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Teollisuuden prosessien yhä kasvava automatisaatioaste sekä halu hallita paremmin 
ympäristölle, materiaaleille ja henkilöstölle kohdistuvia riskejä ovat yhdessä synnyttäneet 
markkinat turva-automaatiojärjestelmille sekä niissä suoritettaville sovelluksille. Kuitenkin 
normaaliin automaatioon verrattuna turva-automaation sovelluskehitysprojektit ovat luonteeltaan 
erilaisia ja sisältävät suosituksia ja rajoituksia, jotka täytyy projektin läpiviennissä huomioida. 
Tämä onkin eräs syy, minkä takia osa automaatiojärjestelmien parissa työskentelevistä yrityksistä 
ei pysty tarjoamaan asiakkailleen turva-automaatiota sisältäviä ratkaisuja, vaikka yrityksen 
sovelluskehittäjät osaisivatkin turva-automaatiosovelluksen luoda. 

 
Työn tavoitteena on luoda yleismaallinen ohjeistus huomioon otettavista seikoista, kun 

automaation sovelluskehitysprojektissa käytetään turva-automaatioon tarkoitettua 
logiikkaohjainta. Erityisen painopisteen kohteena on varsinkin ohjelmoitavien logiikoiden 
sovelluskehitys ja siihen liittyvä sovelluksen toteutus osana projektia. 

 
Tässä diplomityössä tutkitaan ohjelmoitavia logiikkaohjaimia sekä niiden sovelluskehitystä, 

kun ohjattava kohde kuuluu teollisuuden osa-alueeseen, joka on luonnostaan riskialtis. Näissä 
kohteissa usein ratkaisuna on käyttää kaupallista automaatio-ohjainta, joka on erityisesti 
turvallisuuskriittiseen käyttöön suunniteltu. Työssä käydään läpi myös turvallisuuteen liittyvää 
vaaran- ja riskinarviointia sekä käytännön menetelmiä, joilla riskiä voidaan vähentää. 

 
Lisäksi työ sisältää lyhyet esittelyt asiaan liittyvistä laki- ja asetusteksteistä. Myös 

asiaankuuluvat sovellettavat standardit ja niissä esiintyvät turva-automaation 
sovelluskehitysprojektin kannalta merkittävimmät kohdat käydään läpi. Erään 
automaatiotuotevalmistajan ohje turva-automaatiosovellusten kirjoittajille on niin ikään erityisen 
kiinnostuksen kohteena. 

 
Työn tuloksena saatiin aikaan yleismaallinen ohjeistus turva-automaation 

sovellussuunnitteluprojektin läpivientiin sovellussuunnittelijan näkökulmasta. Myös 
turvallisuuteen liittyvien vastuukysymyksien jakautuminen eri osapuolten kesken on esitelty 
teollisuusalakohtaisesti. 

 
Työ on rajattu koskemaan vain suomalaisia rajoitteita ja käytäntöjä sekä prosessi- että 

koneautomaation osalta. Myöskään hajautettuihin automaatiojärjestelmiin työn toteutus ei ole 
sellaisenaan sovellettavissa. Lisäksi rajauksen ulkopuolelle on jätetty erityisen spesifit ja vaativat 
turvallisuuskriittiset osa-alueet, kuten ydinvoimalaitokset.  
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ABSTRACT 

Joona Kataja-aho: Special requirements of safety automation in a PLC application project 
Master of science thesis 
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Master’s degree programme in automation technology 
April 2020 
 

The increasing amount of automatization in industrial processes and desire to better control 
the risks to environment, personnel and material have created market for safety automation sys-
tems and application software executed in them. Compared to the traditional automation, safety 
automation application development projects are different and they have numerous limitations 
and recommendations that have to be taken into account during the project. This is one the rea-
sons that part of the companies selling automation systems cannot offer safety automation solu-
tions to their customers, even though their developers knew how to create a safety automation 
application software. 

 
The objective of this thesis is to write universal instructions for what needs to be taken into 

account when a safety logic controller is used in safety application development project. Of par-
ticular interest is the programmable logic controller application software development and imple-
mentation as part of the project. 

 
In this thesis programmable logic controllers and their application development is studied, 

when the controller is used in section of industry that is naturally risky. That usually leads to usage 
of commercially developed automation controller targeted for safety-critical operation. Thesis also 
deals with safety-related hazard and risk assessment and practical methods that help to reduce 
the risks. 

 
Thesis contains short introductions to relevant laws and regulations. Relevant standards and 

the most interesting parts of them, in terms of safety application development project, are pre-
sented. Best-practice guide for safety application developers from an automation product vendor 
is explained as well. 

 
The result of the thesis was universal manual for how to carry out a safety application devel-

opment project from the perspective of application developer. Safety-related questions of liability 
were explained per industry.  
 

The thesis is limited to Finnish regulations and practices both in process and machine auto-
mation. The thesis is not directly applicable to distributed control systems. Very specific or de-
manding safety-critical sections of industry, like nuclear power plants, are purposely left out of 
this thesis. 

 
 
 
Keywords: Safety automation, programmable logic controller, application development 
project 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 

AND Looginen operaattori JA 
CPU engl. Central Processing Unit, suoritin 
DCS engl. Distributed Control System, hajautettu automaatiojärjestelmä 
DIN saks. Deutsches Institut für Normung, saksalainen standardointior-

ganisaatio 
FB engl. Function Block, funktiolohko 
FBD engl. Function Block Diagram, graafinen PLC ohjelmointikieli 
HFT engl. Hardware Fault Tolerance, laitteiston vikasietoisuus 
IEC engl. International Electrotechnical Commission, kansainvälinen 

sähköalan standardointiorganisaatio 
IL engl. Instruction List, tekstipohjainen PLC ohjelmointikieli 
IN engl. Input, sisäänpäin tuleva signaali 
ISO engl. International Organization for Standardization, kansainvälinen 

standardointiorganisaatio 
LD engl. Ladder Diagram, graafinen PLC ohjelmointikieli 
MooN engl. M out of N, M alkiota N alkiosta 
NOT Looginen invertointioperaattori 
OR Looginen operaattori TAI 
OUT engl. Output, ulospäin menevä signaali 
PE engl. Programmable electronic, ohjelmoitava elektroninen (laite) 
PL engl. Performance Level, turvallisuuden suorituskykytaso 
PLC  engl. Programmable Logic Controller, ohjelmoitava logiikkaohjain 
PSU engl. Power Supply Unit, teholähde 
SFC engl, Sequential Function Chart, graafinen PLC ohjelmointikieli 
SFF engl. Safe Failure Fraction, turvallisten vikaantumisien osuus 
SIL engl. Safety Integrity Level, turvallisuuden eheystaso 
SR engl. Set-Reset, ohjelmallinen kiikkuoperaattori, jossa nollaus on 

priorisoitu 
ST engl. Structured Text, tekstipohjainen PLC ohjelmointikieli 
TET Turvallisuuden eheystaso 
TR engl. Technical Report, tekninen raportti 
TVO Turvallisten vikaantumisien osuus 
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1. JOHDANTO 

Toisin kuin aivan teollistumisen alkuaikoina, työntekijää ei enää työpaikoilla nähdä 

korvattavana pelinappulana, vaan tärkeänä resurssina. Onnettomuuksista johtuvat 

sairauspoissaolot tai uuden työntekijän kouluttaminen ei ole millään tavalla taloudellisesti 

kannattavaa. Puhumattakaan mainehaitasta, jota koneen tai prosessin turvallisuuden 

kanssa epäonnistuminen mahdollisesti aiheuttaisi. Lisäksi työturvallisuutta koskevat 

säädökset ovat lisääntyneet. Näiden syiden vuoksi monet suomalaiset teollisuusyritykset 

[20] ovatkin ottaneet tavoitteekseen niin sanotut nollan tapaturman -politiikat. Tämä 

tarkoittaa siis sitä, että työpaikalla ei tapahtuisi yhtäkään loukkaantumista ikinä.  

Koneturvallisuuden ohjausjärjestelmistä teoksen kirjoittanut diplomi-insinööri Tapio 

Siirilä on aloittanut 2009 kirjoitetun kirjansa sanoilla [37, s. 17]: ”Insinööreille ei juurikaan 

opeteta koneturvallisuutta teknillisissä korkeakouluissa, teknillisissä yliopistoissa tai 

ammattikorkeakouluissa. Osa insinööreistä joutuu sen vuoksi käytännössä 

suunnittelemaan koneita tietämättä juuri mitään niiden turvallisuusvaatimuksista tai 

erityyppisiin vaaratilanteisiin soveltuvista ratkaisuista.” Vaikkakin teos on jo yli 10-vuotta 

vanha, niin asia on edelleen ajankohtainen varsinkin ohjausjärjestelmiä suunnittelevien 

automaatioinsinöörien kohdalla. 

Toiminnallisesta turvallisuudesta sekä turvallisuustekniikasta on tuhansia sivuja 

standardeja. Lakitekstit ja asetukset määräävät omalta osin sallituista ratkaisuista ja 

vastuukysymyksistä. Alalla on vakiintuneita käytäntöjä, jotka vaativat syvempää 

perehtyneisyyttä tiettyyn osa-alueeseen. Ohjausjärjestelmissä on tänä päivänä lukuisia 

erilaisia ominaisuuksia, joiden tehokkaaseen hyödyntämiseen tarvitaan ymmärrystä. 

Voisi siis jopa sanoa, että ei ole aivan triviaalia luoda kohteeseen ohjausjärjestelmä, joka 

on tehty hyvien käytäntöjen ja standardiohjeistuksen mukaisesti sekä täyttää samalla 

kaikki vaaditut määräykset. Varsinkin, jos kokemusta tämän kaltaisesta suunnittelusta ei 

ole tai koulutus on ollut lyhyehkö. Kuitenkin teollisuuden vaatimus tapaturmattomuudesta 

aiheuttaa painetta myös turvallisempien ohjausjärjestelmien suuntaan. Kysyntä ja 

tarjonta eivät siis tässä tapauksessa kohtaa. 
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 Ongelman asettelu 

Työn tavoitteena on käydä läpi turva-automaatiojärjestelmien sovelluskehitykseen 

liittyvää kirjallista materiaalia sekä koota näistä lyhyt ja ytimekäs yhteenveto 

ohjelmoitavien logiikkaohjaimien sovelluskehittäjien tueksi. Varsinkin lukuisien erilaisten 

määräyksien, rajoitteiden ja ohjeistuksien läpi käynti ja näiden avaaminen käytännön 

tasolla on eräs tavoite. Lisäksi yhtenä tavoitteena on selventää turva-automaation 

sovellussuunnitteluprojektin vaiheita sekä siihen liittyviä yksityiskohtia. 

Työssä käydään läpi standardeja, lakitekstejä sekä muita lähteitä, jotta saataisiin selville 

turva-automaation sovellussuunnitteluprojektiin liittyvät erityisvaatimukset. 

Eritysvaatimuksilla tässä yhteydessä tarkoitetaan huomioon otettavia asioita, jotka eivät 

ole normaali- tai käyttöautomaatiojärjestelmän sovellussuunnitteluprojektissa niin 

merkityksellisiä. Työssä keskitytään turvakäyttöön tarkoitettuihin ohjelmoitaviin 

logiikkaohjaimiin, niihin kytkettyihin laitteisiin sekä niiden sovellus- tai logiikkaohjelmiin. 

Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat erilaiset turvallisuuden vastuukysymykset, 

asetukset ja määräykset. Myös itse sovellusohjelmaan liittyviä parhaita käytäntöjä 

käydään läpi. 

Työssä käsitellään vain suomalaisia ja eurooppalaisia määräyksiä, joten millekään 

toiselle maantieteelliselle alueelle aineisto ei ole välttämättä suoraan yhteensopivaa. 

Myös kaikkein vaativimmat ja omia erityispiirteitä omaavat turvallisuuteen liittyvät 

ohjausjärjestelmien sovelluskohteet, kuten esimerkiksi ydinvoima, on työstä rajattu pois. 

Lisäksi työssä ei käsitellä turvalogiikkaohjaimen valmistusta ja suunnittelua koskevia 

aspekteja. Työ keskittyykin turvalogiikkaohjaimien soveltamiseen ja integrointiin 

käytännön ohjattaviin kohteisiin. 

 Työn rakenne 

Luvussa 2 käsitellään teollisuusautomaatiota yleisesti. Lisäksi perehdytään erityisesti 

ohjelmoitaviin logiikkaohjaimiin, niiden sovellusohjelmointikieliin sekä turvakäyttöön 

tarkoitettuihin kenttäväyliin. Luvussa 3 käsitellään yleisesti automaatio-

ohjausjärjestelmien riskejä ja niiden arviointimenetelmiä. Luku sisältää myös muutaman 

turvallisuuteen liittyvän tunnusluvun esittelyn sekä jonkin verran turvallisuuteen liittyvien 

järjestelmien arkkitehtuureista käytännössä. Luvussa 4 perehdytään turvallisuuteen 

liittyvien automaatiojärjestelmiä koskeviin säädöksiin, standardeihin ja ohjeisiin. Lukuun 

5 on koottu ohjeistus seikoista, joita turva-automaation sovellussuunnitteluprojektissa 

tulee ottaa huomioon. Lisäksi luku sisältää lyhyen yhteenvedon vastuukysymyksistä 

teollisuusaloittain. Luku 6 on työn yhteenveto. 
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2. TEOLLISUUSAUTOMAATIO 

Teollisuusautomaatiolla tarkoitetaan prosesseja ja koneita, jotka automaattisesti 

suorittavat toimintoja valmistaakseen materiaalia. Teollisuusautomaatio voidaan jakaa 

karkeasti kahteen eri osa-alueeseen. Kappaletavara-automaatiossa käsitellään ja 

valmistetaan selkeästi erotettavia esineitä [17, s. 11]. Esimerkkejä kappaletavara-

automaatiosta ovat valmiiden tuotteiden pakkauslinja sekä mekaanisen puuteollisuuden 

sahauslinjat. Toinen teollisuusautomaation osa-alue on prosessiautomaatio, jossa 

käsitellään virtaavia aineita, kuten nesteitä, kaasuja ja jauheita [17, s. 11]. 

Prosessiautomaatioon laskettavia laitteistoja ovat muun muassa tislauskolonnit ja 

paperitehtaiden sellunkeitto. On myös hyvin tyypillistä, että yhdessä tehtaassa on 

sekaisin sekä kappaletavara- että prosessiautomaatiota.  

Kappaletavara-automaatio sisältää perinteisesti paljon binäärisiä kytkimiä, antureita ja 

moottoreita. Yleensäkin laitteet, joilla voidaan seurata tai puuttua kappaleiden kulkuun 

ovat kappaletavara-automaation keskiössä. Prosessiautomaatiossa taas pääosassa 

ovat analogiset mittarit, säätimet ja säätöventtiilit. Prosessiautomaatio sisältääkin usein 

erilaisia kemiallisia-, laimennus-, sekoitus-, lämpötilanmuutosprosesseja, jolla voidaan 

muuttaa virtaavan materiaalin ominaisuuksia. Rajanvetoa ei voida kuitenkaan 

pelkästään instrumenttien binäärisyyden tai analogisuuden perusteella tehdä vaan 

ennen kaikkea tulisikin ajatella prosessia tai konetta itsessään. 

Teollisuusautomaatiolaitteilla ohjataan koneita ja prosesseja, joiden toimintaa tulee 

valvoa ja säädellä. Ympäristö-, materiaali-, ja henkilöstöriskit tulisi minimoida ja 

mahdollisuuksien mukaan kaikin tavoin välttää. Perinteisessä informaatiotekniikassa, 

kuten vaikkapa videopeleissä, sovelluksen kaatuminen ei aiheuta välitöntä vaaraa. 

Automaatiotekniikassa taasen katastrofin ainekset voivat olla käsillä, jos havainnointi- tai 

ohjauskyky syystä tai toisesta yllättäen katoaakin. Tämän vuoksi ohjausjärjestelmien ja 

sovellusten laatuun pitääkin kiinnittää erityistä huomiota. A. Avizienis et.al [1, s. 3] 

artikkelissa mainitaan joukko seikkoja, joista luotettava ja turvallinen tietojenkäsittely 

koostuu: 
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 Käytettävyys l. järjestelmän valmius oikealle toiminnalle pyydettäessä 

 Toimintavarmuus l. järjestelmän varmuus oikealle toiminnalle 

 Toiminnallinen turvallisuus l. ympäristölle ja käyttäjille katastrofaalisten 

seurausten uupuminen  

 Integriteetti l. järjestelmän virheellisten ja luvattomien muutosten mahdottomuus 

 Huollettavuus l. mahdollisuus korjata ja muunnella järjestelmää 

Listaa kutsutaan yleisesti RAMS -tekijöiksi (reliability, availability, maintainability, safety). 

Huomioon tulisi myös ottaa se, että englanninkieliset termit eivät välttämättä tässä 

kontekstissa käänny kovin hyvin suomeksi. Esimerkiksi termi turvallisuus voidaan 

kääntää englanniksi sekä security että safety. Ensimmäisellä viitataan kuitenkin yleisesti 

tietoturvaan ja jälkimmäisellä toiminalliseen turvallisuuteen. 

Myös käytettävyydellä teollisuusautomaatiossa on oma erityinen merkityksensä. Useat 

teollisuuslaitokset ja niiden koneikot käyvät valtaosan vuodesta, jotta taloudelliselle 

panokselle saadaan mahdollisimman kova hyötysuhde. V.Rouhiainen arvioikin 

raportissaan 2006 [23, s. 17], että yksi kokonainen, esimerkiksi käytettävyyshäiriöstä 

johtuva, seisakkipäivä maksaa paperitehtaalla tai öljynjalostamossa 500 000 € ja 

hiilivoimalaitoksessa 100 000 €. 

 Ohjelmoitava logiikkaohjain 

Ohjelmoitava logiikkaohjain (PLC) on itsenäinen ohjausjärjestelmä, jolla ohjataan 

esimerkiksi jotain teollisuuden osaprosessia tai konetta. Ohjelmoitavalle 

logiikkaohjaimella on jonkinlainen laiteohjelmisto, jonka päälle luodaan erikseen 

sovellusohjelma, jota joskus myös kutsutaan logiikkaohjelmaksi. Sovellusohjelma 

määrittää logiikkaohjaimen suorittamat toiminnot, kuten tulojen ja lähtöjen tilat eri 

tilanteissa. Hajautetuista automaatiojärjestelmästä (DCS) ohjelmoitava logiikkaohjain 

eroaa sillä, että logiikkaohjaimet kehitettiin alun perin korvaamaan binääriset 

relejärjestelmät. Hajautettu automaatiojärjestelmä taas luotiin ennen kaikkea analogisten 

yksikkösäätimien tilalle [17, s. 54]. Lisäksi hajautetulla automaatiojärjestelmällä voidaan 

ohjata myös laajempia kokonaisuuksia, kuten koko tehtaan jatkuvatoimista tuotantoa, 

kun PLC taas pääasiassa keskittyy vain pienempiin kokonaisuuksiin [17, s. 55]. Joskus 

ohjelmoitavaa logiikkaa tietoyhteyksineen, tuntoelimineen ja toimilaitteineen kutsutaan 

automaatiojärjestelmäksi. Tässä työssä hajautetulla automaatiojärjestelmällä 

tarkoitetaan DCS-tuotteita ja automaatiojärjestelmällä geneeristä automaattista 

ohjausjärjestelmää.  
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Monet PLC:t mahdollistavat analogisten sisään- ja ulostulojen käytön sekä 

takaisinkytkettyjen säätimien hyödyntämisen. Erilaiset kenttäväylien avulla toteutetut 

tiedonsiirtoratkaisut ovat niin ikään varsin yleisiä. Ohjelmoitaviin logiikkaohjaimiin 

kuuluvat muun muassa tuotesarjat kuten Siemens S7-1500, ABB AC500 ja Beckhoff 

CX7000. 

