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Turvatekniikan keskuksella (TUKES) on valvottavanaan noin 1 000 teollisuuslaitosta, 

joissa on räjähdysvaarallisia tiloja. Olosuhdedirektiivin (1999/92/EY) mukainen kansal-

linen asetus (VNa 576/2003) tuli voimaan 1.9.2003. Asetus koskee uusia räjähdysvaa-

rallisia tiloja välittömästi, kun taas käytössä olevat tilat on saatettava sen mukaisiksi 

30.6.2006 mennessä. Asetus edellyttää, että työnantaja laatii räjähdysvaarallisille tiloille 

räjähdyssuojausasiakirjan ja arvioi kirjallisesti näissä tiloissa käytettävien, ilman Ex-

merkkiä olevien työvälineiden riskin.  

 

Räjähdyssuojausasiakirjan ja kirjallisena tehdyn riskin arvioinnin eräs keskeinen tarkoi-

tus on varmistaa mahdollisten syttymislähteiden laaja-alainen hallinta ja pienentää on-

nettomuusriskiä. Tässä diplomityössä selvitetään, mitä riskin arvioinnin täytyy sisältää 

ja etsitään tehokas menetelmä arvioinnin tekoon. 

 

Kolmelta yritykseltä saatiin tutkittavaksi niiden alalle tyypillinen muu kuin sähkölaite, 

jota käytetään räjähdysvaarallisessa tilassa. Laitteiden tuli olla Ex-merkittömiä ja olla 

ollut käytössä ennen asetuksen voimaan tuloa. Laitteiden ja niiden dokumenttien tutki-

misella testattiin eri menetelmien soveltuvuutta riskin arviointiin. Samalla selvitettiin jo 

käytössä olevien laitteiden turvallisuustaso. Jokaisen pilottitapauksen kohdalla on arvi-

oinnissa menetelty eri tavoin. 

 



 

 

 

Työssä esitellään keskeisimmät menetelmät, joilla riskin arviointi voidaan tehdä. Suosi-

tuksena esitellään ratkaisumalli, jonka avulla voidaan päätellä laitteen tarvitsema ris-

kinarviointimenetelmä. Pilottitapauksia arvioitiin laitteiden sijoituksen ja lukumäärän 

pohjalta. Suosituksena on, että riskin arvioinnissa lähdetään liikkeelle itse laitteesta ja 

sen soveltuvuudesta räjähdysvaaralliseen tilaan. Tällä tavalla pystytään kohdistamaan 

käytössä olevat resurssit paremmin niihin laitteisiin, jotka vaativat tarkemman riskin 

arvioinnin. Pilottitapausten perusteella räjähdysvaaralliseen tilaan tarkoitetut laitteet 

soveltuivat käytettäväksi tarkoitetussa käytössään. Räjähdyssuojausasiakirjaa varten on 

dokumentoitava tiedot niiden käytöstä, mahdollisista syttymislähteistä ja suojaavista 

toimenpiteistä. 



 

ABSTRACT 
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The Safety Technology Authority (TUKES), a state agency subject to the Ministry of 

Trade and Industry, Finland, has about 1,000 industrial plants with hazardous areas un-

der its supervision. The national Decree (576/2003) adopting the EU Directive on the 

safety and health protection of workers at risk from explosive atmospheres 

(1999/92/EC) came into force on 1 September 2003. The Decree applies immediately to 

new hazardous areas, while the existing areas shall be restructured to comply with the 

requirements on 30 June 2006 at the latest. According to the Decree, the employer shall 

ensure that a particular explosion protection document is drawn up and that the risks of 

non-Ex-marked work equipment are evaluated in writing.  

 

One of the essential objectives of the explosion protection document and the written 

evaluation of risks is to assure wide-range control of ignition sources and to decrease 

the risk of accidents. This thesis explains the contents of the evaluation, and finds out an 

effective method to carry out it.   

 

For this purpose, we acquired non-electrical equipment from three companies, one piece 

from each, that are typically used in the hazardous areas of their industry. The devices 

had to be without the Ex marking and been in use before the adoption of the national 

Decree. Different methods of evaluation were tested for suitability by studying the de-



 

 

 

vices and the relevant documents. The safety level of the existing devices was examined 

at the same time. Different methods of evaluation were used for each of the pilot cases.  

 

This thesis presents the most important methods for the evaluation of risks and a rec-

ommended solution to help choose the right evaluation method required for the device. 

The pilot cases were assessed on the basis of the equipment location and number. As a 

recommendation, the evaluation of risks should be started from the device itself and its 

suitability for hazardous areas. This enables a better focusing of the usable resources to 

devices that call for a more detailed evaluation. Based on the pilot case examinations, 

the devices designed for use in hazardous areas were suitable for their intended use. As 

laid down by the Directive, the details of their use, possible ignition sources and the 

relevant protective measures are to be documented for the explosion protection docu-

ment. 
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LYHENNE- JA TERMISTÖLUETTELO 
 

Aktiivinen syttymislähde 

 

 

API 

 

 

 

 

 

ATEX 

 

 

 

 

CEN 

 

 

 

 

CENELEC 

 

 

 

 

EU 

 

 

Ex-tila 

on syttymislähde, joka kykenee sytyttämään räjäh-

dyskelpoisen ilmaseoksen. (SFS-EN 13463-1) 

 

on lyhenne englanninkielisistä sanoista American 

Petroleum Institute. API on Yhdysvaltain hallituk-

sen ja öljynjalostusteollisuuden välinen yhteis-

työelin, joka tekee mm. standardeja sekä standar-

dimaisia ohjeita (recommended practices). 

 

tulee ranskankielisistä sanoista ATmosphere EX-

plosible. ATEX-nimitystä käytetään Euroopan yh-

teisön räjähdysvaarallisten tilojen ja laitteiden di-

rektiiveistä 1994/9/EY ja 1999/92/EY. 

 

on eurooppalainen, kaikki muut paitsi sähkö- ja 

telealan kattava standardisoimisjärjestö, Comité 

Européen de Normalisation/European Committee 

for Standardization. 

 

on eurooppalainen sähköalan standardisoimisjär-

jestö, Comité Européen de Normalisation Electro-

technique/European Committee for Electrotechnical 

Standardization. 

 

tarkoittaa Euroopan unionia, joka on taloudellinen 

ja poliittinen liitto. 

 

ks. Räjähdysvaarallinen tila. 
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Ex-laite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex-merkintä 

 

 

 

 

 

 

 

 

EY 

 

 

 

 

 

 

tarkoittaa direktiivin 94/9/EY mukaan konetta, ko-

jetta, kiinteää tai liikkuvaa laitetta, niiden valvonta- 

ja säätölaitetta ja varoitus- ja estojärjestelmää, joka 

on itsenäisesti tai yhdessä jonkin muun laitteen 

kanssa tarkoitettu käytettäväksi energian tuottami-

seen, siirtämiseen, varastointiin, mittaamiseen, oh-

jaukseen tai muuntamiseen aineiden käsittelemisek-

si ja joka omien mahdollisten syttymislähteidensä 

takia saattaa aiheuttaa räjähdyksen 

 

 

on räjähdyssuojauksen merkintä, josta käy ilmi 

tuotteen laiteryhmä ja –luokka. Merkinnästä voi 

käydä ilmi sovelletut suojausrakenteet sekä lämpö-

tilaluokat. Alla esimerkki merkinnästä: 

 
 

eli Euroopan yhteisö oli ennen vuotta 1967 Euroo-

pan talousyhteisö eli ETY. Koska EY on oikeus-

henkilö, toisin kuin EU, niin kansainväliset sopi-

mukset ja eräät muut viralliset asiakirjat allekirjoit-

taa yhä EY. 
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Itsesyttymislämpötila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOM 

 

Kone 

 

 

 

 

KTM 

 

KTMp 

 

 

LDPE 

 

 

Leimahduspiste 

 

 

 

 

Mahdollinen syttymislähde 

on se alin lämpötila, johon kuumennuttuaan aine 

syttyy itsestään palamaan ja jatkaa palamista ilman 

ulkopuolista lämmönlähdettä, kipinää tai liekkiä. 

Kaasun ja ilman seossuhde, syttymistilan muoto ja 

koko, seoksen lämmitysnopeus sekä koeastian ma-

teriaali voivat vaikuttaa itsesyttymislämpötilaan. 

Muita vaikuttavia tekijöitä ovat syttymisväline ja 

sen lämpötila, katalyyttisten tai muiden läsnä olevi-

en aineiden vaikutus sekä happipitoisuus. 

 

on Euroopan yhteisöjen komissio. 

 

on muulla kuin lihasvoimalla käytettävien toisiinsa 

liitettyjen komponenttien muodostama kokonai-

suus, jossa ainakin yksi osa liikkuu. (VNp 

21.12.1994/1314) 

 

on kauppa- ja teollisuusministeriö. 

 

on kauppa- ja teollisuusministeriön päätös. 

 

 

on lyhenne sanoista low-density polyethylene eli 

pienitiheyksinen polyeteeni. 

 

on nesteen alin lämpötila, jossa nesteen pinnasta 

normaali-ilmanpaineessa erottuu niin paljon höy-

ryä, että se muodostaa pinnan lähellä olevan ilman 

kanssa syttyvän höyry-ilmaseoksen. 

 

on mikä tahansa syttymislähde, joka voi esiintyä 

laitteessa. (SFS-EN 13463-1) 
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Palava aine 

 

 

 

 

 

Räjähdyskelpoisella ilmaseoksella 

 

 

 

 

 

Räjähdysvaarallinen ilmaseos 

 

 

Räjähdysvaarallinen tila 

 

 

 

 

 

 

on ainetta, joka voi muodostaa räjähdyskelpoisen 

ilmaseoksen, jollei sen ominaisuuksien selvittämi-

nen ole osoittanut, että se muodostaessaan seoksen 

ilman kanssa ei kykene itsenäisesti ylläpitämään 

laajenevaa räjähdystä. 

 

tarkoitetaan seosta, jossa toisena osana on normaa-

lipaineinen ilma ja toisena osana on kaasun, höy-

ryn, sumun tai pölyn muodossa olevia palavia ai-

neita ja jossa palaminen leviää syttymisen jälkeen 

koko palamattomaan seokseen. 

 

on seos, josta saattaa muodostua räjähdyskelpoinen 

ilmaseos. 

 

 

on tila, jossa voi esiintyä räjähdyskelpoista il-

maseosta siinä määrin, että erityiset suojelutoimen-

piteet työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 

suojelemiseksi taikka yleisen turvallisuuden ylläpi-

tämiseksi tai henkilö- ja omaisuusvahinkojen estä-

miseksi ovat tarpeen. 
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VNa 

 

VNp 

 

SFS 

 

 

Syttymislämpötila 

 

 

 

 

TUKES 

 

Työväline 

 

on valtioneuvoston asetus. 

 

on valtioneuvoston päätös. 

 

on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, Standar-

disoinnin keskusjärjestö Suomessa 

 

on määrätyissä testiolosuhteissa määritettävä kuu-

mennettavan seinämän alhaisin lämpötila, jossa 

ilman ja kaasu- tai höyrymuodossa olevan palavan 

aineen seos syttyy. 

 

on Turvatekniikan keskus. 

 

on työssä käytettävä kone, väline, muu laite tai niis-

tä asennettu yhdistelmä. 
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SYMBOLIT JA NIIDEN SELITYKSET 
 

SYMBOLI SELITYS YKSIKKÖ 

Ω  pyörimisnopeus r/s 

θ kulmakiertymä rad 

l pituus m 

s matka m 

t aika s 

T jaksonaika s 

v nopeus m/s 
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1 Johdanto 

1.1 Työn lähtökohdat 

 

Suomi liittyi Euroopan unioniin (EU) vuonna 1995. Samalla Suomi sitoutui muutta-

maan omia lakeja, säädöksiä ja asetuksia vastaamaan Euroopan unionin yhteisiä sää-

döksiä eli direktiivejä. EU:n direktiiveistä 1994/9/EY (laitedirektiivi) ja 1999/92/EY 

(olosuhdedirektiivi), jotka koskevat räjähdysvaarallisia (Ex-) tiloja sekä niissä käytettä-

viä koneita ja laitteita, käytetään ATEX-nimitystä. Näiden direktiivien tarkoituksena on 

suojella räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleviä ihmisiä, yhtenäistää EU:n jäsenval-

tioiden Ex-tilojen ja niissä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusvaatimuksia ja 

taata näin Ex-laitteiden vapaa kauppa EU:n alueella. 

  

Laite- ja olosuhdedirektiiveihin perustuvaa lainsäädäntöä on Suomessa ollut vuodesta 

1996 lähtien, jolloin astui voimaan ATEX-laitedirektiiviin pohjautuva asetus 917/1996 

sekä kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 918/1996, joiden siirtymäaika päättyi 

1.7.2003. Valtioneuvoston asetuksella (VNa) 576/2003 on olosuhdedirektiivi saatettu 

kansallisesti voimaan 1.9.2003. Välittömästi se koskee uusia räjähdysvaarallisia tiloja 

sekä ennen asetuksen voimaan tuloa käytössä olleita tiloja, joihin on tehty voimaan tu-

lemisen jälkeen merkittäviä muutoksia tai korjauksia. Ennen 1.9.2003 käytössä olleisiin 

tiloihin vaatimukset tulevat voimaan viimeistään 30.6.2006, johon mennessä niille täy-

tyy laatia räjähdyssuojausasiakirja. 

 

VNa 576/2003 edellyttää, että räjähdyssuojausasiakirjaa varten on kaikki Ex-tilojen 

laitteet ja syttymislähteet kirjattava ylös.  Räjähdyssuojausasiakirjassa täytyy olla perus-

telut miten ja miksi laitteita voidaan turvallisesti käyttää (riskin arviointi). Jos laite on 

tarkoitettu käytettäväksi Ex-tilassa, niin sen valmistaja on arvioinut laitteen mahdolliset 

syttymislähteet jo suunnitteluvaiheessa sekä luokitellut laitteen sopivuuden Ex-tiloihin 

ja varustanut tuotteen asianmukaisin Ex-merkinnöin. Jollei laitteen valmistaja ole erik-

seen ilmoittanut, että tuote soveltuu toimimaan räjähdysvaarallisessa ilmaseoksessa, 

siirtyy vastuu tuotteen räjähdysturvallisuuden varmistamisesta laitteen käyttäjälle.  
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Turvatekniikan keskuksen (TUKES) valvomissa laitoksissa on räjähdysvaarallisissa 

tiloissa edelleen käytössä laitteita, joissa ei ole Ex-merkintää. Tämä voi olla seurausta 

siitä, ettei markkinoilla ole sopivaa Ex-merkinnällä varustettua laitetta tarjolla, tai lait-

teet ovat voineet olla käytössä jo vuosia aiheuttamatta onnettomuutta. Yrityksillä voi 

olla myös itse valmistettuja laitteita, ja he eivät ole välttämättä tietoisia voimassa olevis-

ta säännöksistä. Jos tilat ovat olleet käytössä ennen 1.9 2003, eikä niihin ole tehty muu-

toksia, niin laitteiden ei vielä tarvitse olla hyväksyttyjä tai muuten räjähdyssuojausasia-

kirjassa turvalliseksi todettuja, vaan siirtymäajan puitteissa on nämä saatettava olosuh-

dedirektiivin mukaiseksi. 

 

1.2 Diplomityön tavoitteet 

 

Diplomityössä on tavoitteena selvittää: 

1. Minkälaisia Ex-merkittömiä muita kuin sähkölaitteita on käytössä  

TUKESin valvomien laitoksien Ex-tiloissa. 

2. Arvioida kuinka edellisen kohdan laitteet täyttävät ATEX-

olosuhdedirektiivissä kyseisille laitteille annetut yleiset vaatimukset sekä 

selvittää, kuinka ne tulee huomioida laadittaessa räjähdyssuojausasiakirjaa. 

3. Arvioida millaisilla edellytyksillä ja lisävarmistuksilla näiden laitteiden 

käytön jatkaminen on mahdollista kyseisessä ympäristössä.  

 

Selvityksen toissijaisena tavoitteena on tuottaa hyödyllistä tietoa toiminnanharjoittajille 

räjähdyssuojausasiakirjan laatimista varten. Kaikki yritykset, joilla on räjähdysvaaralli-

sia tiloja, joutuvat laatiman räjähdyssuojausasiakirjan. Työn pääpainotus tulee olemaan 

mekaanisten, hydraulisten sekä pneumaattisten laitteiden mahdollisten syttymislähtei-

den selvittäminen ja arvioiminen. 
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2 Ex-tilan laitevalinnan rajoitteet 

2.1 ATEX-direktiivit 

 

2.1.1 Olosuhdedirektiivi 99/92/EY ja valtioneuvoston asetus 576/2003 
 

Direktiivistä 99/92/EY käytetään myös mm. nimityksiä ATEX-työolodirektiivi, ATEX-

olosuhdedirektiivi, laitosATEX sekä käyttö- ja olosuhdedirektiivi. Siinä säädetään pala-

van nesteen, höyryn, pölyn tai kaasun muodostamien räjähdyskelpoisten ilmaseosten 

aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työtekijöiden turvallisuuden ja 

terveyden suojaamista. Direktiivi asettaa vähimmäisvaatimukset, joita jäsenvaltiossa 

tulee noudattaa. EU:n jäsenmailla on siis oikeus poiketa direktiivin asettamista vaati-

muksista tiukempaan suuntaan, joka saattaa asettaa maan oman teollisuuden eriarvoi-

seen asemaan muissa EU-maissa olevaan teollisuuteen nähden, mutta se ei kuitenkaan 

saa estää tuotteiden vapaata liikkumista. (Malm Timo 2003, s.112) 

 

Suomessa olosuhdedirektiivi on saatettu kansallisesti voimaan valtioneuvoston asetuk-

sella (VNa 576/2003) 1.9.2003. Se koskee 1.9.2003 alkaen välittömästi uusia räjähdys-

vaarallisia tiloja sekä ennen 1.9.2003 käyttöön otettuja tiloja, jos niihin tehdään merkit-

täviä muutoksia tai korjauksia. Koska ATEX-työolosäädökset säätelevät työpaikkojen 

työolosuhteita, vaikuttavat ne myös aikaisemmin käyttöön otettuihin räjähdysvaaralli-

siin tiloihin. Ennen asetuksen voimaan tuloa käytössä olleet tilat on saatettava vaatimus-

ten mukaiseksi viimeistään 30.6.2006. 

 

Työnantaja on VNa 576/2003 4. §:n mukaan velvollinen huolehtimaan työntekijöiden 

terveyden ja turvallisuuden varmistamisesta. Työnantajan täytyy huolehtia siitä, että 

räjähdysvaarallinen tila on sellainen, että työ voidaan tehdä turvallisesti. Räjähdysvaa-

rallisessa tilassa työantajan täytyy varmistaa asianmukainen valvonta vaaran merkityk-

sen arviointia koskevien periaatteiden mukaisesti käyttäen asianmukaisia teknisiä väli-

neitä. Turvallisuuden varmistaminen voidaan toteuttaa siten, että Ex-tiloissa olevat työ-

välineet ja suojausjärjestelmät ovat ATEX-laitedirektiivin 1994/9/EY mukaisia, mikäli 

direktiivi koskee niitä. Mikäli työvälineet on otettu käyttöön ennen VNa 576 voimaan-
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tuloa, voidaan niitä käyttää voimaantulon jälkeenkin, jos työnantaja on kirjallisessa ris-

kin arvioinnissa tai räjähdyssuojausasiakirjassa todennut, että niitä voidaan käyttää tur-

vallisesti räjähdysvaarallisessa ilmaseoksessa, ja että ne täyttävät asetuksen liitteen 2 

kohdan A työvälineitä koskevat vaatimukset. Asetuksen voimaantulon jälkeen ensim-

mäistä kertaa käyttöön otettavissa Ex-tiloissa on käytettävien työvälineiden oltava ase-

tuksen liitteen 2 kohtien A ja B mukaisia. Asetuksessa työvälineillä tarkoitetaan työssä 

käytettäviä koneita, välineitä ja muita laitteita sekä niiden asennettuja yhdistelmiä. 

(VNa 18.6.2003/576, 4-11§) 

 

2.1.1.1 Tilaluokitukset 

 

Olosuhdedirektiivi 1999/92/EY ja sen kansallisesti voimaansaattava valtioneuvoston 

asetus 576/2003 jakavat liitteessä A räjähdysvaaralliset tilat kuuteen eri luokkaan. Luo-

kat 0, 1 ja 2 ovat kaasu-ilmaseoksille ja luokat 20, 21 ja 22 ovat pöly-ilmaseoksille. 

Luokitusperusteena on räjähdyskelpoisten ilmaseoksen esiintymistiheys ja – todennä-

köisyys sekä kesto luokiteltavassa tilassa tai tämän osassa. Ex-tiloissa toteutettavien 

toimenpiteiden laajuus määräytyy tilaluokituksen perusteella. Tilaluokittelu voidaan 

tehdä kokemukseen perustuen ja siinä voidaan käyttää apuna standardeja SFS-EN 

60079–10 ja 50281–3 sekä SFS-käsikirjaa 59 ”Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. 

Palavat nesteet ja Kaasut”. 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (KTMp) palavista nesteistä 15.4.1985/313 

67 §:ssä, joka käsittelee sähkölaiteitta, käsketään noudattamaan tilaluokittelussa kysei-

siä kohteita koskevia standardeja sekä SFS-käsikirjassa 59 annettuja ohjeita. Maahan-

tuotavien laitteistotoimitusten yhteydessä voidaan hyväksyä myös ulkomaisen standar-

din mukainen tilaluokitus, jos se turvallisuustasoltaan on Suomen määräyksiä vastaava. 
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Taulukko 1. ATEX-olosuhdedirektiivin tilaluokkien määritelmät (VNa 

18.6.2003/576, Liite 1) 

Tilaluokka Tilaluokan määritelmä 

0 Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan pala-

van aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatku-

vasti, pitkäaikaisesti tai usein. 

1 Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan pala-

van aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos todennäköisesti 

esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti. 

2 Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan pala-

van aineen muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintymi-

nen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää esiintyes-

sään vain lyhyen ajan. 

20 Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen 

ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein. 

21 Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen 

ilmaseos todennäköisesti esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti. 

22 Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostaman räjähdyskelpoisen 

ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä 

ja se kestää esiintyessään vain lyhyen ajan. 

 

Tässä yhteydessä on huomioitava seuraavat seikat: 

1. Palavien aineiden pölyjen kerrokset, kertymät ja kasaantumat on otettava huomioon, 

samoin kuin muut syyt, jotka saattavat aiheuttaa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen. 

2. Normaalitoiminnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa laitteistoja käytetään suunnitteluar-

vojen sallimissa rajoissa. 

(VNa 18.6.2003/576) 
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2.1.1.1.1 Tilaluokitusesimerkki nesteistä 

 

Esimerkki palavan nesteen Ex-tilasta ja tilaluokituksesta Euroopan yhteisöjen komissi-

on tiedonannon (KOM 2003, 0515) mukaisesti. 

 

 

Kuva 1. Esimerkki 1 palaviin nesteisiin liittyvästä vyöhykejaosta 

 

Kuvassa 1 ulkona oleva palavan nesteen säiliötä täytetään ja tyhjennetään säännöllisesti. 

Säiliössä säilytettävän nesteen leimahduspiste vastaa vuoden keskilämpötilaa, joten voi-

daan olettaa, että säiliön sisäpuolella esiintyy pitkiä aikoja räjähdyskelpoista ilmaseosta. 

Säiliön sisäpuoli luokitellaan vyöhykkeeseen 0, koska siellä voidaan olettaa olevan jat-

kuvasti, pitkäaikaisesti tai useasti räjähdyskelpoista ilmaseosta. EY-komission tiedon-

annossa (KOM 2003, 0515) oleva tilaluokituskuva on virheellinen, koska kuvassa ei ole 

merkitty säiliön sisäpuolta tilaluokkaan 0, eikä kaivoa ole merkattu mihinkään luok-

kaan.  

 

Säiliön yläosassa olevasta paineentasausaukosta voi päästä ilmaan satunnaisesti räjäh-

dyskelpoisia höyryjä. Tästä syystä aukkoa ympäröivä tila luokitellaan vyöhykkeeseen 1. 

Kun höyryt ovat ilmaa raskaampia, ne voivat virrata säiliön ulkopintaa alas ja muodos-



 

 

 

14 

taa vaarallisia räjähdyskelpoisia ilmaseoksia. Tästä syystä säiliötä ympäröivä tila luoki-

tellaan vyöhykkeeseen 2. Itse paineentasausaukon sisäosat kuuluvat tilaluokkaan 0. Säi-

liön vieressä oleva kaivo luokitellaan tilaluokkaan 1, koska höyryt ovat ilmaa raskaam-

pia ja tällöin niiden kertyminen kaivoon on mahdollista. 

 

Säiliön ulkopuolella olevien vyöhykkeiden koot määräytyvät vapautuvien höyryjen en-

nakoidun määrän mukaisesti. Tämä riippuu puolestaan nesteen ominaisuuksista, aukon 

suuruudesta ja täyttö-/tyhjennyskertojen tiheydestä sekä nesteen pinnan korkeuden kes-

kimääräisistä muutoksista. Räjähdysvaarallisten tilojen koko riippuu merkittävästi myös 

luonnollisista tuuletusmahdollisuuksista. (KOM 2003, kohta 3.2.1.1)  

 

2.1.1.1.2 Tilaluokitusesimerkki pölyistä 

 

Esimerkki palavien pölyjen Ex-tilasta ja tilaluokituksesta Euroopan yhteisöjen komissi-

on tiedonannon (KOM 2003, 0515) mukaisesti. 

