, s. 77) 

Induktanssia ja kapasitanssia tarkastellaan yhden liitännäislaitteen piirien varmennuksessa 

käytettyjen laitekohtaisten ehtojen lisäksi koko exi-piirin tasolla. Piirin induktanssi ja ka-

pasitanssi määritetään standardin SFS-EN 60079-11 syttymiskäyristä käyttäen piirin vikati-

lan maksimijännitteen ja -virran arvoja piirin jokaisessa pisteessä. (SFS-EN 60079-14, s. 

64, 77) 

Useamman kuin yhden liitännäislaitteen exi-piiri voi olla suojaustasoltaan joko ib tai ic 

tyyppiä. Vaikka tällaisen exi-piirin kaikki laitteet olisivat suojaustasoltaan tyyppiä ia, piirin 

katsotaan kuuluvan suojaustasoltaan luokkaan ib. Tällä suojaustason laskemisella piiri voi-

daan varmentaa laskennallisesti ilman testausta. (SFS-EN 60079-14, s. 77) 

5.5 Esimerkkipiiri 

Käydään läpi exi-piirin varmennus esimerkkipiirille, johon kuuluu Satron Instruments 

Inc.:n paine- ja paine-erolähetin, PR electronics A/S:n ex-erotin sekä JAMAK 2x(2+1)x0,5 

-tyyppinen instrumentointikaapeli. Laitteiden sähköiset parametrit saadaan niiden ex-
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sertifikaateista ja kaapelin parametrit sen datalehdeltä. Satronin paine- ja paine-

erolähettimen sertifikaatti on esitetty tämän työn liitteessä 3, PR electronicsin ex-erottimen 

sertifikaatti liitteessä 4 ja kaapelin datalehti liitteessä 5. Kaapelille ei ole annettu sen induk-

tanssia, joten käytetään standardin kaapeleille antamaa vakioarvoa 1 µH/m. Kaapelin kapa-

sitanssiksi on ilmoitettu datalehdellä 85 nF/km. Sekä induktanssi että kapasitanssi on esi-

tetty suhteellisena arvona kaapelin pituuteen nähden. Lasketaan ensin arvot kyseisessä pii-

rissä olettaen, että kaapelia on asennettu piiriin 30 metriä. Varmennuksessa tarvittavat pa-

rametrit on kerätty taulukkoon 5.4. 

Taulukko 5.4 Esimerkkipiirin laitteiden sähköiset parametrit. 

 exi-laite liitännäislaite kaapeli 

jännite, U 28 V 28 V - 

virta, I 93 mA 91 mA - 

teho, P 651 mW 650 mW - 

kapasitanssi, C 5 nF 80 nF 85 nF/km · 0,03 km = 2,55 nF 

induktanssi, L 0,2 mH 3 mH 1 µH/km · 0,03 km = 0,03 ·10-3 mH 
 

Taulukosta 5.4 nähdään, että exi-laitteen eli tässä tapauksessa painelähettimen jännite, virta 

ja teho ovat vähintään yhtä suuret kuin liitännäislaitteen eli ex-erottimen vastaavat arvot. 

Yhtälöiden (5.5), (5.6) ja (5.7) ehdot siis toteutuvat. 

Tarkastetaan 1 % -sääntöä käyttäen kumpaa aiemmin mainittua yhtälöparia (5.10) ja (5.11) 

vai (5.12) ja (5.13) kaapelin parametrien varmennuksessa tulisi käyttää. Sijoitetaan exi-

laitteen ja liitännäislaitteen induktanssin arvot yhtälöön (5.8) ja vastaavat kapasitanssien 

arvot yhtälöön (5.9), jolloin saadaan ehdot 

	 1	% ∙  (5.15) 

 	5	nF	 1	% ∙ 80	nF (5.16) 

tai  

	 1	%	 ∙  (5.17) 
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 0,2	mH	 1	%	 ∙ 3	mH (5.18) 

Nähdään, että ensimmäinen ehto toteutuu ja toinen ehto ei toteudu. Käytetään kaapelien 

parametrien varmennuksessa yhtälöitä (5.12) ja (5.13), joissa liitännäislaitteen arvot on 

jaettu kahdella. Sijoitetaan ex-erottimen ja exi-laitteen induktanssit ja kapasitanssit yhtä-

löihin 

 (5.19) 

0,03	 ∙ 10 	mH 	 0,2	mH (5.20) 

 

 (5.21) 

 2,55	nF 	 5	nF (5.22) 

Nähdään, että induktanssin ja kapasitanssin varmennusehdot toteutuvat. Koska kaikki viisi 

varmennusehtoa toteutuivat, on piiri nyt varmennettu luonnostaan vaarattomaksi. 