 Turvalogiikkaohjain 

Turvalogiikkaohjain (safety PLC) on myös ohjelmoitava logiikkaohjain, mutta sen 

suunnittelussa ja valmistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että 

ohjausjärjestelmä on toiminnallisesti turvallisempi. Varsinkin turvalliseen vikaantumiseen 

ja luotettavuuteen on keskitytty. K-H.John ja M.Tiegelkamp määrittelevät turvallisuuteen 

liittyvän logiikkaohjaimen tarkoituksen seuraavalla tavalla [15, s. 9]: ”tarkoitettu 

estämään koneiden aiheuttamia loukkaantumisia tuotannon aikana.” Toisaalta taas 

Tukes [41, s. 3] mainitsee aiheesta, että: ”Yhtenä riskinvähennyskeinona toimii turva-

automaatiojärjestelmä, joka on prosessin tai laitteen normaalista käyttöautomaatiosta 

erillinen järjestelmä. Turva-automaatio pysäyttää prosessin ja laitteen tai ohjaa sen 

vakavassa häiriö- tai vaaratilanteessa turvalliseen tilaan.” Määritelmien erona voidaan 

tässä yhteydessä ajatella olevan varsinkin sovellusalue. Kappaletavara-automaatioon 

liittyvissä ohjausjärjestelmissä turvalogiikat ennen kaikkea estävät henkilövahinkojen 

syntyä toiminnallisen turvallisuuden avulla. Prosessitekniikassa taas turvalogiikoita 

käytetään normaalin automaatio-ohjaimen varajärjestelmänä estämään ympäristö-, 

materiaali- ja henkilövahingot luonnollisesti riskialttiissa prosesseissa. Turva-

automaatio-ohjaimia ovat sellaiset tuotteet kuten Siemens S7-1500F, ABB Pluto, HIMA 

HIMatrix. 

Turvaohjaimet eroavat joiltain ominaisuuksiltaan normaaleista logiikkaohjaimista. Muun 

muassa ohjelmointikielen rajatumpi käskykanta, mahdolliset kahdennetut kärjet 

digitaalilähdöissä tai ohjelman lukitseminen muutoksilta salasanalla sekä 

tarkistussummalla ovat tällaisia ominaisuuksia. Myös itse ohjelmointikielet ovat rajattu 

muutamaan selkeään graafiseen vaihtoehtoon. Myöskään logiikkaohjaimen 

sovellusohjelman muuttaminen kesken ohjelman suorituksen ei yleensä ole sallittua. 

Erillisen turva- ja käyttöautomaatio-ohjaimien lisäksi valmistetaan ohjaimia, joissa 

samalla laitteistolla suoritetaan sekä turva- että käyttöautomaatiosovellusta. 

Kyseisenlainen arkkitehtuurimalli on kuvattu geneerisesti PLCOpen safety standardissa 

[21, s. 21]. Mallissa on joitain rajoittavia reunaehtoja, kuten se, että 

käyttöautomaatiojärjestelmä ei saa suoraan ohjata turvallisuuteen liittyviä toimilaitteita. 

Kuitenkin turvapuolen sisääntulot ja globaalit muuttujat saavat olla luettavissa 
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käyttöautomaatiosovelluksessa. Myös ei-toivottua interferenssiä 

käyttöautomaatiosovelluksesta turvapuolelle ei sallita [21, s. 15]. Käyttö- ja turva-

automaatio-ohjaimen yhdistämisellä yhdeksi kokonaisuudeksi voidaankin joissain 

tilanteissa saavuttaa kustannus- ja integraatioetuja, kun tarvitaan vain yksi ohjain ja 

tiedonsiirto turvapuolelta normaalille voidaan hoitaa kokonaisuuden sisällä 

ohjelmallisesti. 

 

Standardi IEC 61131:6 esittää periaatteita ohjelmoitavien turvalogiikoiden kehittämiseen 

valmiiksi tuotteeksi [28, s. 10-11]. Se sisältää työkaluja turvallisuuteen ja luotettavuuteen 

liittyvien tunnuslukujen laskentaan, erilaisia logiikan sisäisten komponenttien 

arkkitehtuurimalleja sekä hyviä käytäntöjä ohjelmistojen luontiin. Koska vaatimukset 

luotettavuudelle ovat tiukemmat, niin laitteistoon liittyykin yleensä moninkertaistettuja 

komponentteja, diagnostiikkaa ja valvonta-ajastimia. Kuvassa 1 on esitetty eräs 

arkkitehtuurimalli. Siinä turvaudutaan kahdennettuihin tulo- ja lähtökanaviin, neljään 

teholähteeseen, ulkoisiin valvonta-ajastimiin, kahdennettuun diagnostiikkakatkaisuun 

sekä tuplattuihin suorittimiin, jotka kommunikoivat tiedon oikeellisuudesta keskenään 

[28, s. 83]. 

 

 

Kuva 1. Esimerkki turvalogiikan komponenttimallista [28, s. 83]. 

 



7 
 

 PLC-ohjelmointikielet 

K-H.John ja M.Tiegelkampin teoksen [15, V] mukaan ohjelmoitavan logiikkaohjaimen 

sovelluskehitysympäristöt ovat useimmiten toteutettu IEC 61131-3 standardissa 

määritetyllä tavalla. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että perinteisiä täyden 

käskykannan tietokoneohjelmointikieliä, kuten C++:aa, pythonia tai javaa, ei pysty 

harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta hyödyntämään. PLC:n tapauksessa sovelluksella 

viitataan itse ohjelmaan, jolla toteutetaan ohjaimen logiikka. Ohjelmisto taas tarkoittaa 

kaikkia muita ohjelmia, jolla sovellusohjelman suorittaminen mahdollistuu. Eräs 

esimerkki ohjelmistosta on logiikkaohjaimen käyttöjärjestelmä. IEC 61131-3 standardi 

määrittelee viisi erilaista sovellusohjelmointikieltä: ladder diagram, function block 

diagram, instruction list, structured text ja sequential function chart.  

Standardissa niin ikään määritellään sovellusohjelman peruslohkot: program, function ja 

function block [15, s. 30]. Lohkojen käytössä ja ominaisuuksissa on hieman eroa [15, s. 

31]. 

 Program (prog.). Pääohjelma, jolla järjestetään alilohkot ja hoidetaan fyysiset 

lähdöt sekä tulot. Programiin liittyy myös task, jolla määritetään kyseisen 

pääohjelman suorituksen käynnistys [15, s. 240]. Suoritus voi olla 

tapahtumapohjaista, aikasynkronista tai asynkronista. 

 Function (fun.). Funktio, jolla ei ole omaa erillistä muistia. Sisältää sisääntulo-, 

ulostulo- sekä väliaikaismuuttujia. 

 Function block (fb.). Kuten function, mutta function blockiin liittyy aina muistialue, 

joka mahdollistaa tilallisten aliohjelmien teon.  

IEC 61131:lla korvattu vanhentunut standardi DIN 19239 määrittelee vielä lisää 

peruslohkoja [15, s. 30] ja ainakin Siemensin Tia Portal PLC-

sovelluskehitysympäristössä lohkojen nimeämiskäytäntö on sekoitus kumpaakin.  

2.3.1 Ladder diagram 

Ladder diagram tai lyhyemmin LD on graafinen PLC-sovellusohjelmointikieli. Siinä 

keskiössä ovat käskyjen väliset vaakasuuntaiset yhdyslinjat, kontaktit ja kelat [15, s. 40]. 

Se jäljittelee elektro-mekaanisia releohjauspiirejä antaen käyttäjälle mahdollisuuden 

seurata datan kulkua graafisesti vasemmalta oikealle. Kieli on luontevimmillaan, kun 

käytetään pelkkiä binäärimuuttujia [15, s. 147]. Aliohjelma jaetaan vielä erillisiin, 

poikkisuuntaisiin networkeihin, jotka sisältävät itse sovelluksen operaatiot. Networkit 
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suoritetaan järjestyksessä ylhäältä alas [15, s. 147]. Kuvassa 2 on esitelty pieni pätkä 

LD-koodin ulkonäköä ABB:n Automation Builder Codesys -kehitysympäristöllä luotuna. 
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Kuva 2. Esimerkki ladder diagram -koodista. 

 

2.3.2 Function block diagram 

Function block diagram (FBD) on niin ikään graafinen PLC-sovellusohjelmointikieli. FBD-

sovellusohjelma koostuu käskylohkoista, niiden välisistä muuttujayhteyksistä, ja kuten 

ladder diagrammissa, suoritusjärjestystä määrittävistä networkeista. K-H.Johnin ja 

M.Tiegelkampin kertovat [15, s. 134] kielen historian olevan signaalinkäsittelyssä, jossa 

kokonais- ja liukulukuarvot ovat tärkeitä. He myös mainitsevat, että siitä on tullut hyvinkin 

yleiskäyttöinen ohjelmointikieli teollisuusohjaimia varten. Kuvassa 3 on vastaava pätkä 

sovellusta kuin kuvassa 2, mutta kirjoitettuna FBD:llä. 

 

 

Kuva 3. Esimerkki function block diagram -koodista. 

 

2.3.3 Instruction list 

Instruction list (IL) on laiteläheinen, tekstipohjainen PLC-sovellusohjelmointikieli. Se 

muistuttaa joiltain osin assembly-tietokoneohjelmointikieltä. Suoritusjärjestys etenee 

riveittäin, mutta rivien ohittaminen ja taaksepäin palaaminen hypyillä on myös yleistä. 

Sovellusohjelmointi perustuu tiedon hakemiseen ja lataamiseen muistirekistereistä ja 

näiden manipulointiin käskyillä. Kääntäjät luovat usein muista PLC-

sovellusohjelmointikielistä instruction list -toteutuksen ennen konekoodiksi kääntämistä. 

Yksikäsitteiset, yhdellä rivillä esitetyt käskyt mahdollistavat myös tehokkaan 

sovellusohjelmakoodin tekemisen [15, s. 100-101]. Siemens Tia Portal 
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ohjelmointiympäristössä IL:stä käytetään nimitystä STL. Kuva 4 esittää IL:llä luotua 

vastaavaa toiminnallisuutta kuin kuvissa 2 ja 3. 

 

 

Kuva 4. Esimerkki instruction list -koodista 

 

2.3.4 Structured text 

Statement list (ST) on korkean tason tekstipohjainen PLC-sovellusohjelmointikieli. Se 

muistuttaa syntaksiltaan C- tai Pascal tietokoneohjelmointikieltä [15, s. 116]. Ohjelman 

suoritus käy niin ikään riveittäin, vaikkakin JOS-lauseet ja vastaavat ehdolliset 

suoritukset ovat mahdollisia. Tekstipohjaisuus, abstraktisuus ja laajempi käskykanta 

tekevät ST-sovelluksesta tehokkaan laajojen tietomäärien käsittelyyn vaikkapa 

taulukkomuodossa. Siemens Tia Portal ohjelmointiympäristössä ST:stä käytetään 

nimitystä SCL. Kuva 5 on ST-toteutus kuvien 2, 3 ja 4 sovelluksesta. 

 

 

Kuva 5. Esimerkki structured text -koodista 

 

2.3.5 Sequential function chart 

Sequential function chart (SFC) on myös pääasiassa graafinen PLC-

sovellusohjelmointikieli. K-H.John ja M.Tiegelkamp mainitsevat myös tekstuualisen 

version olemassaolon [15, s. 169]. SFC on tarkoitettu sovelluksiin, jotka ovat 

luonnostaan sekventiaalisia. Kielen syntaksiin kuuluvat siis lohkomaiset askeleet, 

aikavalvonnat, ehdot ja näiden väliset yhteydet. SFC:ssa edetään siis ohjauskäskyjä 

sisältävistä askeleista toiseen määrättyjen ehtojen mukaan. Riippuen toteutuksesta, 

SFC:n askelia ja ehtoja kirjoitetaan aiemmin mainituilla FDB, LD, IL tai ST-kielillä. 

Askeleilla on myös niin kutsuttu suoritusehto. Tällöin askeleen käskyt tai mahdollisesti 

jopa osa niistä voidaan määritellä suoritettavaksi esimerkiksi jatkuvasti, vain 

askeleeseen siirryttäessä tai viiveellä. Koko sekvenssin suorituksen jälkeen palataan 
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alkuaskeleeseen.  Erityisen käyttökelpoinen se on silloin, kun halutaan prosessin tai 

koneen tiloille tietty ennalta määrätty järjestys ja samalla valvoa näihin tiloihin siirtymistä. 

Kuvassa 6 esitetään kuvia 5, 4, 3 ja 2 vastaava esimerkki, jossa on esillä vain askeleiden 

ja ehtojen yleinen rakenne sekä nimeäminen. Ohjelmalliset käskyt ja ehdot ovat piilossa 

lohkojen sisällä. 

  

 

Kuva 6. Esimerkki sequential function chart -koodista 

 Turvaväylät 

Aivan kuten käyttöautomaatiojärjestelmien puolella, on markkinoilla nykyään tarjolla 

useita erilaisia turvaväyläratkaisuja turvallisuuteen liittyvien laitteiden väliseen 

tiedonsiirtoon. Turvaväylä eroaa niin sanotusta normaalista kenttäväylästä siten, että se 

on tarkoitettu turvallisuuteen liittyviin järjestelmiin [38, s. 6]. Lisäksi se on valmistajan 

testaama ja täyttää yleensä turvallisuuden suorituskykytason tai turvallisuuden eheyden 

tason vaatimukset [37, s. 127]. M.Sunquistin [38, s. 4] mukaan kenttäväylillä saavutetaan 

perinteiseen johdotukseen nähden seuraavia etuja:  

 Nopeampi ja yksinkertaisempi kaapelointi 

 Kaapelointivirheiden vähentyminen 

 Helpompi automaatiojärjestelmän hallinta ja muunneltavuus 
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 Parempi vikadiagnostiikka ja yhteensopivuus 

 Mahdollisuus langattomuuteen 

 

J.Lajusen diplomityössä [19] on oikean elämän case-esimerkki langattomilla ja 

langallisilla turvakenttäväylillä toteutetusta automaatioratkaisusta. Kirjoittaja toteaakin 

[19, s. 65] valituista tekniikoista että: ”Kyseisessä projektissa onnistuimme hyvin 

valitsemaan järkevät, toimintavarmat, hyvät diagnostiikkatoiminnot sisältävät ja 

kustannustehokkaat tiedonsiirtoratkaisut, joissa on hyvä laajennusmahdollisuus pitkälle 

tulevaisuuteen.” 

Turvaväylät ovat joko kokonaan erillisiä väyläratkaisuja tai jonkin olemassa olevan 

kenttäväylän päälle rakennettuja turvaprotokollakerroksia [38, s. 7]. Turvaväylien 

ominaisuuksiin kuuluvat diagnostiikka, yhteyksien valvonta sekä signaalien eheyden 

tarkastus [38, s. 8]. Kova reaaliaikaisuus on myös eräs turvallisuuteen liittyvien 

järjestelmien ominaisuuksista. Turvavasteen tulisi nimittäin tapahtua tietyn ajan sisällä 

vaateesta, jotta vaarallisen tapahtuman toteutumisen todennäköisyys ei liiaksi kasva. 

M.Sunquist [38, s. 8] mainitseekin, että turvaväylissä käytetään kommunikointiviiveen ja 

-virheiden valvontaa, jotka vikatilanteessa johtavat ohjattavan kohteen ajamiseen 

turvalliseen tilaan. Turvaväyliä käytettäessä kohteella tulisikin olla jokin turvallinen tila, 

johon se voidaan tarvittaessa ohjata. T.Siirilän mukaan [37, s. 120] perinteistä johdotusta 

turvaväylällä korvattaessa tulisi ottaa huomioon ainakin[37]: vasteaika, sanomien 

priorisointi, ylikuormitustilanteet sekä näiden vaikutus väylätopologiaan, sanomien 

järjestyksen varmentaminen, sanomien todenperäisyyden varmentaminen, sanomien 

perillemeno kaikille vastaanottajille sekä sanomien eheyden varmistaminen. 

Koneturvallisuuden tekninen raportti IEC/TR-62513 käsittelee tarkemmin turvaväyliä [38, 

s. 5]. Kaupallisia turvaväyläratkaisuja ovat muun muassa (suluissa mainittu pohjana 

käytetty tavallinen kenttäväylä) [38, s. 128]: 

 PROFISafe (Profibus-DP) 

 AS-i Safety At Work (AS-i) 

 SafetyBUS p (CAN) 

 Esalan (CAN) 

 DeviceNet Safety (DeviceNet) 

 INTERBUS Safety (INTERBUS) 

 Fieldbus Foundation SIS (Fieldbus Foudnation) 



13 
 

 SafeEthernet (Ethernet) 

 TTP/C (Time Triggered Architecture) 
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3. AUTOMAATION TURVALLISUUS 

Nykyaikaisen automaation ytimenä ovat ohjelmoitavat mikroprosessorit. Ohjelmoitavuus 

mahdollistaa sen, että automaation toimintaa on helppo muuttaa juuri halutunlaiseksi. 

Varjopuolena toki on, että laitteisto tottelee ohjelmakoodia sokeasti. Tämän vuoksi 

automaatio-ohjelmiston ja sen päälle rakennetun sovelluksen kattava testaaminen on 

ensiarvoisen tärkeää. Huomioon tulee lisäksi ottaa mahdollisuus, että 

automaatiokomponentit vikaantuvat tai eivät toimikaan halutulla tavalla. Tämän kaltainen 

toiminta voi johtua joko suunnitteluvirheestä tai laitteiston vikaantumisesta. 

Ohjelmallisten suunnitteluvirheiden alkulähde voi niin ikään olla tahaton tai tahallinen 

toiminta. Tahattomaan toimintaan lasketaan esimerkiksi ohjelmointivirheet tai 

yhteensopivuusongelmat. Tahallisia ovat taas erilaiset tietokonevirukset ja muut 

vastaavat haitalliset mekanismit [37, s. 110]. T.Siirilä esittää teoksessaan [37, s. 62] 

lisäksi arvion ohjausjärjestelmän turvallisuuteen vaikuttavien vikaantumisien 

jakautumisesta seuraavan taulukon 1, joka on koottu vuoden 2002 turvaväyläseminaarin 

pohjalta: 

 

 Arvio ohjauspiirin vikaantumisesta komponenteittain 2002 [37, s. 62] 
 

Vikaantuva komponentti Osuus kaikista turvallisuuteen 

vaikuttavista vikaantumisista (%) 

Anturit 48 

Tehonohjauselimet ja toimilaitteet 30 

Tulot ja lähdöt 15 

Johdotus 5 

Keskusyksikkö 2 

 

Eräs fundamentaalisista periaatteista turva-automaatiossa on ajatus turvallisesta 

vikaantumisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että vian ilmaantuessa ohjattava kohde ajautuu 

turvalliseen tilaan itsestään. Käytännön esimerkkinä voidaan käyttää normaalisti päällä 

olevia signaaleita järjestelmän sisääntuloissa. Tällöin turvatoimintaa vaativana tilana 

pidetään sitä, kun signaali ei kulje johtimessa. Kyseisen logiikan etuna on se, että 

johtokatkoksetkin, jotka oletettavasti ovat todennäköisempiä kuin oikosulut plussaan, 



15 
 

aiheuttavat turvatoiminnan. Toisinpäin kytkettynä turvallisuusvaateen ja johtokatkoksen 

yhtä aikaa esiintyessä mitään ei tapahtuisi. Toisena esimerkkinä voidaan mainita 

jousipalautteiset venttiilit, jotka pyrkivät turvalliseen tilaan ohjauksen syystä tai toisesta 

kadottua. 