 

 

Kuva 2. Esimerkki 2 palaviin pölyihin liittyvästä vyöhykejaosta (KOM 2003, kohta 

3.2.1.2) 
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Kuvan 2 piirros esittää myllyä, jossa on käsin täytettävä säiliö, mylly, tuotteen poisto-

aukko sekä suodatin. 

 

Pölyävän ja palavan tuotteen syöttövaiheen aikana voi astian tyhjennysaukon alueelle 

syntyä satunnaisesti pölyn ja ilman muodostama räjähdyskelpoinen seos, jolloin tila 

luokitellaan vyöhykkeeseen 21. 

 

Täyttösäiliötä ympäröivällä alueella voi siivouksesta huolimatta muodostua pölykerty-

miä. Pöly voi esimerkiksi säiliön täytön yhteydessä nousta pyörteinä ilmaan ja muodos-

taa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen. Tila luokitellaan vyöhykkeeseen 22, jos räjähdys-

kelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se 

kestää esiintyessäänkin vain lyhyen aikaa.  

 

Mylly muodostaa täyttösäiliön sisälle pölypilven. Myllystä otetaan jauhettua tuotetta 

jatkuvasti ulos ja se voi aiheuttaa poistosäiliöön räjähdyskelpoisen pölypilven. Tästä 

syystä poistoastia, myllyn sisätilat ja suodattimen pölyinen puoli luokitellaan vyöhyk-

keeksi 20. 

  

Vyöhykkeiden 21 ja 22 koko riippuu käytetyn tuotteen pölynmuodostusominaisuuksis-

ta, siivouksesta sekä pölyn leviämistä rajoittavista teknisistä ratkaisuista. (KOM 2003, 

kohta 3.2.1.2)  

 

2.1.1.2 Räjähdyssuojausasiakirja 

 

Olosuhdedirektiivi velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, että luokitelluista räjäh-

dysvaarallisista tiloista laaditaan räjähdyssuojausasiakirja, ja että se pidetään ajan tasal-

la. Räjähdyssuojausasiakirja on laadittava ennen kuin tiloissa aloitetaan toiminta ja se 

on tarkistettava, jos työskentelytilaa, työvälineitä tai työjärjestelyjä muutetaan, laajenne-

taan tai järjestetään uudelleen merkittävästi. 

 

Räjähdyssuojausasiakirjassa on osoitettava erityisesti, että räjähdysvaara on määritetty 

ja arvioitu, ja että toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet tämän direktiivin tavoitteiden 
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saavuttamiseksi. Asiakirjassa on erityisesti mainittava tilat, jotka on luokiteltu valtio-

neuvoston asetuksen 576/2003 mukaisesti sekä tilat, joissa on luokiteltuihin tiloihin 

liittyvää laitteistoa. Asiakirjassa tulee olla huomioitu, että työvälineet sekä varoituslait-

teet on suunniteltu ja niitä käytetään ja huolletaan siten, että turvallisuus otetaan asian-

mukaisesti huomioon. 

 

Räjähdyssuojausasiakirjan ei tarvitse olla yksi yhtenäinen asiakirja vaan työnantaja voi 

yhdistellä räjähdysvaaraa koskevia olemassa olevia arviointeja, asiakirjoja tai muita 

vastaavia selvityksiä. (Parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/92/EY, 8 artikla) 

 

Räjähdyssuojausasiakirjassa on osoitettava seuraavat asiat: (TUKES 2003, s.13) 

 

1. Räjähdysvaarallisten tilojen toiminnasta vastuussa olevat henkilöt sekä ti-

loissa työskentelevien työntekijöiden määrä. 

2. Ex-tilojen luokittelu sekä niiden pohjapiirustukset, joissa näkyvät poistu-

mistiet. 

3. Toimintojen kuvaus (räjähdysvaaran kannalta olennaiset tiedot). 

4. Tilat, joissa noudatetaan vähimmäisvaatimuksia. 

5. Kuvaus räjähdyskelpoisen ilmaseoksen aiheuttavista aineista ja olosuhteis-

ta, joissa räjähdyskelpoisia ilmaseoksia muodostuu. 

6. Selvitys kuinka työpaikka, työvälineet ja varoituslaitteet on suunniteltu 

asianmukaisesti. 

7. Luettelo laitteista ja työvälineistä, jotka ovat mahdollisia syttymislähteitä. 

8. Luettelo laitteista ja työvälineistä, jotka on tarkoitettu käytettäviksi useissa 

eri räjähdysvaarallisissa tiloissa. 

9. Riskien määrittely ja arviointi (sisältää yhteenvedon riskin arviointien tu-

loksista). 

10. Selvitys toteutetuista turvallisuustoimista. Jaetaan teknisiin ja organisatori-

siin. 

11. Selvitys siitä, kuka vastaa turvallisuustoimenpiteiden toteuttamisesta ja 

kuka räjähdyssuojausasiakirjan päivittämisestä. 
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2.1.2 Laitedirektiivi 94/9/EY ja KTM:n päätös 918/1996 
 

Direktiivistä 94/9/EY käytetään myös nimitystä ATEX-laitedirektiivi. Direktiivi on uu-

den lähestymistavan mukainen, ja näin ollen sen tarkoituksena on mahdollistaa tuottei-

den vapaa liikkuvuus yhteisön alueella. Tähän tavoitteeseen päästään yhdenmukaista-

malla lakisääteisiä turvallisuusvaatimuksia vaarojen vähentämiseen perustuvaa lähes-

tymistapaa noudattaen. Lähestymistavassa pyritään poistamaan tai ainakin minimoi-

maan vaaroja, jotka aiheutuvat tiettyjen tuotteiden käytöstä räjähdysvaarallisessa tilassa 

tai sen yhteydessä. Räjähdysvaarallisen tilan muodostumisen todennäköisyyttä täytyy 

tarkastella jatkuvasti ja pyrkiä ottamaan huomioon kaikki käsittelyn aikana mahdollises-

ti syntyvät toimintaolosuhteet. 

 

ATEX-laitedirektiivi yhdistää maanpinnalla ja kaivoksissa käytettävät laitteet saman 

direktiivin alaisuuteen ja se koskee aikaisemmista säännöistä poiketen myös muita kuin 

sähkölaitteita. (Kämäräinen Pekka 2002, s. 70) 

 

Suomessa on ATEX-laitedirektiiviin perustuvaa kansallista lainsäädäntöä ollut olemassa 

jo vuodesta 1996: asetus 917/1996 ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (KTMp) 

918/1996. Lainsäädännön siirtymäaika päättyi ja velvoitteet tulivat voimaan 1.7.2003. 

Tästä lähtien räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettuja uusia direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvia tuotteita voidaan saattaa EU:n markkinoille, luovuttaa toiselle tai valmistaa 

omaan käyttöön vain, kun ne ovat direktiivin 94/9/EY kansallisesti voimaan saattavan 

lainsäädännön mukaisia. 

 

Jos laitteen valmistaja ei ole erikseen ilmoittanut, että tuote soveltuu ja on tarkoitettu 

toimimaan räjähdysvaarallisessa ilmaseoksessa, siirtyy vastuu tuotteen räjähdysturvalli-

suuden varmistamisesta laitteen käyttäjälle. Käytännössä tuotteen sopivuus käytettäväk-

si räjähdysvaarallisessa ilmaseoksessa ilmaistaan Ex-merkinnällä. (Malm Timo 2003, s. 

112) 
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2.1.2.1 Laiteluokitukset 

 

Räjähdysvaarallisissa tiloissa on laitteet ja suojausjärjestelmät valittava räjähdysvaaral-

lisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä annetussa asetuksessa 

917/1996 säädettyjen luokkien mukaisesti, jollei vaaran selvittämiseen ja sen merkityk-

sen arviointiin perustuvassa räjähdyssuojausasiakirjassa muuta todeta. Asetuksen 

917/1996 1§:ssa mainitaan kauppa- ja teollisuusministeriön antavan vaaran välttämisek-

si tarpeellisia määräyksiä laitteista ja järjestelmistä, kuten KTMp 918/1996 Räjähdys-

vaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä, jonka luokitte-

lu on suoraan otettu laitedirektiivistä, johon myös olosuhdedirektiivissä viitataan. (VNa 

18.6.2003/576, Liite 2 kohta B) 

 

ATEX-laitedirektiivin mukaan laitteet jaetaan ryhmiin I ja II. Ryhmän I laitteet on 

suunniteltu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa kaivoksissa, kuten hiilikaivokset, tai nii-

den maanpäällisissä osissa. Ryhmän II laitteisiin kuuluvat muissa räjähdysvaarallisissa 

tiloissa kuin räjähdysvaarallisissa kaivoksissa tai kaivosten maanpäällisissä osissa käy-

tettäväksi tarkoitetut laitteet. 

 

Ryhmän I laitteet jaotellaan laiteluokkiin M1 ja M2, joita voidaan käyttää olosuhteissa 

joissa esiintyy (M1) tai saattaa todennäköisesti esiintyä (M2) kaivoskaasua ja/tai hiilipö-

lyä. Ryhmä I on Suomessa harvinainen, koska täällä ei ole kaivoksia, joissa esiintyy 

kaivoskaasua tai hiilipölyä. Kaivoskaasua eli metaania vapautuu, kun louhitaan tai 

murskataan esimerkiksi hiiltä. Suomessa hiilikaivoksiin verrattavia paikkoja, joissa tar-

vitaan ryhmän I laitteita, voisivat olla maanalaiset hiilivarastot.  

 

Olosuhdedirektiivi koskee Suomessa käytännössä tiloja, joissa käytetään ryhmän II lait-

teita, jotka jaotellaan luokkiin 1, 2 ja 3. Laiteluokan 1 laitteille on tiukimmat vaatimuk-

set ja vastaavasti laiteluokan 3 laitteille on löysemmät vaatimukset. 
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Taulukko 2. Ryhmän II laitteiden vaatimusluokat 

Laiteluokka Vaatimukset 

      1 Erittäin korkea turvallisuustaso 

– Ilman ja palavan kaasun, höyryn, sumun tai pölyn muodostama räjäh-

dyskelpoinen seos on jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai toistuvasti läsnä. 

– Laitteen kyettävä toimimaan räjähdyskelpoisessa ilmaseoksessa myös 

laitteen harvinaisissa häiriötilanteissa siten, että: 

yksittäinen suojauskeino on varmennettu, 

vaadittu turvallisuus säilyy myös kahden toisistaan riippu-

mattoman vian seurauksena. 

      2 Korkea turvallisuustaso 

– Ilman ja palavan kaasun, höyryn, sumun tai pölyn muodostama räjäh-

dyskelpoinen seos esiintyy todennäköisesti. 

– Laitteen tarvittava turvallisuustaso säilyy myös ennakoitavissa olevien 

toistuvien häiriöiden ja laitteen toimintavikojen aikana. 

      3 Normaali turvallisuustaso 

– Ilman ja palavan kaasun, höyryn, sumun tai pölyn muodostama räjäh-

dyskelpoinen seoksen esiintyminen on todennäköinen, mutta esiintyy 

vain harvoin ja lyhytaikaisesti. 

– Laitteen tarvittava turvallisuustaso säilyy normaalitoiminnan aikana. 

 

Laiteluokan 1 laitteita voidaan käyttää kaikissa tilaluokitelluissa tiloissa. 

Laiteluokan 2 laitteita voidaan käyttää tilaluokkiin 1, 21, 2 tai 22 kuuluvissa tiloissa. 

Laiteluokan 3 laitteita voidaan käyttää tilaluokkiin 2 tai 22 kuuluvissa tiloissa. 

(VNa 18.6.2003/576) (KTMp 27.11.1996/918, Liite I ja II) 
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2.2 Standardit 

 

Räjähdykseneston perusstandardina on ATEX-laitedirektiiviin liittyvä kaksiosainen 

SFS-EN 1127. Standardissa esitetään direktiivin olennaisia vaatimuksia ja suunnittelu-

periaatteita. Standardin ensimmäinen osa SFS-EN 1127-1 käsittelee ryhmän II laitteita 

ja SFS-EN 1127-2 vastaavasti ryhmän I eli kaivoslaitteita. Standardi koskee kaikkia 

laitteita. (Malm Timo 2003, s. 115) 

 

Laitteiden valmistuksen kannalta tärkeitä standardeja ovat laitteiden suunnittelussa ja 

rakentamisessa sovellettavat räjähdyssuojausmenetelmiä ja rakenteita käsittelevät stan-

dardit SFS-EN 50000-sarja sähkölaitteille ja muille kuin sähkölaitteille on EN 13463-

sarja. (Malm Timo 2003, s. 120)  

 

Tässä diplomityössä ei paneuduta sähkölaitteisiin, vaan keskitytään muihin kuin sähkö-

laitteisiin. Sähkölaitteiden standardisarja on toiminut esikuvana muiden kuin sähkölait-

teiden standardisarjalle, joten sähkölaitteiden standardisarjan rakenne ja pääkohdat esi-

tellään, niitä käsittelevässä kohdassa 2.2.3. 

 

2.2.1 Räjähdysvaaralliset tilat sekä räjähdysten esto ja suojaus  
 

Eurooppalainen standardi SFS-EN 1127 Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdysten esto ja 

suojaus jakautuu kahteen osaan. Standardin ensimmäinen osa käsittelee Ex-tilojen lait-

teita ja toinen osa käsittelee erityisesti kaivoskäytössä laiteluokkien M1 ja M2 laitteita. 

Kohdassa 2.1.2.1 on käyty laiteryhmät ja -luokat läpi. Koska tässä työssä ei perehdytä 

laiteryhmän I kaivoslaitteisiin, ei standardia SFS-EN 1127-2 käsitellä tässä yhteydessä 

enempää. 

 

SFS-EN 1127-1 Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdyksen esto ja suojaus. Osa 1: Perus-

käsitteet ja menetelmät julkaistiin kansallisena standardina vuonna 1998 ja eurooppalai-

sena standardina edellisenä vuonna. Tässä standardissa määritetään yleiset suunnittelu- 
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ja rakennusmenetelmät auttamaan suunnittelijoita ja valmistajia saavuttamaan turvalli-

suus räjähdystä vastaan laitteiden, suojausjärjestelmien ja komponenttien suunnittelun 

avulla. Standardissa käydään läpi vaaran tunnistamista, riskin arviointia sekä riskien 

poistamista ja minimointia. 

 

Diplomityön kannalta olennaisin osa standardissa on riskien arvioiminen sekä riskien 

poistaminen tai pienentäminen. Vanhoihin, jo käytössä oleviin laitteisiin, voidaan käyt-

tää hyvin pitkälle vastaavia menetelmiä riskien tunnistamiseen kuin uusien suunnittelus-

sa, ja myös havaittujen riskien pienentämiseen voidaan käyttää osittain samoja mene-

telmiä kuin uusia laitteita suunniteltaessa. 

 

 

Kuva 3. SFS-EN 1127-1 Standardin mukainen räjähdyksen eston ja suojauksen 

periaate. (Kämäräinen Pekka 2002, s. 85)

Vaaran tunnistaminen 
 sisältää mm: 

• Palamisominaisuudet 

• Syttymisominaisuudet 

• Räjähdyskäyttäytyminen 

 

Riskin poistaminen tai minimointi 
 sisältää mm: 

• Räjähdyskelpoisen ilmaseoksen 

välttäminen tai vähentäminen 

• Räjähdysvaarallisten tilojen luo-

kittelu 

• Aktiivisten syttymislähteiden vält-

tämiseen perustuvia vaatimuksia 

• Suunnittelua ja rakennetta koske-

vat vaatimukset räjähdyksen vai-

kutusten vähentämiseksi 

• Varautuminen hätätilanteisiin 

Käyttöä koskevat tiedot 
 sisältää mm: 

• Laitteita koskevat tiedot 

• Räjähdyksen estämistä koskevat 

tiedot 

• Laitteen asettamat pätevyysvaati-

mukset ja koulutus 

Riskin arviointi 
sisältää mm: 

• Räjähdyskelpoisen ilmaseoksen 

määrän ja esiintymisen todennäköi-

syyden määrittäminen 

• Aktiivisten syttymislähteiden ole-

massaolon määrittäminen 

• Räjähdyksen mahdollisten seuraus-

ten arviointi 
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2.2.2 Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet 
 

Eurooppalaisen standardin SFS-EN 13463 ensimmäinen suomenkielinen osa SFS-EN 

13463-1 Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Osa 1: Perusmenetelmä 

ja vaatimukset käsittelee räjähdysvaarallisissa ilmaseoksissa käytettäviksi tarkoitettujen 

muiden kuin sähköllä toimivien laitteiden suunnittelua, rakentamista, testausta ja mer-

kitsemistä koskevia perusmenetelmiä ja vaatimuksia. Vaarallinen ilmaseos voi olla lait-

teen sisällä tai laite voi toimia tilassa, jossa sijaitsee räjähdysvaarallinen ilmaseos. Sar-

jan muut osat 2-8 käsittelevät erityyppisiä räjähdyssuojausrakenteita. 

 

Heinäkuussa 2004 on SFS-EN 13463-sarjan standardisoinnin tilanne seuraavanlainen. 

 

Osa 1: Perusmenetelmä ja vaatimukset valmistui eurooppalaiseksi standardiksi 2001 ja 

siihen tehtiin 2002 korjauksia. Suomalainen SFS-EN standardi perustuu tähän korjat-

tuun standardiin ja se julkaistiin loppuvuodesta 2002. 

 

Osa 5: Suojaus rakenteellisella turvallisuudella on julkaistu eurooppalaisena standardi-

na joulukuussa 2003 ja 31.5.2004 kansallisena standardina. Koska standardin suomen-

kielisen version käännös on valmistunut heinäkuun alussa, on se saatavilla todennäköi-

sesti syksyllä 2004. 

 

Osa 8: Suojaus nesteeseen upottamalla on julkaistu syyskuussa 2003 eurooppalaisena 

standardina ja 29.03.2004 kansallisena SFS-EN-standardina. 

 

Osa 2: Suojaus virtausta rajoittavalla koteloinnilla on jo edennyt äänestysvaiheeseen, 

joten voidaan olettaa sen olevan noin vuoden sisällä valmis ratifioitavaksi ja julkaista-

vaksi. Saatavilla ehdotuksena prEN 13463-2. 

 

Osista 3: Suojaus räjähdyspaineen kestävällä koteloinnilla ja 6: Suojaus syttymislähtei-

den valvonnalla, on saatu ensimmäiset ehdotukset valmiiksi ja ne ovat CEN-

lausuntokierroksella. Saatavilla ehdotuksina prEN 13463-3 ja -6. 
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Osasta 4: Suojaus luontaisesti turvallisella rakenteella on saatavana ensimmäinen luon-

nos, joka etenee CEN-lausuntokierrokselle todennäköisesti syksyllä 2004. 

 

Osasta 7: Suojaus paineistetulla rakenteella on laadintavaiheessa, eikä siitä ole saatavil-

la vielä edes luonnosta. 

 

 

Taulukko 3. Muita kuin sähkölaitteita koskevan EN 13463-sarjan räjähdys-

suojaustyypit (Kämäräinen Pekka 2002, s. 86) 

 

Standardi  Tunnus-

kirjain 

Nimitys Saavutettavat laiteluokat 

EN 

13463-1  

- Perusmenetelmä ja vaatimukset  Tietyin edellytyksin luo-

kat 1,2,3,M1,M2 

EN 

13463-2  

fr Suojaus virtausta rajoittavalla ko-

teloinnilla  

3G 

EN 

13463-3  

d Suojaus räjähdyspaineen kestäväl-

lä koteloinnilla  

2,3 sekä M2 

EN 

13463-4 

g Suojaus luontaisesti turvallisella 

rakenteella  

2,3 sekä M2 

EN 

13463-5 

c Suojaus rakenteellisella turvalli-

suudella  

1,2,3 sekä M2 

EN 

13463-6 

b Suojaus syttymislähteiden valvon-

nalla 

1,2,3 sekä M2 

EN 

13463-7 

p Suojaus paineistetulla rakenteella  2,3 sekä M2 

EN 

13463-8 

k Suojaus nesteeseen upottamalla  1,2,3 sekä M1,M2 
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2.2.3 Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet 
 

Standardi EN 50014, joka mahdollisesti korvataan pian standardilla EN 60079-0, käsit-

telee sähkölaitteiden valmistuksen ja suunnittelun kannalta olennaisia asioita, kuten rä-

jähdyssuojausmenetelmiä ja –rakenteita. Tässä diplomityössä ei käsitellä yksityiskohtai-

sesti sähkölaitteita tai niiden standardeja. 

 

Taulukko 4. Sähkölaitteita koskevan EN 50014-sarjan räjähdyssuojaustyypit 

(Kämäräinen Pekka 2002, s. 86) 

 

Standardi  Tun-

nuskir-

jain 

Nimitys Saavutettavat 

laiteluokat 

EN 50014:1997  - Yleiset vaatimukset - 

EN 50015:1998 o Öljytäytteinen rakenne 2 

EN 50016:2002 p Paineistettu rakenne 2 

EN 50017:1998 q Hiekkatäytteinen rakenne 2 

EN 50018:2000 d Räjähdyspaineen kestävä kotelointi 2, M2 

EN 50019:2000 e Varmennettu rakenne 2, M2 

EN 50020:2002 i Luonnostaan vaaraton rakenne 1,2,M1, M2 

EN 50021:1999 n Räjähdyssuojaustyyppi ’n’ 3 

EN 50028:1987 m Massaan valaminen 2 

EN 50039:1980 i Luontaisesti turvalliset sähköjärjestelmät 1,2 , M1, M2 

EN 50284:1999 - Laiteluokan 1G laitteita koskevat periaat-

teet 

1G 

EN 50303:2000 - Laiteluokan M1 kaikkia laitteita koskevat 

periaatteet (myös muut kuin sähkölaitteet) 

M1 

EN 50281-1-

1:1998 

- Koteloinnin pölyntiiveys ja pintalämpöti-

lan rajoitus (pölyvaarallisten tilojen säh-

kölaitteet) 

1,2,3 

 



 

 

 

25

2.3 Muut vaatimukset ja määräykset 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (KTMp) palavista nesteistä 15.4.1985/313 

annetaan määräyksiä palavien nesteiden varastoinnista, valmistuslaitoksen ja teknillisen 

käyttölaitoksen, kuten maalaamo, sijoituksesta sekä rakenteesta ja varustelusta. Saman 

päätöksen 67 §:ssä, joka käsittelee sähkölaiteitta, käsketään noudattamaan tilaluokitte-

lussa kyseisiä kohteita koskevia standardeja sekä SFS-käsikirjassa 59 Räjähdysvaaral-

listen tilojen luokittelu. Palavat nesteet ja Kaasut annettuja ohjeita. Maahantuotavien 

laitteistotoimitusten yhteydessä voidaan hyväksyä myös ulkomaisen standardin mukai-

nen tilaluokitus, jos se turvallisuustasoltaan on Suomen määräyksiä vastaava.  

 

Konedirektiivi (392/89/EEC) saatettiin Suomessa kansallisesti voimaan Valtioneuvos-

ton päätöksellä koneiden turvallisuudesta (VNp 1314/94), jonka jälkeen sitä on täyden-

netty Valtioneuvoston asetuksella 1104/1999 ja päätöksellä 765/2000. Konedirektiivin 

ja Valtioneuvoston päätöksessä on molemmissa liitteen I kohdassa 1.5.7 Räjähdysvaara 

edellytys, että kone on suunniteltava siten, että vältetään kaikki räjähdysvaarat, joita itse 

kone tai siinä tuotetut tai käytetyt kaasut, nesteet, pölyt, höyryt tai muut aineet aiheutta-

vat. Tämä on edellyttänyt, että valmistaja huomioi koneissaan seuraavat asiat: 

 

1. Vältetään aineiden vaaralliset pitoisuudet. 

2. Estetään räjähtävän kaasuseoksen syttyminen. 

3. Rajoitetaan mahdollisen räjähdyksen vaikutus sellaiseksi, että se ei vaa-

ranna ympäristöä. 

 

Suomessa on siis jo 1.1.1995 alkaen räjähdysvaara huomioitu myös mekaanisten sytty-

mislähteiden osalta, jos kone on nimenomaan tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaaralli-

sessa ympäristössä. Tällaisen laitteen suhteen voidaan olettaa myös, että valmistaja on 

omalta osaltaan arvioinut turvallisuuden ja suunnitellut laitteen sen mukaisesti. Tämä 

tietenkin edellyttää, että valmistaja on tiennyt velvollisuuksistaan. Konedirektiiviin on 

tulossa muutoksia kesällä 2004, mutta niiden saattaminen voimaan kansallisessa lain-

säädännössä vie todennäköisesti vuosia. 
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SFS-EN 1050 Koneturvallisuus. Riskin arvioinnin periaatteet on vahvistettu 10.3.1997 

ja siihen on tehty korjauksia myöhemmin samana syksynä. Standardi esittää yleiset pe-

riaatteet riskin arvioinnille, jolla yhdistetään tietoja ja kokemuksia koneiden suunnitte-

lusta, käytöstä, tapahtumista, tapaturmista ja vahingoista riskien arvioimiseksi koneen 

elinaikana. Standardi jakaa riskin arvioimisen kahteen osaan: riskianalyysiin ja riskien 

merkityksen arvioimiseen. Riskianalyysillä saadaan tietoja, joita tarvitaan riskin merki-

tyksen arvioinnissa, mikä puolestaan tekee mahdolliseksi päätöksenteon koneen turval-

lisuudesta. Riskin arviointi perustuu harkinnanvaraisiin päätöksiin. Standardi on tarkoi-

tettu huomattavasti kokonaisvaltaisempaan riskin arviointiin kuin olosuhdedirektiivi, 

VNa 576/2003 ja räjähdyssuojausasiakirja edellyttävät. 