Usein varmennuksen yhteydessä on kiinnostuttu myös siitä, kuinka pitkä instrumentointi-

kaapeli exi-piiriin sallitaan. Johdetaan kaapelin parametrien varmennuksessa käytetyistä 

yhtälöistä (5.12) ja (5.13) yhtälöt kaapelin sallitulle enimmäispituudelle. Kaapelin sallituk-

si pituudeksi induktansseihin perustuen saadaan  

mH mH  (5.23) 

 mH
km ∙ km mH ,  missä l = kaapelin pituus (5.24) 

 	 km   (5.25) 

 	 km  
	 	 	 , 	

, 	
 (5.26) 



 

 
69

Sijoittamalla kaapelin pituuden yhtälöön induktanssien arvot, saadaan kaapelin maksimi 

pituudeksi 1300 km. Johdetaan vastaavasti kaapelin sallittu pituus kapasitansseihin perus-

tuen 

nF nF   (5.27) 

 nF
km ∙ km nF ,  missä l = kaapelin pituus (5.28) 

 	 km    (5.29) 

 	 km  
	 	

	
  (5.30) 

Sijoittamalla kapasitansseihin perustuvaan kaapelin pituuden yhtälöön kapasitanssien ar-

vot, saadaan kaapelin sallituksi maksimipituudeksi 0,41 km. Saaduista kaapelin maksimipi-

tuuden arvoista kapasitansseihin perustuva arvo on rajoittavampi, joten sitä on käytettävä 

kaapelin sallittuna maksimipituutena. 
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6 EXI-PIIRIN VARMENNUS SOVELLUS 

Tässä luvussa esitetään diplomityön käytännön osuutena kehitetyn exi-piirien varmennus-

sovelluksen toimintaa. Teoria ja yhtälöt ohjelman suorittamalle varmennukselle esitettiin 

luvussa 5. 

6.1 Tietokantarajapinta 

Automaatiojärjestelmien tiedot tallennetaan yleensä sähköiseen tietokantaan. Jotta exi-

piirin laitteiden parametreja ei tarvitse varmennusta varten kirjoittaa erikseen, hyödynne-

tään sovelluksessa tietokantarajapintaa. Sovellusta käytetään CTS:llä käytössä olevan In-

tecro 3 -tietokannan kanssa. 

CTS:llä on olemassa uusia projekteja varten Intecro 3 tietokantapohja projektidatan tallen-

tamista varten. Tästä tietokantapohjasta löytyy valmiiksi muun muassa varmennuslasken-

taa varten tarvittavat taulut ”IPIIRI” exi-piirien dataa varten, ”ILAITE” instrumentoinnin 

laitteita varten ja ”ISIGN” instrumentoinnin kaapeleita ja kytkentöjä varten. Tietokanta-

pohjan taulurakenne yksinkertaistettuna on esitetty kuvassa 6.1. 

 

Kuva 6.1 Yleistetty kuvaus Intecro tietokantapohjan taulurakenteesta. Tietokannasta löytyy taulut 
”IPIIRI”, ”ILAITE” ja ”ISIGN”, joihin piirien, laitteiden ja kaapeleiden tiedot tallennetaan. 
Kuvassa on näkyy näiden taulujen ne attribuutit, jotka sovellukseen tarvitaan. 

Tietokannan ”IPIIRI” -taulusta tarvitaan varmennusta varten piirinpositio. Position koos-

taminen eri kentistä riippuu projektista ja asiakkaasta. Tietokantapohjassa positio on jaettu 

”Piiripos” -kentässä olevaan kirjainosaan ja ”Nro” -kentässä olevaan numero-osaan.  Ole-

tetaan tässä työssä että positio koostetaan näistä kahdesta kentästä väliviivalla erotettuna. 

Positio voisi näin ollen olla esimerkiksi "PI-123456". Position lisäksi varmennuksen suo-

rittaja on todennäköisesti kiinnostunut myös piirin tietokanta ID:stä ja nimestä, joka tieto-
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kantapohjassa on jaettu kenttiin ”Nimi_1” ja ”Nimi_2”. Jotta piirien käsittely sovelluksessa 

olisi helpompaa, lisätään ”IPIIRI” -tauluun vielä uusi kenttä "Genkey_ATEX". Sovelluk-

sen tietokantahaussa voidaan tämän avulla hakea vain ne instrumentointipiirit, jotka on 

merkitty exi-piireiksi. 