 Riski 

Vaikkakin puhekielessä sanoja vaara ja riski käytetään sekaisin, niin näillä termeillä on 

turvallisuustekniikan näkökulmasta erilainen määritelmä. Vaara on henkilö, ympäristö tai 

materiaalivahinkojen mahdollinen lähde. Riski taas tarkoittaa vaarasta aiheutuvien 

vahinkojen esiintymistodennäköisyyden ja vakavuuden yhdistelmää [26, s. 28]. 

Kappaletavara-automaatiossa riskit yleensä liittyvät liikkuvien koneenosien väliin 

puristumiseen tai esimerkiksi kappaleen sinkoutumiseen. Prosessiautomaatiossa taas 

erilaiset prosessiaineet ovat tyypillinen riskin lähde. Esimerkiksi räjähdykset, polttavan 

kuuman prosessiaineen roiskuminen tai hengitysilman pilaantuminen myrkyllisellä 

kaasulla ovat tämän kaltaisia riskejä. Jako ei kuitenkaan missään nimessä ole näin 

yksiselitteinen, vaan riskiä tulisi ennen kaikkea arvioida laite- tai prosessikohtaisesti. 

Prosessi saattaa sisältää liikkuvia laitteita, kuten sekoittimia, tai kone esimerkiksi 

kuumaa öljyä sisältäviä letkuja. Monesti myös erilaiset erikoislaitteet, kuten vaikkapa 

laserit tai radioaktiivisuuteen perustuvat mittarit, vaativat oman selvityksensä niihin 

liittyvästä turvallisuudesta. 

Riskin vähennyksellä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla koneen tai prosessin osiossa 

olevaa kokonaisriskiä saadaan pienennettyä. Monestikaan riskiä ei aivan täysin saada 

poistettua, jolloin jäljellä jää jonkinlainen jäännösriski. Koneen tai prosessin voidaan 

ajatella olevan tarpeeksi turvallinen, kunhan jäännösriski on pienempi kuin ajateltu 

siedettävän riskin taso. Valtioneuvoston asetuksessa koneturvallisuudesta 400/2008 [9, 

liite I] määrätään, että koneen käyttöön, huoltoon, asentamiseen ja testaukseen liittyviä 

riskejä tulisi tarpeellisin keinoin vähentää. Riskiä tulisi ensisijaisesti vähentää 

suunnittelemalla koneen rakenteet ja ratkaisut sillä tavalla, että riski luonnostaan 

vähenee. Jos tämä ei yksistään riitä, tulisi riskiä vähentää edelleen tarpeellisella 

turvateknologialla, esimerkiksi juuri turvallisuuteen liittyvällä automaatiolla. Vasta tämän 

jälkeen voidaan turvautua henkilöstön ohjeistukseen sekä erinäisiin varoituskyltteihin. 

Kuvassa 7 on esitetty periaatteellinen kaavio riskin vähennyksestä. 
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Kuva 7. Riskin vähentämisen periaatteet. 

 

Riskien vähentämisen haasteena on pääasiassa kaksi asiaa. Turvallisuuden lisääminen 

koneessa tai prosessissa saattaa johtaa sen käytettävyyden pienenemiseen. Turva-

automaatio ei saisi turhaan pysäyttää toimintaa, jolloin kiusaus ohittaa turvatoiminnot 

kasvaa tuotannon häiriintyessä. Toinen haaste on tunnistaa kaikki riskit tarpeellisella 

laajuudella. Tämä on haastavaa siksi, että riskit saattavat syntyä monimutkaisten 

tapahtumien seurauksena ja laitteistoon voi syntyä niin sanottua yhteisvikoja, jolloin 

menetetään kerrallaan useampia turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä. Eräänä 

esimerkkitapauksena voidaan käyttää Fukushima Daichin 

ydinvoimalaitosonnettomuutta. Maanjäristys katkaisi laitoksen sähkönsyötön ja tsunami 

tuhosi jäähdytysjärjestelmän varavoimana toimineiden dieselgeneraattoreiden 

syöttöjärjestelmät. Tämä lopulta johti reaktorien ylikuumenemiseen [39, s. 2]. Tsunami 

pääsi vaikuttamaan varavoimageneraattoreihin, koska laitos oli suunniteltu 3,1 – 6,1 

metrin hyökyaaltoa vastaan ja täten varustettu 10 metrin suojavallilla. Laitokseen 

iskeneen vesimassan korkeus oli noin 13 – 15 metriä [39, s. 44]. Tsunami oli siis 

poikkeuksellisen voimakas, ja tämänkaltaisia harvinaisluontoisia tapahtumia ei osattu 

riskinarvioinnissa ottaa huomioon. Lisäksi kummatkin energiansyöttöjärjestelmät 

menetettiin lyhyen ajan sisällä. 

 Riskin- ja vaaranarviointi 

Ennen kuin riskejä voidaan pienentää, tulisi koneeseen tai prosessiin liittyvät vaarat 

tunnistaa ja arvioida niiden suurus sekä merkitys kokonaisturvallisuudelle [25, s. 6]. 

Riskien arvioinnissa ei tulisi kuitenkaan keskittyä pelkästään tuotantokäyttöön, vaan 

ottaa huomioon koko elinkaari. Tähän luetaan mukaan siis muun muassa kasaus, 

purkaminen, huollot, vikatilanteet, puhdistaminen sekä muut erikoistilanteet [37, s. 64].  

Standardi ISO/TR 14121-2 suosittaa, että riskinarviointi tehtäisiin työryhmässä [25, s. 8]. 

Työryhmään mukaan otettavia henkilöitä ei sinänsä yksiselitteisesti määritellä 

työtehtäviensä perusteella. Kuitenkin VTT:n tutkimusraportti mainitsee hyvän 
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analyysiryhmän koostuvan 6-8 jäsenestä tai vaihtoehtoisesti vain muutamasta 

asiantuntijasta. Lisäksi ryhmään tulisi kuulua päättäviä, asiantuntevia ja toteuttavia 

tahoja [14, s. 19]. Tällä tavoin ryhmään saadaan kattavasti asiantuntijuutta, pätevyyttä 

sekä useita erilaisia näkökulmia. 

Menetelmiä vaaranarviointiin on useita erilaisia, ja ne sopivat valittavan metodin mukaan 

erilaisiin tarkastelumalleihin. Pääasiassa menetelmät voidaan jakaa kuitenkin kolmeen 

luokkaan: vaarojen tunnistusmenetelmät, onnettomuuksien mallintamismenetelmät ja 

seurausanalyysit [14, s. 16]. Seuraavassa listassa on esitelty erilaisia vaarojen 

arvioimismenetelmiä [14, liite I, s. 3]: 

 

1. Vaarojen tunnistamismenetelmät 

a. Poikkeamatarkastelu (HAZOP) 

b. Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) 

c. Reaktiomatriisi 

d. Riskien arviointi työpaikalla -työkirja 

e. Satunnaispäästöriskianalyysi (SARA) 

f. SeqHaz-riskikartoitus 

g. Toimintovirheanalyysi (TVA)  

h. Työn turvallisuusanalyysi (TTA) 

i. Työtapojen analyysi  

j. Vaarallisten skenaarioiden analyysi (HAZSCAN)  

k. Vika- ja vaikutusanalyysi (VVA)  

2. Onnettomuuksien mallintamismenetelmät  

a. Syy-seuraus-kaavio (SSK) 

b. Tapahtumapuuanalyysi (TPA) 

c. Vikapuuanalyysi (VPA)  

3. Seurausanalyysit 

a. Ilma 

b. Vesistö 

c. Maaperä 
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3.2.1 Riskimatriisi 

Riskimatriisi on kaksi tai useampiulotteinen taulukko, jolla riskin suuruutta voidaan 

havainnollistaa graafisesti. Yksittäisen riskin toteutumisen todennäköisyys ja sen 

toteutumisen aiheuttamat seuraukset jaetaan muutamaan diskreettiin luokkaan [27, s. 

34] matriisin soluihin suurusjärjestyksessä. Tällöin soluista saadaan suoraan riskin 

suuruus. Matriisi on käyttökelpoinen varsinkin päätettäessä siitä, että mitkä riskit ovat 

erityisen tarkastelun arvoisia [27, s. 22].  

Joskus myös todennäköisyyden tai taajuuden sijasta käytetään erityistä CI-lukua. CI-

luku koostuu välttämisen, taajuuden ja todennäköisyyden luokiteltujen lukuarvojen 

summasta. Välttämisellä tarkoitetaan sitä, että miten helppo riskin toteutuessa 

seuraukset ovat välttää. Esimerkiksi yllättävälle räjähdykselle altistuminen on 

todennäköistä, mutta siirtyvän koneen osan pystyy mahdollisesti vielä väistämään. 

Taajuudella taas tässä yhteydessä sitä, että kuinka usein mahdollisesti altistuvat henkilöt 

ovat vaara-alueella. Todennäköisyys taas on mittari sille, että kuinka todennäköisesti 

riski realisoituu[25]. [25, s. 36-38] 

Kuvassa 8 on esitetty riskimatriisi, jossa riskin suuruus on jaettu neljään luokkaan: H = 

korkea riski, I = keskinkertainen riski, L = matala riski, T = merkityksetön riski. 

Huomioitavaa kuviossa on se, että taajuudella tässä yhteydessä kuvataan vain riskin 

esiintymistodennäköisyyttä eikä altistumisaikaa. 

 

 

Kuva 8. Esimerkki riskimatriisista [27, s. 34]. 

  



19 
 

 

3.2.2 HAZOP 

Hazop (hazard and operability) on 1960-luvulla kehitetty vaaranarvioimismetodi 

kemikaali- ja prosessiteollisuuden käyttöön [2, s. 1]. Siinä keskitytään analysoimaan 

vaaroja prosessin poikkeamatilanteiden kautta. Esimerkkejä poikkeamien avainsanoista 

ovat korkea paine tai käänteinen reaktio [2, s. 2]. Poikkeamia käydään arviointiryhmän 

kanssa läpi. Jos poikkeama on potentiaalinen vaaran aiheuttaja, arvioidaan sen 

aiheuttama riski ja tehdään ehdotus korjaustoimenpiteistä. Ennen analyysin 

suorittamista tulisi arviointiryhmällä olla riittävän hyvät lähtötiedot, joilla saadaan käsitys 

prosessiin liittyvistä normaaleista ja epänormaaleista tilanteista [2, s. 10].  Analyysissa 

voidaan huomata henkilöstölle, ympäristölle ja materiaalille vaaraa aiheuttavien 

tilanteiden lisäksi operointiongelmia, jotka ovat omiaan heikentämään prosessin 

tehokkuutta, lisäämään taloudellisia kustannuksia tai pilaamaan tuotteen laatua [2, s. 3]. 

Hazop-poikkeamatarkastelun ongelmana on, että huomiotta jäävät poikkeamat tai 

poikkeamien kombinaatiot, joita arviointitiimikään ei huomaa. Tämän takia 

poikkeamatarkastelun henkilöstön tulisi olla erityisen asiantuntevaa sekä kokenutta [2, 

s. 12]. Kuvassa 9 on esitetty malli Hazop-taulukon rivistä. 

 

 

Kuva 9. Esimerkki hazop-taulukon rivistä. Mukailtu lähteestä [2, s. 134]. 

 

3.2.3 Vikapuuanalyysi 

Vikapuuanalyysi on vika-analyysimetodi, jossa kuvataan puumaisesti vaaralliseen 

tapahtumaan johtavia tapahtumaketjuja. Puukaavion latvassa on ei-toivottu 

huipputapahtuma ja sen alla erilaisia ketjutettuja tapahtumia ja niitä aiheuttavia juurisyitä. 

Tapahtumia linkitetään toisiinsa loogisilla operaattoreilla ja yhdysviivoilla. Puukaavion voi 

koota aloittamalla huipputapahtumasta ja hakemalla siihen johtavia tapahtumia sekä 
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niiden yhdistelmiä. Toinen vaihtoehto on aloittaa juurisyistä ja pohtia niistä aiheutuvia 

seurauksia. Standardissa IEC 60300-3-9 [27, s. 38] vikapuuanalyysin mainitaan olevan 

omimmillaan silloin, kun huipputapahtumiin johtavat syyketjut koostuvat monista 

toisistaan riippuvaisista tai toisiinsa vaikuttavista seikoista. Vikapuuanalyysin eduksi 

lasketaan myös kurinalaisuus ja joustavuus. Analyysiin voidaan lisätä tapahtumia ja 

olosuhteita aina ihmisen myötävaikutuksesta laiterikkoihin. Kuvassa 10 on esitetty 

esimerkki geneerisestä vikapuukaaviosta havainnollistamista helpottamaan. 

 

 

Kuva 10. Esimerkki vikapuusta. Mukailtu lähteestä [27, s. 42]. 

 

 Turvallisuuden eheyden taso 

Turvallisuuden eheyden taso (TET) on diskreetti luokitus sille, että miten todennäköisesti 

turvallisuuteen liittyvä järjestelmä kykenee suorittamaan turvatoiminnon vaadittaessa 

[32, s. 22]. Turvallisuuden eheyden tasoja on neljä, ja vaatimus turvallisuuden eheydelle 

kasvaa luokkanumeron kasvaessa.  Luokkia yleensä merkitään käyttäen 

englanninkielistä termiä safety integity level (SIL) 1 - 4. Turvallisuuden eheys koostuu 

kahdesta osa-alueesta: laitteiston turvallisuuden eheydestä ja systemaattisesta 

turvallisuuden eheydestä. Laitteiston turvallisuuden eheys koostuu vaarallisien, 

satunnaisien vikamuotojen kestämisestä. Systemaattinen taas liittyy niihin vaarallisiin 
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vikamuotoihin, joilla on jokin deterministinen syy [32, s. 22]. Vaarallisella vialla tässä 

yhteydessä tarkoitetaan sellaista vikaa, joka estää turvallisuuteen liittyvän järjestelmän 

turvatoiminnon vaadittaessa tai alentaa todennäköisyyttä, että toiminto toimii oikein [29, 

s. 44]. 

Turvallisuuden eheyden tasoon liittyy myös toimintatapa, joka kuvaa kuinka usein 

turvatoimintoa on tarkoitus käyttää. Toimintatapoja on kolme: harvojen, tiheiden ja 

jatkuvien vaateiden toimintatapa. Harvojen vaateiden toimintatavassa turvatoimintoa ei 

odoteta suoritettavan useammin kuin kerran vuodessa. Tiheiden vaateiden 

toimintatavassa vastaava taajuus on useammin kuin kerran vuodessa. Jatkuvien 

vaateiden turvatoiminnon vastetta voidaan taas odottaa jatkuvasti [32, s. 22]. 

Toimintatapa määrää sen, että kuinka todennäköisesti vaarallinen vika saa ilmetä. 

Kuvissa 11 ja 12 on esitetty toimintatapojen mukaan turvallisuuden eheyden tasot sekä 

niihin liittyvät vaarallisten vikaantumisen todennäköisyydet. Huomioitavaa on, että 

harvojen vaateiden toimintatavassa yksikkö on todennäköisyys vaadittaessa, mutta 

tiheiden sekä jatkuvien vaateiden yksikkö todennäköisyys tuntia kohden. Lisäksi tiheiden 

ja jatkuvien vaateiden toimintatapojen taulukkoarvot ovat samat. 

 

 

Kuva 11. Harvojen vaateiden toimintatapa ja vikaantumistodennäköisyys 
vaadittaessa [29, s. 64]. 

 

 

Kuva 12. Tiheiden ja jatkuvien vaateiden toimintatapa ja 
vikaantumistodennäköisyys tuntia kohden [29, s. 64]. 

 

Joskus ohjelmoitavaa turvalogiikkaa yksinkertaisempien turvajärjestelmien kanssa 

käytetään erillistä standardin EN ISO 13849-1 mukaista suorituskykytasoluokitusta (PLr) 

turvallisuuden eheyden tason sijaan [22, s. 2]. Siinä seurausten vakavuuden, riskille 

altistumisajan tai sen esiintymistaajuuden ja välttämistodennäköisyyden perusteella 

määritetään vaadittu suorituskykytaso a – e [22, s. 6]. Aakkosissa jäljempänä oleva 
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kirjain esittää luokituksessa parempaa suorituskykytasoa. Turvallisuuden eheystason ja 

suorituskykytason välillä on osittainen vastaavuus taulukon 2 mukaan: 

 

 TET – suorituskykytaso vastaavuudet toisiinsa nähden [22, s. 7]. 
 

Turvallisuuden eheystaso (SIL) Suorituskykytaso (TET) 

Ei vastaavuutta PLa 

SIL 1 PLb 

SIL 1 PLc 

SIL 2 PLd 

SIL 3 PLe 

SIL 4 Ei vastaavuutta 

 

 Turvallisten vikaantumisien osuus 

Pääasiassa turvallisuuteen liittyvissä järjestelmissä olevat vikaantumiset voidaan jakaa 

kahteen luokkaan: turvalliset ja vaaralliset vikaantumiset. Turvalliset vikaantumiset 

tarkoittavat sitä, että vian ilmetessä järjestelmä itsestään ajautuu turvalliseen tilaan tai 

vaihtoehtoisesti todennäköisyys siihen, että järjestelmä päätyy turvalliseen tilaan 

kasvaa. Vaarallinen vikaantuminen on taas päinvastainen ilmiö turvalliselle. 

Vikaantumisen takia turvatoiminto ei toimi enää oikein tai todennäköisyys sen 

epäonnistumiseen on kasvanut. [31, s. 44] 

Osassa TL-järjestelmissä on käytönaikaisia diagnostiikkatestejä, joilla pyritään 

paljastamaan järjestelmässä esiintyvät vaaralliset viat. Järjestelmän diagnostiikan 

kattavuus (DC) saadaan siis laskettua yhtälöllä 1: [31, s. 54] 

𝐷𝐶 =  
∑ 𝜆𝐷𝐷

∑ 𝜆𝐷,𝑡𝑜𝑡
,           (1) 

jossa  

DC = diagnostiikan kattavuus  

λDD = havaittu vaarallinen vikaantumistiheys 

λD,tot = vaarallisten vikaantumisten kokonaistiheys. 
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Eräs turvallisuuteen liittyvän järjestelmän ominaisuuksia kuvaava tunnusluku on niin 

kutsuttu turvallisten vikaantumisien osuus (TVO). Turvallisten vikaantumisten 

keskimääräinen osuus voidaan esittää yhtälöllä 2: [31, s. 46] 

𝑇𝑉𝑂 =  
∑ 𝜆𝑆,𝑎𝑣𝑔+∑ 𝜆𝐷𝐷,𝑎𝑣𝑔

∑ 𝜆𝑆,𝑎𝑣𝑔+∑ 𝜆𝐷𝐷,𝑎𝑣𝑔+∑ 𝜆𝑈𝐷,𝑎𝑣𝑔
,        (2) 

jossa  

TVO = turvallisten vikaantumisten osuus,  

λS,avg = ei-havaittujen ja havaittujen, turvallisten vikojen keskimääräinen esiintymistiheys, 

λDD,avg = havaittujen, vaarallisten vikojen keskimääräinen esiintymistiheys,  

λUD,avg = ei-havaittujen, vaarallisten vikojen keskimääräinen esiintymistiheys. 