 

Vuoden 2005 aikana ilmestyy uusi laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsitte-

lyn turvallisuudesta. Uusi laki korvaa vuonna 1953 annetun lain räjähdysvaarallisista 

aineista ja siihen sisältyy muutosehdotus kemikaalilain muuttamisesta. Laki sisältäisi 

kaikkien vaarallisten kemikaalien, palo- ja räjähdysvaarallisten sekä terveydelle ja ym-

päristölle vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevat säännök-

set, joten se muuttaa tässä diplomityössä käytettyjen lähdetietojen nimiä ja varmaan 

sanamuotoakin jonkin verran. Sisällön osalta tietojen ei pitäisi kuitenkaan muuttua mer-

kittävästi. 
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3 Mahdolliset syttymislähteet ja niiltä suojautuminen 
 

3.1 Syttymislähteet 

 

Riskin arvioinnin yhtenä tarkoituksena on tunnistaa sellaiset mahdolliset syttymisläh-

teet, jotka voivat laitteen toiminnan aikana muuttua aktiivisiksi syttymislähteiksi. Syt-

tymislähteet luokitellaan niiden esiintymistodennäköisyyden mukaan. Jos aktiivisen 

syttymislähteen todennäköisyyttä ei voida arvioida, on oletettava syttymislähteen olevan 

koko ajan aktiivinen. 

 

Tässä yhteydessä on lueteltu tyypillisiä muiden kuin sähkölaitteiden syttymislähteitä. 

Itse työn kannalta huomio kohdistuu kuumiin pintoihin ja mekaanisiin kipinöihin, kui-

tenkaan staattista sähköä, itsekuumentumista ja adiabaattista puristusta unohtamatta. 

Sähkölaitteiden syttymiskohteita käsitellään yleisemmällä tasolla. 

 

3.1.1 Kuumat pinnat 
 

Räjähdyskelpoinen ilmaseos voi syttyä koskettaessaan kuumaa pintaa, jonka lämpötila 

ylittää räjähdyskelpoisen ilmaseoksen syttymislämpötilan. Sen lisäksi, että kuuma pinta 

itse voi toimia syttymislähteenä, voi kuuman pinnan kanssa kosketuksissa oleva pöly-

kerros tai palava kiinteä aine toimia räjähdyskelpoisen ilmaseoksen syttymislähteenä. 

 

Kuuman pinnan sytyttämiskyky kasvaa lämpötilan ja pinnan kasvaessa, myös pinnan 

muodolla on merkitystä. Kuperapintaisilla kappaleilla tarvitaan korkeampi lämpötila 

syttymisen kuin koverapintaisilla. Kosketusajallakin on merkityksensä syttyvyyteen, jos 

räjähdyskelpoinen ilmaseos virtaa kuuman pinnan ohi, syttymiseen voidaan tarvita kor-

keampi pintalämpötila. Kosketusajan ollessa pitkä voi tapahtua esireaktioita, kuten kyl-

miä liekkejä, joiden seurauksena voi syntyä helpommin syttyviä hajoamistuotteita. 
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 Jos kuumat pinnat voivat joutua kosketuksiin räjähdyskelpoisen ilmaseoksen kanssa, on 

varmistettava tietty turvaväli pinnan suurimman mahdollisen lämpötilan ja räjähdyskel-

poisen ilmaseoksen syttymislämpötilan välillä. Tämä noudatettava turvaväli riippuu 

määritellystä vyöhykkeestä ja määräytyy standardin SFS-EN 1127-1 mukaisesti. 

 

Standardi SFS-EN 1127-1 käsittelee yksityiskohtaisesti eri tila- ja laiteluokissa sallitta-

via pintalämpötiloja. Mutta yksinkertaistetusti kaasu-ilma- tai höyry-ilmaseoksissa suu-

rin sallittu pintalämpötila on 80 % seoksen minimisyttymislämpötilasta (°C). Vastaavas-

ti pölytiloissa lämpötila ei saa ylittää 2/3 mahdollisesti ilmenevän pölypilven syttymis-

lämpötilasta (°C). Pölytiloissa pinnoille, joille voi kertyä pölyä, on lämpötilan oltava 

varmuusvälin (usein 75K) verran matalampi kuin paksuimman mahdollisen pölykerrok-

sen minimisyttymislämpötila. Erikoistapauksissa voidaan edellä mainitut lämpötilarajat 

ylittää, jos tiedetään varmasti, ettei syttymistä tapahdu. 

 

Tavallisia syttymislähteinä toimivia kuumia pintoja ovat erilaiset lämpöpatterit ja kuu-

mennuskierukat, jotka lämpenevät jo normaalitoiminnassa ja saattavat ylikuumentua 

hetkellisesti esimerkiksi materiaalivirtojen häiriön takia tai säätöjärjestelmän vikaantu-

essa. Mekaanista energiaa lämmöksi muuttavissa laiteissa, kuten kitkakytkimissä ja me-

kaanisissa jarruissa saattaa pintalämpötilat normaalitoiminnan aikana kohota hetkelli-

sesti niin suureksi, että ne voivat toimia syttymislähteenä. Vikatilanteiden yhteydessä 

saattaa kitka aiheuttaa laakereiden, tiivisteiden tai muiden liikkuvien osien kuumentu-

misen korkeisiin pintalämpötiloihin, joissakin tapauksissa hyvinkin nopeasti. Kemialli-

set reaktiot esimerkiksi puhdistuksen yhteydessä saattavat aiheuttaa pintalämpötilan 

nousemisen. (Malm Timo 2003, s. 116)  

 

3.1.2 Mekaaniset kipinät 
 

Raapaisu, isku ja hankaus, esimerkiksi hionnan yhteydessä, voi aiheuttaa kipinöitä. 

Nämä kipinät voivat sytyttää palavia kaasuja ja höyryjä sekä tiettyjä sumun ja ilman tai 

pölyn ja ilman seoksia (erityisesti metallipölyn ja ilman seoksia). Kipinät voivat aiheut-

taa pölykertymiin myös kyteviä pesäkkeitä, jotka saattavat kehittyä räjähdyskelpoisen 

ilmaseoksen sytyttäviksi syttymislähteiksi. 
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Vieraiden esineiden, kuten kivien tai metallinkappaleiden, joutuminen laitteisiin tai nii-

den osiin on otettava huomioon mahdollisena kipinöitä aiheuttavana tekijänä. Kevytme-

talleista titaani ja zirkonium voivat aiheuttaa sytyttäviä kipinöitä minkä tahansa riittävän 

kovan aineen kanssa iskun tai kitkan seurauksena, vaikka ruostetta ei esiintyisikään.  

Syttymiskelpoisten raapaisu- ja iskukipinöiden syntymistä voi välttää valitsemalla vaa-

rattomia materiaaliyhdistelmiä laitteisiin. Hapettuneiden rautametallien ja kevytmetalli-

en (esim. alumiinin tai magnesiumin) tai niiden seosten väliset iskut voivat aiheuttaa 

runsaasti lämpöä synnyttävän termiittireaktion, joka toimii syttymislähteenä. SFS-EN 

1127-1 mukaan seoksia, joissa on yli 10 % alumiinia tai pinnoitteet joissa on yli 25 % 

alumiinia voivat aiheuttaa kipinöintiä rautaoksidin (ruosteen) kanssa. SFS-EN 13463-1 

käsittelee kohdassa 8, kuinka paljon mitäkin kevytmetallia saa olla rakenteen ulkoisissa 

rakenteissa. Ryhmän II laiteluokalle 3 ei ole erityisvaatimuksia, laiteluokassa 2 saa olla 

korkeintaan 7,5 % materiaalin massasta magnesiumia ja laiteluokassa 1 on rajoitettu 

alumiinin, magnesiumin, titaanin ja zirkoniumin yhteispitoisuus. Kevytmetallit voidaan 

joissain tapauksissa pinnoittaa, jotta vältetään suora kosketus ruosteeseen. Jos pinnoite 

on sähköä johtamaton, on huolehdittava siitä, ettei kappaleeseen muodostu staattista 

sähköä. Standardissa 1127-1 todetaan kuitenkin, että teollisuudessa tapahtuneiden häiri-

öiden analysointi on osoittanut, ettei alhaisilla kehänopeuksilla ole sellaista vaaraa, että 

mekaanisesti syntyvät kipinät sytyttäisivät pöly-ilmaseoksen. Alhaisella kehänopeudella 

tässä yhteydessä tarkoitetaan nopeutta, joka on alle 1 m/s, mikä tarkoittaa halkaisijaltaan 

100 mm kehällä noin 3 r/s. 

 

SFS-EN 1127-1 mukaan laitteissa ei saa olla sellaisia komponentteja, jotka voivat saada 

aikaan syttymisen kitkasta, iskusta tai hankauksesta syntyvistä kipinöistä. Tämä koskee 

laiteluokassa 1 ja 2 normaalitoimintaa sekä virhetoimintoja. Laiteluokan 3 laitteissa 

kipinöitä ei saa syntyä normaalitoiminnan aikana. Kaikkia laiteluokkia koskee se, ettei 

niissä saa olla mitään mikä aiheuttaa mekaanisen kipinän, jos räjähdyskelpoinen il-

maseos sisältää asetyleeniä, rikkihiiltä, vetyä, rikkivetyä tai eteenioksidia. (Malm Timo 

2003, s. 116)  
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3.1.3 Adiabaattinen puristus ja paineiskut  
 

Adiabaattisessa tai lähes adiabaattisessa puristuksessa tai paineiskussa voi syntyä niin 

korkeita lämpötiloja, että räjähdyskelpoinen ilmaseos (tai pölykerros) voi syttyä. Läm-

pötilan nousu riippuu pääasiassa painesuhteesta eikä paine-erosta.. Esimerkiksi paine-

putkissa tai säiliössä voi tapahtua räjähdys puristumisen aiheuttaman syttymisen seura-

uksena. Paineiskuja aiheutuu esimerkiksi korkeapaineisen kaasun päästessä äkillisesti 

putkistoon. Tällöin paineisku etenee alemman paineen alueita kohti ääntä nopeammin. 

Kun putkien mutkat, supistukset, liitoslaipat, suljetut venttiilit jne. muuttavat paineisku-

jen suuntaa tai heijastavat niitä, voi seurauksena olla hyvin korkeita lämpötiloja.  

 

Hyvin hapettavia kaasuja sisältävät laitteet voivat olla aktiivisia syttymislähteitä 

adiabaattisen puristuksen, paineiskun tai pelkän virtauksen seurauksena, koska linjas-

tossa olevat epäpuhtaudet, tiivisteet tai voiteluaineet voivat syttyä ja johtaa laitteiston tai 

sen komponentin tuhoutumiseen. Kuumenneet osat voivat sytyttää ympäröivän räjäh-

dyskelpoisen ilmaseoksen. 

 

Standardin 1127-1 mukaan laiteluokan 1 laitteissa on vältettävä prosesseja, jotka voivat 

aiheuttaa kokoonpuristumista tai paineiskuja. Tämän on oltava varmistettu myös harvi-

naisissa virhetoiminnoissa. Laiteluokassa 2 sallitaan harvinaisten virhetoimintojen aika-

na prosesseja, joissa tapahtuu adiabaattista puristusta tai paineiskuja. Laiteluokan 3 on 

normaalitoiminnan aikana estettävä paineiskut tai kokoonpuristumiset, jotka voisivat 

sytyttää räjähdyskelpoisen ilmaseoksen. 

 

Yleensä vaaraa aiheuttavan kokoonpuristumisen tai paineiskujen esiintyminen voidaan 

estää, jos esimerkiksi järjestelmän osien väliset luistit tai venttiilit voidaan avata vain 

hitaasti tai paine-ero voidaan tasata muuten hitaasti silloin, kun niiden eri puolilla olevi-

en järjestelmän osien suhteellinen paine-ero on suuri. (Malm Timo 2003, s. 117)  
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3.1.4 Staattinen sähkö 
 

Staattisen sähkön aikaansaamat haitat ilmenevät palo- ja räjähdysvaarana, elektroniik-

kahäiriöinä sekä ihmisille epämiellyttävinä sähköiskuina. Staattista sähköä muodostuu, 

kun eri aineiden atomien välillä siirtyy elektroneja aiheuttaen aineiden tai kappaleiden 

välille potentiaalieron. Elektronien siirtymistä pääsee tapahtumaan aineiden ja kappalei-

den välisen kosketuksen ja irtoamisen seurauksena. Myös ulkoinen sähkökenttä tai joh-

tuminen, voi varata aineen tai kappaleen. Varautuminen tapahtuu yleensä pienellä vir-

ranvoimakkuudella, mutta siitä voi seurata jopa kymmenien tuhansien volttien potenti-

aaliero, joka riittää sytyttämään räjähdyskelpoisen seoksen. Varaus voi siirtyä virtaavas-

ta aineesta huonosti sähköjohtavaan aineeseen tai hyvin johtavaan kappaleeseen, joka 

on eristetty. (VTT Tuotteet ja tuotanto 2003) (Viheriäkoski Tomi 2001, s.13–14) 

 

Staattisen sähkövarauksen suuruus riippuu mm. kosketuksissa olleiden materiaalien 

laadusta ja yhdistelmästä, aineiden sähkönjohtokyvystä, kosketuskohtien pinta-alasta ja 

määrästä sekä pintojen irtoamisnopeudesta. (Viheriäkoski Tomi 2001, s.15) 

 

Nesteet voivat varautua, jos niissä on toista nestettä pisaroina seassa sekä törmätessään 

esteeseen tai hajautuessaan pieniksi pisaroiksi. Mitä huonommin neste johtaa sähköä, 

sitä helpommin se varautuu. 

 

Pölyt voivat varautua osuessaan pintoihin. Pölyt ja jauheet voivat varautua esimerkiksi 

kaatamisen tai seulonnan yhteydessä. Mikäli jauhetta on palavien kaasujen kanssa sa-

massa ilmaseoksessa, se voi muodostaa erittäin vaarallisen hybridiseoksen, joka saattaa 

syttyä hyvinkin pienellä energialla. 

 

Staattista sähköä voi muodostua puhtaan kaasun tai sen seoksen virtauksesta. Kaa-

suseoksessa voi olla varautuneita hiukkasia, jotka saavat aikaan voimakkaan varauksen 

kuten vesihöyry ja hiilihappo. Ruiskumaalauksessa on esimerkiksi tahallisesti pisaroita 

kaasuvirassa, jotka ovat erittäin herkkiä varautumaan.  
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Voimakkaissa kiinteiden aineiden toisistaan erkaantumisissa saattaa myös muodostua 

staattista sähköä, kuten kiilahihnakäytöissä. Sähköä johtavilla kiinteillä maasta eriste-

tyillä kappaleilla voi olla suuria kapasitansseja, jolloin staattisen varauksen muodossa 

varastoituva energiakin saa suuria arvoja. Kahden kiinteän kappaleen varautumisessa 

kappaleiden välisen kontaktin laadulla on suuri merkitys. Erkanevat varaukset ovat ta-

vallisesti sitä suurempia, mitä lähempi kontakti ja mitä suurempi kitka kappaleiden vä-

lillä on. Tämän vuoksi tasaiset pinnat varautuvat enemmän kuin epätasaiset pinnat.  

 

Kaasut ja höyryt ovat helpoimmin staattisen sähkön sytytettävissä, mutta staattisen säh-

kön purkaustavalla on merkitystä syttymisherkkyyteen. Kahden terävän kappaleen välil-

lä tapahtuvan purkauksen reitti voi olla hyvin yhtenäinen, jolloin siihen syntyy hel-

poimmin suuren energian omaava plasmakanava. Jos kipinöinti on hajanaista, kuten 

mahdollisesti terävän kappaleen ja tason välillä voi olla, ei plasmakanavaa synny. 

 

Staattisen sähkön purkaukset voivat toimia syttymislähteenä myös silloin, kun ne eivät 

ole sähkölaitteiston osia.  Johtamattomilla aineilla, joihin kuuluvat useimmat muovit ja 

eräät muut aineet, varautuneiden osien huiskupurkaukset ovat mahdollisia ja erityista-

pauksissa nopeissa erkaantumistapahtumissa (esim. telojen yli liikkuvat kalvot ja käyt-

töhihnat) tai johtavien ja johtamattomien aineiden yhdistelmissä, myös jatkuvat huisku-

purkaukset ovat mahdollisia. Myös massatavaran kartiopurkauksia tai pilvipurkauksia 

voi esiintyä.  

 

Staattiselta sähköltä tärkein suojaustoimenpide kaikissa laiteluokissa on SFS-EN 1127-1 

kohdan 6.4.7 mukaan kaikkien johtavien osien yhteenkytkentä ja maadoittaminen, jos 

kaikki laitteet ovat sähköjohtavia. Tämä suojaustoimenpide ei kuitenkaan ole riittävä, 

jos mukana on sähköä johtamattomia aineita. Sähköä johtamattomien aineiden kanssa 

täytyy välttää mahdollista vaaraa aiheuttavalle tasolle asti tapahtuvaa varautumista. 

 

3.1.5 Lämpöä synnyttävät reaktiot 
 

Aineet voivat kuumentua eksotermisessa reaktiossa vapautuvan lämmön vuoksi ja muo-

dostaa syttymislähteen. Tällainen itsestään kuumeneminen on mahdollista, jos lämpöä 
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syntyy nopeammin kuin sitä siirtyy ympäristöön. Estynyt lämmön johtuminen tai ko-

honnut ympäristön lämpötila voi nopeuttaa reaktiota niin paljon, että syttymisedellytyk-

set täyttyvät. Muiden tekijöiden ohella ratkaisevia ovat tilavuuden ja pinta-alan suhde 

reaktiojärjestelmässä, ympäristön lämpötila ja reaktion kestoaika. Syntyvät korkeat 

lämpötilat voivat aiheuttaa kyteviä pesäkkeitä tai paloja sekä aiheuttaa räjähdyskelpoi-

sen ilmaseoksen syttymisen. Reaktion yhteydessä mahdollisesti syntyvät palavat kaasut 

tai höyryt voivat puolestaan muodostaa yhdessä ympäristön ilman kanssa räjähdyskel-

poisia ilmaseoksia ja lisätä näin huomattavasti kyseisten järjestelmien vaarallisuutta. 

 

Standardin SFS-EN 1127-1 mukaan kaikkien laiteluokkien laitteiden kanssa on mahdol-

lisimman tarkkaan vältettävä aineita, jotka saattavat olla itsesyttyviä. Jos sellaisia ainei-

ta käytetään, tarvittavat suojatoimenpiteet on arvioitava tapauskohtaisesti. (Malm Timo 

2003, s. 117) 

 

3.1.6 Sähkömagneettiset aallot 
 

Sähkömagneettiset aallot voidaan jakaa taajuutensa perusteella kahteen eri ryhmään. 

Radiotaajuiset sähkömagneettiset aallot alueella 10x103…3x1012 Hz ja näkyvä valo 

alueella 3x1012 …3x1015 Hz. 

 

Alueella 10x103…3x1012 Hz on varsinaisten radiolähettimien lisäksi teolliseen tai lää-

ketieteelliseen käyttöön tarkoitettuja radiotaajuusgeneraattorilla varustettuja kuivaimia, 

kovettajia, hitsaus- ja leikkauslaitteita. Tällaisien laitteiden säteilykentässä kaikki johta-

vat osat toimivat vastaanottoantennina. Syttymislähde voi syntyä esimerkiksi siten, että 

vastaanotettu radiotaajuinen energia saa ohuet johtimet hehkumaan. Seurauksena voi 

olla myös kipinöitä johtavien osien koskettaessa tai irrotessa toisistaan. 

 

Näkyvä valo on sähkömagneettisten aaltojen alueella 3x1012…3x1015 Hz. Tällä alueella 

voivat säteilylähteet (esimerkiksi lamput, sähkökaaret tai laser) itsessään aiheuttaa syt-

tymisvaaran korkean pintalämpötilan vuoksi. Auringon valo voi absorboitua räjähdys-

kelpoiseen ilmaseokseen, ja laserin kohdistumattomankin säteen energia tai tehotiheys 

voi olla pitkän välimatkan jälkeen riittävä kuumentamaan eteen osunutta kiinteän kap-
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paleen pintaa tai ilmassa olevaa hiukkasta syttymiseen saakka. (Malm Timo 2003, s. 

116–117)  

 

3.1.7 Ionisoiva säteily 
 

Esimerkiksi röntgenputkien tai radioaktiivisten aineiden synnyttämä ionisoiva säteily 

voi toimia syttymislähteenä suoraan tai välillisesti. Syttyminen voi tapahtua säteilyener-

gian absorboituessa ilmaseokseen tai radioaktiivinen lähde voi kuumentua sisäisen ab-

sorboitumisen seurauksena. Ionisoiva säteily voi saada aikaiseksi räjähdyskelpoisen 

seoksen aiheuttamalla kemiallista hajoamista, kuten veden hajoaminen hapeksi ja ve-

dyksi. (Malm Timo 2003, s. 117)  

 

 

3.1.8 Ultraääni 
 

Kiinteät tai nestemäiset aineet absorboivat suuren osan sähköakustisen muuntimen lä-

hettämästä energiasta. Seurauksena voi olla lämpötilan nousu niin korkeaksi, että se voi 

johtaa syttymiseen. (Malm Timo 2003, s. 117)  

 

SFS-EN 1127-1 mukaan taajuudeltaan yli 10 MHz oleva ultraääniä ei ole sallittu, ellei 

syttymisriskin poissaoloa ole osoitettu kysymyksessä olevalle tapaukselle osoittamalla, 

että ei tapahdu molekyylien värähtelystä johtuvaa absorboitumista. Korkeintaan 10 

MHz taajuinen ultraääni on sallittua vain, jos työmenetelmän turvallisuus on varmistet-

tu. Synnytettävän akustisen kentän tehotiheys ei saa ylittää 1 mW/mm2, ellei ole osoitet-

tu, että syttyminen ei ole mahdollista kysymyksessä olevassa tapauksessa. Akustisen 

kentän tehotiheyden ylittäminen 1 mW/mm2 on laiteluokissa 2 ja 3 sallittua ns. tavan-

omaisilla ultraäänilaitteilla, jos on osoitettu, ettei syttyminen ole mahdollista kysymyk-

sessä olevassa tapauksessa. Muuten on varauduttava erityisiin suojaustoimenpiteisiin. 

Nämä koskevat vain äänitehon aiheuttamaa syttymisvaaraa, sähkölaitteiston aiheuttama 

riski arvioidaan erikseen. 
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3.1.9 Liekit ja kuumat kaasut 
 

Liekit liittyvät yli 1000 °C lämpötiloissa tapahtuviin palamisreaktioihin ja ovat tehok-

kaimpia syttymislähteitä. Liekin palamisesta syntyvät kuumat kaasut tai kytevät kiinte-

än aineen hiukkaset voivat aiheuttaa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen syttymisen. Jopa 

hyvin pienet liekit ovat mitä tehokkaimpia syttymislähteitä ja siksi niiden esiintyminen 

on yleensä estettävä vyöhykkeisiin 0 ja 20 kuuluvissa räjähdysvaarallisissa tiloissa. Ti-

laluokissa 1, 2, 21 ja 22 liekkejä saa esiintyä vain, jos ne on eristetty turvallisesti. Hitsa-

ukseen tai tupakointiin liittyvä avotuli on estettävä työn organisointiin kuuluvilla toi-

menpiteillä. (Malm Timo 2003, s. 116)  

 

3.1.10 Muut syttymislähteet  
 

Kohdissa 3.1.1…3.1.9 olevien syttymislähteiden lisäksi standardi SFS-EN 1127-1 mai-

nitsee syttymislähteinä erikseen sähkölaitteet, sähköiset harhavirrat ja katodisen kor-

roosiosuojauksen ja salamat. 

 

Sähkölaitteilla on omat räjähdyssuojausrakenteet määrittävät standardinsa, jotka ovat 

uudistumassa. 

 

Sähköä johtavissa järjestelmissä voi virrata harhavirtoja, jotka voivat olla paluuvirtoja 

energiaa tuottavista järjestelmistä tai seurausta sähkölaitteistossa olevasta viasta tai 

maasulusta. Harhavirran reitin muuttuessa tai kun järjestelmän osia kytketään kiinni tai 

auki voi tapahtua kipinöintiä, joka saattaa sytyttää räjähdyskelpoisen ilmaseoksen. Vas-

taava syttyminen voi tapahtua pakkovirtaan perustuvalla katodisella korroosionsuojauk-

sella. Harhavirta voi kuumentaa ohutta johdinta niin kuumaksi, että sen pintalämpötila 

saavuttaa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen syttymislämpötilan. 