Instrumentointipiiriin kuuluvien laitteiden tiedot löytyvät taulusta ”ILAITE”. Kuten piirin-

kin position kohdalla, laitteen positio riippuu projektista. Oletetaan tässä laiteposition 

koostuvan kentästä "Laitepos" sekä piiriposition numero-osasta. Varmennusraporttia var-

ten piiriin kuuluvasta laitteesta halutaan myös sen valmistaja ja malli. Varmennusta varten 

laitteista tarvitaan lisäksi sähköiset parametrit, joille ei löydy valmiiksi kenttiä tietokanta-

pohjasta. Varmennusraporttiin halutaan myös laitteiden ex-merkinnät ja ex-sertifikaatit. 

Lisätään tietokannan ”ILAITE” –tauluun seuraavat uudet kentät laitetiedoille: 

- ATEX_JANNITE 

- ATEX_VIRTA 

- ATEX_TEHO 

- ATEX_INDUKTANSSI 

- ATEX_KAPASITANSSI 

- ATEX_MERKINTA 

- ATEX_SERTIFIKAATTI 

- ATEX_LAITE 

Viimeinen näistä, eli ”ATEX_LAITE” lisätään sen vuoksi, että sovellus osaa tulkita, mitkä 

laitetaulun rivit kuuluvat exi-piireihin. 

Exi-laitteisiin kytkettävien kaapeleiden tiedot on esitetty kytkentätaulussa ISIGN. Kuten 

aiemmin piirien ja laitteiden positioinnissa, tehdään kaapelien positioinnissakin oletus ja 

koostetaan positio ”ILAITE” -taulun ”Laitepos” -kentästä, ”IPIIRI” -taulun ”Nro” -

kentästä sekä ”ISIGN” -taulun ”Lkaatun” -kentästä. Lisätään ”ISIGN” –tauluun varmen-

nuksen tarvitsemille sähköisille parametreille uudet kentät:  

- ATEX_LKAA_INDUKTANSSI 

- ATEX_LKAA_KAPASITANSSI 
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- LKAA_PITUUS 

- LKAA_PITUUS_ARVIO 

Pituus ja pituusarvio kenttiin ei lisätä ATEX-alkuliitettä, jotta niitä voitaisiin käyttää muu-

hunkin kuin exi-varmennukseen. Pituuden lisäksi lisätään kenttä pituusarviolle sen vuoksi, 

ettei usein tiedetä todellista asennettua pituutta. Todellinen pituus tarvitaan viralliseen 

varmennusraporttiin, mutta käyttämällä pituusarviota voidaan laskenta suorittaa jo oletetul-

la pituudella. Samalla laskennassa selviää myös mikä on kaapelin sallittu maksimipituus 

joka kyseiseen piiriin voidaan asentaa. Todelliselle pituudelle ja pituusarviolle tehdään 

omat kentät siksi, ettei sekaannusta tulisi kumpi pituus tietokantaan on syötetty. Arviopi-

tuustieto on tarkoitus poistaa tietokannasta silloin kun varmistunut todellinen pituus sinne 

syötetään. 

6.2 Datan haku ja esitys sovelluksessa 

Kuvassa 6.2 on esitetty sovelluksen etusivu, jossa voi valita millä tavalla haluaa datan la-

data sovellukseen. Vaihtoehtoina on piirin tietojen syöttö käsin, tietojen lataus excel-

tiedostosta tai piirin tietojen lataus suoraan Intecro 3-tietokannasta. 

 

Kuva 6.2 Sovelluksen avausikkuna. 



 

 
73

Valittaessa piirin datan lataus excel-tiedostosta tai tietokannasta käyttäjältä kysytään lo-

makkeella excel-tiedoston tai tietokannan sijaintipaikkaa. Varmennusta varten tarvittava 

data ladataan Microsoft Queryn avulla. 

Datan syöttö käsin -valinta avaa uuden ikkunan, jossa haluamansa arvot voi syöttää. Var-

mennussovelluksen testaamista ja sovelluksen käytön harjoittelua varten sivulle on tehty 

myös testiarvojen lataus -painike, josta kenttiin saa valmiiksi testiarvot. Käsin syöttöikkuna 

on esitetty kuvassa 6.3. 