 Laitteiston vikasietoisuus 

Laitteiston vikasietoisuutta kuvataan niin kutsutulla hardware fault tolerance tai HFT-

luvulla. HFT-luku esittää kokonaislukuarvona sen, että kuinka monta vikaa yhden lisäksi 

laitteistoon täytyy tulla, ennen kuin turvatoiminto menetetään. Esimerkiksi 

kaksimoottorinen suihkukone pystyy yleensä laskeutumaan yhdelläkin moottorilla. 

Tällöin voidaan ajatella sen moottorien vikasietoisuuden olevan luku 1. Niin ikään 

vikasietoisuutta määrittäessä diagnostiikkaa ja muita vikojen torjuntakeinoja ei oteta 

huomioon. Lisäksi yhdestä viasta johtuvat riippuvat vikaantumiset tulee käsitellä 

yksittäisenä vikana. Myös jotkin ilmenemistodennäköisyydeltään pienet vikamuodot 

voidaan jättää tarkastelusta pois, kunhan poisjättäminen dokumentoidaan riittävällä 

tarkkuudella [30, s. 42]. Standardi IEC 51511-1 määrittelee pienimmän mahdollisen 

sallitun laitteiston vikasietoisuuden taulukon 3 mukaan, kun vaaditaan tiettyä 

turvallisuuden eheyden tasoa [33, s. 65]. 

 

 Pienin sallittu HFT turvallisuuden eheyden tason mukaan [33, s. 65]. 
 

Turvallisuuden eheyden taso SIL Pienin sallittu HFT 

1 (mikä tahansa toimintatapa) 0 

2 (harvat vaateet) 0 

2 (tiheät tai jatkuvat vaateet) 1 

3 (mikä tahansa toimintatapa) 1 

4 (mikä tahansa toimintatapa) 2 
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 Redundanttisuus 

Redundanssi tarkoittaa sitä, että järjestelmässä käytetään enemmän resursseja kuin 

olisi minimissään tarpeellista [18, s. 3]. Esimerkkinä voidaan käyttää vaikkapa 

mittausanturien kahdentamista, jolloin toisen hajotessa yhdestä saadaan vielä dataa. 

Redundanssia on sekä staattista että dynaamista. Dynaamisen ero staattiseen on siinä, 

että järjestelmä osaa palautua ennalleen automaattisesti [18, s. 3]. Esimerkkinä vaikkapa 

järjestelmä, jossa on kaksi käyttöanturia sekä yksi vara-anturi. Yhden käyttöanturin 

hajotessa järjestelmä pystyy vaihtamaan vara-anturin käyttöön. Laitteistoredundanssin 

eli moninkertaistamisen lisäksi myös ohjelmisto on mahdollista tehdä redundanttiseksi. 

Ohjelmistosta voi olla kaksi samoista lähtötiedoista tehtyä erilaista versiota. 

Vaihtoehtoisesti ohjelmisto voidaan suorittaa useita kertoja peräkkäin samassa 

laitteistossa ennen toimenpiteiden toteuttamista. Kummassakin tapauksessa saatuja 

tuloksia voidaan verrata ja täten löytää vikoja [18, s. 4]. 

Rinnakkain kytkettyjen laitteistojen luotettavuus voidaan esittää yhtälöllä 3 [18, s. 17]: 

 

𝑅𝑝(𝑡) = 1 − ∏ (1 − 𝑅𝑖(𝑡))𝑁
𝑖=1 ,        (3) 

jossa 

Rp(t) = todennäköisyys, että koko järjestelmä kestää vikaantumatta ajanhetkeen t asti 

N = resurssien tai osajärjestelmien lukumäärä 

Ri(t) = todennäköisyys, että yksittäinen resurssi kestää vikaantumatta ajanhetkeen t asti 

3.6.1 Äänestyslogiikka 

Äänestyslogiikalla tarkoitetaan redundanttia järjestelmää, jossa oikeaan toimintaan 

tarvitaan M kappaletta resursseja kokonaisresurssimäärästä N. Tämän vuoksi 

äänestyslogiikka tunnetaan myös englanniksi M out of N (MooN) [18, s. 20-21]. 

Esimerkkinä voidaan käyttää vaikkapa kolminkertaistettuja antureita. Antureiden oikeana 

mittaustuloksena pidetään sitä arvoa, joista enemmistö antureista on samaa mieltä. 

Erilaisten mittausten äänestyslogiikoiden vikasietoisuutta on esitetty tarkemmin 

taulukossa 4. 
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 Yksinkertaisimpien mittausarkkitehtuurien vikasietoisuus [13, s. 80]. 
 

Laitteiston vikasietoisuus HFT Mittausarkkitehtuuri MooN 

0 1oo1, 2oo2 

1 1oo2, 2oo3 

2 1oo3, 2oo4 

 

Lisäksi laitteistopohjaisen äänestyslogiikkajärjestelmän luotettavuus voidaan esittää 

yhtälöllä 4 [18, s. 21]: 

𝑅𝑀𝑜𝑜𝑁(𝑡) = ∑ (
𝑁
𝑖

) 𝑅𝑖(𝑡)[1 − 𝑅(𝑡)]𝑁−𝑖𝑁
𝑖=𝑀 ,      (4) 

jossa  

RMooN(t) = todennäköisyys, että M resurssia kestää vikaantumatta ajanhetkeen t asti 

N = kokonaisresurssien lukumäärä 

M = minimissään vaadittavien resurssien lukumäärä  

Ri(t) = todennäköisyys, että yksittäinen resurssi kestää vikaantumatta ajanhetkeen t asti 

3.6.2 Diversiteetti 

Rinnakkaisen ja äänestysjärjestelmän luotettavuuslaskennan yhtälöissä 3 ja 4 on 

oletettu, että yksittäisten osajärjestelmien vikaantumisen välillä ei ole ajallista 

riippuvuutta. Reaalimaailmassa kuitenkin identtisissä laitteistokomponenteissa esiintyy 

muun muassa samoja tyyppivikoja. Tämän kaltaisen systemaattisten 

vikaantumismahdollisuuksien torjumiseksi voidaan soveltaa suunnitteludiversiteettiä [18, 

s. 39]. Esimerkiksi 2oo3 äänestyslogiikan kaikki anturit valitaan ominaisuuksiltaan 

samankaltaisiksi, mutta vaikkapa eri valmistajien toteuttamiksi. 

Laitteistopohjaisen äänestyslogiikkajärjestelmän, jossa on vikaantumisien välistä 

ajallista korrelaatiota, luotettavuus voidaan esittää yhtälöllä 5 [18, s. 21]: 

𝑅𝑀𝑜𝑜𝑁,𝑐𝑜𝑟(𝑡) = (1 − 𝑞𝑐𝑜𝑟) ∑ (
𝑁
𝑖

) 𝑅𝑖(𝑡)[1 − 𝑅(𝑡)]𝑁−𝑖𝑁
𝑖=𝑀 ,     (5) 

jossa  

RMooN,cor(t) = todennäköisyys, että M resurssia kestää vikaantumatta ajanhetkeen t asti 

qcor = todennäköisyys koko järjestelmän yhteisvikaantumiselle 

N = kokonaisresurssien lukumäärä  
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M = minimissään vaadittavien resurssien lukumäärä 

Ri(t) = todennäköisyys, että yksittäinen resurssi kestää vikaantumatta ajanhetkeen t asti 

3.6.3 Diskrepanssi 

Diskrepanssilla tarkoitetaan epäjohdonmukaisuutta signaalien välillä. Se voi kattaa 

esimerkiksi toimilaitteen ohjauksen jälkeisen valvonnan erillisellä tuntoelimellä, että 

toimilaite todella siirtyy aiottuun tilaan [16, s. 336]. Myös vaikkapa painikkeen ja 

logiikkaohjaimen välisiä, kahdennettuja sisääntulosignaaleita voidaan ajallisesti valvoa. 

Painikkeeseen vaikutettaessa kummankin signaalin tulee joko vaihtua samaan tilaan tai 

tilojen kääntyä päinvastoin tietyn aikaikkunan sisällä. Jos määritelty toiminto ei tapahdu 

aikaikkunassa, tulkitaan piiri vialliseksi ja annetaan diagnostiikkahälytys. Kuvassa 13 on 

esitetty diskrepanssivalvonnan periaate. Siinä katkeavalla signaalilla olevan painikkeen 

painamisen jälkeen ensimmäisen kanavan signaali saapuu prosessoitavaksi ensiksi. 

Toisen kanavan signaali saapuu 128 millisekuntia myöhemmin. Kanavien signaalien 

välinen aikaero, Δt = 128 ms, on yli diskrepanssihälytyksen laukaisevan 100 

millisekunnin rajan, josta seuraa diagnostiikkahälytys logiikkaohjaimessa. 

 

 

Kuva 13. Esimerkki diskrepanssivalvonnasta. 



27 
 

4. AINEISTO 

 Säädösten jaottelu Suomessa 

Tekniikan alan ammattilainen ei usein ole asiantuntija oikeustieteellisten ja lakiin liittyvien 

termien kanssa. Tämän vuoksi alla on listattuna Suomessa käytössä olevien 

lakiteknisten päätöksien hierarkia kansallisesti ja Euroopan unionin tasolla [41]. 

1. eurooppaoikeudellinen lainsäädäntö  
1. Euroopan yhteisön oikeus  

1. yhteisön perustamissopimukset 
2. perustamissopimusten perusteella annetut säädökset  

1. asetukset 
2. direktiivit 
3. päätökset 
4. pehmeät oikeuslähteet 
5. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätökset 

2. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus ja ihmisoikeustuomioistuimen 
tulkinnat siitä 

2. kansallinen lainsäädäntö  
1. lait  

1. asetukset  
1. valtioneuvoston päätös 
2. ministeriön päätös  

1. muut viranomaisohjeet 
2. Ahvenanmaan maakuntalait  

1. Ahvenanmaan maakuntahallitukset asetukset 

Luettelosta tulee huomata, että kansallinen asetus ja Euroopan unionin asetus 

tarkoittavat eri asiaa. Lisäksi Euroopan unionin asetus on EU-direktiiviä voimakkaampi 

säädös. Se tulee voimaan sellaisenaan kussakin jäsenmaassa heti julkaisunsa jälkeen 

[42]. Erikseen tulisi myös ymmärtää standardin asema säädöksiin nähden. Standardi ei 

ole määräävä säädös, vaan enemmänkin suositus [35]. 

 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/2008 on täsmennys lakiin eräiden 

teknisten laitteiden vaatimuksenmukaisuudesta 1016/2004. Asetuksella pannaan 

täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY. Puhekielessä 

yleensä valtioneuvoston asetusta koneiden turvallisuudesta kutsutaan koneasetukseksi 

ja sen pohjana olevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä konedirektiiviksi. 

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kappaletavara-automaation koneet, koska 

asetuksen pykälässä 4 määritellään koneeksi [9, 4§]: ”toisiinsa liitettyjen osien tai 
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komponenttien yhdistelmää, jossa on tai joka on tarkoitettu varustettavaksi muulla kuin 

välittömällä ihmis- tai eläinvoimalla toimivalla voimansiirtojärjestelmällä, ja jossa ainakin 

yksi osa tai komponentti on liikkuva, ja joka on kokoonpantu erityistä toimintoa varten.” 

Lisäksi asetuksessa [9, liite V] mainitaan erikseen soveltamisalaan kuuluvan 

logiikkayksiköt turvatoimintoja varten. Asetus on pantu täytäntöön 29.12.2009 [9, 12§]. 

Asetus koneiden turvallisuudesta sisältää lukuisia määräyksiä itse koneen suunnitteluun 

liittyen. Kuitenkin kiinnostavimpana tämän työn kannalta voidaan pitää liitettä I, jossa 

nimittäin käydään läpi koneen suunnittelua ja rakentamista koskevat olennaiset 

määräykset. Lisäksi liitteen 1 osiossa 1.2 keskitytään myös erityisesti 

ohjausjärjestelmiin. 

Asetuksen 400/2008 1. liite [9, liite I] määrittää turvallisen koneensuunnittelun 

periaatteiksi ennen kaikkea riskinarvioinnin seuraavan listan mukaan. 

1. Koneen raja-arvojen määritys ottaen huomioon kohtuudella ennakoitavissa oleva 

väärinkäyttö 

2. Koneen aiheuttamien vaarojen määritys 

3.  Vaarasta johtuvan riskin suuruuden arviointi vakavuuden ja todennäköisyyden 

perusteella 

4. Riskin merkityksen arviointi sen määrittämiseksi, että onko riskiä direktiivin 

mukaan pienennettävä 

5. Lisäksi tarpeen mukaan pienennettävä riskiä seuraavin keinoin 

ensisijaisuusjärjestyksessä: 

a. Koneen rakenteen turvallistaminen 

b. Tarvittavat suojaustoimenpiteet riskien osalta, joita ei voida poistaa 

c. Käyttäjien tiedottaminen vaaroista 

Kohtuudella ennakoitava väärinkäyttö tarkoittaa koneen käyttöohjeiden vastaista 

toimintaa, joka voidaan kuitenkin helposti aavistaa ihmisen luontaisista 

käyttäytymismalleista [9, liite I]. Periaatteet pätevät myös tehonsyötön menettämisen, 

palaamisen ja vaihtelun yhteydessä. 

4.2.1 Ohjausjärjestelmien turvallisuus ja toimintavarmuus 

Asetus koneiden turvallisuudesta määrää yleisesti ohjausjärjestelmiin liittyen, että 

vaaratilanteita ei saa aiheutua laitteisto- tai ohjelmistoviasta, virheistä ohjausjärjestelmän 

logiikassa tai kohtuudella ennakoitavissa olevasta inhimillisestä virheestä käytön aikana. 
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Erityistä huomiota pyydetään keskittämään muutamaan kohtaan, jotka luetellaan 

seuraavaksi. Kone ei saa käynnistyä odottamattomasti ja koneen ominaisarvot eivät saa 

muuttua hallitsemattomasti sekä vaarallisesti. Koneen pysäyttäminen ei saa estyä 

pysäytyskäskyn antamisen jälkeen. Koneen liikkuva osa tai kiinnipitämä kappale ei saa 

pudota tai sinkoutua. Liikkuvien osien automaattinen tai manuaalinen pysäyttäminen ei 

saa estyä. Koneen turvalaitteiden täytyy pysyä toimintakykyisinä. 

Turvaohjausjärjestelmän osia ei tule käyttää ristiriitaisesti konekokonaisuuden eri osissa. 

Langattomista ohjausjärjestelmistä todetaan erikseen, että ohjaussignaalien 

oikeellisuutta ja yhteyden tilaa tulisi valvoa. Vikatilanteesta tulee aiheutua automaattinen 

pysäytys. [9, liite I] 

4.2.2 Ohjauslaitteet 

Ohjauslaitteiseen liittyvä ohjeistus sisältää paljon määräyksiä muun muassa 

ohjauslaitteiden sijoittamiseen konekokonaisuudessa. Kuitenkin osa määräyksistä liittyy 

myös olennaisesti ohjausjärjestelmän sovellussuunnitteluun. Asetuksessa muun 

muassa määrätään, että ei-yksikäsitteisen, useita eri toimintoja toteuttavan 

ohjausjärjestelmän toiminnot ovat selkeästi osoitettava. Järjestelmän toivottu 

ohjaustoiminta on tarvittaessa varmistettava erillisellä varmistuskysymyksellä. Lisäksi 

koneen käynnistyspaikalta tulisi nähdä, jos joku henkilö on vaara-alueella. 

Vaihtoehtoisesti koneen käynnistäminen voidaan tässä tilanteessa automaattisesti 

estää. Viimeisenä vaihtoehtona on varoittaa koneen käynnistymistä ennen valo- tai 

äänimerkillä. Varoitussignaalin pituus ennen koneen liikkeitä tulisi olla sellainen, että 

vaara-alueella olevilla on realistisesti mahdollista poistua alueelta tai estää 

käynnistyminen. Lisäksi määrätään, että vain yksi käyttöpaikka saa olla kerrallaan 

aktiivinen, jos konetta on mahdollista ohjata ristiriitaisesti ja vaarallisesti useammasta eri 

paikasta. Tämä ei kuitenkaan koske pysäytys- eikä hätäpysäytyslaitteita, joiden tulee 

toimia kaikista mahdollisista vaikutuspaikoista. [9, liite I] 

4.2.3 Käynnistäminen 

Liitteessä 1 ohjeistetaan myös koneiden käynnistämiseen liittyvistä seikoista. Konetta ei 

pidä voida käynnistää manuaalisesti ilman, että tarkoituksellisesti vaikutetaan 

asianomaiseen ohjauslaitteeseen. Vaatimus on niin ikään voimassa 

uudelleenkäynnistyksen yhteydessä sen jälkeen, kun kone on pysäytetty. Myöskään 

koneen toimintaolosuhteet eivät saa muuttua ennalta arvaamattomasti. 

Automaattitilassa kuitenkin käynnistäminen, uudelleenkäynnistäminen ja 

toimintaolosuhteiden muuttaminen voidaan tehdä, jos tästä ei synny vaaratilanteita. Jos 
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koneen eri osa-alueet ovat käynnistettävä tietyssä järjestyksessä turvallisuuden tähden, 

täytyy oikea järjestys varmistaa erikseen. [9, liite I] 

4.2.4 Pysäyttäminen 

Koneen pysäytys turvallisesti on erityisen kiinnostuksen kohde koneasetuksen liitteessä 

I. Ensinnäkin pysäytys jaetaan kolmeen erilliseen luokaan, jotka ovat: toiminallinen, 

normaali ja hätäpysäytys. Pysäytysluokat eroavat tehonsyötön katkaisun välittömyyden 

perusteella [24, s. 46]. Toiminallisessa pysäytyksessä (luokka 2) tehoa ei katkaista 

toimilaitteelta vaan pysäytys tapahtuu esimerkiksi taajuusmuuttajan tai servokäytön 

välityksellä. Normaalissa pysäytyksessä (luokka 1) tehonsyöttö katkaistaan vasta, kun 

laitteisto on hallitusti saatu liikkumattomaksi. Hätäpysäytyksessä (luokka 0) tehonsyöttö 

katkaistaan välittömästi. 

Liitteen I mukaan koneesta on löydyttävä ohjauslaite, jolla se voidaan pysäyttää 

kokonaan. Riippuen vaara-asteesta, osittainen tai koko laitteiston pysäytysmahdollisuus 

tulisi löytyä kaikilta työasemoilta. Erityisen tärkeä huomio on, että pysäytyksen tulisi aina 

olla ensisijainen käynnistyskäskyihin nähden. Normaalissa pysäytyksessä koneen 

seisahduttua tulisi energiansyöttö asianomaisiin toimilaitteisiin myös katkaista. 

Toiminnallinen pysäytys taas vaatii seisahtumisen valvonnan ja ylläpidon. Jos koneen 

osa tai kone liittyy muihin konekokonaisuuksiin, tulee nämä pysäyttää yhdessä, jos 

toisen konekokonaisuuden käynnissä pysyminen voi aiheuttaa vaaraa. 

Hätäpysäytyksestä määrätään, että koneesta on löydyttävä yksi tai useampi 

hätäpysäytyslaite. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos hätäpysäytin ei lyhennä 

pysäytysaikaa tai se ei mahdollista riskin hallitsemiseksi tarvittavia erityistoimenpiteitä. 

Hätäpysäytyksen ei kuitenkaan tule olla ensisijainen suojauskeino, vaan se tulee olla 

täydentämässä muita turvateknisiä ratkaisuja. Tarkentavana ohjeistuksena mainitaan, 

että hätäpysäyttimen tulisi pysäyttää laitteisto mahdollisimman nopeasti sekä 

mahdollisesti käynnistää suojaustoimintoja tai sallittava niiden käynnistäminen. Lisäksi 

hätäpysäyttimen tulisi olla aina toimintakunnossa ja valmiina pysäyttämään kone. 