 

Salaman iskiessä räjähdyskelpoiseen ilmaseokseen on seurauksena aina syttyminen. 

Salama aiheuttaa iskemän lähistölle suuria virtoja, jotka voivat aiheuttaa kipinöintiä 

sekä ukkosenjohdattimien kuumenemista. Jos salaman aiheuttama vaara on tunnistettu, 
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tulee laitoksen kaikki Ex-tilat suojata tarkoituksenmukaisin menetelmin. Salamaa vas-

taan tarkoitetut toimenpiteet eivät saa huonontaa katodista korroosionsuojausta. 

 

3.2 Räjähdyssuojausrakenteet 

 

Mikäli laitteessa on mahdollisia tai aktiivisia syttymislähteitä, voidaan niiden esiinty-

mistä valvoa ja rajoittaa tai mahdollisesti poistaa erilaisilla räjähdyssuojausrakenteilla. 

Sähkölaitteita käsittelevä EN-50014 standardi tuntee 12 räjähdyssuojaustyyppiä. Muita 

kuin sähkölaitteita käsittelevä SFS-EN 13463-1 on jakanut räjähdyssuojausmenetelmät 

seitsemään standardiin. 

 

SFS-EN 13463-1 Perusmenetelmä ja vaatimukset sisältää nimensä mukaisesti perustie-

dot turvalliseen suunnitteluun. Osissa 2-8 annetaan lisätarkennuksia, kuinka syttymis-

lähteitä voidaan hallita. Mikäli syttymisvaaran arvioinnissa on todettu, ettei laitteessa 

normaalitoiminnan aikana ole aktiivisia syttymislähteitä, se voidaan SFS-EN 13463-1 

perusteella luokitella laiteluokkaan 3. Vastaavasti, jos laitteessa ei ole aktiivisia sytty-

mislähteitä ennakoitavissa olevien tai harvinaisten häiriötilanteiden aikana, se voidaan 

pelkästään SFS-EN 13463-1 ja syttymisvaaran arvioinnin perusteella luokitella myös 

laiteluokkaan 2 tai 1. Kohdassa 2.2.2 on käsitelty myös tätä standardia. (Kämäräinen 

Pekka 2002, s. 88) 

 

Seuraavassa yhteydessä: 

 

prEN   eurooppalaisen standardiehdotuksen tunnus 

EN   eurooppalaisen standardin tunnus 

SFS-EN  eurooppalainen standardi, joka on vahvistettu kansalliseksi 

SFS-standardiksi 

 

 

prEN 13463-2 Suojaus virtausta rajoittavalla koteloinnilla. Koteloinnin tulee karkeasti 

määritellen olla sellainen, ettei esimerkiksi lämpötilanmuutos aiheuta räjähdyskelpoisen 
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seoksen nopeaa sisäänpääsyä koteloon. Menetelmää voidaan käyttää ryhmän II laiteluo-

kan 3 saavuttamiseen, mikäli laitteessa on syttymislähde, joka esiintyy normaalitoimin-

nan aikana. Mikäli standardia tullaan käyttämään estämään räjähdyskelpoisen ilmaseok-

sen syttymislähteen saavuttamista, kerrotaan siitä Ex-merkinnässä kirjaimilla ”fr”. 

 

 

prEN 13463-3 Suojaus räjähdyspaineen kestävällä koteloinnilla. Mikäli standardia käy-

tetään varmistamaan, etteivät räjähdys ja liekit etene, on siitä kerrottu Ex-merkinnässä 

kirjaimella ”d”. Vastaava suojausmenetelmä löytyy sähkölaitteiden osalta standardista 

EN 50018:2000. 

 

13463-4 Suojaus luontaisesti turvallisella rakenteella on vielä laadinta vaiheessa ja siitä 

ei ole saatavissa vielä ehdotusta. Mikäli standardia käytetään varmistamaan, etteivät 

mahdolliset syttymislähteet voi tulla aktiivisiksi syttymislähteiksi, on se ilmaistu Ex-

merkinnässä kirjaimella ”g”. Vastaavia suojausmenetelmiä löytyy sähkölaitteiden osalta 

standardeista EN 50020:2002 Luonnostaan vaaraton rakenne sekä EN 50039:1989 

Luontaisesti turvalliset sähköjärjestelmät. 

 

EN 13463-5 Suojaus rakenteellisella turvallisuudella. Tätä standardia käyttämällä voi-

daan saavuttaa ryhmän II laitteille pöly- ja kaasuvaarallisissa tiloihin tarkoitetut laite-

luokat 1 ja 2. Ryhmän I eli kaivoslaitteiden osalta voidaan saavuttaa M2 laiteluokka. 

Mikäli halutaan saavuttaa laiteluokka M1, on vaatimukset annettu kaikkia M1 laiteluo-

kan laitteita käsittelevässä standardissa EN 50303. Jos standardia on käytetty varmista-

maan, ettei mahdollinen syttymislähde tule aktiiviseksi, on siitä kerrottu Ex-

merkinnässä kirjaimella ”c”. Vastaava suojausmenetelmä löytyy sähkölaitteiden osalta 

standardista EN 50019:2000 Varmennettu rakenne. 

 

 

prEN 13463-6 Suojaus syttymislähteiden valvonnalla. Jos standardia on käytetty var-

mistamaan, ettei syttymislähde voi tulla aktiiviseksi, on siitä kerrottu Ex-merkinnässä 

kirjaimella ”b”. 
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13463-7 Suojaus paineistetulla rakenteella on vielä laadintavaiheessa ja siitä ei ole saa-

tavissa vielä esistandardia. Mikäli standardia tullaan käyttämään estämään räjähdyskel-

poisen ilmaseoksen syttymislähteen saavuttamista, kerrotaan siitä Ex-merkinnässä kir-

jaimella ”p”. Vastaava suojausmenetelmä löytyy sähkölaitteiden osalta standardista EN 

50016:2002. 

 

SFS-EN 13463-8 Suojaus nesteeseen upottamalla tarkoittaa käytännössä mahdollisen 

syttymislähteen pinnan pitämistä nesteen peittämänä, joko niin että se on kokonaan nes-

teeseen upotettuna tai sitten nestekalvo on kappaleen pinnalla jatkuvasti. Tällä mene-

telmällä on mahdollista saavuttaa laiteluokat 1, 2, 3 sekä kaivoslaitteiden M1 ja M2. 

Vastaava suojausmenetelmä löytyy sähkölaitteiden osalta standardista EN 50015:1998 

Öljytäytteinen rakenne. Suurin ero standardien välillä on, ettei muille kuin sähkölaitteil-

le ole ollut tarvetta määrittää nesteen sähkönjohtavuutta. Jos standardia on käytetty var-

mistamaan, ettei syttymislähde voi tulla aktiiviseksi, on siitä kerrottu Ex-merkinnässä 

kirjaimella ”k”. 
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4 Pilottitapausten riskin arvioinnin rakenne 
 

Olosuhdedirektiivi ja sen kansallisesti voimaan saattama valtioneuvoston asetus 

576/2003 edellyttävät, että räjähdysvaaralliselle tilalle on laadittava räjähdyssuojaus-

asiakirja, ja että se pidetään ajan tasalla. 

 

Räjähdyssuojausasiakirjaa varten on laitteista arvioitava ainakin seuraavat asiat: (VNa 

18.6.2003/576, 8 §) 

 

1. Räjähdyssuojausasiakirjassa on osoitettava erityisesti, että räjähdysvaara 

on määritetty ja arvioitu. 

2. Asiakirjassa tulee olla esitelty, että työpaikka, työvälineet sekä varoituslait-

teet on suunniteltu ja niitä käytetään ja huolletaan siten, että turvallisuus 

otetaan asianmukaisesti huomioon. 

3. Työvälineiden turvallisesta käytöstä huolehditaan siten kuin siitä erikseen 

määrätään. Mikä tarkoittaa mm. työturvallisuuslain 43 § mukaisia käyt-

töönotto- ja määräaikaistarkastuksia sekä 41 § mukaan koneita, työvälinei-

tä ja muita laitteita on käytettävä, hoidettava, puhdistettava ja huollettava 

asianmukaisesti. (L 23.8.2002/738) 

4. Yhteenveto riskinarvioinnin tuloksista (VNa 18.6.2003/576, 7 § ja Liite 2) 

 

Riskin arvioinnissa tulee olla kirjallisesti esitettynä, kuinka tarkasteltua laitetta voidaan 

käyttää turvallisesti. Jos räjähdyssuojausasiakirjassa tai riskin arvioinnissa osoitetaan, 

että ennen 1.7.2003 käyttöön otetuista laitteista, jotka eivät ole Ex-merkittyjä, ei ole 

vaaraa, voidaan niitä käyttää edelleen ja myös asentaa uuteen paikkaan, mutta laitetta ei 

saa myydä Ex-tilaan sopivana eteenpäin.  (VNa 18.6.2003/576, Liite 2) (ATEX-ohjeet 

2000, 28–29s.) 

 

Poikkeuksena yllä olevaan, voidaan seuraavia Ex-merkittömiä tuotteita myydä eteen-

päin räjähdysvaaralliseen tilaan sopivana: 
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1. Yksinkertaisia työvälineitä eli ns. työkaluja, joihin ei tule Ex-merkintää, 

mutta valmistaja on toimittanut ohjeita tarkoitetusta käytöstä ja tarkoitetus-

ta käyttöolosuhteista. 

2. CE-merkitty kone, joka on alun perinkin tarkoitettu käytettäväksi räjäh-

dysvaarallisessa tilassa, mutta saatettu markkinoille ennen ATEX-

laitedirektiivin pakollista voimaantuloa pelkästään konedirektiiviä noudat-

tamalla. Konedirektiivin mukaisessa ja räjähdysvaaralliseen tilaan suunni-

tellussa koneessa on jo alun perinkin sovellettu syttymissuojausta kaikkiin 

mahdollisiin syttymislähteisiin. Koneen ohjeissa kerrotaan mm. koneen 

tarkoitettu käyttö sekä kielletyt käyttötavat/ympäristöt. Tällaisen koneen 

edelleen myynnin kieltäminen olisi räikeästi vastoin EU:n sisämarkkinoi-

den perusperiaatteita. (VNp 21.12.1994/1314, Liite I, kohta 1.5.7) 

3. Jos valmistaja on arvioinut, ettei tuote, joka on tarkoitettu käytettäväksi rä-

jähdysvaarallisessa tilassa, sisällä lainkaan mahdollista syttymislähdettä, ei 

tuotteeseen sovelleta laitedirektiiviä, eikä siinä silloin ole tietenkään Ex-

merkintää. Jos valmistaja ilmoittaa nämä asiat tuotteen mukana seuran-

neissa ohjeissa, ei tuotteen käyttäjän tarvitse tehdä tällaiselle tuotteelle ris-

kin arviointia. Tuote tulee kuitenkin huomioida kokonaisuuden kannalta, 

koska siihen saattaa kertyä staattista sähköä. Riskien arvioinnissa on huo-

mioitava virheellisen käytön mahdollisuus, joka voi aiheuttaa mahdollisen 

syttymislähteen 

 

Vaikka olosuhdedirektiivi ei ole uuden lähestymistavan (the New Approach) mukainen 

direktiivi, on perusideana ollut pyrkimys luoda uuden lähestymistavan mukaisesti mah-

dollisimman nopeasti käyttökelpoinen direktiivi. Tämä pakottaa direktiivit ja niiden 

mukaiset lait laaja-alaisiksi, eikä kovinkaan yksityiskohtiin pureutuviksi. Näin ollen lait 

eivät ole välttämättä täydellisiä tai virheettömiä ja työnantajan vastuuta on korostettu. 

ATEX-direktiiveissä tai niitä kansallisesti voimaan saattavissa laeissa, päätöksissä ja 

asetuksissa ei ole mainittu, miten riskin arvioinnin tulee suorittaa. Työsuojeluhallinnon 

tekemän EU-oppaan riskin arviointimenettelyä voidaan pitää vain yhtenä ohjenuorana, 

koska sillä ei ole virallista asemaa. EU-oppaan riskin arviointimenettely ei käy aivan 

sellaisenaan tähän tarkoitukseen, koska se on tehty laadittavaksi suuremmalle kokonai-
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suudelle, esimerkiksi työpaikalle, kun taas nyt tavoitteena on laatia riskin arviointi yh-

delle laitteelle ja vielä tarkemmin tutkia, voiko se toimia syttymislähteenä. (Työsuojelu-

hallinto 1996) 

 

4.1 Riskin arviointi 

 

Riskin arviointi jaetaan yleensä viiteen osa-alueeseen, joita ovat vaarojen tunnistami-

nen, vaaroille alttiina olevien työntekijöiden tunnistaminen, riskin määrällinen ja laadul-

linen arviointi, arvio voidaanko riski poistaa, jos ei, niin voidaanko riskejä vähentää ja 

saada hallintaan. Arvioinnin tulisi kattaa laitteen toiminnasta johtuvat riskit, jotka ovat 

kohtalaisen hyvin ennustettavissa. (Työsuojeluhallinto 1996, Osa A) 

 

Vaarojen tunnistaminen sisältää kaikkien kohtuullisesti ennakoitavissa olevien vaarate-

kijöiden tunnistamisen. Näitä ovat riskit, joita syntyy työvälineen normaalista käytöstä, 

kuten sisään-, ylös- ja alasajot, sekä poikkeustilanteista. Tässä yhteydessä vaaroja ovat 

mahdolliset syttymislähteet ja tilanteet, joissa laite voi muodostaa räjähdysvaarallisen 

ilmaseoksen. Vaarojen tunnistamisessa kannattaa käyttää apuna sellaisia ihmisiä, jotka 

ovat päivittäin työvälineen kanssa tekemisissä ja tietävät sen mahdolliset riskit ja todel-

liset toimenpiteet näissä tilanteissa. (Työsuojeluhallinto 1996, Osa A) 

 

Vaaroille alttiina olevien työtekijöiden tunnistaminen ei ole olennainen osa riskien arvi-

ointia, kun arvioidaan työvälineen toimimista syttymisvälineenä. On kuitenkin huomioi-

tava sellainen tilanne, jossa työntekijä voi saada aikaan työvälineen kanssa staattista 

sähköä, jonka purkautuminen voi aiheuttaa syttymisen. (Työsuojeluhallinto 1996, Osa 

A) 

 

Riskin määrällisessä ja laadullisessa arvioimisessa huomioidaan jo olemassa olevat syt-

tymistä ehkäisevät toimenpiteet, sekä arvioidaan niiden riittävyys ja luotettavuus. Jos 

riskejä on olemassa, siirrytään seuraavaan vaiheeseen ja jollei niitä ole, voidaan riskien 

arviointi päättää tähän. (Työsuojeluhallinto 1996, Osa A) 
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Kun olemassa olevat vaarat on tunnistettu ja riskien vaikuttavuus arvioitu, on vuorossa 

arvion tekeminen siitä, voidaanko olemassa olevat riskit poistaa, tai kuinka niitä voi-

daan pienentää ja hallita. Tavoitteena on taata työntekijöille vähintään lainsäädännön 

edellyttämä suojelu. Monesti kuitenkin voi olla työnantajan ja työntekijän edun mukais-

ta parantaa työntekijän suojelun tasoa korkeammaksi kuin normit edellyttävät. Lisäksi 

tulisi pystyä varmistamaan esimerkiksi tarkastuksilla, että varotoimet toteutetaan kun-

nolla ja niitä pidetään yllä. (Työsuojeluhallinto 1996, Osa A) 

 

Riskien arviointi ei ole koskaan valmis, vaan sitä tulee ajoittain tarkastella uudestaan ja 

miettiä, voitaisiinko uudella tietämyksellä tai tekniikalla poistaa tai pienentää riskiä. 

 

4.2 Toimintatavat 

 

Laitteen riskin arvioinnin aloittamisen voi jakaa kahteen eri toimintatapaan. Tarkastelu-

tapa kannattaa valita tapaukselle sen mukaan, onko laite käytössä vain yhdessä tilassa 

tai tilaluokassa vai onko täysin vastaavia laitteita sijoitettu useampaan eri tilaan tai tila-

luokkaan samassa laitoksessa. Jos kaikki samanlaiset laitteet on sijoitettu samaan tila-

luokkaan, aloitetaan tarkastelu tilan aiheuttamista vaatimuksista. Saatuja vaatimuksia 

verrataan laitteen ominaisuuksiin.  Kun täysin samanlaisia laitteita on käytössä eri tila-

luokissa, on hyödyllisempää aloittaa tutkiminen laitteesta ja tarkastella sen mahdolliset 

syttymislähteet sekä niiden esiintyminen. Laitteiston tutkinnasta saatujen tietojen perus-

teella päätellään millaisissa räjähdysvaarallisissa tiloissa laitetta voidaan turvallisesti 

käyttää. 

 

Tilan luokittelu aloitetaan selvittämällä mitä räjähdysvaarallisia aineita tilassa mahdolli-

sesti esiintyy sekä esiintymispaikkojen ja tiheyden kartoituksella. Näiden tietojen poh-

jalta luodaan tilaluokitukset. Räjähdysvaarallisten tilojen luokitteluun löytyy ohjeita 

SFS-käsikirjasta 59 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu ja palavien pölyjen tila-

luokitteluun SFS-käsikirjasta 60 Räjähdysvaaralliset pölyt. Turvallisuusohjeet sekä 

standardeista SFS-EN 60079–10 ja SFS-EN 50281-3. 
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Kun rakenne on yksinkertainen, on helpompaa arvioida tapauskohtaisesti työvälineen 

syttymislähteet ja niiden esiintyminen. Standardissa SFS-EN 13463-1 kohdassa 5.2.8 

Syttymisvaaran arviointiraportti olevaa taulukkoa voidaan käyttää apuna räjähdys-

suojausasiakirjaan sisältyvässä riskin arvioinnissa osoittamaan, että mahdolliset sytty-

mislähteet on tunnistettu ja arvioitu. Tässä täytyy kuitenkin huomioida, että uutta laitetta 

suunniteltaessa tehdään koko laitteelle ja sen rakenteen kaikille osille muodollinen do-

kumentoitu vaara-analyysi. Vaara-analyysin tekeminen tuossa laajuudessa on miltei 

mahdotonta tehdä jo olemassa olevalle tuotteelle, mutta löydettäessä mahdolliset sytty-

mislähteet, voidaan ne kirjata menetelmällä selkeästi ylös. Kun rakenne tai laite on mo-

nimutkaisempi ja suunnitteluparametrit ovat tiedossa, on mahdollista tutkia, onko ko. 

suunnittelu- ja valmistusmetodeilla mahdollista valmistaa riittävän turvallista työvä-

linettä. Tämä jälkimmäinen koskee teollisuudenalaa, jolla on ollut käytössä omat suun-

nitteluohjeensa ja standardinsa, kuten öljynjalostusteollisuudella on ollut American Pet-

roleum Institute (API) laatima ohjeistus. (SFS-EN 13463-1, kohta 5.2.8) 

 

Taulukko 5. Syttymisvaaran arviointiraportti (SFS-EN 13463-1, kohta 5.2.8, ryh-

män II laitteet) 

Mahdollinen syttymislähde 

Normaalitoiminta Ennakoitavissa 

oleva virhe-

toiminto 

Harvinainen 

virhetoiminto

Toteutetut toi-

menpiteet syt-

tymislähteen 

aktiiviseksi tu-

lemisen estämi-

seksi 

Käytetty räjäh-

dyssuojaus 
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5 Pilottitapaukset 
 

5.1 Eteenikaasun mäntäkompressori 

 

Eteenikompressori on suunniteltu API:n (American Petroleum Institute) ohjeiden ja 

standardien pohjalta tähän käyttötarkoitukseen ja se on ollut käytössä vuodesta 1973 

lähtien. Muoveja sekä niiden raaka-aineista valmistavalla laitoksella on kaksi saman-

laista sekundaarikompressoria rinnakkaisilla linjoilla. Kompressori nostaa kaasun pai-

neen noin 25 MPa:sta (250 baarista), kahdessa vaiheessa 170…200 MPa:in. Laitteessa 

rinnakkain olevat sylinteriparit toimivat samassa paineen korotusvaiheessa, joten moot-

torista katsoen oikea puoli korottaa painetta ensin, jonka jälkeen vasen puoli korottaa 

sitä seuraavaksi, kuten LDPE-yksikön prosessipaineiden kaaviosta käy ilmi kuvasta 4. 

 

Kuva 4. Yksinkertaistettu prosessipaineiden kuvaus LDPE-linjasta. Pystyakselilla 

paine ja vaaka-akselilla prosessi.
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5.1.1 Toimitilan aiheuttamat rajoitteet 
 

5.1.1.1 Räjähdysvaarallinen aine 

 

Kompressorin ympäristöön mahdollisesti joutuva räjähdysvaarallinen kemikaali on 

eteeni, jota kutsutaan myös englanninkielisen nimen ethylene mukaan etyleeniksi. Etee-

ni tulee laitokseen 15 barin siirtoputkistoa pitkin öljynjalostamolta. Mahdollisissa put-

kistojen vauriossa sekä huoltojen yhteydessä voi ilmaan päästä eteeniä. 

 

Eteeni (C2H4, YK1962, CAS 74–85-1) on kaksihiilinen alkeeni. Eeni-pääte tulee hii-

liatomien välissä olevasta kaksoissidoksesta. Eteeni on kirkasta ja kaasumaista tulles-

saan kompressorille, mutta paineen korottamisen jälkeen sitä voidaan pitää nestemäise-

nä.  Kemiallisilta ominaisuuksiltaan se on hieman ilmaa kevyempää (0,98, kun ilma on 

1), joten ilmaan vuotaessaan se nousee ylöspäin, kuitenkin SFS-käsikirjan 59 mukaan 

tiheyden ollessa 80…120 % ilmasta tulee huomioida kaasun mahdollinen laskeutumi-

nen alas tapauskohtaisesti. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen tai sekoitta-

misen seurauksena. Eteeni muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen, jolla on laaja 

räjähdysalue 2,7…36 tilavuusprosenttia. Räjähdyskelpoinen ilmaseos voi muodostua 

vuodon yhteydessä.  

 

Teollisuuslaitoksen käyttöturvallisuustiedotteen mukaan eteeni on seuraavanlaista: 

Kiehumislämpötila: -104 °C 

Sulamislämpötila: -169,2 °C 

Leimahduslämpötila: -136 °C (syttyvä kaasu) 

Itsesyttymislämpötila: 490 °C 

Syttymisrajat, tilavuusprosenttia ilmassa: 2,7…36,0 

 

5.1.1.2 Tilaluokitus ja sen asettamat vaatimuksen laitteelle 

 

Teollisuusalueella on vaarallisten kemikaalien putkistojen, venttiileiden sekä kaasu-

maisten aineiden prosessialueiden ympäristö luokiteltu tilaluokkaan 2 noin 15 metrin 
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säteeltä prosessiputkistosta, eli sinne saattaa muodostua ilman ja herkästi syttyvän kaa-

sun muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos.  Tilaluokassa kaksi räjähdyskelpoisen 

ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on kuitenkin epätodennäköistä ja se 

kestää esiintyessäänkin vain lyhyen ajan. Yleensä putkistossa laippojen kohdat ainoas-

taan kuuluvat tilaluokkaan kaksi, mutta prosessin luonteen vuoksi on tässä tapauksessa 

päädytty luokittelemaan melkein koko prosessialue luokkaan kaksi, koska ilmaa kevy-

empänä kaasuna se leviää tuulen mukana herkästi. Tilaluokkaan yksi on alueelta luoki-

teltu reaktorien ympäristöt. Tilaluokkaan 0 kuuluvat prosessilaitteiden ja putkistojen 

sisäosat. (SFS-käsikirja 59 1998, s. 21) 

 

Kompressori sijaitsee tilaluokan 2 alueella ja siinä itsessään on mm. korkeapaineisten 

eteeniputkistojen laippaliitoksia, jotka itsessään aiheuttavat ympärillensä tilaluokan 2. 

Kuvassa 5 on LDPE-yksikön tilaluokittelu. Kuvassa keskellä olevat ympyrät kuvastavat 

B- ja C-yksiköiden kompressoreiden paikkoja. 

 

Kuva 5. Alueen tilaluokitus ylhäältäpäin kuvattuna. 

 

Valtioneuvoston asetuksen (VNa) 576/2003 liitteen 2 kohdan B mukaan voimaantulon 

jälkeen ensimmäistä kertaa käyttöön otettavien tilaluokan 2 Ex-tiloissa on erityisesti 

käytettävä laiteluokan 1, 2 tai 3 laitteita, jotka tapauksen mukaan soveltuvat kaasulle, 

höyrylle tai sumulle, jollei vaaran selvittämiseen ja sen merkityksen arviointiin perustu-

vassa räjähdyssuojausasiakirjassa muuta todeta. Saman asetuksen 11. §:ssä Voimaantulo 
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tarkennetaan, että ennen 1.7.2003 käytössä olleen työvälineen käytön olevan mahdollis-

ta (siirtymäaikana), jos työnantaja kirjallisessa riskienarvioinnissa tai räjähdyssuojaus-

asiakirjassa on todennut, että niitä voidaan käyttää turvallisesti räjähdyskelpoisessa il-

maseoksessa ja että ne täyttävät asetuksen liitteen 2 kohdan A työvälineitä koskevat 

vaatimukset.  