 

Kuva 6.3 Arvojen käsin syöttö -lomake 

Käsin syöttölomakkeessa on valmiiksi asetettu ATEX_laite -sarakkeeseen arvot ”ex-

erotin” ja ”exi-laite”. Kun tiedot on syötetty, pääsee varsinaiselle varmennuslomakkeelle 

siirtymään OK-painikkeella. Jos sähköisten parametrien arvoja ei ole syötetty tai numero-

arvon sijaan on syötetty tekstiä, käyttäjä saa virheilmoituksen eikä varmennuslomakkeelle 

siirrytä. Varmennuslomake, jossa syötetyt tai ladatut piirit tietoineen näkyvät, on esitetty 

kuvassa 6.4.  
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Kuva 6.4 Piirinäkymä. 

Kuten kuvasta 6.4 nähdään, piirit taulukossa esitetään kaikki tietokannan piirit, joiden 

”Genkey_ATEX” -kentästä löytyy dataa. Jos data on syötetty käsin, tämä arvo lisätään 

automaattisesti. Sivulla olevassa laitetaulukossa on listattuna kaikki valittuna olevaan pii-

riin kuuluvat laitteet. Kuten kuvasta 6.4 nähdään, piiriin testipiiri1 kuuluu kaksi laitetta, 

joista toisella on nimetty ATEX_LAITE -kentässä arvo ”1erotin” ja toisella ”1laite”. So-

vellus etsii tästä kentästä tekstiä ”erotin” ja tulkitsee sen laiterivin ex-erottimeksi josta tä-

mä teksti löytyy. Exi-laitteella tässä kentässä saa olla mikä tahansa teksti, kunhan kenttä ei 

ole tyhjä. Jos samaan piiritaulussa olevaan piiriin sisältyy kaksi erikseen varmennettavaa 

exi-piiriä, laitteiden ATEX_LAITE -kentässä on oltava ensimmäisenä merkkinä ”1” tai ”2” 

erottamaan kumpaan exi-piiriin laite kuuluu. 

Kaapelit-taulukkoon on listattu ne kaapelit, jotka kuuluvat exi-laitteelle. Ex-erottimelle 

kuuluvat kaapelit on asennettu ex-erottimen ja automaatiojärjestelmän väliin, eivätkä ne 

kuulu exi-piiriin. 
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6.3 Varmennuslaskenta 

Laskennassa käytetään piireille sitä dataa, joka sille on syötetty sovelluksen käsisyöttö -

lomakkeessa, ladattu excel-tiedostosta tai tietokannasta. Arvoja ei voida vaihtaa sovelluk-

sessa, jottei tieto olisi kahdessa paikassa eri tavalla. Jos tarvittavien varmennusparametrien 

kentissä on tyhjiä kohtia, ei varmennusta voida näiden piirien osalta suorittaa ennen kuin 

arvot on lisätty tietokantaan tai excel-tiedostoon. 

Laskenta käyttää kaapelien pituutena ensisijaisesti ”ATEX_LKAA_PITUUS” -kentästä 

löytyvää kaapelipituuden todellista asennettua arvoa. Jos arvoa ei ole, käytetään pituusar-

viota. Varoitusteksti todellisen kaapelipituuden puutteesta ja arviopituuden käytöstä esite-

tään sekä sovelluslomakkeessa että varmennusraportissa. 

”Laske varmennus” -painikkeesta sovellus laskee varmennuksen, ja tulostaa Piirit-, Lait-

teet- ja Kaapelit -taulukoiden alle varmennukseen liittyvät ehtolausekkeet tuloksineen. In-

duktanssien ja kapasitanssien varmennusyhtälöt riippuvat 1 % -säännön toteutumisesta, 

joten lomakkeen vasemmassa alakulmassa on esitettynä tämä sääntö perusteluna oikean 

yhtälöparin valinnalle. 

Varmennus suoritetaan luvussa 5 esitettyjen viiden vertailuehdon mukaisesti. Kolmen en-

simmäisen ehdon mukaan exi-laitteen jännitteen, virran ja tehon on oltava suurempia kuin 

liitännäislaitteen vastaavien arvojen. Seuraavissa kahdessa ehdossa verrataan kaapelin in-

duktanssia ja kapasitanssia liitännäislaitteen ja exi-laitteen vastaavien arvojen erotukseen. 