Hätäpysäytyksen yhteydessä pysäytyskäskyn tulee jäädä voimaan ja pysäytyksen 

purkaminen tulisi tehdä hätäpysäyttimestä erillisellä toimenpiteellä, kuten 

kuittauspainikkeella. Hätäpysäytyksen purku ei saa missään nimessä käynnistää 

uudelleen laitteistoa, vaan ainoastaan mahdollistaa käynnistys erillisillä 

käynnistystoimenpiteillä. [9, liite I] 
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4.2.5 Ohjaustavat 

Jos konetta on mahdollista käyttää useammilla ohjaustavoilla, joiden yhteydessä koneen 

suojaus- tai työmenetelmät muuttuvat, tulisi ohjaustavan valitsimen oltava lukittavaa 

mallia. Valitsimen asennon tulisi olla lisäksi selkeästi ymmärrettävä sekä vastata vain 

yhtä ohjaustapaa. Valitsin voidaan kuitenkin korvata muillakin valintamenetelmillä, jos 

ohjaustavat voidaan rajoittaa vain tietylle käyttäjäryhmälle. Lisäksi, jos ohjaustavan 

muuttuessa joudutaan ohittamaan turvalaite tai suojausta joudutaan heikentämään, 

tulee kaikki muut ohjaustavat poistaa käytöstä. Tällöin on sallittava vaaralliset ohjaukset 

vain jatkuvavaikutteisilla ohjaimilla sillä tavalla, että estetään samalla toisiinsa liittyvien 

toimintajaksojen vaarat. Samalla on estettävä vaaraa aiheuttavat toiminnot, jotka 

antureihin vahingossa vaikuttaminen voi käynnistää. [9, liite I] 

 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn 
turvallisuudesta 

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 määrää 

vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistukseen, siirtoon, varastointiin, 

säilytykseen ja muuhun käsittelyyn liittyvästä turvallisuudesta. Lakia sovelletaan muun 

muassa laitteisiin, joilla käsitellään teollisesti vaarallisia kemikaaleja tai valmistetaan 

räjähteitä. Vaarallisella kemikaalilla tässä yhteydessä tarkoitetaan kemikaalia, joka tulee 

merkitä sitovan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1272/2008 eli niin 

kutsutun CLP-asetuksen mukaan [6]. Lakia 390/2005 kutsutaan 

kemikaaliturvallisuuslaiksi [12] ja se on astunut ensi kerran voimaan 01.07.2005 [6]. 

Laki 390/2005 ei sinänsä määrää yksityiskohtaisesti mitään ohjelmistoon tai 

ohjausjärjestelmiin liittyvää. Yleisesti kuitenkin määrätään [6, 12§]: 

”Toiminnanharjoittajan on huolehdittava laitteistojen ja laitteiden sekä turvallisuuden 

varmistamiseen tarkoitettujen laitteiden ja järjestelmien kunnossapidosta ja 

varmistettava riittävän usein, että niitä voidaan käyttää turvallisesti ja että ne toimivat 

oikein.” Lisäksi pykälä 13 määrää tuotantolaitosten valmistukseen, käyttöön ja 

varastointiin liittyvien laitteiden suunnittelusta niin, että tavanomaisesta tai 

ennustettavista poikkeustilanteista ei saa aiheutua henkilö-, ympäristö- tai 

omaisuusvahinkoja. [6] 
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 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen 
käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 

Olennaisesti lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 

390/2005 liittyy lakia tarkentava valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien 

teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856/2012. Tätä asetusta 

sovelletaan laissa 390/2005 mainittujen vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja 

varastoinnin turvallisuusvaatimuksiin. Asetus on tullut voimaan 01.01.2013. [12] 

Asetuksessa 856/2012 puututaan erityisesti myös prosessien hallintaan, valvontaan ja 

turvallisuuteen liittyviin järjestelmiin. Kyseisiä järjestelmiä tulee tarvittaessa käyttää 

onnettomuustilanteiden ajoissa havaitsemiseen ja itse onnettomuuksien seurausten ja 

riskien rajoittamiseen. Alla olevassa listassa on lueteltuna asetuksessa 856/2012 

mainitut järjestelmät ja niiden tarkoitukset [12, 50§].  

1. Käyttöautomaatiojärjestelmä, jolla prosessi tai toiminta pidetään ennalta 

määritellyissä olosuhteissa. 

2. Käyttöautomaatiojärjestelmästä toiminnaltaan riippumaton 

hätäpysäytysjärjestelmä, joka mahdollistaa prosessin alasajon tai toimintojen 

turvallisen keskeyttämisen käsikäyttöisesti mahdollisen automaattisen 

hätäpysäytyksen lisäksi. 

3. Laitteistojen ja säiliöiden ylitäyttymisestä hälyttävä ja ylitäyttöjä estävä 

järjestelmä. 

4. Järjestelmä, jonka avulla kemikaalin käsittelyyn tai varastointiin liittyvät häiriöt tai 

poikkeavat olosuhteet voidaan havaita riittävän ajoissa onnettomuuksien 

estämiseksi. 

5. Järjestelmä, jolla vaaralliset reaktiot voidaan estää tai pysäyttää tai jolla niitä 

voidaan hidastuttaa, kuten hätäjäähdytys-, hätälaimennus- ja 

inertointijärjestelmät. 

6. Käyttöautomaatiojärjestelmästä riippumaton turva-automaatiojärjestelmä, jolla 

toteutetaan turvallisuuden kannalta kriittiset lukitukset, suojaukset tai vastaavat 

ja jolla voidaan estää prosessin joutuminen vaaralliseen tilaan tai jonka avulla 

prosessi voidaan ohjata turvalliseen tilaan; turva-automaatiojärjestelmän tulee 

olla niin suunniteltu, että häiriötilanteessa toimilaitteet jäävät tai siirtyvät ennalta 

määriteltyyn turvalliseen tilaan; järjestelmän suunnittelussa on otettava 

huomioon toiminnan luonteen ja vaarallisuuden kannalta riittävä luotettavuus. 
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7. Varaenergiajärjestelmä, jolla voidaan ylläpitää turvallisuuden kannalta kriittisiä 

toimintoja. 

 ATEX-direktiivi 

ATEX-direktiivi on Euroopan Unionin laajuinen direktiivi 2014/34/EU 

räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviin laitteisiin ja suojalaitteisiin liittyvistä 

vaatimuksista ja säädöksistä [3]. Suomi on ratifioinut direktiivin käyttöönsä 

valtioneuvoston asetuksella räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen 

laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta 1439/2016, joka on tullut 

voimaan 01.01.2017 [11, 10§]. Direktiiviä sovelletaan räjähdysvaarallisissa tiloissa 

sijaitseviin laitteisiin ja suojausjärjestelmiin, mutta myös tilojen ulkopuolella oleviin turva-

, säätö- ja ohjauslaitteisiin, jotka ovat välttämättömiä suojausjärjestelmien ja laitteiden 

vakaalle toiminnalle. Myös alakomponentit kuuluvat direktiivin piirin [3, 1. luku, 1]. 

Räjähdysvaarallisella tilalla tarkoitetaan direktiivinen mukaan tilaa, josta voi paikallisten 

tai toiminallisten toimintojen takia tulla räjähdystila. Räjähdystilalla taas tilaa, jossa 

esiintyy kaasua, sumua tai pölyä, joka on omiaan räjähtämään syttyessään [3, 2. artikla, 

määritelmät]. Valtioneuvoston asetuksen mukaan räjähdysvaarallisissa tiloissa on 

käytettävä ATEX-luokiteltuja laitteita [11, 3§]. 

ATEX-laitteet jaetaan ryhmiin käyttöympäristönsä perusteella ja luokkiin suojelun 

tasonsa perusteella. Ryhmä I, joka sisältää luokat 1M ja 2M, on tarkoitettu 

kaivosteollisuuteen maan alla niin kuin sen päälläkin. Laiteluokka 1M on suojelun 

tasoltaan parempi kuin 2M. Laiteluokkaan 1M nimittäin vaaditaan myös harvinaisten 

vikatilanteiden huomiointi, ja luokalle ominaista on esimerkiksi riippumattomat ja 

redundanttiset järjestelmät.  

Ryhmä II kattaa kaikki ryhmään I kuulumattomat laitteet. Se on jaettu kolmeen luokkaan 

1, 2, 3 [3, 2. artikla, määritelmät]. Ryhmän II laiteluokat jaotellaan siten, että luokka 1 

takaa erittäin korkean suojelun tason. Luokka 2 korkean tason ja luokka 3 vain 

tavanomaisen suojelun tason [3, liite I]. Laiteluokkien vaatimukset ovat esitetty 

yksityiskohtaisemmin direktiivin toisessa liitteessä [3, liite II]. 

 Valtioneuvoston asetus painelaitteista 

Valtioneuvoston asetus painelaitteista 1548/2016 on täydennys painelaitelakiin 

1144/2016. Asetusta sovelletaan painelaitteisiin, joissa käytettävä suhteellinen paine 

ilmankehän normaalipaineeseen verrattuna on yli 0,5 baaria [10]. Päätöstä ei kuitenkaan 

sovelleta laitteisiin, jotka ovat mitoitettu muille kuormille kuin paineelle ja suunniteltu 
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ensisijaisesti liikuttamaan tai pyörittämään paineen keston sijaan [40]. Tällaisiksi laitteiksi 

voidaan muun muassa katsoa kompressorit, pumput, polttomoottorit ja höyry- tai 

kaasuturbiinit. Pois jätetään myös erityisellä maininnalla masuunit sekä niihin liittyvät 

laitteet [10]. 

Asetuksessa 1548/2016 määrätään painelaitteita koskevista olennaisista 

turvavaatimuksia. Sovellussuunnittelun kannalta kiinnostavin sisältö löytyy asetuksen 

pohjana olleen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/68/EU liitteestä 1. 

Siinä asetetaan vaatimuksia painelaitteisiin liittyviin varolaitteisiin. Varolaitteet 

määritellään mekaanisiin varolaitteisiin, mutta näihin kuuluu esimerkiksi myös 

turvallisuuteen liittyvät mittaus-, valvonta- ja säätölaitteet. [10] 

Painelaitteiden suojaamiselta sallittujen rajojen ylittämiseltä määrätään direktiivissä 

2014/68/EU [4, liite I, 2.10]: 

Jos sallitut rajat voivat kohtuudella ennakoitavissa olevissa olosuhteissa ylittyä, 

painelaitteet on varustettava tai suunniteltava siten, että ne voidaan varustaa riittävillä 

suojalaitteilla, ellei suojausta ole varmistettu muilla, laitekokonaisuuteen yhdistetyillä 

suojalaitteilla. Riittävä laite tai riittävien laitteiden yhdistelmä on määritettävä laitteen tai 

laitekokonaisuuden erityisominaisuuksien ja käyttöolosuhteiden mukaisesti. 

Suojalaitteisiin ja niiden yhdistelmiin kuuluvat 

a) varolaitteet sellaisina kuin ne on määritelty 2 artiklan 4 alakohdassa, 

b) tapauskohtaisesti asianmukaiset valvontalaitteet kuten osoittimet tai hälyttimet, joiden 

avulla toteutetaan automaattisesti tai manuaalisesti toimenpiteet, joiden tarkoituksena 

on pitää painelaite sallittujen rajojen sisäpuolella.” 

Lisäksi määrätään erikseen varolaitteisiin liittyen, että varolaitteiden on [4, liite I, 2.11]: 

1. oltava siten suunniteltuja ja valmistettuja, että ne ovat luotettavia ja soveltuvat 

suunniteltuihin käyttöolosuhteisiin ja että laitteiden huoltoa ja testausta koskevat 

vaatimukset otetaan soveltuvin osin huomioon, 

2. oltava muista toiminnoista riippumattomia paitsi, jos muut toiminnot eivät voi 

vaikuttaa niiden varmuustoimintoon, 

3. noudatettava asianmukaisia suunnitteluperiaatteita, jotta sopiva ja luotettava 

suojaus saavutetaan. Näihin periaatteisiin kuuluvat erityisesti turvallinen 

vikaantuminen, varmennus, erilaisuus ja itsediagnostiikka 
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 IEC 61508, IEC 61511, IEC 61131 

 IEC 61511 toiminnallinen turvallisuus: turva-automaatiojärjestelmät prosessisektorille 

on standardisarja, joka käsittelee turvallisuuteen liittyvien ohjelmoitavien elektronisten 

järjestelmien ja niihin liittyvien toimi- ja tuntoelimien soveltamista prosessiteollisuuteen. 

Standardeissa käsitellään myös vaaran ja riskin arviointia. Standardit sisältävät kaksi 

perustavanlaatuista konseptia: turvallisuuden elinkaari ja turvallisuuden eheystasot [33, 

s. 8]. IEC 61511 ei ota kantaa siihen, että kuka on vastuussa mistäkin turvallisuuden 

osa-alueesta [33, s. 11]. Se on tarkoitettu prosessiteollisuuden turva-

automaatiojärjestelmien suunnittelijoille, integroijille ja käyttäjille, kun käytetään 

rajoitettua ohjelmistokieltä tai valmiita muiden kehittämiä tuotteita [33, s. 104]. Itse turva-

automaatiotuotteiden, kuten ohjelmoitavien logiikkojen, valmistajille on oma 

standardiperheensä IEC 61508 sähköisten/elektronisten/ohjelmoitavien elektronisten 

turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus. IEC 61511 ei ota kantaa 

rajoittamattoman käskykannan kielillä kirjoitettuihin tai turvallisuuden eheystason 4 

sovellusohjelmistoihin [33, s. 74]. Kuvassa 14 onkin esitetty standardien IEC 61508 ja 

IEC 61511 erilaiset käyttökohde- ja soveltamisalueet. 

 

Kuva 14. Standardiperheiden IEC 61508 ja IEC 61511 välinen suhde. Mukailtu 
lähteestä [33, s. 13, s. 105]. 

 

 

Luokitustermillä kiinteä ohjelmointikieli (fixed program language) tarkoitetaan tässä 

yhteydessä ohjelmoitavuutta pelkästään vaihdettavien parametrien avulla. Esimerkiksi 

parametroitavat mittauslähettimet kuuluvat tähän luokkaan. Rajoitetun käskykannan 

ohjelmointikieli (limited variablity language) on taas keinotekoisesti rajattu niin, että 

laitteella voidaan toteuttaa vain joitakin ennalta määrättyjä toimintoja. Ohjelmointikieli voi 

kuitenkin olla sekä graafista että tekstipohjaista, ja saattaa sisältää sovelluksen 
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kehittämistä helpottavia ohjelmakirjastoja. Tähän luokkaan kuuluu muun muassa 

ohjelmoitavien logiikoiden sovelluskohtainen ohjelmointi. Rajoittamattoman 

käskykannan ohjelmointi (full variability language) tarkoittaa ohjelmointia, joissa on 

mahdollisuus toteuttaa hyvinkin monimutkaisia ja erilaisia ohjelmia ilman kielestä 

johtuvia keinotekoisia rajoituksia. Kyseiseen luokkaan voidaan laskea vaikkapa C++ -

ohjelmointi tietokoneella. [33, s. 32] 

IEC 61511 standardisarja sisältää yhden teknisen ja kaksi tukiosaa. Tekninen osa 1 

käsittelee rakenteita, määritelmiä, järjestelmän, laitteiston ja sovellusohjelman 

vaatimuksia. Tukiosa 2 on tarkoitettu avuksi osan 1 soveltamiseen. Siinä avataan 

ensimmäisen osan vaatimuksia tarkemmin ja esitellään muutama case-esimerkki. 

Tukiosa 3 on tarkoitettu opastukseksi turvallisuuden eheystasojen määrittämiseen. [33, 

s. 10] 

Standardisarja IEC 61131 programmable controllers on erityisesti ohjelmoitaviin 

logiikoihin liittyvä. Se sisältää kahdeksan osaa: 1. yleistä informaatiota, 2. laitteiston 

vaatimukset ja testaus, 3. ohjelmointikielet, 4. ohjesäännöt käyttäjälle, 5. tietoliikenne, 6. 

toiminnallinen turvallisuus, 7. sumean logiikan ohjelmointi, 8. suuntaviivoja 

ohjelmointikielien toteuttamiseen ja soveltamiseen ohjelmoitavissa logiikoissa [28, s. 8]. 

Standardit esittävätkin lähinnä vaatimuksia ja ohjeita suoraan ohjelmoitaviin logiikkojen 

toteuttamiseen eivätkä niiden integroimiseen osaksi ohjausjärjestelmiä [28, s. 10]. 

Siksipä se ei ole tämän työn kannalta kovinkaan merkittävä. 

 IEC 61511-1 

4.8.1 Toiminnallisen turvallisuuden hallinta 

Standardi IEC 61511-1 esittää, että turva-automaatioprojektissa tulee olla strategia 

toiminallisen turvallisuuden hallinnalle. Projektiin osallistuvalla henkilöstöllä kuuluu olla 

tarvittava pätevyys oman vastuualueensa tehtävien suorittamiseen ja vastuut on jaettava 

selkeästi. Turva-automaatioprojekti jakautuu vaaran- ja riskinarviointivaiheeseen, josta 

seuraa vaatimukset toteutusvaiheelle. Toteutusvaiheessa myös seurataan sitä, että 

nämä vaatimukset täytetään. Seuraamisen apuna käytetään laadunhallintajärjestelmää. 

Lisäksi lopuksi arvioidaan järjestelmän toiminnallinen turvallisuus. [33, s. 37-42] 

Riskejä vähentävät toimenpiteet voidaan jakaa niin kutsuttuihin suojauskerroksiin [33, s. 

55]. Kerroksista estäminen sekä ohjaaminen ja valvonta pyrkivät vähentämään riskin 

todennäköisyyttä. Loput kerrokset osallistuvat riskin seurausten minimointiin. 

Suojauskerrokset ja niihin liittyviä esimerkkejä suojaavista toimenpiteistä on esitetty 

kuvassa 15. 
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Kuva 15. Suojauskerrokset. Mukailtu lähteestä [33, s. 57] 

 
 

4.8.2 Turva-automaatiojärjestelmän turvallisuusvaatimukset 

Standardin IEC 61151-1 mukaan turva-automaatiojärjestelmän vaatimukset tulisi luoda 

riskin- ja vaaranarvioinnin pohjalta. Lisäksi vaatimusten tulisi olla selkeitä sekä helpottaa 

ihmistä ymmärtämään ja tulkitsemaan järjestelmää. Myös tarkkuutta, todennettavuutta, 

ylläpidettävyyttä ja toteuttamiskelpoisuutta vaaditaan [33, s. 59]. Turva-

automaatiojärjestelmän suunnitteluvaatimuksissa tulisi ottaa huomioon muun muassa 

seuraavan listan mukaisia asioita [33, s. 59]. 

 Toimintojen sekä tulojen ja lähtöjen yhdistävän logiikan dokumentointi. 

 Tulo-lähtö -luettelon (IO-luettelo) dokumentointi ja sen vastaavuus fyysisen 

laitteiston kanssa. Myös nimitunnusten osalta. 

 Yhteisvikaantumiset ja niihin varautuminen. 

 Turvallisten tilojen määrittely. Varsinkin niiden huomiointi, joista voi aiheutua 

lisävaaroja (esim. hätävarautumissäiliön ylivuoto). 

 Turvallisuusvaateiden lähteet ja taajuudet. 

 Määräaikaistestit ja niiden toteutuksen suoritus sekä taajuus. 
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 Turvatoimintojen vasteajat. 

 Turvallisuuden eheyden tasot ja toimintatavat 

 Mittaukset ja niiden tarkkuus. Mittauksista juontuvat turvatoimintojen 

laukaisurajat. 