 

Poikkeuksena yllä mainitusta Turvatekniikan keskus voi lähinnä ensimmäistä kertaa 

käyttöön otettavissa yksittäistapauksissa erityisten syiden nojalla hyväksyä Ex-tiloihin 

tarkoitetun, mutta Ex-hyväksymättömän, laitteen tai järjestelmän myymisen, luovutta-

misen tai käyttöön oton, jos sen käyttö on turvallisuuden kannalta tärkeää. (KTMp 

27.11.1996/918, 7. §) 

 

Eteenikompressori on ollut käytössä ennen VNa 576/2003 voimaantuloa, joten räjäh-

dyssuojausasiakirjassa on viimeistään 1.6.2006 oltava arvioituna kirjallisesti, kuinka 

kompressoria voidaan turvallisesti käyttää Ex-tilassa ja asetuksen liitteen 2 kohdan A 

työvälineitä koskevat vähimmäisvaatimukset ovat täytetty. Kompressori on myös niin 

vanha, ettei siinä voi olla CE-merkintää konedirektiivin pohjalta. 

 

Työvälineiden vähimmäisvaatimukset ovat asetuksen 576/2003 liitteen 2 kohdan A seu-

raavissa kohdissa:  

 

2. Räjähdyssuojaustoimenpiteet 

 

2.4. Laitteistoa, työvälineitä, muita laitteita, tarvikkeita ja suojausjärjestel-

miä voidaan käyttää, jos vaaran selvittämiseen ja sen merkityksen arvioin-

tiin perustuvasta räjähdyssuojausasiakirjasta käy ilmi, että niitä voidaan 

käyttää turvallisesti räjähdyskelpoisessa ilmaseoksessa. Laitteiden virhekyt-

kennät on estettävä tarpeellisin toimenpitein. 

2.5. Työnantajan on varmistettava, että työpaikka ja työntekijöiden käytettä-

vissä olevat työvälineet sekä niihin liittyvät kytkentälaitteet on valittu, ra-

kennettu, koottu ja asennettu ja että niitä huolletaan ja käytetään siten, että 

räjähdyksen vaara on mahdollisimman vähäinen. Jos räjähdys tapahtuu, on 
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se saatettava hallintaan mahdollisimman pian ja räjähdyksen leviäminen on 

rajoitettava mahdollisimman vähiin. Työntekijöille räjähdyksen fyysisistä 

vaikutuksista aiheutuvat vaarat on rajoitettava mahdollisimman vähäisiksi. 

2.9. Jos vaaran selvittämisen ja sen merkityksen arvioinnin perusteella on 

tarpeen: 

– sähkökatkon sattuessa on oltava mahdollista pitää laitteet ja suojausjärjes-

telmät turvallisessa toimintakunnossa riippumatta muusta toimintajärjestel-

mästä, jos sähkökatko voi aiheuttaa vaaran laajenemisen. 

– automaattisiin prosesseihin sisältyvät laitteet ja suojausjärjestelmät, joiden 

toiminta poikkeaa aiotuista toimintaolosuhteista, on voitava ohittaa käsi-

käyttöisesti niiden poiskytkemiseksi, mikäli tämä ei vaaranna turvallisuutta. 

– hätäpysäytysjärjestelmää käytettäessä on kerääntynyt energia hajautettava 

mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti tai eristettävä niin, ettei se enää ai-

heuta vaaraa. (VNa 576/2003, Liite 2 kohta A) 

 

Eteenin itsesyttymislämpötila on laitoksen käyttöturvallisuustiedotteen mukaan 490 °C. 

CEI/IEC 79–20:1996 mukainen syttymislämpötila on 425 °C, jolloin yksinkertaistetusti 

SFS-EN 1127-1 mukaan suurin sallittu pintalämpötila laiteluokan 1 ja laiteluokan 2 

laitteille on kaasu-ilma- tai höyry-ilmaseoksissa 80 % seoksen minimisyttymislämpöti-

lasta (°C) eli 80 % * 425 °C = 340 °C. Kohde yritys on käyttänyt tilaluokitteluissaan 

eteenille syttymislämpötilaa 425 °C, huolimatta käyttöturvallisuustiedotteessa olleesta 

itsesyttymislämpötilasta 490 °C. Itsesyttymislämpötilan ja syttymislämpötilan välinen 

ero selittynee mittaustapojen välisestä erosta. 

 

SFS-EN 1127-1 suunnitteluperiaatteiden mukaan tässä tapauksessa laiteluokan 1 laittei-

den kohdalla 340 °C pintalämpötilaa ei saa ylittää edes harvinaisen virhetoiminnon yh-

teydessä. Laiteluokan 2 laite ei saa ylittää minimisyttymislämpötilaa normaalissa toi-

minnassa tai virhetoiminnassa. Jos räjähdysvaarallisella seoksella on mahdollisuus 

lämmetä pinnan kanssa samaan lämpötilaan, ei pinnan lämpötila saa ylittää 80 % mini-

misyttymislämpötilasta. Ko. lämpötilan raja-arvojen ylitys voidaan sallia harvinaisissa 

virhetoiminnoissa. Laiteluokassa 3 ei normaalitoiminnan aikana saa laitteen mikään osa, 

joka on kosketuksissa palavan nesteen tai kaasun kanssa ylittää minimisyttymislämpöti-
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laa. Koska tilaluokassa 2 voidaan käyttää laiteluokan 3 laitteita, on ulkopinnalla suurin 

sallittu pintalämpötila kompressorille 425 °C normaalitoiminnan aikana, mutta laitteen 

sisällä luokittelu tapahtuu tilaluokan 0 mukaan ja silloin ei saa ylittää 340 °C missään 

olosuhteessa. (SFS-käsikirja 59 1998, s. 8) 

 

5.1.2 Rakenne 
 

LDPE-linjassa oleva 2. paineenkorotuskompressori on luistiohjattu mäntäkompressori, 

joka saa kytkimen välityksellä käyttövoimansa 6 megawatin sähkömoottorilta.  Kuvasta 

6 käy ilmi kompressorin rakenne. Siinä on kaksi sylinteriryhmää, jotka sijaitsevat kam-

piakselin vastakkaisilla puolilla 180° kulmassa toisiinsa nähden. Sylinteriryhmään kuu-

luu kaksi rinnakkain olevaa sylinteriparia. 

 

 

Kuva 6. Kompressori ja moottori 
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Kuva 7. Poikkileikkaus kompressorin sylinteristä ja männästä 

 

 

 

Kuva 8. Luisti ja sitä suojaava runko sekä työntötanko ja mäntä 
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5.1.3 Kompressorin mahdolliset syttymislähteet 
 

Kohdassa 3.1 on käsitelty laitteiden mahdollisia syttymislähteitä, jotka kaikki käydään 

samassa järjestyksessä läpi ja tarkastellaan niiden esiintymismahdollisuuksia. Lisäksi 

käydään läpi huoltohistoria sekä arvioidaan mahdollisia vaaratilanteita. Kun laite on 

tilaluokassa 2, pitää kaikkien normaalitoiminnan ja ennakoitavissa olevien virhetoimin-

tojen aikana mahdollisten syttymislähteiden muuttuminen aktiivisiksi syttymislähteiksi 

olla estetty. Koska laitteen sisäosat kuuluvat tilaluokkaan 0, on kaikki kohtuullisesti 

ennakoitavissa olevat mahdolliset syttymislähteet käyty läpi.  Räjähdyssuojausasiakirjan 

edellyttämä riskin arvio ei edellytä tässä tapauksessa näin tarkkaa tutkimista, koska laite 

on suunniteltu käytettäväksi juuri tällaisessa ympäristössä. Tarkempi tutkinta on tehty, 

koska halutaan selvittää yleisemmällä tasolla ovatko API:n säädöksiin perustuvat lait-

teet käyttökohteessaan turvallisia. 

 

5.1.3.1 Kuumat pinnat 

 

Kuuma pinta voi toimia räjähdysvaarallisen seoksen syttymislähteenä. Kompressoriin 

voi muodostua kuumia pintoja pyörivien ja liikkuvien osien liian suuren kitkan seurauk-

sena tai kaasun virtauksen ja puristumisen seurauksena. Liikkuvia osia, jotka voivat olla 

kosketuksissa räjähdysvaarallisen ilmaseoksen kanssa, kompressorissa on kampiakseli, 

luistit, kiertokanget sekä sylinteriparien männät. Nämä liikkuvat osat tuskin itsessään 

kuumenevat, mutta niiden laakerointi- tai tiivistinpinnat ovat mahdollisia kuumenemis-

kohteita. Suunnittelussa on lämpeneminen otettu huomioitu mm. hitailla liikenopeuksil-

la sekä massiivisella rakenteella, joka kykenee johtamaan lämpöä pois kriittisistä koh-

dista. Kompressorin runkolaakerit, luistit ja männät ovat lämpötila-anturoitu. Kompres-

sorin laakereiden sekä luistin normaalit hälytyslämpötilat ovat noin 45 °C ja 55 °C, jois-

ta valvomoon tulee hälytys. Tällä hetkellä ainoastaan luistin tai männän liiallinen läm-

peneminen aiheuttaa hälytyksen lisäksi kompressorin automaattisen pysäytyksen. Tule-

vaisuudessa runkolaakereiden lämmönvalvontaan tulee vastaava pysäytystoiminto. 
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Runkolaakerivaurion yhteydessä laakerin lämpötila nousee verraten nopeasti, joten sen 

liittäminen automaattipysäytykseen parantaa turvallisuutta ja rajaa vauriot pienemmiksi. 

Männänvarren tiivisteiden ohivirtaava kaasu kerätään talteen ja jos vuoto on voimakas 

tai voiteluöljyn takaiskuventtiili on rikki, se voi aiheuttaa vuotamista voitelujärjestel-

mään, joka tällöin lämpenee voimakkaasti. Vikatilanteessa on mitattu noin 170 °C läm-

pötila takaiskuventtiilin pinnalta, joka kuitenkin jää selkeästi alle syttymislämpötilan. 

 

5.1.3.2 Mekaaniset kipinät 

 

Mekaanisia kipinöitä voi syntyä kun kaksi kappaletta kohtaa toisensa riittävän suurella 

voimalla ja nopeudella. Kompressorin liikkuvien osien väliin joutuvat esineet voivat 

aiheuttaa kipinöitä. Moottorin ja kompressorin pyörimisnopeus on 200 r/min, liikkuvien 

osien alhaiset nopeudet auttavat vähentämään riskiä kipinän syntyyn. Kampiakselin 

koneisto on suojattu omalla rungollaan, joten sinne voi vain huoltojen yhteydessä joutua 

vieraita esineitä. Kompressorin kiertokangen luistilta männän luistille voimaa välittävän 

työntötangon ja sen läpivientien väliin voi kiilautua ulkopuolelta esine, mikä voi aiheut-

taa kipinöintiä. Luisti on suojattu kuvassa 8 näkyvällä rungolla, mikä antaa suojaa vie-

railta esineiltä. Koska kompressorin ympärillä ei työskennellä jatkuvasti, kiilautumista 

voidaan pitää harvinaisena virhetilana. Muiden liikkuvien osien väliin voi joutua esinei-

tä vain, jos ne irtoavat syystä tai toisesta esimerkiksi laitevaurion seurauksena. Raken-

teessa ei ulkoisen tutkinnan perusteella ollut kevytmetallin ja rautaoksidin kohtauspaik-

koja, joissa voi tapahtua lämpöä luovuttava termiittireaktio. 

 

5.1.3.3 Adiabaattinen puristus 

 

Adiabaattisessa puristuksessa tai paineiskussa kaasuseos voi puristua voimakkaasti, 

jolloin sen lämpötila saattaa kohota syttymislämpötilaan saakka ja syttyä. Männännope-

us on verrannollinen paineen nousunopeuteen kompressorin sylinterissä, joka on verra-

ten hidas, koska pyörimisnopeus vain 200 r/min eli puristustahti kestää 0,15 s ja siinä 

paine nousee maksimissaan noin 90 MPa (900 bar). Kompressorin iskunpituus on en-

simmäisessä vaiheessa 381,0 mm ja toisessa vaiheessa 355,6 mm. Epämääräiset mitat 

johtuvat mittojen muuntamisesta tuumista. Vastaavat keskimääräiset männän nopeudet 
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ovat vkesk1 500 ja vkesk2 467 jalkaa minuutissa eli SI-yksiköin vkesk1 2,54 ja vkesk2 2,37 m/s, 

kun tasaisessa liikkeessä nopeus(v) on 

t
sv =       (1) 

jossa t on aika ja s on matka 

 

==
2/

1
1 T

s
vkesk  

s
m54,2

s15,0
m381,0

=  

==
2/

2
2 T

s
vkesk  

s
m37,2

s15,0
m3556,0

=  

si on kompressorin iskunpituus; T on jaksonaika  

 

Männännopeuden, joka kuvastaa samalla kaasun nopeutta sylinterissä sekä paineen nou-

semista, ollessa riittävän suuri saattamaan kaasu äänennopeudella tapahtuvaan liikkee-

seen se voi aiheuttaa seoksen kokoonpuristumisen ja räjähdyksen. Kompressorissa 

männän keskinopeus on huomattavasti alhaisempi kuin männän maksiminopeus, mutta 

vastaavasti kaasun nopeus on alhaisempi kuin männän nopeus, mikä kompressorin selit-

tyy rakenteella, jossa sylinterin halkaisija on suurempi kuin männän halkaisija ja män-

nän tiivistys sylinteriin on tehty männänvarresta. Tiivistyksen rakenne käy ilmi kuvasta 

7. 

 

Koska männännopeus vmax paljon alle äänennopeuden (noin 300 m/s), ei paineenkorotus 

voi aiheuttaa itsessään räjähdystä. Lämpötila-anturoinnin mukaan paineen nostossa ta-

pahtuu vain noin 10 °C lämpeneminen, koska osa lämmöstä johtuu sylintereiden mas-

siivisen rakenteen ja putkistossa olevien jäähdyttimien kautta pois. 

 

5.1.3.4 Staattinen sähkö 

 

Staattista sähköä voi muodostua kaasun virtauksesta. Kompressorissa eteeni on niin 

korkeassa paineessa, että se on ominaisuuksiltaan lähempänä nestettä. Kompressorin 

runko, sylinterit, männät ja kiertokanget ovat johtavaa materiaalia ja ne ovat galvaani-

sesti toisissaan kiinni sekä maadoitettu. Potentiaalien tasaus varmistetaan kunnossapito-
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ohjelman mukaisesti mittaamalla vähintään 5 vuoden välein ja 2 kertaa vuodessa teh-

dään silmämääräinen tarkastus. 

 

Teoriassa putkistossa vääränlainen tiiviste voisi itsessään erottaa putket toisistaan, jol-

loin tiivisteen yli voisi tapahtua kipinöintiä. Vääränlaisen tiivisten sisällä voi olla eris-

tettynä metallivahvike, joka voisi varautua ja aiheuttaa staattisia kipinöitä. Tässä tapa-

uksessa paineen ollessa korkea ei liitoksissa voi käyttää tiivisteitä, vaan koneistetut lai-

pat ovat vastakkain ilman tiivistettä, joten tiiviissä liitoksessa on varmasti galvaaninen 

yhteys. 

 

5.1.3.5 Muut mahdolliset syttymislähteet 

 

Muista mahdollisista syttymislähteistä mainitsemisen arvoinen on salama. Salaman is-

kulta ei voi täysin suojautua ja se sytyttää varmasti räjähdyskelpoisen ilmaseoksen. 

Työväline ei ole koskaan täysin salaman saavuttamattomissa. Tässä tapauksessa raken-

nus kompressorin ympärillä muistuttaa Faradayn häkkiä, joka on maadoitettu maahan 

luonnostaan.  
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5.1.4 Syttymisvaaran arvioinnin yhteenveto 
 

Kompressorin syttymisriskin arviointi on tehty asiakirja SFS-EN 13463-1 kohdan 5.2.8 

ja liitteen B mukaisesti. 

 

5.1.4.1 Työvälineen tarkoitettu käyttö 

 

Kyseessä on kompressori, joka on suunniteltu ja rakennettu eteenikaasun paineen korot-

tamiseen. Laite on rakennettu valmistamisajankohdan, vuoden 1973, sääntöjen ja mää-

räysten mukaiseksi. Syttymisriskin arvioinnissa on huomioitu tilaluokan 2 asettamat 

vaatimukset työvälineelle sekä tilaluokan 0 vaatimukset työvälineen sisärakenteille. 

Koska kompressori on otettu käyttöön ennen 1.6.2003, tulee sen täyttää VNa 576/2003 

liitteen 2 kohdan A vähimmäisvaatimukset työvälineille. Mikä tarkoittaa, että työväli-

neet sekä niihin liittyvät kytkentälaitteet on valittu, rakennettu, koottu ja asennettu ja 

että niitä huolletaan ja käytetään siten, että räjähdyksen vaara on mahdollisimman vä-

häinen. 

 

5.1.4.2 Työvälineen kuvaus 

 

Paineenkorotuskompressori on luistiohjattu mäntäkompressori, joka saa kytkimen väli-

tyksellä käyttövoimansa 6 megawatin sähkömoottorilta. Siinä on kaksi sylinteriryhmää, 

jotka sijaitsevat kampiakselin vastakkaisilla puolilla 180° kulmassa toisiinsa nähden. 

Sylinteriryhmään kuuluu kaksi rinnakkain olevaa sylinteriparia. Eteeni tulee noin 25 

MPa paineisena, josta paine nousee jopa 200 MPa (2000 baarin) kompressorissa. 

Kompressorissa ei ole itsessään paineen säätöä, vaan paineen säätö tapahtuu säätämällä 

reaktorin läpivirtausta.  
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5.1.4.3 Arviointi 

 

Taulukko 6. Syttymisvaaran arvion yhteenveto SFS-EN 13463-1 liitteen B mukai-

sesti taulukoituna. 

Mahdollinen syttymislähde 

Normaali-

toiminta 

Ennakoita-

vissa oleva 

virhetoiminto 

Harvinainen 

virhetoiminto

Toteutetut toi-

menpiteet sytty-

mislähteen aktiivi-

seksi tulemisen 

estämiseksi. 

Käytetty räjäh-

dyssuojaus 

 Runkolaake-

rin ylikuume-

neminen 

 Voitelu, lämpötilan 

valvonta, johon 

kytketty hälytys. 

 

 Luistin yli-

kuumenemi-

nen 

 Voitelu, lämpötilan 

valvonta, johon 

kytketty hälytys 

sekä laitteiston lu-

kittuminen tietyssä 

lämpötilassa. 

 

 Männän yli-

kuumenemi-

nen 

 Voitelu, lämpötilan 

valvonta, johon 

kytketty hälytys 

sekä laitteiston lu-

kittuminen tietyssä 

lämpötilassa. 

 

  Kiertokangen 

laakereiden 

ylikuumene-

minen  

 Laakeri on voi-

deltu, muttei 

lämpötila-antu-

roitu. Vikatilan-

teessa mahdolli-

suus ylikuume-
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nemiseen, muttei 

normaalikäytössä 

voi aiheuttaa syt-

tymistä. Koska 

kyseessä on har-

vinainen virhe-

toiminto tilaluo-

kassa 2, ei se 

aiheuta suojaus-

toimenpiteitä. 

 Männänvarren 

tiivisteiden 

ohivirtaavaa 

kaasu saattaa 

kuumentaa 

voiteluöljyn 

takaiskuvent-

tiiliä. 

 Aiemmin tapahtu-

neiden tapauksien 

perusteella voidaan 

todeta lämpötilan 

nousevan jopa 170 

°C, joka on kuiten-

kin matalampi kuin 

eteenin syttymis-

lämpötila tai tila-

luokan 0 vaatimus 

pintalämpötilasta 

340 °C. 

 

  Työntötangon 

ja sen läpi-

viennin väliin 

kiilautuva 

esine voi ai-

heuttaa ki-

pinöintiä 

 Koska kyseessä 

on harvinainen 

virhetoiminto 

tilaluokassa 2, ei 

se aiheuta suo-

jaustoimenpiteitä. 

  Luistin ja 

rungon väliin 

kiilautuva 

 Koska kyseessä 

on harvinainen 

virhetoiminto 
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esine voi ai-

heuttaa ki-

pinöintiä 

tilaluokassa 2, ei 

se aiheuta suo-

jaustoimenpiteitä. 

Staattisen 

sähkön 

purkaus 

  Potentiaalien tasaus 

varmistetaan kun-

nossapito-ohjelman 

mukaisesti mittaa-

malla vähintään 5 

vuoden välein ja 2 

kertaa vuodessa 

tehdään silmämää-

räinen tarkastus.  

 

Salama   Alueella on kor-

keimmilla paikoilla 

ukkosenjohtimet 

keräämässä sala-

moita. Kompressori 

on sijoitettu Fara-

dayn häkkiä vas-

taavaan rakennuk-

seen. 

 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta työvälineen olevan turvallinen käytettäväksi tilaluokas-

sa 2 ja korkeimman ulkopintalämpötilan olevan noin 170 °C. Tapauksen ongelmakohta 

on seurausta SFS-käsikirjan 59 määritelmästä, jossa palavia kaasuja sisältävän laitteen 

sisäpuolinen tila on aina luokiteltava tilaluokkaan 0, vaikka siellä ei ole ilmaa kuin har-

vinaisissa tilanteissa. Tilaluokka 0 edellyttää laiteluokkaa 1, eli laitteen on kyettävä toi-

mimaan harvinaisissa vikatilanteissa siten, että yksittäinen suojauskeino on varmistettu 

ja turvallisuus säilyy, vaikka kaksi toisistaan riippumatonta vikaa ilmenisi. Taulukossa 6 

olevien harvinaisten vikatoimintojen aktivoituminen ei aiheuta syttymislähteiden akti-

voitumista laitteen sisällä. Edellä läpikäydyn riskien arvioimisen perusteella voidaan 

laiteen käyttöä pitää turvallisena tässä käyttötarkoituksessa. 
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5.2 Keskipakopumppu 

 

Tutkittava keskipakopumppu on suunniteltu ja rakennettu vuoden 1981 API-standardin 

610 mukaan. Prosessissa pumppu siirtää 139 °C bensiiniä noin 630 m3 tunnissa. Pump-

pu on yksivaiheinen ja sähkökäyttöinen. Sen käyttömoottori on suojattu ATEX-

olosuhdedirektiivin vaatimusten mukaisesti. 

 

Kompressorin tapauksessa tutkittiin työvälineen mahdollisesti sisältämiä syttymislähtei-

tä. Tässä keskipakopumpun tapauksessa tutkitaan kuinka suunnitteluohjeissa on huomi-

oitu syttymislähteiden tunnistaminen, hallinta ja syttymisen estäminen. Pumpun mah-

dollisia syttymislähteitä ovat kuumat pinnat, mekaaniset kipinät ja staattinen sähkö. 

Kuumia pintoja voi muodostua laakeri- ja tiivistevaurioiden yhteydessä sekä tietenkin, 

jos pumpattava aine on riittävän kuumaa, jolloin se lämmittää myös pumppua. Mekaa-

niset kipinät voivat olla mahdollisia laakereiden ja mekaanisten akselitiivisteiden vauri-

oiden yhteydessä sekä myös silloin, jos akseli tai juoksupyörä vaurioituu. 

 

 

Kuva 9. Keskipakopumpun rakenne (Byron Jackson) 
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5.2.1 Syttymislähteiden hallintakeinot 
 

API 610-standardi kattaa minimivaatimukset, jotka öljynjalostusteollisuuden käytössä 

olevalle keskipakopumpulle asetetaan. Perussuunnitteluohjeissa vaaditaan pumpun 

suunnittelussa huomioitavaksi, että paine minimoidaan tiivisteissä ja juoksupyörän tulee 

olla suunniteltu kestämään 5 % suurempi jatkuva pyörimisnopeus ja hetkellisesti sen 

täytyy kestää 20 % suurempi pyörimisnopeus, kuin millä se on mitoitettu toimimaan 

muiden vaatimusten täyttämiseksi. (API 1981, s. 3–4) 

 

5.2.1.1 Kunnossapito 

 

Laitevaurioiden mahdollisuutta ehkäistään mm. huolto-ohjelmalla, jossa operaattorit 

käyvät kerran vuorossaan, eli 3 kertaa päivässä, tekemässä havainnointikierroksen, jon-

ka yhteydessä tehdään aistinvarainen kuntotarkistus. Tämän lisäksi käyttöhenkilökunta 

tarkastaa päivittäin voiteluainetilanteen ja pumpun yleisen kunnon. Varsinainen tarkas-

tusmittaus eli värähtelymittaus tehdään kolmen kuukauden välein tai pyydettäessä. Näi-

den perusteella pumppu pyritään ottamaan huoltoon ennen tiivistevuotoa, mikä on ylei-

sin ulospäin näkyvä syy korjaukselle, vaikka varsinainen syy on usein laakerivaurio tai 

epätasapaino. 

 

5.2.1.2 API-standardin mukainen vuotojen ja vaurioiden estäminen 

 

API 610-standardin mukaan suunnitellussa pumpussa on huomioitu hyvin mahdolliset 

vuodot ja sen rakenne on suunniteltu kestämään käytöstä aiheutuvat rasitukset. Alla on 

kohdissa 5.2.1.2.1…5.2.1.2.8 käyty läpi kuinka pumpun suunnittelussa ja testauksessa 

hankinnan yhteydessä täytyy huomioida API-standardin vaatimukset. 