Kun nämä viisi varmennusehtoa on tarkastettu ja tuloksen ollessa tosi, sovellus laskee vielä 

sallitun maksimipituuden piirissä käytetylle kaapelille. Kuvassa 6.5 nähdään ylhäällä lo-

make varmennuslaskennan jälkeen varmennusehtojen toteutuessa. Alemmassa lomakkees-

sa kolme varmennusehdoista ei toteutunut. 
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Kuva 6.5 Ylemmässä kuvassa onnistuneen varmennuksen tulos. Alemmassa kuvassa laitteiden paramet-

rit eivät täytä vaadittuja ehtoja. 

Kun varmennus on tosi, eli kaikki viisi ehtoa täyttyvät, tulostuu sivun ylälaitaan vihreällä 

teksti ”Varmennus OK”. Kaapelitaulukon alle on tulostettu kaapelin sallittu maksimipi-

tuus, sekä tieto saatiinko maksimipituuden rajoittavampi tulos käyttäen induktanssien vai 

kapasitanssien arvoja. Varmennusehtotaulukon alle on tulostettu tieto löytyikö varmennus-

ta varten kaapelipituuden todellinen pituus vai käytettiinkö kaapelipituuden arvio -kentän 

arvoa. 
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Kuvasta 6.5 nähdään myös, että ylemmässä kuvassa 1 % -sääntö toteutui, alemmassa ku-

vassa ei. Kun 1 % -säännön tulos on epätosi, jaetaan induktanssien ja kapasitanssien vertai-

luyhtälöissä liitännäislaitteen arvot kahdella. 

Projekteissa on yleensä useita piirejä, jotka vaativat varmennusta. Varmennuslaskennan 

nopeuttamiseksi sovellukseen on kehitetty myös massa-ajo toiminto, jolla useamman piirin 

laskenta ja raporttien tulostus voidaan hoitaa kerralla. Tätä varten käytetään hyödyksi 

”IPIIRI” -taulussa olevaa ”Genkey_ATEX” -kenttää, johon halutut piirit voidaan nimetä 

tietyllä avainsanalla. ”Massa-ajo” -painikkeen painamisen jälkeen käyttäjältä kysytään 

kuvan 6.6 mukaisesti avainsanaa, jota Genkey_ATEX -kentästä etsitään. Tämän jälkeen 

käyttäjältä pyydetään kansiota, jonne raportit tallennetaan. 

 

Kuva 6.6 Piirien varmennus massa-ajo -toiminnolla. 

Massa-ajo -toiminto suorittaa varmennuksen ja tekee raportit niille piireille, joiden ”Gen-

key_ATEX” -kentästä löytyy käyttäjän syöttämä teksti. Raportit tehdään vain niistä piireis-

tä, joiden varmennusehdot täyttyivät. Käyttäjälle avautuu massa-ajon jälkeen kuvan 6.7 

mukainen tekstitiedosto, johon on kirjoitettu varmennuksen tulokset piireittäin. Piireistä 

kerrotaan oliko varmennuksen tulos tosi vai epätosi, sekä tieto siitä jos varmennuksessa 

käytettiin kaapelipituuden arviota todellisen asennetun pituuden sijaan. 
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Kuva 6.7 Tekstitiedosto, jossa kerrotaan massa-ajon tulos. Tässä massa-ajossa varmennettavia piirejä 

löytyi kolme, joista kahden varmennustulos oli tosi ja yhden epätosi.  

Kuvasta 6.7 nähdään, että tämän massa-ajon tuloksena varmennusraportit luotiin kahdesta 

piiristä. Toiselle näistä piireistä on lisäksi annettu huomautus, että varmennuksessa käytet-

tiin kaapelipituuden arviota. Kolmannen piirin varmennuksen tulos oli epätosi, joten siitä 

ei tehty raporttia. Tiedoston alimmalla rivillä kerrotaan vielä kansio, johon raportit tallen-

nettiin. 

6.4 Raportin luonti 

Sovellus käyttää varmennusraportin luomiseen kansiosta ”C:\Temp” löytyvää ”Raportti-

pohja.xlsx” -tiedostoa. Sovelluksen kehityksen yhteydessä muotoiltu raporttipohja on esi-

tetty kuvassa 6.8. Raportin asettelussa on käytetty mallina mallikuvaa Kjell Hellstenin pi-

tämän ATEX-perusteet -kurssin kurssimateriaalista. 
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Kuva 6.8 Varmennusraportti. 