 Lähdöt, niiden vaaralliset yhdistelmät ja turvatoiminnon suorituksen 

onnistumiskriteerit (esim. sallittu vuotomäärä suljetulle venttiilille). 

 Vaatimukset manuaaliselle turvatoiminnon laukaisulle. 

 Päätös turvatoiminnon laukaisusta jännitteen tai jännitteettömyyden mukaan. 

 Suurin sallittu turvatoiminnon aiheettomien laukaisujen taajuus. 

 Vikaantumiset ottaen huomioon myös inhimilliset tekijät. 

 Prosessin toimintatavat ottaen huomioon myös epänormaalit tilanteet (esim. 

huollot) 

 Turvatoiminnon ohitukset sekä niiden hallinta. 

 Äärimmäiset tilanteet ja niistä selviäminen (esim. venttiilin pysyminen suljettuna 

tulipalossa). 

 

Erityisiä vaatimuksia turva-automaatiojärjestelmillä ovat muun muassa: käsikäyttöinen 

turvatoimintojen laukaisujärjestelmä, kuittausvaatimus turvatoiminnon jälkeen, riittävä 

riippumattomuus käyttöautomaatiojärjestelmästä, käyttöhyödykkeiden kuten sähkön tai 

paineilman katoamisesta aiheutuva hälytys tai turvatoiminnon suorittaminen, riittävä 

tietoturvallisuus ja tietoliikenneyhteyksissä käytettävien väylien sopivuus turvakäyttöön 

[33, s. 62-63]. 

 Operointikäyttöliittymältä vaaditaan, että turhien ihmisen tekemien valintojen ja 

päätösten määrä tulisi minimoida. Lisäksi turvatoimintojen ohittaminen ei tule olla 

sallittua tahattomasti tai ilman valtuutusta. Myös ylimääräistä kiusausta ohittaa 

turvajärjestelmä tulisi välttää jo suunnittelun avulla. Käyttöliittymässä tulee esittää 

prosessiin liittyvät kriittiset tilatiedot kuten esimerkiksi: sekvenssien askeleet, 

turvatoiminnon tapahtuminen, ohitusten ilmaisu, automaattisten toimintojen kuten 

äänestyslogiikan tila, tunto- ja toimielimien tilat, käyttöhyödykkeiden menetys, 

diagnostiikan tulokset sekä mahdollisien turvajärjestelmän ympäristöolosuhteita 

ylläpitävien laitteiden vikaantuminen [33, s. 70]. 

Tietoliikenteen erityisvaatimuksista mainitaan, että mikään vika 

tietoliikennejärjestelmissä ei saisi aiheuttaa turvatoiminnon menetystä. Myöskään 
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mikään turva-automaatiojärjestelmän ulkoinen laite ei saisi häiritä tietoliikennettä. 

Tietoliikennejärjestelmän tulisi sietää sähkömagneettisia häiriöitä sekä toimia eri 

maapotentiaaleihin kytkettyjen laitteiden välillä [33, s. 71]. 

4.8.3 Sovellusohjelman kehittäminen 

IEC 61511-1 standardi antaa ohjeita sovellusohjelman kehittämiseen. Yleiset 

vaatimukset muun muassa ohjeistavat juurikin sovellusohjelmakehitysprojektin 

läpiviennissä. Standardissa mainitaan vaatimus selkeästä ja ymmärrettävästä 

sovellussuunnittelun dokumentaatiosta, sovellusohjelman version-, virheiden- ja 

elinkaaren hallinnasta. Lisäksi erityistä huomiota pyydetään seuraavaan joukkoon 

asioita. Turvajärjestelmään integroidut normaalin automaation toiminnot eivät saa häiritä 

turva-automaation toimintaa. Turva-automaatiojärjestelmän ohjelman kaikki osat tulisi 

suorittaa yhden ohjelmakierron aikana, ellei järjestelmän turvallisuuskäsikirja erityisesti 

muuta osoita. Käyttöenergian häviämisen aiheuttamat riskit tulee erityisesti huomioida. 

Järjestelmän pitää pysyä turvalliseen tilaan saattamisen jälkeen siinä tilassa 

kuittaukseen asti. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos dokumentaatiolla erityisesti 

osoitetaan, että miksi näin on turvallista tehdä [33, s. 160-161]. Erikseen korostetaan 

vielä, että varsinkin sovellusohjelmaan muutoksia tehdessä täytyy ottaa huomioon 

muutoksen aiheuttama vaikutus koko laitteistoon ja sen turvallisuuteen [33, s. 160]. 

Sovellusohjelman suunnitteluosuudessa tulisi varmistua siitä, että suunnittelu on 

turvallisuusvaatimusten mukaista sekä niiden suhteen tarpeeksi kattavaa. Lisäksi 

huomiota tulisi kiinnittää suunnitteluvirheisiin sekä varoa dokumenttien 

monitulkintaisuutta [33, s. 162]. Yleisiä ohjeita sovelluksen toteuttamiseen ovat muun 

muassa sovelluksen modulaarinen rakenne, joka kuitenkin kuvaa toiminallisuuden ilman 

ylimääräistä monimutkaisuutta. Vastavuoroisesti yksinkertaisuudesta huolimatta 

tarpeelliset turvallisuuden eheyden tason vaatimat rakenteet tulisi ottaa huomioon 

sovellusohjelmaa kehitettäessä. Sovelluksen pitää niin ikään sisältää mahdollisuus 

tarpeellisiin toiminnallisuuden testeihin sekä olla ihmisen seurattava toimintojen suhteen. 

Myös sovellusohjelman ja fyysisen laitteiston välistä yhteneväisyyttä vaaditaan [33, s. 

163]. Standardin vaatimukset ovat monella tapaa kovin yleismaallisia. Johtopäätöksenä 

voidaan sanoa, että sovellusohjelman arkkitehtuurin tulee olla helposti ymmärrettävä, 

muttei liialla yksinkertaistamisella saa riskeerata vaadittavaa toiminnallisuutta. 

Standardissa määritellään [33, s. 35] sovellusten testausta varten termit todennus ja 

kelpuutus. Todennuksella tarkoitetaan osa-alueen tarkastamista objektiivisesti 

määrittelyjä vasten. Kelpuutuksella taas objektiivisesti tarkastamista yksityiskohtaisia 

vaatimuksia aiottuun käyttöön. Erona termeillä on varsinkin soveltamisalueen laajuus. 



40 
 

Todennuksella voidaan näyttää toteen, että esimerkiksi yksittäinen funktio tuottaa aiotut 

vasteet tietyillä syötteillä. Kelpuutus taas on vaikkapa sitä, että tutkitaan koko turva-

automaatiojärjestelmän toimintaa asiakkaan turvallisuusvaatimuksia vastaan.  

4.8.4 Muutosten hallinta 

Turva-automaation muutosten toteuttamisen tulee olla suunniteltua ja säilyttää laitteiston 

turvallisuuden eheys. Muutoksille on oltava menettelykäytäntö, jonka avulla niitä 

hallitaan ja valtuutetaan. Muutoksista aiheutuva vaikutus täytyy myös analysoida, jotta 

voidaan varmistua sen seurauksista turvallisuuteen. Uusi todennus ja muutokseen 

liittyvien dokumenttien päivittäminen tulee suorittaa muutoksien jälkeen. Muutokset tulisi 

dokumentoida niin, että dokumentaatiosta selviäisi muutoksen kuvaus, syy, vaikutus 

turvallisuuteen, analyysi vaikutuksesta turvatoimintoihin, hyväksynnät, käytetyt 

testausmenetelmät muutettuihin kohteisiin, muutoksen yksityiskohdat turva-

automaatioon, konfiguraatiohistoria sekä varmistusmenettelyt sille, että ei-muutetut 

kohteet säilyivät ennallaan. [33, s. 89] 

4.8.5 Tehdashyväksyntätesti 

Tehdashyväksyntätesti eli englanniksi Factory Acceptance Test (FAT) on 

automaatiolaitteiston ja -sovelluksen testi, jossa etsitään mahdollisia virheitä jo ennen 

laitteiston lopulliselle paikalle asennusta. Kyseisessä testauksessa ei yleensä päästä 

täyteen kattavuuteen, koska fyysinen laitteisto ja sen johdotukset puuttuvat. Kuitenkin 

tehdashyväksyntätestissä voidaan löytää esimerkiksi sovelluslogiikan virheitä tai havaita 

yhteensopivuusongelmia. 

Standardi IEC 61511-1 ottaa kantaa myös tehdashyväksyntätestiin. Sen mukaan 

testissä tulisi käsitellä laitteiston liitäntöjä, suorituskykyä, poikkeustilanteita sekä 

turvallisuuskäsikirjojen soveltamista. Erityisesti mainitaan niin sanottu musta laatikko -

testaus. Tämä tarkoittaa sitä, että testauksessa ei hyödynnetä tietoa järjestelmän 

sisäisestä toiminnasta, vaan annetaan laitteistolle syötteitä ja tutkitaan niiden vasteita ja 

ennalta annettujen vaatimusten toteutumista. Laitteisto toimii ikään kuin laatikko, jonka 

sisälle ei siis nähdä. Standardin mukaan suositellaan, että tarve tehdashyväksyntätestille 

määritetään jo projektin turvallisuussuunnittelun aikana. [33, s. 79] 
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4.8.6 Laitoshyväksyntätesti 

Laitoshyväksyntätesti eli englanniksi Site Acceptance Test (SAT) on 

automaatiolaitteiston testi, jossa etsitään automaatiolaitteiston tai -sovelluksen virheitä 

paikalleen asennuksen jälkeen. Testausvaihetta kutsutaan yleensä myös kelpuutukseksi 

[33, s. 82]. Testillä saadaan parempi kattavuus kuin tehdashyväksyntätestillä, koska 

laitteisto on siinä valmiudessa, missä se tulee tuotantokäytössäkin olemaan. Tällöin on 

mahdollista testata myös kenttälaitteet ja niiden johdotus. 

Yksinkertaistettuna sovellusohjelman laitoshyväksyntätestin osalta standardi IEC 

61151-1 määrittelee, että sovellusohjelman tulisi toimia turvallissuunnitelmassa 

määritetyllä tavalla ja poikkeustilanteet tai käyttämättömät sovellusohjelman osat eivät 

saa vaarantaa turvallisuutta [33, s. 83-84]. Muun muassa eräänä esimerkki 

suoritustapana mainitaan: piirien testaus, logiikan testaus, kalibrointitoimenpiteet ja 

sovellusohjelman simulointi [33, s. 82]. 

Standardissa mainitaan, että mitta-antureiden mittaus tulisi kalibroida 

standardinmukaisella tavalla epävarmuus huomioiden tai dokumentoidulla muulla 

tavalla, jos tarkkuusvaatimus on sisälletty testauksen hyväksymiseen [33, s. 83]. 

Laitoshyväksyntätestissä tulisi myös tarkastaa se, että fyysiset lähdöt tai tulot ovat 

yhteneviä sovellusohjelman kanssa tietotyyppeineen ja lukualueineen [33, s. 83]. 

 IEC 61511-2 

IEC 61511-2 ohjeita standardin IEC 61511-1:2016 soveltamiseen ei sinänsä tuo mitään 

uutta standardiin 61511-1 nähden vaan lähinnä antaa yksityiskohtaisempia ohjeita 

ensimmäisen osan käyttöön reaalimaailman projekteissa.  

4.9.1 Turva-automaatioprojektin elinkaarimalli 

Erityisen mielenkiinnon kohteena voidaan ajatella olevan turva-automaatioprojektin 

elinkaarimalli, jossa kuvataan projektin vaiheita ja näiden välisiä suhteita [34, s. 21]. 

Varsinkin testauksen ja katselmoinnin jälkeinen mahdollinen palaaminen projektin 

aikaisempiin vaiheiseen tulisi erityisesti huomioida. Turva-automaatioprojektin 

elinkaaren V-malli on esitetty kuvassa 16. 
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Kuva 16. Turva-automaatioprojekin V-malli. Mukailtu lähteestä [34, s. 21]. 

 

4.9.2 Sovellusohjelman todennus ja testaus 

Sovellusohjelman todentaminen tulisi suorittaa yksikkö-, integraatio- ja 

järjestelmätasolla. Yksikkötasolla tarkoitetaan tässä tapauksessa pienintä mahdollista 

ohjelmallisesti käännettävää yksikköä eli esimerkiksi yksittäistä funktiota. Integraatiotaso 

taas yksiköistä koottua yhdistelmää. Järjestelmätaso kuvaa kokonaista 

automaatiojärjestelmää [34, s. 69]. Todentamisen tarkoituksena on ennen kaikkea tutkia, 

että sovellusohjelma ja sen osat toteuttavat tarpeelliset toiminnot kykenemättä kiellettyyn 

toimintaan. Lisäksi sovellusohjelma tulee altistaa suurelle määrälle olosuhteita ja 

sekvenssejä, jotta varmistutaan sovelluksen odottamattomien tilanteiden sietokyvystä 

[34, s. 68]. Sovellusohjelman testauksen tulisi kattaa koko suoritettava koodimäärä [34, 

s. 68]. 

Standardin IEC 61511-2 mukaan paras tapa sovelluskehittäjän kannalta on testata tai 

todentaa sovellusohjelman toiminta käyttäen inkrementaalista lähestymistapaa. Siinä 

testataan kerrallaan pieni, helposti käsiteltävä osa sovellusta. Onnistuneen testauksen 

jälkeen lisätään seuraava osa testattavaan kokonaisuuteen [34, s. 72]. Lähestymistapa 

vaatii myös regressiotestausta. Tämä tarkoittaa sitä, että kokonaisuuden kasvattamisen 

jälkeen testataan jo testattu osio uudelleen, jotta voidaan havaita lisätyn osan haitalliset 

ristikkäisvaikutukset [34, s. 72].  
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Testejä voidaan tehdä joko valkoisen tai mustan laatikon periaatteella. Näillä kahdella 

erona on se, että valkoisen laatikon periaatteessa testaaja tietää tarkalleen testattavan 

osion rakenteen [34, s. 68]. Tässä tapauksessa testien kohdentaminen voi olla 

helpompaa, mutta saattaa aiheuttaa pitäytymistä vähemmän satunnaisissa 

testitapauksissa. Testejä voidaan suorittaa sekä simuloimalla, että fyysisessä 

laitteistossa. Simulointiympäristön käyttöä puoltaa muun muassa testisyötearvojen 

tunnettavuus, syötearvojen parempi hallinta ja tarkkuus, laittomien syötearvojen syötön 

helppous sekä testituloksien helpompi havaittavuus [34, s. 70]. Erityisen tärkeää olisi 

myös ennen testauksen aloittamista varmistua siitä, että simuloinnin käyttöliittymä toimii 

eikä se aiheuta itsessään testituloksiin vääristymiä [34, s. 70]. 

Sovellusohjelman todentamisessa pitäisi kiinnittää huomiota varsinkin arvojen 

joutumiseen määritellyn normaalin alueensa ulkopuolelle ja siihen, että muuttujilla on 

jonkinlaiset oletusarvot olemassa [34, s. 71]. Myös silmukkojen ja vastaavien 

rakenteiden rajakohdat ovat sovelluksessa riskipaikkoja [34, s. 68]. Niin sanottu kuollut 

koodi eli kaikissa tapauksissa suorituksen ulkopuolelle jäävät sovelluksen osat tulisi 

löytää [34, s. 69]. Aritmetiikan kannalta huomionarvoisia ovat funktioiden 

epäjatkuvuuden kohdat, kuten vaikkapa nollalla jakaminen tai tangentti 90 astetta [34, s. 

72].  

Standardissa suositellaan ennen asennusta suoritettavaa tehdashyväksyntätestiä 

tehtäväksi varsinkin monimutkaisemmille sovelluksen osille. Esimerkkinä mainitaan 

äänestyslogiikka. Myös operointihenkilöstön ottamista mukaan tehdashyväksyntätestiin 

suositellaan, koska he hyötyvät testissä saadusta varhaisesta koulutuksesta. Lisäksi 

heidän kokemuksensa laitteiston käytöstä voi auttaa löytämään testimenettelyitä, joita ei 

ole suunnittelun aikana osattu ajatellakaan. [34, s. 74] 

 IEC 62061 

IEC 62061 Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvien sähköisten, elektronisten ja 

ohjelmoitavien elektronisten ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus on standardi 

turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien soveltamisesta koneautomaatioon. Siinä ei 

käsitellä ympäristöriskejä. Koneen ollessa osana prosessia tulisi prosessiturvallisuuden 

osalta noudattaa standardisarjaa IEC 61511 [26, s. 16]. Standardi kattaa vain koneen tai 

koneyhdistelmän toiminnallisen turvallisuuden hallinnan sekä pelkästään 

ohjausjärjestelmät [26, s. 16]. Aivan vastaavasti kuin IEC 61511 osalta, tulisi 

monimutkaisemmissa ja turvallisuuden eheyden tason 4 järjestelmissä käyttää 

standardiperhettä IEC 61508 [26, s. 14]. Standardi käsitteleekin IEC 61508 mukaisien 

laitteiden soveltamista ja integrointia eikä niinkään niiden kehittämistä tai valmistusta [26, 
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s. 16]. Lisäksi suoraan sähköstä johtuvat vaarat käsitellään standardissa IEC 60204-1 

[26, s. 16]. 

4.10.1 Toiminnallisen turvallisuuden hallinta 

Toiminallisen turvallisuuden hallinnan osuus on hyvinkin vastaava kuin standardissa IEC 

61511-1. Keskiössä on hyvin määritelty strategia ja vastuukysymyksien määrittely [26, 

s. 42]. 

4.10.2 Turva-automaatiojärjestelmän turvallisuusvaatimukset 

Projektin kohteena olevan koneen turvatoimintojen määrittämiseen tulisi käyttää yleisiä 

koneturvallisuuden standardeja ISO 12100-1: suunnittelun perusperiaatteet – 

riskinarviointi ja -vähentämismenetelmät sekä ISO 12100-2: yleiset konseptit, 

suunnittelun perusperiaatteet – tekniset periaatteet [26, s. 44]. IEC 62061:ssa mainitaan 

myös standardi ISO 14121: koneturvallisuus – riskinarviointi – yleiset periaatteet [26, s. 

44], mutta se on jo korvattu ISO 12100 -sarjan standardeilla. 

Kun tarvittavat turvatoiminnot on määritelty, tulee tämän jälkeen määritellä turva-

automaatiojärjestelmälle kohdistettavat turvallisuuteen liittyvät ohjaustoiminnot. Näiden 

erittelyssä tulee huomioida toiminalliset vaatimukset sekä vaatimukset turvallisuuden 

eheyden kannalta [26, s. 44]. Ohjaustoimintojen vaatimuksien erittelyssä tulee ottaa 

tarkastella asioita, kuten [26, s. 46-48]: 

 Toiminnallisuus koneen eri toimintatavoissa tai olosuhteissa 

 Toimintojen prioriteetti toisiin, ristiriitaisiin toimintoihin nähden 

 Jokaisen toiminnon esiintymistaajuus 

 Jokaisen toiminnon vasteaika 

 Turvallisuus- ja normaalitoimintojen välinen rajapinta 

 Jokaisen toiminnon kuvaus 

 Reagointi vikatilanteessa 

 Käyttöympäristö 

 Testaukset ja testauslaitteet 

 Toimintoon liittyvien sähkömekaanisten laitteiden käyttötaajuus, käyttöaika ja 

-luokka 
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Turvallisuuteen liittyvänä ohjausjärjestelmänä voidaan käyttää joko valmista kaupallista 

tuotetta tai räätälöityä järjestelmää [26, s. 56]. Kuitenkin kummassakin tapauksessa 

järjestelmän tulee täyttää turvallisuusvaatimuksen erittelyn edellytykset. Lisäksi 

järjestelmää valittaessa tulee ottaa huomioon järjestelmän vikaantumisien paljastuminen 

sekä sen turvallisuuden eheys. Varsinkin erityisesti systemaattisten vikaantumisien 

välttäminen ja hallinta sekä sähkömagneettinen häiriönsieto ovat niin ikään huomioon 

otettavia kohteita [26, s. 56]. 