 

5.2.1.2.1 Laadun varmistus ja testaus 

 

API-standardin määräämien pakollisten ja sopimusten mukaisten tarkastusten tavoittee-

na on minimoida ostajan tarkastukset ja siirtää vastuu tarkastuksista ja materiaalitodis-
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tuksista valmistajalle. Tarkastuksia ja testejä käsitelevässä yleisessä osassa annetaan 

yrityksen edustajalle mahdollisuus ennakkoilmoituksen jälkeen mennä tarkastamaan 

tuotteen valmistus- ja testausolosuhteet. Tällä kaikella halutaan taata tuotteiden laatu. 

Kuitenkin vaikka pumppu olisi valmistajan toimesta kuinka hyvin testattu, täytyy sille 

tehdä käyttökoe määrätyissä olosuhteissa. (API 1981, s. 23) 

 

Hydrostaattinen testi tehdään paineen alaisille osille, eli tässä tapauksessa pumpun hiili-

teräksiselle pesälle. Testissä vähintään 15,6 °C vesi vaikuttaa suurimmalla mahdollisella 

paineella, joka voi olla pumpun sisällä, pumpunpesään minimissään puolentoista tunnin 

ajan. Hydrostaattinen testi tehdään myös kaikille jäähdytykseen osille. (API 1981, s. 

23–24) 

 

Laadun varmistukseen kuuluu myös suorituskyvyn testaaminen, jossa mitataan sopi-

muksesta riippuen mm. paineennostokykyä, kapasiteettia ja tarvittavaa tehoa. Vuotojen 

varalta käyttötestissä tutkitaan tiivisteiden toiminta sekä tarkastellaan pumppua ei-

toivottujen toimintojen varalta, kuten laakereiden liiallinen lämpeneminen ja pumpun 

kavitointi. (API 1981, s. 24) 

 

 

5.2.1.2.2 Pumpunpesä 

 

Pumpunpesä on valmistettava kahdesta säteen suunnassa jaetusta osasta seuraavissa 

tapauksissa: (API 1981, s. 4) 

 

1. Lämpöshokkien hallitsemiseksi yli 205 °C pumpattavia aineita käsiteltäes-

sä 

2. Syttyvien tai myrkyllisten nesteiden suhteellisen tiheyden ollessa alle 0,7 

pumppauslämpötilassa. (veden tiheys 1) 

3. Syttyvien tai myrkyllisten nesteiden paineen ollessa yli 68,9 baaria (6,89 

Mpa) 
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Tutkittavassa tapauksessa paine, lämpötila ja tiheys ovat alle raja-arvojen, joten pesää ei 

ole tarvinnut valmistaa kahdesta osasta 

 

Dieselin tai bensiinin siirrossa käytettävän pumpun osien materiaalit on valittava stan-

dardin materiaaliluokasta S-1, eli tässä tapauksessa pesän on oltava hiiliterästä. Pumpun 

pesän materiaalin paksuus määritetään pumpattavan aineen ja ympäristön lämpötilan, 

suurimman mahdollisen hydrostaattisen paineen ja korroosiovaran (vähintään 3.8 mm) 

perusteella. (API 1981, s. 5, 49, 55) 

 

5.2.1.2.3 Yhteet 

 

API-ohjeen mukaan kaikki myrkyllisten ja palavien nesteiden sekä yli 2 tuuman lähtö- 

ja tuloliitännät on tehtävä laippakiinnityksellä. Laippojen koolle annetaan standardissa 

minimimitat. Kaikki pumpun liitännät tulee olla käytössä tai sitten ne on tulpattava. Eri-

koisuutena pumpuissa on virhekytkentöjen välttämiseksi käytetty imu- ja poistoyhteiden 

koko, jossa ei saa käyttää yleisiä suositeltuja mittoja kuten 1 ¼, 2 ½, 3 ½, 5, 7 ja 9 tuu-

man mittoja. Tutkittavassa tapauksessa on 6 ja 8 tuuman laippaliitokset. Yhteiden osalta 

ohje antaa tarkkoja mitoitusarvoja sekä lujuuslaskennassa tarvittavia arvoja. Lujuuslas-

kennassa on pumpun kestettävä kaksinkertaisia voimia, kuin API-ohjeessa on eri yhteil-

le taulukoitu. (API 1981, s. 5–7) 

 

5.2.1.2.4 Juoksupyörä ja akseli 

 

Juoksupyörä täytyy olla yhdestä kappaleesta valettu ja kiinnitetty akseliin niin, ettei se 

voi pyöriä eri nopeutta akseliin nähden. Akselilla luistaessaan juoksupyörä voisi aiheut-

taa värähtelyjä, lämpenemistä tai jopa mahdollisesti syttymislähteen. API-ohjeissa on 

mainittu, että tutkittavan kaltaisissa pumpuissa, joissa juoksupyörä on akselin päässä, on 

juoksupyörän paikallaan pysyminen varmistettava ruuvilla tai mutterilla. (API 1981, s. 

5–7) 

 

Akselin ja myös juoksupyörän mitoituksessa tulee huomioida, että niiden tulee kestää 

jatkuvassa käytössä suunnitteluarvoja 5 % suurempi pyörimisnopeus. Akselilla olevista 



 

 

 

63

holkeista on mainittu, että ne täytyy olla tiivistetty akselia vasten niin, etteivät ne aiheu-

ta vuotoa akselin tiivisteen ohi. (API 1981, s. 6–7) 

 

Tutkittavassa tapauksessa, kun pumpattava aine on bensiiniä, on juoksupyörän ja akse-

lin materiaalit valittava standardin liitteessä olevasta taulukosta materiaaliluokan S-1 

mukaan. Standardin mukainen materiaali juoksupyörälle on valurauta ja akselin tulee 

olla hiiliterästä, niin kuin tässä tapauksessa on materiaali AISI 4140-terästä. (API 1981, 

s. 49, 52, 55) 

 

5.2.1.2.5 Mekaaniset akselitiivisteet 

 

API-standardi ei ota kantaa mekaanisen akselitiivisteen rakenteeseen tarkemmin kuin, 

että sen täytyy kestää kuormitukset, olla suunniteltu ja materiaalit valittu sen mukaan, 

että se sopii haluttuun käyttötarkoitukseen. Tiivistepintojen materiaalien tulee olla yh-

denmukaisia API-standardin liitteessä mainittujen kanssa. Liitteen tarjoamat materiaalit 

ovat kaikki runsaskromisia teräksiä eli niiden kromipitoisuus on yli 12 %, kuten 18Cr-

8Ni, joista tunnetuimpia ovat AISI 304 ja 316. Mikäli mekaaninen tiiviste on varustettu 

tiivisteen rungon reunoissa olevilla holkkimaisilla tiivisteillä, täytyy niiden olla ki-

pinöimätöntä materiaalia. (API 1981, s. 9–10) 

 

5.2.1.2.6 Perinteiset akselitiivisteet 

 

Perinteisten akselitiivisteiden eli ns. naruboksitiivisteiden kohdalla API-standardi ottaa 

kantaa tiivistyskierrosten määrään, voiteluun, kokoon ja jäähdytyksen järjestämiseen 

sekä muuhunkin rakenteeseen. Perinteinen akselitiiviste voi toimia liian tiukaksi asen-

nettuna mahdollisena syttymislähteenä ja ollessaan liian väljä se voi aiheuttaa vuodon 

pumpusta ulos. Perinteisten akselitiivisteiden ohjeistus on huomattavasti tarkempaa, 

kuin mekaanisilla tiivisteillä. Tämä luultavasti kuvastaa perinteisten akselitiivisteiden 

määräysten olevan vanhempaa perua, joka jätti vähemmän vastuuta ja keksimisen mah-

dollisuuksia valmistajalle. (API 1981, s. 10–11) 

 

5.2.1.2.7 Laakerointi 
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API-standardi antaa varsin tarkat ohjeet laakeroinnista. Ohjeissa on huomioitu mm. laa-

kerityyppi, voitelu, kestoikävaatimukset ja pumpun asento. Laakeroinnin keston määri-

telmä ei poikkea merkittävästi siitä, mitä on todettu standardissa 13463-5 Suojaus ra-

kenteellisella turvallisuudella valmistajan ohjeistuksen noudattamisesta laakeroinnissa 

sekä tuotteen mukaan laitettavasta ohjeistuksesta. 

 

Liukulaakeroinnista on mainittu API-standardissa seuraavaa: 

 

Liukulaakeroinnin kestoikä tulee olla normaalikuormituksella 25 000 tuntia 

ja (3 vuotta) ja maksimikuormituksellakin kestoiän tulee olla vähintään 

16 000 tuntia. Kestoikä lasketaan siten, että 90 % testattavista laakereista tu-

lee kestää vaadittu kuormitus vaurioitumatta. Mikäli liukulaakeroinnilla ei 

voida saavuttaa haluttua kestoikää, sekä muutamissa muissa API-oppaassa 

luetelluissa erikoistapauksissa, täytyy käyttää hydrodynaamista laakerointia 

tai kuulalaakeria. (API 1981, s. 13–15) 

 

 

5.2.1.2.8 Materiaalit 

 

API-standardin liitteessä on taulukoitu materiaalivaatimukset pumpun osille sekä oh-

jeessa on asetettu erikoisehtoja, kuten jännitysten poisto hitsatuille rakenteille ja virheet-

tömyys valuille. Minkään listalla olevan pyörivän osan tai sen mahdollisen vastinpinnan 

materiaali ei ole kevytmetallia. Suurin osa materiaaleista sisältää runsaasti kromia, mikä 

pienentää rautaoksidin esiintymistä kappaleen pinnalla. Kevytmetalliset kappaleet voi-

vat saada aikaan hyvin pienellä energialla mekaanisen kipinän törmätessään rautaoksi-

diin. (API 1981, s. 16–18) 

 

Tutkittavana olevassa pumpussa pesä oli hiiliterästä, juoksupyörä valurautaa ja akseli-

holkit oli haponkestävää terästä AISI 316, itse akselin ollessa AISI 4140-terästä.  
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5.2.2 Yhteenveto keskipakopumpun arvioinnista 
 

API-standardi 610 ei ota kantaa suoraan syttymislähteiden estämiseen tai niiltä suojau-

tumiseen, mutta kuitenkin edellyttää tietyissä tapauksissa käytettäväksi kipinöimättömiä 

materiaaleja. Standardi edellyttää, että rakenne on suunniteltu kestämään normaalikäy-

töstä seuraavan suurimman mahdollisen paineen sisällään ja paineen kesto myös testa-

taan kokeilla. Esimerkiksi mekaanisten tiivisteiden tulee kestää normaalikäytössä esiin-

tyvät painekuormitukset ja olla silti tiiviitä ja käyttäjäystävällisiä, mutta mekaanisen 

tiivisteen rakenteeseen ei kuitenkaan oteta tiukasti kantaa. 

 

Laakereiden tai mekaanisten tiivisteiden mahdolliseen vikaantumisesta seuraavaan 

kuumentumiseen standardi ei ota kantaa, mutta tämän varalta on kuitenkin huolto-

ohjelma, jossa tarkkaillaan kuluneisuutta ja pyritään ottamaan laite huoltoon ennen va-

kavampaa vikaantumista. Laitteiston rakenne voi aiheuttaa harvinaisissa poikkeustilan-

teissa nousua pumpun pintalämpötilaan, koska pumppuhan tutkittavassa tapauksessa 

siirtää 139 °C bensiiniä, joka lämmittää pumpun ja putket saman lämpöisiksi. API-

standardi ei ota kantaa pumpun suunnitteluohjeissa staattiseen sähköön tai mahdollisesti 

korkeisiin pintalämpötiloihin, mutta edellyttää kuitenkin joissain tapauksissa laakerei-

den jäähdytystä.  

 

Riskien arvioinnin tulisi sisältää kirjallisena tiedot siitä, että laite on suunniteltu tietyn 

API-standardin mukaan ja kuinka sitä on käytetty tähän asti, jotta on saavutettu nykyi-

nen turvallisuustaso. Vaikka useimmat API-standardin mukaiset laitteet on suunniteltu 

käytettäväksi räjähdyskelpoisessa ilmaseoksessa, ei API-standardin mukaisuus itsessään 

riitä todistamaan riskien arvioinnissa, että laite soveltuu käytettäväksi räjähdysvaaralli-

sessa ilmaseoksessa, vaan lisänä on oltava ainakin käyttöohjeistus. Käyttöohjeistus voi 

sisältää huolto-ohjelman, jossa olisi maininta mm. laakereiden ja vuotojen tarkkailusta 

sekä mahdolliset anturoinnit, joiden perusteella laitteen kuntoa voidaan seurata. 
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5.3 Kalvopumppu ja mekaanisesti puhdistuva maalinsuoda-

tin 

 

Maalin valmistuksessa olennainen osa ennen purkitusta on maalin suodattaminen. Tut-

kittavassa ratkaisussa maali tulee putkistoa pitkin purkituspaikalle, jossa putkilinja liite-

tään suodatusyksikön kautta purkituslaitteeseen. Seuraavalla sivulla kuvassa 10 oleva 

suodatusyksikkö muodostuu paineilmakäyttöisestä kalvopumpusta ja mekaanisesti puh-

distuvasta suodattimesta. Koska suodatusyksikkö sijaitsee räjähdysvaarallisessa tilassa, 

se on kokoonpanona huomioitava räjähdyssuojausasiakirjassa ja sille on tehtävä ris-

kienarviointi. Tutkittavalla laitoksella on käytössä useita rakenteeltaan melkein täysin 

toisiaan vastaavia suodatusyksiköitä. Rakenteessa on tapahtunut pieniä muutoksia, ku-

ten suodattimen kannen läpiviennin tiivistyksen muuttamista. Pumppu on nykyään saa-

tavissa myös Ex-merkinnällä. 
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Kuva 10. Suodatusyksikkö, joka muodostuu kalvopumpusta, suodattimesta sekä 

näitä yhdistävästä letkusta. 

 

Kuvassa 10 näkyvä sininen paineilmakäyttöinen kalvopumppu on saatavana nykyään 

myös Ex-merkinnällä varustettuna, jolloin sen voidaan olettaa olevan turvallinen käytet-

täväksi tarkoitetussa käytössään. Päällepäin Ex-hyväksymätön vanhempi pumppu ja 

uudempi hyväksytty pumppu eroavat toisistaan ainakin äänenvaimentajan osalta, joka 

hyväksytyssä mallissa näyttäisi olevan kokonaan metallinen. Koska vanhemmat pumput 

eivät ole Ex-merkittyjä, niille täytyy tehdä riskin arviointi. Vanhempien pumppujen 

kohdalla tiedustellaan valmistajalta, mitä muutoksia se on tehnyt pumppuihinsa saat-

taakseen ne vaatimusten mukaiseksi. 
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Kuva 11. Pöydällä pystyssä suodattimen sihtilieriö, jonka päällä on kiinni puhdis-

tinkiekon käyttösylinteri. Sihtilieriön vieressä pöydällä on irtonainen suodattimen 

kansi. 

 

Kuvissa 10 ja 11 näkyvällä suodattimella puhdistetaan maalista epäpuhtauksia. Kuvasta 

14 käy ilmi kuinka maali tulee suodattimen yläosaan ja keskelle, josta se virtaa suodat-

timen läpi ulkokehälle ja sihdin alaosasta ulos. Maalista jäävät epäpuhtaudet tukkisivat 

sihtilieriön sisäpinnan nopeasti, jollei puhdistinkiekko määräaikavälein pyyhkisi sihdin 

pinnalle suodattuneet epäpuhtaudet alas sakkakuppiin, josta ne poistetaan säännöllisesti.  
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5.3.1 Toimintatilan aiheuttamat reunaehdot 
 

5.3.1.1 Räjähdysvaarallinen aine 

 

Maalin valmistuksessa käytetään useita eri liuottimia, mutta tutkittava yksikkö käyttää 

liuottimena lakkabensiiniä eli tärpättiä. Lakkabensiinin suhteellinen tiheys on hieman 

pienempi kuin veden (0,9, kun vesi on 1), eikä se liukene veteen, joten vuotaessaan se 

jää veden päälle. Höyryn tiheys on verraten suuri (4,7, kun ilma on 1), jolloin höyry 

laskeutuu alaspäin. Tietenkin ilmanvaihdolla voidaan sotkea tilannetta ja nostaa höyryä 

ylöspäin. Lakkabensiini muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen, jonka räjähdys-

alue 0,8…6 tilavuusprosenttia. 

 

Nesteen suhteellinen tiheys: 0,9 (vesi 1) 

Höyryn suhteellinen tiheys: 4,7 (ilma 1) 

Kiehumislämpötila: 150 °C 

Leimahduslämpötila: 35 °C  

Itsesyttymislämpötila: 255 °C 

Syttymisrajat, tilavuusprosenttia ilmassa: 0,8…6,0 

 

5.3.1.2 Tilaluokitus 

 

Maalin purkittaminen tapahtuu pääasiallisesti avokäsittelynä, jolloin pääsee aina liuo-

tinhöyryjä ilmaan. Ilmaa raskaammille höyryille on tyypillistä, että mikäli höyryjen le-

viämistä yritetään rajoittaa paikallisella kohdeilmanpoistolla, voi seurauksena olla liuo-

tinaineiden leviäminen laajemmalla kuin ilman minkäänlaista ilmanvaihtoa. Kohdeil-

manpoiston toteuttaminen on myös hankala toteuttaa niin, että sillä voitaisiin pienentää 

tilaluokittelun tarvetta, koska purkituslaitteet sekä suodatin yksiköt ovat siirreltäviä. 

Koska laitteiden sijaintipaikka voi vaihdella, on tilaluokittelussa päädytty tekemään 

isohkoja alueita tilaluokkaan 2.  
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5.3.2 Kalvopumpun rakenne 
 

Kalvopumpun rakenne ja toiminta käyvät ilmi kuvista 12 ja 14. Pumppu toimii paineil-

malla, joka johdetaan vuoron perään kalvokammioiden sisäosaan ja vastaavasti vastak-

kaiselta puolelta kalvokammiosta lasketaan paineilma ulos. Kalvokammioiden kalvojen 

liike on sidottu toisiinsa yhdystangolla, joka pakottaa kalvot liikkumaan samassa tahdis-

sa. Tämä aiheuttaa toiseen kammioon imutahdin ja toiseen painetahdin. Tässä mallisar-

jassa käytettään imu- ja poistokanavissa palloventtiileitä, joilla neste saadaan virtaa-

maan oikeaan suuntaan. SFS-käsikirjan 59 mukaan pumpun sisäosat kuuluvat tilaluok-

kaan 0, jos käsitellään palavia nesteistä, eikä siellä silloin saa olla suojaamattomia syt-

tymislähteitä. 

 

       

Kuva 12. Paineilmakäyttöinen kalvopumppu. Keskellä pyöreiden kalvokammioi-

den välissä sijaitsevat alumiiniset keskirunko ja välikammio. (Warren Rupp 

2004a) 
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Kuva 13. Räjäytyskuva kalvopumpusta (Warren Rupp 2004b, s. 12) 

 

5.3.3 Suodattimen rakenne 
 

Suodatin muodostuu rungosta, kannesta, sihtilieriöstä, paineilmasylinteristä, puhdistin-

kiekosta ja tyhjennysventtiilistä, jotka käyvät ilmi kuvista 11 ja 15. Suodatin toimii ti-

lassa, joka on luokiteltu tilaluokkaan 2, mutta SFS-käsikirja 59 mukaan palavaa nestettä 

sisältävän laitteistojen sisäpuolinen tila kuuluu tilaluokkaan 0, joten suodattimen sisällä 

ei saa olla suojaamattomia syttymislähteitä.   
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Kuva 14. Suodattimen rakenne. (Ronningen-Petter 2004) 

 

5.3.4 Suodatinyksikön mahdolliset syttymislähteet 
 

5.3.4.1 Pumpun mahdolliset syttymislähteet 

 

Koska pumpusta on olemassa samalla valmistajalla Ex-merkinnällä varustettu versio, ei 

syttymislähteitä arvioida laitteesta erikseen, vaan verrataan Ex-merkittömän ja Ex – 

merkityn pumpun välisiä eroja. Pumppujen perusrakenne on sama molemmissa malleis-

sa, mutta materiaalivalinnoilla on tehty pumpusta ATEX-vaatimusten mukainen, joskin 

täytyy huomioida, että Ex-merkitsemätön tuotekin voi olla myös ATEX-vaatimusten 

mukainen. Pumpun valmistaja on voinut valmistaa ennenkin nykyisten ATEX-

vaatimusten mukaisia pumppuja, mutta pyrittäessä aina vain parempaan ja turvallisem-

paan ratkaisuun tehdään tuotteeseen muutoksia. Arviossa on huomioitava, että säädök-

set, suunnittelu ja materiaalit muuttuvat ajan myötä, mikä tuo tuotteisiin muutoksia. 
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Pumppuja maahantuovan yrityksen mukaan ko. Ex-merkittömien kalvopumppujen mu-

kana on toimitettu CE-todistus eli EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jolla valmistaja 

on vakuuttanut niiden olevan konedirektiivin 98/37/EY ja yhdenmukaistetun standardin 

EN 809 mukaisia. Pumppujen mukana ei kuitenkaan ole toimitettu erikseen todistusta 

siitä, että ne soveltuisivat esim. räjähdysvaarallisiin tiloihin, mistä tulisi olla myös mer-

kintä pumpussa. Pumppujen mukana toimitettavassa käyttöohjeessa on kerrottu eri kal-

votyyppien soveltuvuudesta eri aineille ja lämpötiloille. Teflonkalvoiset (PTFE) pumput 

soveltuvat lämpötila-alueelle -37…104 °C ja useimmat kemikaalit eivät reagoi kalvon 

materiaalin kanssa. (Warren Rupp 2004b, s. 1) 

 

Tässä tapauksessa, kun tiedetään pumppujen käyttökohde ja niitä on markkinoitu (siis 

kalvopumppuja yleensä) räjähdysvaarallisiin tiloihin sopivina, niin direktiivi velvoittaa 

valmistajaa ryhtymään samoihin varotoimiin kuin, jos ne olisi suunniteltu ja rakennettu 

käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Tämä tarkoittaa, että vältetään kaikki räjäh-

dysvaarat, joita itse kone tai siinä tuotetut tai käytetyt kaasut, nesteet, pölyt, höyryt tai 

muut aineet aiheuttavat. (VNp 2.12.1994/1314. Liite I kohta 1.5.7) 

 

Valmistajan varaosaluettelon mukaan Ex-merkittyyn pumppuun on tehty muutoksia 

noin 10 osaan, joista osa on ruuveja. Ko. osat voidaan vaihtaa myös Ex-merkittömään 

pumppuun, jonka jälkeen katsoisin viimeistään pumppua voitavan käyttää vastaavissa 

tiloissa, kuin Ex-merkittyä. Kaikki vaihdettavat osat liittyvät ilmanjakoventtiiliin. Osista 

viisi kappaletta on erilaisia tiivisteitä, joiden materiaali on vaihdettu sähköjohtavaan 

kumiin tai tefloniin. Nämä tiivisteet ovat kuvassa 13 numeroilla 19–22. Ratkaisulla on 

haluttu pitää rakenteen kaikki osat galvaanisesti toisissaan kiinni, jottei niihin pääse 

varautumaan staattista sähköä. Osan vaihdon suorittamisen edellytyksenä on, että lait-

teen maahantuoja tai valmistaja ohjeistaa muutoksen tekemisen ja selvittää laitteen 

ominaisuudet muutoksen jälkeen. Mikäli laitteeseen tehdään muutoksia omien peruste-

luiden pohjalta ja muutokset vaikuttavat laitteen ominaisuuksiin, on kyse uuden laitteen 

valmistamisesta, ja sitä koskee kaikki samat säännöt kuin uusia Ex-laitteita. 

 

Kuvassa 15 Ex-mallin ilmanjakoventtiili (myös kuva 13, osa 1) voi olla, joko alumiini- 

tai valurautarunkoinen. Verrattaessa alumiinista Ex-merkittyä jakoventtiiliä merkittö-
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mään vastaavaan on eroa ainoastaan äänenvaimentajassa. Äänenvaimentaja (kuva 13, 

osa 46) on Ex-mallissa kokonaan metallinen.  

 

 

Kuva 15. Ex-merkityn version alumiinisen ilmajakoventtiilin räjäytyskuva. (War-

ren Rupp 2004b, s. 15) 

 

 

Kuva 16. Ex-merkintä pumpussa, jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi 

Ex-tilassa. (Warren Rupp 2004b, s. 1) 

 

Valmistaja on luokittelut pumpun kuvan 16 mukaisesti. Ylemmän rivin mukaan pump-

pua voidaan käyttää kaivoksissa (ryhmä I), laitteen kuuluessa laiteluokkaan M2 ja c/b 

tarkoittaa, että on sovellettu kahta toisistaan riippumatonta räjähdyssuojausrakennetta, 

joista toinen jää toimimaan myös harvinaisten vikatilanteiden aikana: rakenteellinen 

turvallisuus (c) ja suojaus syttymislähteiden valvonnalla (b). Alemman rivin mukaan 

laite soveltuu muualla kuin kaivoksessa käytettäviin (ryhmä II), sen kuuluessa laite-
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luokkaan 2 ja se on tarkoitettu käytettäväksi pöly- ja/tai kaasuvaarallisissa tiloissa (GD). 