Yhtä piiriä varmennettaessa raportti avataan, jonka jälkeen käyttäjä saa tallentaa sen ha-

luamallaan nimellä haluamaansa paikkaan. Massa-ajon tapauksessa käyttäjältä kysytään 

kansiota, johon raportit tallennetaan. Raportit tallennetaan tällöin valittuun kansioon piiri-

position nimellä. 
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7 YHTEENVETO JA TULEVAISUUS 

Tämän diplomityön tavoitteena oli perehdytysmateriaalin koostaminen uusille instrumen-

tointisuunnittelijoille. Työn toisena tavoitteena oli varmennussovelluksen kehitys exi-

piirien luonnostaan vaarattomuuden todentamiseen. Kehitetty sovellus nopeuttaa varmen-

nuksen suoritusta. Perehdytyspaketista varmentaja saa käsityksen varmennuksen teoriasta 

ja sovelluksen käyttämistä yhtälöistä. 

Työssä kartoitettiin instrumentoinnin perusteita ja instrumentointisuunnittelijaa koskevia 

räjähdysvaarallisten tilojen standardeja. Vaikealukuisista standardeista kerättiin instrumen-

tointisuunnittelijan kannalta oleellisimmat asiat joista koostettiin tiivis materiaalipaketti. 

Pakettia tullaan käyttämään CTS:llä uusien instrumentointisuunnittelijoiden perehdytyk-

sessä. 

Diplomityöprojektin käytännön osuutena kehitettiin sovellus, jonka avulla voidaan toden-

taa luonnostaan vaarattoman instrumentointipiirin eli exi-piirin varmennus. Sovellus laskee 

myös piirissä käytettävälle kaapelille suurimman sallitun pituuden. Exi-piirien parametrit 

voidaan syöttää sovellukseen käsin, ladata excel-tiedosta tai suoraan Intecro 3 -

tietokannasta. Varmennuksen tuloksien tallennusta varten luotiin myös malliraporttipohja. 

Sovellusta voidaan käyttää uusissa projekteissa, joissa tietokannan pohjaksi otetaan CTS:n 

pohjatietokanta. Sovellus etsii tietokannasta tarvitsemansa piirien ominaisuudet ennalta 

määritetyillä hakusanoilla. Nämä ominaisuudet voivat olla eri tietokannoissa tallennettuna 

eri termeillä. Jotta sovellusta voisi käyttää myös aiempien projektitietokantojen kanssa tai 

esimerkiksi MS Access-tietokannasta tuodun excel-taulukon kanssa, sovellukselle täytyisi 

kehittää vielä tulkkitaulukko. Tulkkitaulukolla sovellukselle kerrottaisiin millä hakusanoil-

la se löytää tarvitsemansa tiedot tietokannasta tai excel-taulukosta. 

Sovelluksen määrittelyssä rajattiin että laskettavaan exi-piiriin kuuluu yksi liitännäislaite, 

exi-laite ja kaapeli. Useamman kuin yhden exi-laitteen tai kaapelin sisältävät piirit laske-

taan erityistapauksiksi, eikä sovelluksen tämän hetkinen versio pysty todentamaan niille 

varmennusta. Useamman kuin yhden liitännäislaitteen sisältävät piirit lasketaan myös eri-
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tyistapauksiksi. Niiden luonnostaan vaarattomuuden toteamiseen tarvittaisiin sovelluksen 

käyttämien varmennusehtojen lisäksi teoreettisia laskelmia tai kipinätestaus. 

Koska standardit uusiutuvat aika ajoin, perehdytysmateriaali ja sovellus toimivat sellaise-

naan niin pitkään kuin viitatut standardien kohdat ovat voimassa. Sovelluksen varmennuk-

sessa käytettävät yhtälöt on esitetty standardissa SFS-EN 60079-14, jonka tämän hetkinen 

painos on voimassa vuoteen 2018 asti. 
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LIITE 1. Räjähdysvaarallisten tilojen standardeja 

Standardisarja EN 60079: Räjähdysvaaralliset tilat. SFS:n suomeksi julkaisemat osat on 

esitetty taulukossa suomennetuilla nimillä, muut alkuperäiskielellä englanniksi. Taulukon 

julkaisuvuodet on saatu Euroopan unionin ylläpitämästä listasta, jossa on standardin uu-

simman painoksen tai sen viimeisimmän muutoksen julkaisuvuodet. (Euroopan unioni, 

2016b, viitattu 9.6.2016) Euroopan unionin listasta puuttuvat standardin osat on merkitty 

tähdellä (*) ja niiden julkaisuvuotena on käytetty SFS-kaupan ilmoittamaa standardin tai 

sen viimeisimmän muutoksen vahvistusvuotta. 