Erityisiä huomioon otettavia vaatimuksia turva-automaatiojärjestelmän kehittämiselle ja 

suunnittelulle ovat [26, s. 56-58]: 

 Ohjausjärjestelmälle kohdistetut vaatimukset (kts. ed. lista) 

 Jäsennelty ja dokumentoitu suunnitteluprosessi 

 Riittävä riippumattomuus käyttöautomaatiotoiminnoista 

 Osakokonaisuudessa esiintyvän korkeimman turvallisuuden eheystason 

huomioiminen, jollei voida osoittaa riittävää riippumattomuutta 

 Liitäntöjen huomioiminen sen alajärjestelmän osana, johon ne ovat kytketty 

 IEC 65108-2 huomioiminen digitaalisen tietoliikenteen osalta 

 Turvallisuuden eheystason ylläpitämistoimenpiteet elinkaaren aikana 

4.10.3 Sovellusohjelman kehittäminen 

IEC 62061 esittelee sovellusohjelman suunnittelun perustavan vaiheittain syventyvään 

suunnittelutapaan. Siinä sovellusohjelman kehittämisen esitietoina tulisi olla 

turvallisuusvaatimuksien erittely sovellukselle, IO-luettelo, yleiset käytettävät 

sovellusmoduulit, muut apuvälineet tulojen ja lähtöjen välisen logiikan luomiseen sekä 

sovelluksen kelpuutuksen suunnitelma [26, s. 110]. Sovellusohjelman rakenteen 

tarkentuminen perustuukin käytettyihin jaksollisiin sovellusmoduuleihin, käytettävissä 

oleviin tuloihin ja lähtöihin sekä sovellusfunktioiden toteuttamiseen vaiheittain sekä IO-

luetteloon [26, s. 112].  

Sovellusohjelmalle esitettyjä vaatimuksia ovat: luettavuus, ymmärrettävyys, 

modulaarisuus, testattavuus, asiaankuuluvien suunnitteluperiaatteiden käyttö sekä 

yhteneväisyys turvallisuusvaatimuksia vasten [26, s. 110-112]. Sovelluksen tulee olla 

lisäksi muutosvalmis käyttäen jäljitettävyyden, toiminnan ja rajoituksien selostuksen 

periaatteita. Testaamisen helpottamiseksi sovellus jaetaan helposti hallittaviin, 

yhdistettyihin joukkoihin [26, s. 112]. 
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Sovellusohjelman muutoksissa niin ikään korostetaan lupamenettelyä, 

vaikutusanalyysiä ja dokumentaatiota sekä dokumenttien päivittämistä ajanmukaisiksi. 

Lisäksi muutoksen jälkeen tulisi palata projektin aikaisempaan vaiheeseen, ja 

esimerkiksi testata vaikutuksen piirissä olevat osiot uudestaan [26, s. 124]. 

4.10.4 Sovellusohjelman testaaminen 

Sovellus täytyy testata yksikkö- ja integraatiotasolla [26, s. 112-114] aivan kuten 

prosessitekniikan sovellukset standardissa IEC 61511-2. Sinänsä koneturvallisuuden 

standardi IEC 62061 ei määrittele järjestelmätason testausta, vaan turvallisuuteen 

liittyvän sähköisen ohjausjärjestelmän yhdistämisen ja testauksen. Käytännössä 

kuitenkin tähän sisältyvät ennalta sovitut testit, joilla varmistetaan laitteiston oikea 

toiminta paikalleen asennettuna [26, s. 114]. Ennen testauksen aloittamista tulisi 

kuitenkin määrittää testiin liittyvät testitapaukset, suoritettavien testien tyypit, 

testausympäristö apuvälineineen, testauksen läpäisykriteerit sekä korjauksen 

toimenpiteet testitapauksen epäonnistuessa [26, s. 112]. Testauksen täytyy kattaa 

sovelluksen kaikki suoritushaarat [26, s. 112]. Hyödynnettäviä syötearvoja ovat sallitut, 

kielletyt, edellä mainittujen rajoilla olevat, äärimmäiset sekä näiden kombinatoriset [26, 

s. 116]. Myös sovelluksen sekvenssien toteutus ja näiden synkronointi tulee testata [26, 

s. 112].  

 PLCopen – safety software: part 1 

PLCopen – safety software: part 1 on saksalaisten automaatiotuotevalmistajien sekä 

PLCopen kattojärjestön yhdessä kokoama standardi [21, s. 2]. Siinä käsitellään 

pääasiassa FBD-ohjelmointia sekä käyttö- ja turva-automaation erottamista. Se on 

tarkoitettu koneiden turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien kehittäjille ja käyttäjille 

[21, s. 9-10]. Standardi on standardien IEC 61508 sekä IEC 61131-3 mukainen [21, s. 

12-13]. PLCOpen standardissa esitellään uusia turvallisuuteen liittyviä muuttujatyyppejä 

sekä muun muassa 22 standardisoitua turvallisuustoimintoihin liittyvää FBD-

ohjelmalohkoa [21, s. 11]. 

PLCopenin kokoama standardi esittää yleisen arkkitehtuurimallin turva-

automaatiosovellukselle. Siinä keskiössä ovat varsinkin turva- ja 

käyttöautomaatiopuolen eriyttäminen sekä turva-automaatiosovelluksen jakaminen 

toiminallisiin osiin. 
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Kuva 17. Turva-PLC toiminallisuustason arkkitehtuurimalli. Mukailtu lähteestä [21, 
s. 17]. 

 

Kuva 17 siis esittää datan liikkumista turvallisuuteen liittyvän järjestelmän sisällä aina 

tuntoelimeltä toimilaitteelle asti. Huomioitavaa kuviossa on, että tulojen ja lähtöjen 

prosessoinnissa sovellusohjelman ja sulautetun ohjelmiston roolit saattavat vaihdella 

huomattavasti riippuen käytetyn turvalogiikkaohjaimen ominaisuuksista. Malli jakautuu 

muutamaan loogiseen osioon [21, s. 17]: 

 Sisääntulotaso – rajapinta fyysisen maailman ja PLC:n välillä. 

 Sisääntulojen prosessointi – sisääntulosignaalien testaus ja tarkastus. 

Esimerkiksi oikosulut ja johtokatkokset huomataan tällä tasolla. 

 Sovellusohjelma, esiprosessointi – sovellusohjelmaan sisään tulevan datan 

testaus ja tarkastus. Esimerkiksi signaalien diskrepanssi huomataan tällä 

tasolla. 
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 Sovellusohjelma, logiikka – sovellusohjelmaan tulevien ja lähtevien signaalien 

yhdistäminen loogisesti. 

 Sovellusohjelma, jälkiprosessointi – sovellusohjelmasta lähtevän datan testaus 

ja tarkastus. Esimerkiksi toimilaitteiden takaisinkytkentöjen valvonta hoidetaan 

tällä tasolla. 

 Ulostulojen prosessointi – ulostulosignaalien testaus ja tarkastus. Esimerkiksi 

oikosulut ja johtokatkokset huomataan tällä tasolla. 

 Ulostulotaso – rajapinta PLC:n ja fyysisen maailman välillä. 

 

PLCopenin standardissa on myös muutamia suosituksia turvalogiikkasovelluksen 

kehittämiseen liittyen [21, s. 20]: 

 Turvasovellus suoritettaisiin kokonaisuudessaan yhdellä kertaa 

 Käyttösovellus ei saisi keskeyttää turvasovellusta 

 Turvasovellukseen sisään tulevan datan tulisi olla ajantasaista ja vakaata 

 Käyttösovelluslogiikan ei pitäisi pystyä ohjaamaan turvalähtöjä yksinään 

 Standardissa esitetyt valmiit turvaohjelmalohkot pitäisi olla käytettävissä FDB, 

LAD ja ST-kielillä.  

 Valmiiden testattujen kirjastolohkojen käyttöä suositellaan 

 Turvasovelluksen lohkoissa tulisi olla ajantasaiset tiedot tekijästä, versiosta jne. 

 Turvasovelluksen lohkot tulisi nimetä käyttösovelluksesta eroavalla tavalla 

 Kehitysympäristön tulisi tarjota mahdollisuus lohkojen ylätunnisteisiin 

 Kehitysympäristön tulisi pyrkiä rajoittamaan liian monimutkaisia 

ohjelmarakenteita 

Huomioitavaa kyseissä listassa on, että myös standardi IEC 61511-2 antaa vastaavia 

ohjeita sovellusohjelmaan liittyen. Varsinkin turva- ja käyttöautomaation erottamiseen 

sovelluksen ja nimeämisen tasolla kiinnitetään erityistä huomioita [34, s. 63]. 
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 Siemens Safety Programming Guideline for SIMATIC S7-
1200/1500 

Siemens safety programming guideline for Simatic S7-1200/1500 on nimensä mukaan 

turvalogiikan sovelluskehittäjille kirjoitettu manuaali Siemensin turvalogiikkatuotteita 

varten. Se sisältääkin ohjeita spesifisti Siemensin S7-1200/1500 -tuoteperhettä varten, 

mutta myös yleisiä hyviä käytäntöjä turvallisuuteen liittyvän sovellusohjelman luontiin 

[36]. Koska PLC-ohjelmointikielet ovat pitkälti standardoituja, niin suositukset ovat 

sovellettavissa myös muihin turvalogiikkaohjaimiin. 

Manuaali suosittaa suojaamaan turva-automaatiosovelluksen fyysisen kulunvalvonnan 

lisäksi ohjelmallisella salasanasuojauksella. Tällä tavalla estetään tehokkaasti 

turvasovelluksen luvaton muokkaaminen [36, s. 9-10]. Lisäksi suositellaan sovelluksen 

muutoshistorian käyttöönottoa, josta voidaan helposti tarkistaa muun muassa 

sovelluksen versio, tekijä ja esimerkiksi käyttöönoton ajankohta. Muutoshistorian eduiksi 

lasketaan ainakin parempi versiohallinta ja mahdollisuus jäljittää viimeisimmän 

muutoksen tekijä projekteissa, joissa on useampia kehittäjiä [36, s. 11-12]. 

Sovelluksen rakenteessa suositellaan hyödynnettäväksi modulaarista jakoa. 

Esimerkkejä tällaisesta jakotavasta ovat jako tunnistamis-, evaluointi- ja reagointiosiin. 

Toinen mahdollinen tapa jakaa ohjelma osiin onkin laitoksen alueiden mukaan. 

Esimerkiksi yhteen säiliöön liittyvät laitteet ovat tällöin oma osionsa. Lisäksi manuaalissa 

korostetaan lohkojen toiminnallisuuden suunnittelua jo ennen sovelluksen teon 

aloittamista ja kompleksisten signaaliteiden käytön välttämistä. Järkevällä osittamisella 

saadaan sovelluksesta selkeämmin luettava, helpotetaan testattavuutta sekä lohkojen 

modulaarista käyttöä [36, s. 14]. Samankaltaisia toimintoja, esimerkiksi identtisiä 

sensoreita, varten annetaan suositus käyttää modulaarisia ja uudelleen käytettäviä 

aliohjelmia [36, s. 23].  

 

Eri aliohjelmien suoritusjärjestyksestä annetaan alla olevan listan mukainen esimerkki, 

jota käyttämällä saadaan hyödynnettyä tuoreimpia data-arvoja sekä selkeytetään 

pääohjelmaa [36, s. 17]: 

1. Väyläkommunikaation vastaanotto 

2. Kuittauksien prosessointi 

3. Tuntoelimien datan prosessointi 

4. Toimintatilan prosessointi 

5. Logiikka 
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6. Toimilaitteiden ohjaus 

7. Väyläkommunikaation lähetys 

 

Muuttujien nimeämiseen annetaan suosituksia. Nimeämisen tulisi tapahtua selkeään, 

yksikäsitteiseen tyyliin. Muuttujan nimen tulisi itsessään paljastaa sen tarkoitus. Hyvä 

käytäntö onkin miettiä nimeämispolitiikka jo sovelluskehityksen aivan alkuvaiheessa. 

Manuaalissa nimiesimerkkeinä käytetään ”huoltoOviSallinta” ja ”kuljetinVapautus” [36, s. 

21]. Binäärimuuttujien nimeämisessä pohjana käytetyn perustilan pitäisi olla looginen 1. 

Tämä siis tarkoittaa sitä, että kun esimerkiksi ”huoltoOviSallinta”-muuttujan looginen tila 

on 1, niin tällöin huolto-ovea on sallittu käyttää. Muuttujien kokoamista rakenteisiin 

ohjelman lukemisen helpottamiseksi ja virheiden välttämiseksi suositellaan [36, s. 18]. 

Globaalin datan jakamiseen turva- ja käyttöautomaatiosovelluksen kesken suositellaan 

erillistä rajapintaa. Rajapinnan luomiseen manuaalissa mainitaan kaksiosainen rakenne. 

Ensimmäisessä rajapinnan osassa data kulkee vain turvasovelluksesta 

käyttösovellukseen ja toisessa päinvastoin [36, s. 27-28]. 

Perustyyppisten loogisten operaattoreiden, kuten JA tai TAI, käyttöä suositellaan 

monimutkaisempien rakenteiden sijaan. Muistillisten kiikkujen, kuten SR-kiikku, käyttöä 

suositellaan välttämään turvasovelluksessa [36, s. 26]. Ohjelman suoritusjärjestystä 

manipuloivien hyppyjen hyödyntämisen sijaan tulisi käyttää esimerkiksi 

perusoperaattoreilla luotuja tilakoneita [36, s. 39]. Jos sovelluksessa on tarve käyttää 

vaikkapa toimintatilaan liittyviä pysäytysluokkia, tulisi sovellus rakentaa siten, että 

pysäytysluokat ovat ohjelmakoodista helposti luettavissa [36, s. 26]. 
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5. PROJEKTIOHJEISTUKSET 

Tässä luvussa käsitellään ohjeistuksen kautta geneeristä turva-automaatioprojektia, 

jossa on osana sovelluksen toteutus. Projekti on jaettu neljään osaan: esisuunnittelu, 

perussuunnittelu, toteutussuunnittelu ja käyttöönotto. Reaalimaailmassa kaikkia 

vastaavanlaisen projektin osia ei välttämättä toteuta yksi yritys, vaan toimitus voi olla 

jakautunut usean toimijan kesken. Myös osiot voivat olla jaettuna useamman 

suunnittelijan kesken.  

Yhtä kaikki ohjeistuksella on pyritty tuomaan esiin pääkohtia turva-automaatioprojektissa 

huomioon otettavista asioista. Jälkipuoliskossa käsitellään vastuuta, kun toimitetaan 

alkupuoliskossa käsiteltyjä projektiluontoisia tuotteita tai palveluita erilaisille 

teollisuudenaloille. Lähtökohtana tässä ovat lait, joidenka tekstit eivät kuvaa 

vastuukysymysten jakautumista tarkasti. Siksi vastuukysymyksistä on tärkeää tehdä 

erillisiä, yksityiskohtaisempia sopimuksia.  

 Esisuunnittelu 

Projektin esisuunnitteluvaiheessa määritellään, että mikä projektin tarkoitus ylipäätään 

onkaan. Olennaisia kysymyksiä ovat, että mitä tehdään ja miksi. Turvallisuusteknisestä 

näkökulmasta tarkasteltuna tämä tarkoittaa alustavaa määrittelyä sille, että mitkä ovat 

prosessin tai koneen kriittiset osat, joiden turvallisuustasoa tulisi kohentaa. Koska 

projektit usein ovat luonteeltaan iteratiivisia, niin tarkkojen ja oikea-aikaisten lähtötietojen 

tärkeyttä ei voida liiaksi korostaa. Muutokset projektin myöhemmissä vaiheissa ovat 

hankalampia ja kalliimpia toteuttaa. Puhumattakaan ajallisista viivästyksistä, mitä 

projektin aikaisempaan vaiheeseen palaaminen saattaa aiheuttaa. 

Turva-automaation esisuunnittelun avuksi tarvitaan siis turvallisuuskartoitus 

nykytilanteesta sekä arvio tavoitteista. Turvallisuuskartoituksen tekemistä ei ole 

yksiselitteisesti määritelty. Tekniikoissa on eroa, ja jokin tekniikka sopii tiettyihin 

tilanteisiin paremmin kuin toinen. Useaa eri tekniikkaa voi tarvittaessa yhdistää, jotta 

kartoitukselle saadaan mahdollisimman hyvä kattavuus. Olennaista kuitenkin on, että 

turvallisuuskartoituksen tekemisessä on mukana ymmärrystä kaikilta projektia koskevilta 

tekniikan aloilta sekä asiantuntijoiden työtehtävät on riittävästi otettu huomioon. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että turvallisuuskartoitukseen on tarvittaessa otettava 

esimerkiksi mukaan myös kemiantekniikan, hydrauliikan sekä projektin lopputuotetta 
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operoivan portaan henkilöstöä. Myös hyvin epätavalliset tilanteet ja toisistaan seuraavat 

tapahtumaketjut tulee ottaa tarkastelussa huomioon. 

 Perussuunnittelu 

Perussuunnitteluvaiheessa päätetään projektiin liittyvistä tekniikoista ja toteutustavoista 

tarkemmin. Tärkeää on löytää jollakin tavalla muita vaihtoehtoja parempi ratkaisu. 

Valinnassa tulee huomioida koko koneen tai prosessin elinkaari. Jokin ratkaisu saattaa 

olla muita työläämpi toteuttaa, mutta se voi olla helpommin modifioitava mahdollisten 

tulevaisuuden muutosten kannalta ajateltuna. Tämän vuoksi on tärkeää katsoa 

kustannuksia ja työläyttä nykyhetkeä pidemmälle. 

Viimeistään perussuunnitteluvaiheessa tulee soveltaa prosessiin tai koneeseen liittyviä 

säädöksiä ja standardeja. Nämä vaikuttavat muun muassa mahdollisuuteen hankkia 

laitteita, joilla ei ole tiettyjä luokituksia. Aivan yhtä tärkeää on ymmärtää se, että miten 

valittavat toteutustavat ja tekniikat vaikuttavat lopulliseen turvallisuustasoon. Tätä voi 

tarkastella esimerkiksi turvallisuuden eheystason todennäköisyyslaskennan kautta. 

 Toteutussuunnittelu 

Toteutussuunnittelulla tarkoitetaan projektin vaihetta, jossa projekti toteutetaan esi- ja 

perussuunnittelun pohjalta. Siksi onkin hyvin tärkeää, että kaksi edeltävää vaihetta ovat 

tehty huolellisesti. Toteutuksen pohjaksi luodut dokumentit ja ohjeet tulevat olla ajan 

tasalla sekä tarvittavan informatiivisia. Toteutusvaiheessa tärkeää on se, että tehty 

toteutus on jäljitettävissä annettuun vaatimusmäärittelyyn. Annettuja dokumentteja tulee 

myös kyseenalaistaa. Jos jokin näyttää olevan tehty väärin tai epäoptimaalisella tavalla, 

täytyy kyseinen dokumentti tai osa siitä palauttaa projektin aikaisempaan vaiheeseen 

uudelleenmietintään. Ongelmien korjaaminen on tunnetusti työläämpää, mitä 

pidemmällä projektin valmistumisessa ollaan. 