Kirjaimen b tarkoitus on sama kuin kaivoslaitteen kohdalla eli suojaus syttymislähtei-

den valvonnalla. Pumpun suurin pintalämpötila on (T5) 100 °C.  

 

Yleisesti paineilmakäyttöisiä kalvopumppuja on pidetty turvallisina käyttää tiloissa, 

joissa on pitänyt varoa kipinöintiä. Tässä tapauksessa on valmistaja voinut pienillä muu-

toksilla valmistaa vanhasta mallista Ex-tiloihin sopivan. 

 

5.3.4.2 Suodattimen mahdolliset syttymislähteet 

 

Tyypillisin syy suodattimen korjaus- tai huoltotarpeelle ovat vuotavat tiivisteet: joko 

paineilmasylinterin tiivisteet vuotavat, tai sitten kannen ja rungon välistä vuotaa maalia. 

Harvoin, eli alle kerran vuodessa, on tyhjennysventtiili ollut jumissa tai tukossa, eikä 

tämäkään aiheuta vuotoa, vaan estää sakkakupin tyhjennyksen. Paineilmasylinterin vuo-

taminen tai kokonaan rikkoutuminen on yleensä seurausta epäpuhtauksien, eli yleensä 

maalin joutumisesta männänvarren mukana työsylinteriin ja sieltä pahimmillaan ohja-

uskeskukseen. Näistä laitetyypille ominaisista heikkouksista on osittain päästy eroon 

männänvarren ja kannen välisen tiivistyksenrakennetta muuttamalla, jolloin maalin pää-

sy sylinteriin on estynyt. Nämä ongelmat tuskin kuitenkaan aiheuttavat syttymislähteen 

muodostumista, vaan ne voivat aiheuttaa vuotokohdan ympäristöön räjähdysvaarallisen 

ilmaseoksen. 

 

Maalin virratessa raosta, kuten sihdin tai puhdistinkiekon aukoista, voi muodostua staat-

tista sähköä, joka voi sytyttää räjähdysvaarallisen ilmaseoksen. Tässä tapauksessa ruos-

tumattomasta teräksestä valmistettu sihtilieriö on tiivistetty kumitiivisteillä runkoon ja 

vastaavasti puhdistinkiekko on myös tiivisteillä erotettu rungosta. Tällöin voi olla mah-

dollista, että osiin varautuu kipinän muodostumiseen riittävä jännite. Vaikka sihtilieriöl-

lä on mahdollisuus olla metalli metallia vasten, niin tämä yhteys on varmistettava, ettei 

staattisen sähkön aiheuttamaan kipinöintiä ilmene. Galvaaninen yhteys voidaan varmis-

taa esimerkiksi mittaamalla käytön aikana potentiaalieroa näiden osien väliltä, ja mikäli 

potentiaalieroa ilmenee, täytyy riittävän matala resistanssi osien välillä varmistaa esi-
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merkiksi tekemällä tiivisteet sähköä johtavasta materiaalissa tai lisäämällä maadoitus-

johdin. 

 

Vaikka mekaanisesti puhdistuvassa suodattimessa on liikkuvia osia, ei syttymislähteenä 

toimivan mekaanisen kipinän mahdollisuus ole kovinkaan todellinen, koska paljon 

kromia sisältävien metallien yhteentörmäyksessä vaaditaan todella paljon energiaa, en-

nen kuin riittävän suuri kipinä muodostuu. 

 

Maalin virtaus voi aiheuttaa jonkin verran kitkaa ja siten lämmittää suodatinta, mutta 

sillä ei ole suurta merkitystä, kun huomioidaan virtaavan maalin kyky tapauksen mu-

kaan jäähdyttää tai mahdollisesti, jos maali on lämmintä, niin lämmittää suodatinta. 

Paineilmasylinteri lämpenee myös kitkan vaikutuksesta, mutta sen liiketaajuus on vain 

noin kerran minuutissa ylös ja alas, jolloin lämpö ehtii johtua pois ja siten merkittävää 

kuumenemista ei tapahdu.  Näin ollen suodattimen ja sen puhdistinkiekkoa liikuttavan 

paineilmasylinterin ulkopinnan voidaan olettaa lämpenevän maksimissa suodatettavan 

maalin kanssa saman lämpöiseksi.  

 

Paineilmakäyttöinen palloventtiili eikä sen käyttökoneisto ole Ex-merkitty, joten se täy-

tyy myös huomioida riskien arvioinnissa.  Suodattimen pohjalle sakkakuppiin kertyvä 

maalin rejektio tyhjennetään aukaisemalla venttiili vain lyhyeksi ajaksi, jolloin rejek-

tiojäte valuu pois alla olevaan astiaan. Tämä tapahtuu säiliön tyhjennyttyä, eli noin pa-

rin tunnin välein. Virtaavan maalin määrän ollessa vain noin litran verran, ei sinne 

muodostu staattista sähköä, mutta hetkellisesti ympäristöön voi muodostua räjähdyskel-

poinen ilmaseos. Kipinöinnin välttämiseksi venttiilin liikkeen tulee olla niin hidas, ettei 

mekaanisia kipinöitä muodostu.  

 

Venttiilin vaihtaminen kaikista suodatinyksiköistä uuteen ei tunnu mielekkäältä pelkäs-

tään sen takia, ettei siinä ole hyväksyntää ja varsinkaan, kun venttiiliä käytetään lyhyen 

aikaa. Koska venttiiliä kuitenkin käytetään räjähdysvaarallisessa tilassa ja sen sisäpuoli 

kuuluu tilaluokkaan 0, on venttiilin sisäisen rakenteen oltava sellainen, ettei sinne pääse 

muodostumaan syttymislähteitä.  Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikissa asen-

noissa pitää pallon, niin kuin muidenkin venttiilin osien, olla maadoitettuna runkoon. 
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Venttiilin käyttökoneisto toimii paineilmalla, koska sitä käytetään tilaluokassa 2, ei 

normaalista käytössä saa aiheutua syttymislähteitä. Myös venttiilin käyttökoneiston 

maadoituksesta on huolehdittava samalla tavalla kuin koko suodatinyksikön. 

 

5.3.5 Syttymisvaaran arvioinnin yhteenveto 
 

Kun syttymisvaaraa arvioidaan räjähdyssuojausasiakirjaa varten, tulee koko suodatinyk-

siköstä huomioida, ettei pumppua ja suodatinta liittävistä osista, kuten letkuista, saa 

tulla normaalissa käytössä aktiivisia syttymislähteitä. Tässä tapauksessa, kun suoda-

tinyksikkö on omassa siirtokehikossaan, olisi luonnollista, että kaikki laitteet olisi maa-

doitettu kuvassa 10 näkyvään kehikkoon. Vastaavasti kehikko täytyy olla maadoitettu 

säiliöön ja purkituslaitteeseen erillisillä kaapeleilla letkujen lisäksi. Koska riskin arvi-

ointi täytyy olla tehtynä kirjallisesti, on maadoituksen mittauksista, kunnossapidosta 

sekä niiden ohjeistuksesta oltava kirjallinen dokumentaatio. Räjähdyssuojausasiakirjaan 

tulisi myös luetteloida mahdollisesti käytettävät liityntäputket ja -letkut sekä kuinka 

räjähdysvaara on huomioitu niiden osalta. Tässä yhteydessä suodatinta ja pumppua yh-

distävässä letkussa kiertää metallivahvike, jolla on varauduttu staattisen sähkön varalle. 

 

Pumpun osalta riskin arvioinnissa voi olla maininta, että huollon yhteydessä pumppu 

saatetaan osia vaihtamalla, vastaamaan rakenteeltaan Ex-merkittyä pumppua. Tämä 

edellyttää, että valmistajalta on saatu tietoa, esimerkiksi ohjeistus laitteiden välisistä 

eroista ja mahdollisuus verrata osaluetteloita. Mielellään laitteen alkuperäiseltä valmis-

tajalta on myös ohjeet ja luvat pumppujen modifiointiin. Tämän jälkeen pumppuja voi-

daan käyttää sellaisissa olosuhteissa kuin valmistaja on ilmoittanut muutoksen yhtey-

dessä. Jos valmistaja modifikaatio-ohjeissa ilmoittaa, että laitetta voidaan käyttää sa-

moissa olosuhteissa kuin vastaava Ex-merkittyä mallia, voidaan sitä käyttää kuvassa 16 

olevien tietojen perusteella pöly- ja kaasuvaarallisissa tilaluokissa 1, 21, 2 ja 22, joissa 

suurin sallittu pintalämpötila saa olla 100 °C (T5) sekä tietyssä kaivoksen tiloissa. 

 

Koska kyseisiä pumppuja on käytetty jo vuosien ajan tässä yrityksessä, ja heillä on kat-

tava dokumentaatio pumppujen käytöstä ja huolloista useiden vuosien ajalta, he voivat 

myös riskin arvioinnissa todeta pumppujen olevan turvallisia käyttää ilman muutoksia-
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kin. Tämä väite tietenkin tulee perustella muutenkin, kuin pelkästään toteamalla niiden 

olevan turvallisia käyttää. Perusteluissa tulisi olla ainakin mainittu kuinka kauan on 

kyseistä pumppua tai vastaavia pumppuja käytetty, millaisessa ympäristössä (esim. tila-

luokka ja palava aine) niiden on todettu olevan turvallisia ja millaisia aineita niillä on 

pumpattu. 

 

Jos pumppujen riskien arviointi on toteutettu jommalla kummalla yllämainitulla tavalla, 

voidaan niitä myös sijoittaa uusiin kohteisiin, jos käyttöympäristö on vastaava kuin mis-

sä riskien arvioinnissa laite on todettu turvalliseksi käyttää. Menettelyvaihtoehdoista 

jälkimmäinen vaatii aina tarkan harkinnan ja sen tekijällä täytyy olla riittävä tietämys 

asiasta. Täytyy muistaa, että ATEX-olosuhdeasetuksen (VNa 576/2003) asettamien suo-

jausvaatimusten noudattamisen perusteella, toiminnanharjoittajalla on aina viimeinen 

vastuu. 

 

Suodattimen ja siihen kiinteästi liittyvien paineilmasylinterin ja venttiilin osalta olisi 

hyvä tehdä luettelo mahdollisista syttymislähteistä sekä kertoa kuinka niiltä on suojau-

duttu. Tässä voidaan käyttää vastaavaa taulukkoa 5 kuin kohdassa 4.2 on käytetty, johon 

luetteloidaan syttymislähteet sekä kuinka niiltä suojaudutaan.  
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6 Pilottitapausten riskien arvioinnin kehittäminen 
 

Pilottitapauksia arvioidessa kiinnittyi huomio menetelmien tarvitsemaan aikaan. Mikäli 

laite arvioidaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuten eteenikompressori kohdassa 

5.1, saatetaan tarvita aikaa 60…70 työtuntia yhtä suurehkoa laitetta kohden. Vastaavasti 

tutkittaessa API-standardia ja sen mukaisten tuotteiden turvallisuutta räjähdysvaaralli-

sessa olosuhteissa oli työmäärä noin 40…45 tuntia ja tällä menetelmällä saadaan tehtyä 

kymmenille pumpuille samalla kertaa arvioinnit. Kolmannessa pumppua tutkineessa 

tapauksessa oli mahdollisuus vertailla vastaavaan Ex-merkittyyn tuotteeseen, jolloin 

arviointi vei tiedonhankintoineen vain muutamia tunteja.  

 

Arviointia tulisi kehittää mahdollisimman tehokkaaseen suuntaan, koska arviointiin 

käytettävä aika ja raha ovat pois jostain muusta. Riskin arvioimisen perustavoitteena on 

ennalta ehkäistä vaaratilanteita ja onnettomuuksia sekä mahdollistaa resurssien kohdis-

taminen tärkeimpiin kohteisiin, jotta mahdollisia riskejä voidaan pienentää tai saada 

hallintaan. 

 

Eniten tapauksien yhteydessä ongelmia aiheuttaa SFS-käsikirjan tulkinta, jonka mukaan 

laitteiden sisäpuoliset tilat kuuluisivat tilaluokkaan 0. Tilannehan on hieman nurinkuri-

nen, koska pumppujen ja suodattimen sisäpuoliset tilat ovat normaalisti täynnä nestettä 

tai kaasua, eikä siellä ole ilmaa kuin mahdollisesti ylös- ja alasajojen sekä vikatilojen 

yhteydessä. Sisäpuoliset tilat voitaisiin siten suunnitella ja tässä yhteydessä arvioida 

pelkästään konedirektiivin pohjalta esim. painetta kestäväksi, jolloin sen olisi oltava 

painelaitedirektiivin mukainen. 

 

6.1 Eteenikompressori 

 

Eteenikompressorin arvioimiseen tarvittiin aikaa 60…70 työtuntia. Tämä aika kului 

vain yhden laitteen arvioimiseen, joten menetelmän käyttäminen teollisuuslaitoksessa 

on lähestulkoon mahdotonta. Tarkastelun laajuus oli lähes vastaava kuin valmistajan 
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tekemä tarkastelu tuotetta suunnitellessa. Menetelmän käytön voisi rajata vain tunnetus-

ti riskialttiisiin laitteisiin, joiden turvallisuustasoa halutaan parantaa tai joiden turvalli-

suustasosta ei ole tietoa. Tähän yhteyteen menettelytapa sopii, koska laite on iäkäs ja 

suunnitteluohjeet ovat muuttuneet. Laite on myös erittäin tärkeä prosessissa sekä siihen 

on tehty ja on tarkoitus tehdä lisää turvallisuutta parantavia muutoksia, joiden dokumen-

tointi helpottaa jatkokehitystä. 

 

Koska kyseinen kompressori on ollut käytössä vuodesta 1973 lähtien, eikä se ole toimi-

nut syttymislähteenä kertaakaan, ja se on suunniteltu tähän käyttökohteeseen ja käyttö-

tarkoitukseen, voi tämän laajuisen arvioinnin tekeminen räjähdyssuojausasiakirjaa var-

ten tuntua ylimitoitetulta. Räjähdyssuojausasiakirjan vaatimassa riskien arvioinnissa 

tulisi kuitenkin muiden laitoksessa olevien vastaavien kompressorin osalta olla mainittu 

suunnittelun lähtöarvot ja käyttöarvot, huolto-ohjelma, laitteeseen tehdyt muutokset ja 

niiden syyt, laitteen tunnetut riskit sekä selvitys, kuinka niitä on pienennetty ja tullaan 

pienentämään. Perusteluna pienempimuotoiseen arviointiin voi olla laaja käyttökoke-

mus ja tieto, että kompressori on suunniteltu juuri käyttötarkoitukseensa. Riskien arvi-

oinnin tekijän kuitenkin kannattaa tehdä muutama laajempi selvitys mahdollisista syt-

tymislähteistä saadakseen käsityksen siitä, missä ja minkälaisissa tilanteissa riskejä saat-

taa muodostua. 

 

Tässä yhteydessä käytetty SFS-EN 13463-1 mukainen taulukko voitaisiin korvata pa-

remmin tähän yhteyteen sopivalla taulukolla, josta kävisi paremmin selville suojauksen 

nykytila sekä arvioinnin johtopäätökset. Taulukossa voisi olla myös tarvittavat tilat lait-

teen oleellisille tiedoille, kuten valmistajan ilmoitus sopivuudesta käytettäväksi räjäh-

dysvaarallisessa tilassa. Aarre Viljanen Teknologia teollisuus ry:stä ehdotti taulukon 7 

mukaista ratkaisua. 
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Taulukko 7. Ehdotus riskin arvioinnissa käytettäväksi tietojen keräyslomakkeeksi. 

(Aarre Viljanen 2004) 

 

Laite: ---------------------------    Valmistaja:------------------ 

Valmistajan ilmoitus sopivuudesta käytettäväksi räjähdysvaarallisessa tilassa (mahdolli-

nen luokitus/merkintä): --------------- 

Onko oma käyttö valmistajan antamien ohjeiden/rajoitusten mukaista: ------------------- 

Arviointipäivämäärä: -------------  Arviointi hyväksytty: ------------------- 

Mahdollinen syttymislähde 

Normaali-

toiminta 

(tilaluokassa 

2 ja 22) 

Ennakoita-

vissa oleva 

virhetoi-

minto 

(tilaluokas-

sa 1 ja 21) 

Harvinainen 

virhetoimin-

to 

(tilaluokassa 

0 ja 20) 

Aikaisemmin toteute-

tut toimenpiteet syt-

tymislähteen aktiivi-

seksi tulemisen estä-

miseksi. 

Suojauksen riittävyys 

ja mahdolliset uudet 

suojaustoimenpiteet 

 Runkolaa-

kerin yli-

kuumene-

minen 

 Voitelu (ohjeen xxx 

mukaisesti), lämpöti-

lan valvonta, johon 

kytketty hälytys. 

Ei tarvetta lisäsuojak-

seen 

 Uusi mah-

dollinen 

syttymis-

lähde 

 Ei aikaisempia suo-

jaustoimenpiteitä 

Lisätään lämpötilan 

valvontaa 
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6.2 Keskipakopumppu 

 

Kohdassa 5.2 tehtiin riskien arviointia keskipakopumpulle, jonka suunnittelu perustui 

vuodelta 1980 peräisin olevaan API-standardiin 510. Keskipakopumpun ja API-

standardin pilotin perusteella pumpun riskien arvioimisen vaatima työmäärä oli 40…45 

tuntia, joka meni pääasiassa standardin yksityiskohtaiseen läpikäymiseen ja vertaami-

seen todelliseen pumppuun, jolla pyrittiin arvioimaan, oliko ohjeita noudatettu. 

 

Pilotin perusteella voisi todeta APIn ohjeiden ja standardien mukaan suunniteltujen työ-

välineiden olevan turvallisia käyttää suunnitellussa käyttötarkoituksessaan. Todennäköi-

sesti myös muiden alakohtaisten standardien kanssa on vastaava tilanne, mutta ne pitää 

aina selvittää tapauskohtaisesti. Täytyy kuitenkin muistaa standardien rajoitukset, joten 

lisäksi tarvitaan riskien arvioinnissa ohjeistus siitä, kuinka laitteita käytetään turvallises-

ti. Tässäkin tapauksessa pumpuista oli käyttökokemusta jo parilta vuosikymmeneltä ja 

vastaavasti koko teollisuuslaitos, tai voi sanoa, että koko öljynjalostusteollisuus, on 

suunniteltu APIn standardeihin ja ohjeisiin perustuen. Räjähdyssuojausasiakirjan edel-

lyttämässä riskien arvioinnissa tulisi keskipakopumpun osalta olla mainittu seuraavat 

asiat: 

 

1. Pumppu on suunniteltu ja valmistettu vuoden 1980 API-standardin 510 

mukaan 

2. Suunnittelun lähtöarvot 

3. Huolto-ohjelma 

4. Pumppuun tehdyt muutokset ja niiden syyt 

5. Laitteen tunnetut riskit ja kuinka riskejä pienennetään 

6. Perusteeksi pienempimuotoiseen arviointiin parinkymmenen vuoden käyt-

tökokemus. 

 

Menetelmä soveltuu parhaiten tilanteisiin, jos käytössä on useita samalla standardilla tai 

ohjeilla suunniteltuja laitteita tai laitteistoja. Standardin ohjeistuksien täytyy kuitenkin 
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olla riittävän laaja-alaiset, kuten tässä tapauksessa, että niiden perusteella voidaan todeta 

laitteiden rakenteiden olevan turvallisia. 

 

Mahdollisena menetelmän riskitekijänä voidaan pitää sellaista standardia, joka ei ota 

kantaa laatuun tai valmistukseen, jolloin laite voi olla melkein mitä vain huolimatta sii-

tä, että suunnittelun perusteella pitäisi tulla turvallisia tuotteita. Tutkittu API-standardi 

otti huomioon toimitusehtojen kautta hyvinkin tarkasta laadun valvonnan. Pumppuja ei 

saa mm. maalata ennen kuin asiakas tai asiakkaan valtuuttama tarkastaja on tutkinut 

niiden pesien valut. 

 

6.3 Kalvopumppu ja mekaanisesti puhdistuva suodatin 

 

Kolmannessa pilotissa kohdassa 5.3 tutkittiin yrityksen itse kokoamaa suodatinyksik-

köä, joka koostui pumpusta, suodattimesta ja niitä yhdistävästä letkusta. Yrityksen itse 

kokoama laitteisto kuuluu räjähdyssuojausasiakirjassa huomioitaviin tekijöihin, muttei 

tarkasti ottaen kuulu riskien arvioinnin ja tämän työn piiriin. Tutkittua vastaavia suoda-

tinyksiköitä yrityksellä on käytössä useita erilaisia ja tässä yhteydessä tutkittiin ainoas-

taan yhtä niistä. Koko rakenteen arviointi vei aikaa noin 30…35 tuntia, joten sen teke-

minen tuskin on ylitsepääsemätön tehtävä. Laitteiston ennestään tuntevalle arvioiminen 

dokumentointeineen tuskin vie aikaa 20 tuntia enempää. 

 

Tutkittavana ollutta kalvopumppua valmistaja toimitti Ex-merkinnällä tai ilman. Pum-

put eivät eronneet toisistaan palavaan aineeseen kosketuksissa olevalta osalta, vaan erot 

olivat ilmanjakoventtiilissä ja siihen liittyvässä äänenvaimentimessa, joiden materiaali-

valintaan oli tehty muutoksia staattisen sähkön kertymisen vähentämiseksi. Mikäli osia 

vaihtamalla pumppu tai mikä tahansa muukin työväline, saatetaan vastaamaan raken-

teeltaan Ex-mallia, täytyy kuitenkin tapauskohtaisesti arvioida tarvitaanko mahdollisia 

mittauksia, tai jotain muuta, millä voidaan todentaa laitteen turvallisuus räjähdysvaaral-

lisessa ilmaseoksessa. Toisaalta tässä tapauksessa yrityksellä on samanlaisten ja vastaa-

vien kalvopumppujen käytöstä vuosien kokemus räjähdysvaarallisissa ilmaseoksessa ja 

kalvopumppuja on pidetty yleisesti turvallisena käyttää räjähdysvaarallisissa ilmaseok-
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sissa He voivat käyttökokemuksen perusteella arvioida pumppujensa olevan turvallisia 

käyttää ainakin heidän räjähdysvaarallisissa tiloissa, koska niille ei ole sattunut vaarati-

lanteita . 

 

Mekaanisesti puhdistuvaa suodatinta ei ollut saatavissa Ex-merkinnällä ja sille tehtiin 

yksinkertainen ja pintapuolinen tarkastelu, jossa arvioitiin laitteen mahdollisesti sisäl-

tämät syttymislähteet. Koska suodatin on rakenteeltaan varsin yksinkertainen, eikä se 

ole suunniteltu erityisesti räjähdysvaarallisessa tilassa käytettäväksi, kannattaa sille teh-

dä osa osalta läpikäyvä syttymislähteiden kartoitus, kuten kompressorille tehtiin koh-

dassa 5.1.3. 

 

Pumpun ja suodattimen yhdistävä letku ei ole työväline, mutta kuuluu olennaisesti suo-

datusyksikköön. Sähköä johtavalla vahvikkeella ehkäistään staattisen sähkön varautu-

minen letkuun. Kirjallisessa riskien arvioinnissa tulee olla mainittuna mitä letkuja saa 

käyttää pumppua ja suodatinta yhdistämässä sekä perustelut valinnalle. 

 

6.4 Suositukset 

 

Pilottitapausten perusteella muiden kuin sähkölaitteiden arvioimisessa kannattaa mene-

tellä kuvan 20 vuokaavion mukaan. Kaavio on jaoteltu siten, että mitä enemmän ollaan 

oikealla, sitä enemmän työtä riskin arvioiminen vaatii. Kun pilottitapauksia arvioitiin 

laitteiden sijoituksen ja lukumäärän pohjalta, lähtee kaavio liikkeelle itse laitteesta ja 

sen soveltuvuudesta räjähdysvaaralliseen tilaan. Tällä tavalla voidaan kohdistaa käytös-

sä olevat resurssit paremmin sellaisiin laitteisiin, jotka vaativat tarkemman riskin arvi-

on. (KTMp 27.11.1996/918, 2 §) (Siirilä Tapio 2003, s. 54) 

 

Riskin arvioinnin toimivuus on testattu vierailemalla kolmessa yrityksessä, joissa tutkit-

tiin yhteensä neljä luokiteltua tilaa. Tutkittaessa käytiin läpi kaikki tilassa luokitellulla 

alueella olevat laitteet ja jaoteltiin ne Ex-laitteisiin, yleisluonteista riskin arviointia tai 

yksityiskohtaista riskin arviointia vaativiin. Koska samaa kaaviota ja sen toimivuuden 
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arviointia tullaan myöhemmin hyödyntämään TUKES-oppaassa, on kartoituksessa 

huomioitu myös sähkölaitteet. 