Standardi Selitys 
Julkaisu-

vuosi 

EN 60079-0 Laitteet. Yleisvaatimukset 2013 

EN 60079-1 Equipment protection by flameproof enclosure "d" 2014 

EN 60079-2 Equipment protection by pressurized enclosure "p" 2015 

EN 60079-5 Equipment protection by powder filling "q" 2015 

EN 60079-6 Equipment protection by liquid immersion "o" 2015 

EN 60079-7 Equipment protection by increased safety "e" 2015 

EN 60079-10-1 * Tilaluokitus. Kaasuräjähdysvaaralliset tilat 2015 

EN 60079-10-2 * Tilaluokitus. Pölyräjähdysvaaralliset tilat 2015 

EN 60079-11 Equipment protection by intrinsic safety "i" 2012 

EN 60079-13 * Equipment protection by pressurized room "p" 2011 

EN 60079-14 * Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen 2016 

EN 60079-15 Equipment protection by type of protection "n" 2010 

EN 60079-17 * Sähköasennusten tarkastus ja kunnossapito 2014 

EN 60079-18 Equipment protection by encapsulation "m" 2015 

EN 60079-19 * Equipment repair, overhaul and reclamation 2015 

EN 60079-20-1 
Material characteristics for gas and vapour classification - Test 
methods and data 

2010 

EN 60079-25 Intrinsically safe electrical systems 2013 

EN 60079-26 Equipment with equipment protection level (EPL) 2015 

EN 60079-27 Fieldbus intrinsically safe concept (FISCO) 2008 

EN 60079-28 
Protection of equipment and transmission systems using optical 
radiation 

2015 

 (jatkuu)



 

 

LIITE 1. (jatkoa) 

EN 60079-29-1 
Gas detectors - Performance requirements of detectors for 
flammable gases 

2007 

EN 60079-29-2 * 
Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of 
detectors for flammable gases and oxygen 

2015 

EN 60079-29-3 * 
Gas detectors - Guidance on functional safety of fixed gas de-
tection systems 

2015 

EN 60079-29-4 
Gas detectors - Performance requirements of open path detec-
tors for flammable gases 

2010 

EN 60079-30-1 Sähkösaatot. Yleiset ja testausvaatimukset 2007 

EN 60079-30-2 * 
Sähkösaatot. Soveltamisohjeita suunnitteluun, asentamiseen ja 
kunnossapitoon 

2008 

EN 60079-31 Equipment dust ignition protection by enclosure "t" 2014 

EN 60079-32-2 Electrostatics hazards - Tests 2015 

EN 60079-35-1 
Caplights for use in mines susceptible to firedamp - General 
requirements - Construction and testing in relation to the risk of 
explosion 

2011 

EN 60079-35-2 
Caplights for use in mines susceptible to firedamp - Perfor-
mance and other safety-related matters 

2011 

 

SFS:n julkaisemat räjähdysvaarallisiin tiloihin liittyvät käsikirjat 

Käsikirja Selitys 

SFS-käsikirja 59 
Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. 
Palavat nesteet ja kaasut, 2012, 5. painos 

SFS-käsikirja 161-1 
Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet ja suojausjärjestelmät. 
Osa 1: Laitesuunnittelun perusteet, terminologia, laatujärjestelmän 
soveltaminen, 2004, 1. painos 

SFS-käsikirja 161-2 
Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet ja suojausjärjestelmät. 
Osa 2: Räjähdyssuojausrakenteet muille kuin sähkölaitteille, 2006, 
1. painos 

SFS-käsikirja 604-1 
Räjähdysvaaralliset tilat. 
Osa 1: Määräykset, tilaluokitus ja sähkölaitteiden rakenteet, 2010, 1. 
painos 

SFS-käsikirja 604-2 
Räjähdysvaaralliset tilat. 
Osa 2: Sähköasennukset, tarkastus ja huolto, 2009, 1. painos 

 
  



 

 

LIITE 2. Exi-laitteiden asennus eri tilaluokkiin (Excom) 
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LIITE 5. Drakan JAMAK -kaapelin datalehti
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