 

Kuvassa 20 olevan kaavion mukaan jaoteltuna kaikki laitteet, joita oli yhtensä 1985 

kappaletta, jakautuivat sähkölaitteisiin (1304 kappaletta) ja muihin kuin sähkölaitteisiin 

(681 kappaletta). Lukumäärän suhteen verrattaessa kaikista laitteista noin 10 % vaati 

yksityiskohtaisen riskin arvion. Laitteiden lukumääräinen vertaileminen ei anna tarvit-

tavasta työmäärästä todellista kuvaa, joten kuvissa 18 ja 19 vertaillaan tarvittavien ris-

kin arvioiden määrää. Tämä tarkoittaa sitä, että jos yrityksellä on 20 samanlaista pump-

pua, ei riskin arviointia tarvitse tehdä jokaisella pumpulle erikseen, vaan yksi riskien 

arvio riittää kattamaan kaikki 20 samanlaista pumppua. 

 

Laitteiden jakautuminen lukumäärän suhteen erityyppisille riskin 
arvioinneille

64 %

26 %

10 % Ex-laite

yleisluonteinen riskin arvio

yksityikohtainen riskin
arvio

 

Kuva 17. Kaikkien Ex-tiloissa olevien laitteiden kappalemäärään perustuva jakau-

tuminen erityyppisille riskin arvioinneille. 
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Laitteiden jakautuminen riskien arviointien lukumäärän suhteen 
erityyppisille riskin arvioinneille

44 %

25 %

31 %

Ex-laite

yleisluonteinen riskin
arvio
yksityikohtainen riskin
arvio

 

Kuva 18. Kaikkien Ex-tiloissa olevien laitteiden jakautuminen erityyppisille riskin 

arvioinneille. 

 

Muiden kuin sähkölaitteiden jakautuminen riskien arviointien 
lukumäärän suhteen erityyppisille riskin arvioinneille

26 %

29 %

45 %

Ex-laite

yleisluonteinen riskin
arvio
yksityikohtainen riskin
arvio

 

Kuva 19. Muiden kuin sähkölaitteiden jakautuminen erityyppisille riskin arvioin-

neille. 

 

Sähkölaitteiden vaikutus Ex-laitteiden suhteelliseen määrään oli odotettu, koska niiden 

käyttöä on edellytetty vuosia. Nyt noin vuosi VNa 576/2003 voimaan tulon jälkeen on 

Ex-laitteiden osuus muista kuin sähkölaitteista yllättävänkin suuri.
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Kuva 20.Vuokaavio arviointimallista eri tapauksille 

 

I Onko laitteessa Ex-merkintä? 

 

Kyllä: 

1. Ex-merkityt työvälineet on varta vasten suunniteltu käytettäväksi räjäh-

dysvaarallisissa tiloissa. Niissä olevista merkinnöistä käy ilmi tuotteen lai-

teryhmä ja laiteluokka. Merkinnästä voi käydä ilmi mm. sovelletut suo-

jausrakenteet, räjähdysryhmä sekä lämpötilaluokat. 
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Kuva 21. Esimerkkejä Ex-laitteen merkinnästä 

Ei: 

1. Laitteessa ei ole Ex-merkintää.  

 

II Onko suunniteltu käytettäväksi räjähdysvaarallisessa tilassa? 

 

Kyllä: 

1. Työväline, joka on konedirektiivin 98/37/EY tai sitä edeltäneen 

89/392/ETY muutoksineen tarkoittama ja sen vaatimukset täyttävä "kone" 

tai "turvakomponentti" ml. koneyhdistelmät. Tällaisen työvälineen mukana 

seuranneessa valmistajan laatimassa dokumentissa täytyy käydä ilmi sen 

soveltuvuus käytettäväksi räjähdysvaarallisessa tilassa. Työväline voidaan 

tunnistaa konedirektiivin tarkoittamaksi koneeksi tai turvakomponentiksi 

esim. jos sen mukana toimitetussa EY-vaatimustenmukaisuus-

vakuutuksessa tai käyttöohjeessa tms. viitataan konedirektiiviin 98/37/EY 

tai sen vanhempaan versioon 89/392/ETY. Konedirektiiviä on voinut so-

veltaa Suomessa 1.1.1994 alkaen. Edellä esitettyyn täytyy suhtautua hie-

man varovaisesti, koska tuotteissa on ollut CE-merkinnöistä ja vaatimus-

tenmukaisuusvakuutuksista huolimatta merkittäviä turvallisuuspuutteita. 

(Siirilä Tapio 2002, s. 24) 

2. Muu kuin edellä kohdassa 1 tarkoitettu kone tai turvakomponentti, tai mikä 

tahansa muu laite, joka on tarkoitettu valmistajan toimittamien tietojen pe-

rusteella käytettäväksi räjähdysvaarallisessa ilmaseoksessa. Tiedot laitteen 

tarkoitetusta käytöstä täytyy olla kirjallisesti dokumentoituna. Tällaisia 
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laitteita ovat mm. API:n ohjeisiin ja standardeihin perustuvat laitteet öljyn-

jalostusteollisuudessa, mikäli niihin ei ole tehty muutoksia. 

3. Sellaiset laitteet, joiden käytöstä on kattava käyttökokemus räjähdysvaaral-

lisessa tilassa, voidaan myös luokitella tähän. 

4. Sellaiset itse valmistetut työvälineet, joita käytetään Ex-tilassa ja joiden 

sopivuus on arvioitu. 

Ei: 

1. Laitteen valmistaja ei erikseen ilmoita sopivuutta räjähdysvaaralliseen ti-

laan. 

2. Laitteen valmistaja kieltää käytön räjähdysvaarallisessa tilassa. 

3. Loput muut, jotka eivät kuulu yllä oleviin. 

4. Kaikki itse valmistetut laitteet, joita käytetään Ex-tilassa, ja joiden sopi-

vuutta ei ole vielä arvioitu. 

 

III Onko tuotteessa mahdollisia syttymislähteitä? 

 

Kyllä: 

Mikäli tuotteessa löytyy, jokin alla olevista syttymislähteistä: 

1. Kuuma pinta 

2. Mekaaninen kipinä 

3. Adiabaattinen puristus ja paineiskut 

4. Staattinen sähkö 

5. Lämpöä synnyttävä reaktio 

6. Sähkömagneettiset aallot 

7. Ionisoiva säteily 

8. Ultraääni 

9. Liekit ja kuumat kaasut 

10. Sähköiset harhavirrat ja katodinen korroosiosuojaus. 

Ei: 

1. Mikäli tuotteessa ei ole syttymislähteitä, se kuuluu myös kirjata ylös riskin 

arvioon. Näitä ovat mm. tuotteet, joista valmistaja on arvioinut, ettei niissä 

ole syttymislähteitä ja on kertonut siitä ohjeistuksessa, tai sellaiset yksin-



 

 

 

90 

kertaiset laitteet, joista voidaan selkeästi sulkea pois kaikki yllä olevat 

mahdolliset syttymislähteet. Tiedot täytyy olla dokumentoituna. 

 

IV Yleisluonteinen riskin arviointi tuotteen soveltuvuudesta ko. tilaan. 

 

Perustelut työvälineiden turvalliselle käytölle ja tarvittavat selvitykset 

 

1. Vanhempikin työväline voi olla suunniteltu käytettäväksi tietyissä räjäh-

dysvaarallisissa olosuhteissa. Tarkoitettu käyttö voi käydä ilmi mm. han-

kintasopimuksista, suunnitteluasiakirjoista, kuten API:n ohjeet ja standar-

dit. Yhtenä perusteluna API:n mukaisille tuotteille voi olla se, että laitteet 

on suunniteltu varta vasten öljynjalostusteollisuuden turvallisuuden ja laa-

dun takaamiseksi. 

2. Konedirektiivin mukainen työväline voi olla suunniteltu käytettäväksi rä-

jähdysvaarallisessa tilassa. Tästä täytyy olla mainittu valmistajan toimitta-

massa käyttöä koskevasta ohjeistuksessa.  

3. Pitkään käytössä olevasta laitteesta voi olla kokemukseen perustuvaa tietoa 

sen soveltuvuudesta käytettäväksi räjähdysvaarallisessa tilassa. Tällaisista 

tuotteista on perusteluissa esitettävä turvalliset käyttöolosuhteet ja huolto-

ohjelmat sekä toimintaohjeet mahdollisissa häiriötilanteissa. 

4. Mikäli laitteessa tai tuotteessa ei ole syttymislähteitä, se kuuluu myös kir-

jata ylös riskin arvioon. Tällaisia laitteita ovat mm. ne, joiden valmistaja 

on arvioinut, ettei niissä ole syttymislähteitä ja on kertonut siitä ohjeistuk-

sessa, tai sellaiset yksinkertaiset laitteet, joista voidaan selkeästi pois sul-

kea kaikki yllä olevat mahdolliset syttymislähteet. Tiedot tästä täytyy olla 

dokumentoituna. 

 

Yleisluonteinen riskin arvioinnin yhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: 

1. Laitetyyppi 

2. Valmistaja 

3. Valmistajan ilmoitus laitteen sopivuudesta käytettäväksi räjähdysvaaralli-

sessa tilassa, tai käyttökokemukset laitteen käytöstä turvallisesti räjähdys-
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vaarallisessa tilassa (mahdollisesti tilaluokka, vaarallinen kemikaali, kriit-

tiset lämpötilat ja käyttö). 

4. Arvio siitä, onko käyttö valmistajan ohjeiden mukaista. 

5. Arvio siitä, onko käyttöön tullut muutoksia. (Erityisesti huomioitava lait-

teiden kohdalla, joiden ominaisuudet tunnetaan hyvin käyttökokemuksen 

perusteella). 

6. Laitteeseen tehdyt muutokset sekä arvio niiden vaikutuksista (esim. lisätty 

suojia, automatiikkaan muutoksia). 

7. Huolto-ohjeistus, ja jos eroaa käyttöohjeesta, niin myös perustelut. (viitta-

us esim. ohjeeseen xxx ja perustelut, jos poikkeamia). 

 

V Yksityiskohtainen riskin arviointi tuotteen soveltuvuudesta ko. tilaan 

 

1. Yksityiskohtainen riskin arviointi voidaan toteuttaa, kuten piloteissa on 

menetelty (katso kohdat 4…6.3) 

2. Tuotteen tiedot voidaan kirjata ylös esimerkiksi SFS-EN 13463-1 mukai-

seen taulukkoon tai taulukkoon 10:n. 

 

VI Onko tuote soveltuva ko. tilaan? 

 

Kyllä: 

1. Tuote soveltuu riskin arvioinnin perusteella käytettäväksi ko. tilassa. 

 

Ei: 

1. Tuote ei sovellu käytettäväksi räjähdysvaarallisessa tilassa, tai tuotteen 

muuttaminen Ex-tilaan sopivaksi ei yksinkertaisesti onnistu tai ei kannata. 

Tuotteen käyttö riskin arvion perustella loppuu, vaikka ongelmia ei olisi 

aiemmin esiintynyt ja se poistetaan käytöstä ja/tai korvataan muulla, koska 

riski todetaan liian suureksi  

 

Tiedot tuotteen soveltuvuudesta käytettäväksi juuri tietyssä tilassa voidaan kerätä esi-

merkiksi seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen. Samaan lomakkeeseen voidaan 
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tehdä merkinnät, jos on poikettu valmistajan ohjeistuksesta. Tällaisia voivat olla esi-

merkiksi lisätyt varoituslaitteet ja muutokset huolto-ohjelmaan. 

 

Ex-laitteista kirjataan ylös laitteen sallitut käyttöolosuhteet ja verrataan niitä Ex-tilan 

vaatimuksiin. On tärkeätä tarkastaa laiteluokan lisäksi myös räjähdysryhmä ja lämpöti-

laluokka. Vertailulla varmistetaan tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseensa. Kohdassa 

5.3.2 olevan kalvopumpun Ex-merkintä käy ilmi kuvasta 16. Tällaisesta tuotteesta kirja-

taan Ex-merkintä sekä mitä se suomenkielellä tarkoittaa. Kuvan 16 mukaan pumppua 

voidaan käyttää kaivoksissa (ryhmä I) ja soveltuu muualla kuin kaivoksessa käytettä-

väksi (ryhmä II), laitteen kuuluessa laiteluokkaan M2 ja 2. Ryhmän I tietojen mukaan 

pumpussa on sovellettu kahta toisistaan riippumatonta räjähdyssuojausrakennetta, joista 

toinen jää toimimaan myös harvinaisten vikatilanteiden aikana: rakenteellinen turvalli-

suus (c) ja suojaus syttymislähteiden valvonnalla (b). Ryhmän II mukaan se on tarkoi-

tettu käytettäväksi pöly- ja kaasuvaarallisissa tiloissa (GD). Kirjaimen ”b” tarkoitus on 

sama kuin kaivoslaitteen kohdalla eli suojaus syttymislähteiden valvonnalla. Pumpun 

suurin pintalämpötila on (T5) 100 °C. Käyttöohjeista voidaan lisäksi selvittää huolto-

ohjeistus sekä rajoitteet esimerkiksi pumpattaville aineille. 

 

Ehdotuksia tietojen keräyslomakkeiksi, joista voidaan valita yhteyteen parhaiten sopiva. 
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Taulukko 8. Ehdotus Ex-laitteiden tietojen keräyslomakkeeksi 

 

Laite: ---------------------------    

Valmistaja:------------------ 

Tuotteen tarkoitettu käyttö(Ex-merkinnän tiedot ja ohjeistus): --------------- 

Tuotteen kuvaus:--------------------- 

Onko oma käyttö valmistajan antamien ohjeiden/rajoitusten mukaista: Kyllä / Ei 

Mikäli ei, niin selvitys missä on poikettu valmistajan ohjeistuksesta sekä perustelut: 

----------------------------------------------------------- 

Arviointipäivämäärä: -------------  

Arvioinnin tekijä: ------------------- 

Tuotteeseen tehdyt muutokset Muutoksen vaikutukset 

  

  

 

Taulukko 9. Ehdotus riskin arvioinnissa käytettäväksi tietojen lomakkeeksi 

Laitetyyppi: ---------------------------    

Valmistaja:------------------ 

Tuotteen tarkoitettu käyttö: --------------- 

Tuotteen kuvaus:--------------------- 

Onko laitteen käyttö valmistajan antamien ohjeiden/rajoitusten mukaista:------------------ 

Arviointipäivämäärä: -------------  

Arvioinnin tekijä: ------------------- 

Mahdollinen syttymislähde 

Normaa-

li toi-

minta 

(tilaluo-

kassa 2 

ja 22) 

Ennakoitavissa 

oleva virhe-

toiminto 

(tilaluokassa 1 

ja 21) 

Harvinai-

nen virhe-

toiminto 

(tilaluokas-

sa 0 ja 20) 

Aiemmat toimenpiteet syttymis-

lähteen aktiiviseksi tulemisen 

estämiseksi. 

Suojauksen 

riittävyys ja 

mahdolliset 

uudet suo-

jaustoimen-

piteet 
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VII STOP Tuote poistetaan käytöstä 

 

Tuote poistetaan käytöstä tarkoitukseensa sopimattomana. 

 

VIII Kokoonpanon arviointi 

 

1. Varmistetaan ettei kokoonpano muodosta uusia mahdollisia tai aktiivisia 

syttymislähteitä. 

2. Staattiselta sähköltä varautuminen. Nyrkkisääntönä räjähdysvaarallisessa 

tilassa voidaan pitää, että kaikki nyrkkiä isommat kappaleet ja laitteet täy-

tyy varustaa potentiaalin tasauksella. Tämä tarkoittaa maadoittamista muu-

hun rakenteeseen. Mittausten suorittaminen täytyy olla dokumentoitu. Tä-

mä suojaustoimenpide ei toimi sähköä johtamattomilla aineilla. Tällöin on 

vältettävä tilanteita, joissa nämä pääsisivät varautumaan vaaralliselle tasol-

le. 

 

IX Riskin arvioinnin pohjalta tehtävät räjähdyssuojaustoimenpiteet 

 

Mikäli tuotteessa havaitaan mahdollisia syttymislähteitä, jotka voivat aktivoitua, on ne 

ensisijaisesti pyrittävä poistamaan. Jos mahdollisia syttymislähteitä ei voida poistaa, on 

ryhdyttävä pienentämään riskiä rakenteellisilla keinoilla ja suoja- sekä turvalaitteilla. 

 

Yksi vaihtoehto on siirtää mahdollisen syttymislähteen sisältävän laite pois räjähdysvaa-

rallisesta tilasta tai edes siirtää sellaiseen räjähdysvaaralliseen tilaan, jossa on matalampi 

riskitaso. Tällainen voisi olla siirto tilaluokasta 1 tilaluokkaan 2. Jos laite itsessään ai-

heuttaa ympärilleen räjähdysvaarallisen ilmaseoksen, on mahdollista yrittää estää ns. 

vuotaminen tiivistämällä. 
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X Kirjataan yhteenveto riskin arvioinnista räjähdyssuojausasiakirjaan 

 

Kaikkien edellä mainittujen luetteloiden ja arvioiden täytyy löytyä räjähdyssuojausasia-

kirjasta tai ainakin pitää löytyä viittaus siihen asiakirjaan, mistä tieto löytyy. 

 

Taulukko 10. Yhteenveto riskin arvioinneista voisi olla tällainen:  

Laite Positio (t) Kilpitiedot ja Ex-

merkinnät 

Riskin 

arvio 

Riskin 

arvion 

tekijä 

Huom. 

Laitteen 

nimi, 

esim. 

pumppu 

Esim. Posi-

tionumero(t) 

Valmistajan nimi, 

valmistus vuosi, 

sarjanumero (t), jne 

ja Ex-merkintä 

Viittaus 

riskin ar-

vioon 

N.N Erityistä 

huomioitavaa 
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7 Pohdinta 
 

Toivon tämän työn parantavan turvallisuutta ja hyödyntävän niin valvovia viranomaisia 

kuin yrityksiä riskin arvioinnin tarkistuksessa ja tekemisessä. Työn pääasiallinen tehtä-

vä on kuitenkin ollut löytää menetelmä, jolla riskin arviointi voidaan tehdä jo käytössä 

oleville muille kuin sähkölaitteille. Tavoitteena on ollut myös selvittää, minkälaisia Ex-

merkittömiä muita kuin sähkölaitteita on käytössä TUKESin valvomien laitoksien Ex-

tiloissa ja kuinka ne täyttävät ATEX-olosuhdedirektiivissä kyseisille laitteille annetut 

yleiset vaatimukset sekä selvittää, kuinka ne tulee huomioida laadittaessa räjähdys-

suojausasiakirjaa. Tavoitteena oli myös arvioida, millä edellytyksillä ja lisävarmistuksil-

la näiden laitteiden käytön jatkaminen ja turvallisuuden parantaminen on mahdollista.  

 

Tarkastuksilla ilmeni, että näissä TUKESin valvomissa laitoksissa oltiin suurelta osin 

tietoisia siitä, että he joutuvat laatimaan räjähdyssuojausasiakirjan kesään 2006 mennes-

sä, mutta tarkemmassa tietämyksessä oli aukkoja. Osa yrityksistä ei ollut mieltänyt mui-

ta kuin sähkölaitteita ATEX-säädösten piiriin ja suurin osa ei tiennyt, miten muiden 

kuin sähkölaitteiden kanssa tulisi menetellä. Se onkin varsin ymmärrettävää, koska di-

rektiivit ja lainsäädäntö ovat aika uusia, eikä selkeää ohjeistusta ole olemassa. Yrityk-

sissä Ex-tilan varustusta valittaessa oli melkein poikkeuksetta huomioitu tilassa mahdol-

lisesti oleva räjähdysvaarallinen ilmaseos niin, että mahdolliset syttymislähteet olivat 

minimoitu myös muiden kuin sähkölaitteiden osalta. Käytännössä yritykset olivat huo-

mioineet jossain määrin mekaanisten laitteiden osalta syttymislähteiden hallinnan. 

Usein tiedot laitteiden valinnan perusteista, olivat kuitenkin suunnittelijoiden dokumen-

teissa tai mielikuvissa. Kun huomioidaan suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen 

lähivuosina, on hyvä, että valintaperusteet tulee dokumentoiduksi räjähdyssuojausasia-

kirjaan.  

 

Tutkittavat laitteet oli kaikki suunniteltu käytettäväksi tietyssä tarkoituksessa, joten nii-

den mahdollisten syttymislähteiden aktivoituminen oli hallinnassa verraten hyvin. Vas-

taava tilanne ei olisi välttämättä ollut, jos tutkittavat kohteet olisi valittu sellaisista yri-
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tyksistä, jotka eivät ole TUKESin valvonnan alla ja tiedostaneet vaaralliset olosuhteensa 

yhtä hyvin. 

 

Työn todelliset ongelmat eivät olleet laitteiden arvioimisessa, vaan vaikeutena oli löytää 

pykälä- ja lakiviidakosta ne oikeat säädökset, jotka koskevat juuri haluttua kohdetta. 

Samaa asiaa, kuten tilaluokittelua, koskee samanaikaisesti rinnakkain tai vaihtoehtoises-

ti sovellettavia säädöksiä sekä standardeja. Joissakin tapauksissa lakeja ei myöskään 

sovelleta aivan, kuten ne on kirjoitettu, vaan tulkinnassa on jouduttu puuttumaan mah-

dottomalta tuntuneeseen pykälään. Tästä esimerkkinä on VNa 576/2003, jonka voi-

maantulopäivänä 1.9.2003 olisi yrityksillä pitänyt olla valmis kirjallinen riskin arvio 

työvälineistä, jotka on otettu käyttöön ennen asetuksen voimaantuloa. Toinen ongel-

maseikka on terminologia. Joskus melkein samaa asiaa nimitetään laitteeksi toisaalla 

työvälineeksi ja sitten huomataankin, että saman sanan määrittelyssä on pieniä eroja 

lähteestä riippuen. Oman lusikkansa tähän soppaan tuo vielä konedirektiivi 

(392/89/EEC) ja sen kansallisesti voimaan saattava VNp 1314/94 koneiden turvallisuu-

desta, jossa ei ole laitteita tai työvälineitä vaan koneita, joille on määritetty omat ohjeet 

räjähdysten estämiseksi jo melkein 10 vuotta sitten vuonna 1995. 

 

SFS-käsikirjan 59 hankaluuksia aiheuttava tulkinta sivulla 8, jonka mukaan palavaa 

nestettä tai puristettua palavaa kaasua sisältävien laitteiden sisäpuoliset tilat luokitellaan 

tilaluokkaan 0, olisi korjattava välittömästi. Samassa kohdassa peräti viitataan selityk-

senä KTM:n päätöksen 313/1985 pykälään 65, joka kuitenkin käsittelee palavan nesteen 

lämmittämistä säiliössä.  Vuoden 2005 aikana tuleva uusi laki vaarallisten kemikaalien 

ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta ei todennäköisesti korvaa tätä vuodelta 1985 

olevaa KTM:n päätöstä 313 palavista nesteistä. Päätös edellyttää sähkölaitteiden osalta, 

että tilaluokittelussa käytetään kyseisiä kohteita koskevia standardeja sekä SFS-

käsikirjaa 59. Päätös antaa myös mahdollisuuden käyttää tilaluokittelussa ulkomaisia 

standardeja, jos turvallisuustaso vastaa kotimaista. SFS-käsikirjan tulkinta aiheuttaa sen, 

että kaikkien tässä käsiteltyjen pumppujen ja myös suodattimen sisätilassa ei saa olla 

mahdollisia syttymislähteitä tai niiden muuttuminen aktiiviseksi syttymislähteeksi on 

oltava estetty kolmella toisistaan riippumattomalla syttymislähteiden suojausmenetel-

mällä. 
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Riskin arvioinnissa ei kuitenkaan voi vaatia mahdottomia, kuten laitteen kokonaan uu-

destaan suunnittelemista. Tuohon ei käytännössä riitä aika tai taidot monessakaan yri-

tyksessä. Asiaan liittyy vaara, että yritykset alkavat vaatia Ex-merkintöjä kaikkiin tuot-

teisiin ja valmistajat ovat pakotettuja valmistamaan sellaisia tuotteita, joihin Ex-

merkintää ei saisi edes laittaa.  

  

7.1 Diplomityön rajauksessa pois karsitut asiat 

 

Diplomityöstä on karsittu pois räjähdysvaaralliset pölytilat tai kaasun ja pölyn yhteis-

vaikutuksen alaiset tilat. Työ ei myöskään huomioi sähkölaitteita, vaikka syttymisläh-

teiden valvonnassa tarvittavilta laitteilta saatetaan edellyttää Ex-merkintää. 

 

7.2 Lisäkehitystä kaipaavat kohdat 

 

Tutkinnassa keskityttiin pitkälti pumppujen turvallisuuteen, mutta myös muita laitteita 

olisi hyvä selvittää. Lisää tutkimusta kaipaavat pölytiloissa olevat työvälineet ja laitteet. 

Näitä pölytiloissa olevia laitteita on todennäköisesti melkoinen määrä esimerkiksi turve- 

ja kivihiilivoimaloiden yhteydessä. Pölyjen yhteydessä tulee lisäksi huomioida eri asioi-

ta kuin palavien nesteiden ja kaasujen kanssa, koska pölyt kerääntyvät ja aiheuttavat 

mm. lämmön siirtymistä heikentäviä kerroksia ja saattavat lämmön vaikutuksesta rea-

goida ja muodostaa erilaisia helpommin syttyviä yhdistetä. 

 

Mekaanisen kipinän muodostuminen kaipaisi myös lisätutkimista, jotta voitaisiin selvit-

tää millainen kosketus kahden kappaleen välillä voi olla ilman, että syntyy mahdollisen 

räjähdyskelpoisen seoksen sytyttävä kipinä. 
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