5.3.1 Sovellussuunnittelu 

Turva-automaatioprojektin sovellussuunnittelussa on erityisen tärkeää 

suunnitelmallisuus. Sovelluksen rakenne tulee tarkkaan harkita ennen sen luomista. 

Tässä olennaisia kohtia ovat toteutuksen selkeys ja luettavuus, mutta myös testattavuus 

ja tulevaisuuden modulaarisuus. Logiikan on oltava riittävän saman kaltainen ympäri 

sovelluskokonaisuuden. Suositeltavaa on pilkkoa sovellus modulaarisiin, pieniin osiin, 

joiden testaaminen on yksinkertaista. Hyvä periaate on testata tällainen pieni osa ennen 

sen liittämistä kokonaisuuteen. Näitä testattuja osia hyödynnetään sitten tyyppi-
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instansseina mahdollisimman paljon. Kuitenkaan modulaarisuutta ei tule syyttä pakottaa. 

Esimerkiksi kaikkien saman tyylisten toimilaitteiden kanssa ei ole välttämätöntä käyttää 

samaa tyyppilohkoa, vaan tarvittaessa luoda useita hieman samankaltaisia, jotta 

vältetään turha monimutkaisuus. Myös sovelluskehitysympäristön mukana tulevia 

kirjastolohkoja on kannattavaa hyödyntää mahdollisimman paljon. Tällöin muiden 

sovellukseen perehtyvien ihmisten kynnys ymmärtää sovellusta on matalampi. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että miten käyttöautomaatiojärjestelmä 

vaikuttaa turva-automaatiojärjestelmän toimintaan. Jos turva-automaatiotoiminto 

tapahtuu käyttöautomaatiojärjestelmän avulla, tulee käyttöautomaatiojärjestelmää näiltä 

osin käsitellä myös turvallisuuteen liittyvänä järjestelmänä. Erilliset tunto- tai toimielimet 

pelkästään turva-automaatiojärjestelmän hallittavaksi voivat olla perusteltuja. 

Turvasovelluksen täytyy olla mahdollisimman yksinkertainen ja itseään selittävä. 

Hyppyrakenteet ja useassa paikkaa kirjoitettavien globaalien muuttujien käyttö ovatkin 

tekniikoita, jotka vaikeuttavat yleensä sovelluksen ymmärrettävyyttä. Hyppyrakenteet 

tuleekin korvata niin sanotuilla tilakoneilla, joissa hyppyyn johtavasta ehdosta luodaan 

tila tai muuttuja, joka asetetaan tarvittaviin osiin ehdoiksi. Globaalit muuttujat muutetaan 

vain yhdestä paikkaa kirjoitettaviksi. 

Monimutkaisia aritmeettisia operaatioita ei turvalogiikassa sallita. Kehittäjän tulee 

varsinkin ymmärtää aritmetiikkaan liittyvät riskit kuten nollalla jakaminen tai liukulukujen 

käyttäytyminen lähestyttäessä niiden lukualueiden ääripäitä. Kuitenkin hyvä käytäntö 

selkeyden kannalta on, että käsiteltävät suureet, kuten mittaukset, esitetään 

reaalimaailman fyysisissä yksiköissään. Sovelluksessa muuttumattomia lukuja ei esitetä 

pelkkinä numeroina, vaan luodaan hyvin nimetty vakiomuuttuja, johon tallennetaan 

kyseisen luvun arvo. 

 Sovellukseen lisätään tarpeellinen määrä tekstiä tai kommentteja selittämään sen 

toiminta niin itselle kuin toisellekin lukijalle. Muuttujat ja funktiot nimetään loogisesti läpi 

sovelluksen. Tarvittaessa myös sillä tavalla, että ero käyttö- ja turva-automaation välillä 

ei jää epäselväksi. Sovellukseen niin ikään lisätään tarpeellinen määrä tietoa 

sovelluskehittäjästä sekä luomis- ja testaamispäivämäärä. Varsinkin sovelluksissa, 

joissa on useampi kehittäjä, voi käytäntö olla tarpeen jo moduulitasolla. Lopuksi sovellus 

suojataan salasanalla tai tarkistussummalla, joka talletetaan sellaiseen paikkaan, että se 

on vielä vuosienkin päästä sieltä tarvittaessa löydettävissä. 

Esimerkin vuoksi liitteissä A ja B esitetään Siemens TiaPortal V15.1 kehitysympäristöllä 

tehdyt kuvitteelliset sovellukset moottorin ohjaamiseen. Tässä tapauksessa 

kehitysympäristö itse korostaa turvasovelluksen osiot keltaisella värillä, joten tätä ei 
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tarvitse enää nimeämisessä huomioida. Liite A:n sovelluksessa on käytetty lukuisia 

hyppyrakenteita, muuttujien nimet eivät ole selkeitä, sovelluksessa käytetyt rakenteet 

vaihtelevat, sovelluksessa yritetään turhaan nollata sisään tuleva käynnistyskäsky ja 

tunnistetiedot puuttuvat alusta. Liite B:n sovelluksessa hyppyrakenteet ovat korvattu 

tilakoneella, muuttujien nimiä on muokattu, automaatti- ja manuaalikäynnistyksien 

muuttujat ovat erotettu toisistaan ja tunnistetiedot ovat lisätty. Liitteiden sovellusten 

erona on varsinkin selkeys ja muokattavuuden helppous sovellus B:n hyväksi. 

 Käyttöönotto 

Käyttöönotolla tarkoitetaan prosessin tai koneen lopullisista testausta ennen asiakkaan 

käyttöön luovutusta. Tässä vaiheessa on erityisen tärkeätä tarkastaa, että kaikki osa-

alueet toimivat sekä ovat toteutettu vaatimusten mukaan. Siksi testauksen tulee olla 

tarpeellisen kattavaa sekä ottaa huomioon normaalista poikkeavat tilanteet. Ennen 

käyttöönottoa prosessin tai koneen toimintaa voidaan testata myös asennuspaikan 

ulkopuolella erillisellä tehdashyväksyntätestillä, jolla erityisesti huomataan laitteiston 

yhteensopivuus- ja toimintaongelmia. 

Käyttöönottotestaus aloitetaan niin sanotusta IO-testistä, jossa testataan 

automaatiojärjestelmän lähtö- sekä tulosignaalit ja niiden johdotukset yksitellen. Myös 

mahdolliset tiedonsiirtojärjestelmät, kuten väylät, tarkastetaan. Ensinnä tarkastetaan, 

että kommunikaatio ylipäätään toimii. Toisekseen tarkastetaan, että tiedot siirtyvät aiotun 

yhdenmukaisesti halutusta lähetysmuuttujasta oikeaan vastaanottomuuttujaan. Jos 

laitteistoon sisältyy esimerkiksi käyttöliittymä, josta voidaan seurata yksittäisiä 

signaaleita, on suositeltavaa testata signaalin kulku sinne asti, jotta voidaan havaita 

ongelmat myös käyttöliittymän ja automaatio-ohjaimen välillä. 

IO-testin jälkeen siirrytään testaamaan pienehköjä laitekokonaisuuksia. Varsinkin 

toisistaan riippuvat signaalit, kuten takaisinkytkennät toimi- ja tuntoelimistä, tulee testata 

tässä vaiheessa. Lisäksi jotkut IO-testin kohteena olevista signaaleista saattavat vaatia 

laitteiden liikuttelua tai käynnissä oloa, joten loputkin IO-testin signaalit testataan. Kun 

instrumenttien toiminnasta on riittävä varmuus, voidaan aloittaa itse kokonaisen 

sovellusohjelman testaus pala kerrallaan. Loppujen lopuksi käyttöönottotestauskin on 

iteratiivinen prosessi, jossa siirrytään helpommin hallittavista, pienimmistä moduuleista 

kohti kokonaisuuden testausta. 

Käyttöönottotestaukselle on myös hyvin ominaista, että huomataan tarve muuttaa jotakin 

osa-aluetta. Tällöin muutoksen vaikutukset turvallisuuteen tulee tarkasti analysoida. 
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Varsinkin, jos muutos on omiaan aiheuttamaan muutoksia myös itse muutettavan 

kohdan ympärille, on aikaisempiin testauskohteisiin palaaminen välttämätöntä. 

Käyttöönottotestaus on osa turvallisuuden elinkaarta. Siinä tulee niin ikään huomioida 

prosessista tai koneesta aiheutuvat riskit. Varsinkin, jos ohjausjärjestelmän täydellinen 

testaus on vielä kesken tai joitakin toimintoja on testausta varten jouduttu ohittamaan.  

Kiire ei ole mikään syy alkaa oikomaan testauksessa. Turvallisuuteen järjestelmät ovat 

aina jollain tavalla kriittisiä materiaalin, henkilöstön tai ympäristön kannalta. Täten 

testausaikatauluun tulisi varata realistisesti aikaa kaikkien testien suorittamiseen. 

Testauksessa ei pidä missään nimessä luottaa siihen, että kun yhden osa-alueen testi 

menee läpi, niin kaikki samanlaisten osa-alueiden testit voidaan katsoa hyväksytyksi. 

Turvallisuuteen liittyvien järjestelmien käyttöönottotestaus tuleekin perustua siihen, että 

testaus suoritetaan reaalimaailman olosuhteissa kaikki turvapiirit läpikäyden. 

 Vastuuhenkilöt 

Asianomaiset vastuut koskien turvallisuuskriittisisiä teollisuustoimintoja ovat määritetty 

kansallisissa laeissa ja asetuksissa. Kuitenkin kyseisille lakiteksteille on 

luonteenomaista, että ne eivät ole kovinkaan yksityiskohtaisia. Usein juurikin vastuu 

osoitetaan projektin jollekin sidosryhmälle sen tarkemmin henkilökohtaista vastuuta 

osoittamatta. Siksi onkin erityisen tärkeää, että sidosryhmän sisällä vastuut jaetaan 

yksikäsitteisesti, ja siten, että jälkeenpäin on todennettavissa kunkin projektiin 

osallistuvan henkilön vastuualue. 

Toisin kuin koneiseen liittyvä 400/2008 valtioneuvoston asetus koneiden 

turvallisuudesta, ei prosesseihin liittyen ole Suomessa vastaavan kaltaista laajaa 

säännöskokoelmaa koskien koko prosessiteollisuutta. Kuitenkin prosesseihin liittyviin 

riskeihin on omat sovellusaluekohtaiset lakinsa sekä asetuksensa kuten: 390/2005 laki 

vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, 856/2012 asetus 

vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista, 

1144/2016 painelaitelaki, 1548/2016 valtioneuvoston asetus painelaitteista, 1139/2016 

laki räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja 

suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta, 1439/2016 valtioneuvoston asetus 

räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja 

suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta.  
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5.5.1 Koneet 

Vastuukysymykset koneita hyödyntävässä teollisuudessa eroavat ajatusmaailmaltaan 

prosessiteollisuuden vastaavista. 400/2008 mukaan nimittäin koneen valmistaja on 

ennen kaikkea vastuussa sen turvallisuudesta. Valmistajan on ennen koneen 

markkinoille saattamista tai käyttöönottoa huolehdittava siitä, että [9, 5§]: 

 kone täyttää 400/2008 liite 1:n mukaiset olennaiset terveys ja 

turvallisuusvaatimukset 

 400/2008 liitteen VII mukainen tekninen tiedosto on käytettävissä 

 kone on varustettu tarvittavilla tiedoilla, kuten ohjeilla 

 400/2008 7§:n mukaisesta asianmukaisesta vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelystä on pidetty huolta 

 400/2008 liitteen II kohdan A mukainen EY-

vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittu ja se on koneen mukana 

 Koneeseen on kiinnitetty 400/2008 9§:n mukainen CE-merkintä  

5.5.2 Vaarallisiin kemikaaleihin liittyvät prosessit 

390/2005 asettaa turvallisuuden vastuuorganisaatioksi toiminnanharjoittajan, joka tässä 

tapauksessa tarkoittaa vaarallisen kemikaalin valmistus- tai käsittelyorganisaatiota [6, 

6§, 13]. Tällä organisaatiolla on vastuu ehkäistä ja rajoittaa ympäristö-, materiaali-, ja 

henkilövahinkoja sekä rajoittaa onnettomuuksista johtuvia seurauksia. Vastuu koskee 

myös tuotantolaitokseen tehtäviä muutoksia [6, 10§]. Lisäksi erikseen määrätään siitä, 

että laitoksen oman henkilökunnan lisäksi myös laitoksen alueella työskentelevien 

muiden yritysten edustajia tulee informoida laitoksen toiminnasta sekä siihen liittyvistä 

riskeistä toiminnanharjoittajan toimesta [6, 11§]. Vaikkakin laissa määrätään myös, että 

laitteet tulee suunnitella ja rakentaa siten, että niiden tavanomaisesta tai ennalta 

arvattavasta poikkeuskäytöstä ei aiheudu vaaraa, niin vastuuta ei tässä tapauksessa 

tämän varmistamiseksi osoiteta kenellekään sen erityisemmin [6, 13§] kuin mitä 

pykälässä 10 on määrätty.  

5.5.3 Painelaitteet 

Painelaitteisiin liittyen ajatusmaailma on jälleen hieman erilainen. Painelaitteiden 

turvallisuutta nimittäin valvotaan määräaikaistesteillä 1144/2016 mukaan [7, 53§]. 

Määräaikaistestien suorittamisesta huolehtii painelaitteen rekisteröity omistaja [7, 53§]. 
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Vastuut kuitenkin jakautuvat tältä osin kahteen osaan. Ennen markkinoille saattamista 

painelaitteen valmistajan on huolehdittava siitä, että laite täyttää sitä koskevat olennaiset 

turvallisuusvaatimukset [7, 16§], joihin kuuluvat muun muassa tarvittavat 

suojaustoimenpiteet [7, 14§]. Lisäksi valmistajan on suoritettava painelaitteella 

asianmukaiset vaatimuksenmukaisuustarkastukset. Tarvittaessa ulkopuolista 

tarkastuslaitosta hyväksikäyttäen [7, 16§]. Hyväksytyn painelaitteen toimituksen jälkeen 

vastuu laitteiston ylläpidosta siirtyykin painelaitteen rekisteröidylle haltijalle. Varsinkin 

ensimmäisessä määräaikaistestauksessa on testattava myös elektroninen tai 

ohjelmoitava suojausjärjestelmä, jollei sitä jo valmistajan vaatimuksenmukaisuuden 

arvioinnissa tarkastettu [7, 55§]. Seuraaviin määräaikaistesteihin sisältyy tarkastelu siitä, 

että käyttöturvallisuuden varmistamiseksi on riittävät laitteet sekä laitejärjestelmät ja että 

ne toimivat oikein [7, 56-57§]. 

5.5.4 Räjähdysvaarallisten tilojen suojalaitteet 

1139/2016 määrää niin ikään valmistajan velvolliseksi osoittamaan tuotteen 

vaatimuksenmukaisuus ennen sen saattamista markkinoille tai käyttöön. Valmistajan on 

varmistuttava, että tuotteen suunnittelu sekä valmistus täyttää olennaiset turvallisuus- ja 

terveysvaatimukset. Varmistuksen osana on tarvittaessa käytettävä ulkopuolista 

tarkastuslaitosta. Vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseksi on laadittava asetuksen 

1439/2016 mukaiset tekniset asiakirjat. Valmistajan on lisäksi tehtävä EU-

vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja lisättävä tuotteeseen CE-merkintä. [5, 9§] 

5.5.5 Muu riskialtis teollisuus 

On olemassa myös teollisuuden osia, joihin mitään edellä olevaa kohtaa ei voi itsessään 

soveltaa. Eräs esimerkki tällaisesta on vaikkapa kuuman veden käsittely, joka voi 

aiheuttaa vaaraa henkilöstölle palovammojen muodossa. Näissäkään tapauksissa 

turvallisuutta ja siihen liittyviä vastuukysymyksiä ei tule unohtaa. Viime kädessä 

työturvallisuuslaki 738/2002 määrää työnantajan huolehtimaan siitä, että vaara- ja 

haittatekijöiden syntyminen estetään ja mahdollisuuksien mukaan niitä poistetaan tai 

tarvittaessa edes lievennetään. [8, 8§] 

 Ohjeistuksen analyysi 

Työn tuloksena saatiin joukko ohjeita ja avattiin asiaan liittyviä vastuukysymyksiä 

yleisellä tasolla. Osa läpi käydyistä asioista on toki hyvinkin itsestään selviä jo valmiiksi, 

mutta ne silti ovat yhtä tärkeitä kokonaisturvallisuudelle. Ohjeistuksia kirjoitettaessa 
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pyrittiin välttämään liikoihin yksityiskohtiin menemistä, sillä oikea projekti voi olla 

luonteeltaan melkein minkälainen tahansa. Siksipä ohjeistus keskittyy käytännön 

toteutuksen sijaan enemmän periaatteelliseen puoleen. Ohjeistus on lisäksi koottu 

lähinnä sovellussuunnittelijan näkökulmasta, mutta muutkin osa-alueet, kuten 

laitteistovalinnat ja riskinvähennysmetodit, vaikuttavat myös hänen työhönsä. Ohjeistus 

myös nojaa suurelta osin pohjana käytyyn kirjallisuuden esiselvitykseen, joten pelkkä 

ohjeistus ilman esiselvitysosiota ei ole kovinkaan käyttökelpoinen.  

Työn suurimpana puutteena voidaan mainita teoreettisuus ja pohjautuminen pelkkään 

kirjallisuuteen. Työssä saatua ohjeistusta ei ole mitenkään konkreettisesti testattu 

missään projektissa, mikä olisi tuonut kokemusta toimivuudesta käytännön elämässä. 

Tällöin myös ne työssä käsittelemättömät asiat, joihin sovelluskehittäjä saattaa 

projektissa kuitenkin törmätä, jäävät löytymättä. 

Yhtä kaikki, tällainen yleismaailmallinen ohjeistus, yhdistettynä työssä läpi käytyihin 

lukuisiin detaljeihin ja vinkkeihin lisätiedon lähteille, on kuitenkin mainio lähtökohta sille, 

että sovellussuunnittelija oppii ymmärtämään turva-PLC sovellussuunnittelun erot 

tavalliseen PLC sovellussuunnitteluun verrattuna. 
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6. YHTEENVETO 

Tässä diplomityössä käytiin läpi avainkohtia, jotka ovat erityisen merkittäviä turva-

automaation sovellussuunnittelun kannalta. Diplomityö on kuitenkin rajatulta 

sivumäärältään lyhyempi kuin tyypillinen standardi. Työn laajuus ei tämän vuoksi 

mahdollista sitä, että aivan joka ikinen asia käytäisiin todella seikkaperäisesti läpi. 

Siksipä työtä voikin pitää enemmän pintaraapaisuna siitä, että minkämoisiin asioihin 

sovellussuunnittelija voi törmätä tehdessään sovellusta juuri turvalogiikkaohjaimelle. Työ 

antaa myös suunnittelijalle kuvan siitä, että mistä tarvittavaa lisätietoa voi etsiä. 

Työn tuloksena saatiin kuitenkin lyhyt, koottu ohjeistus turva-automaatioprojektin 

läpivientiin. Ohjeistuksessa selvitettiin se, että mitä tyypillisiä vaiheita on 

sovellussuunnitteluprojektilla, mitä varsinaisia huomioon otettavia kohtia missäkin 

vaiheessa on ja miten itse sovellus tulee toteuttaa. Lisäksi työssä esiteltiin turvallisuuteen 

liittyvän vastuun jakautuminen eri teollisuuden aloilla. Ohjeistuksesta tehdään 

mahdollisuuksien rajoissa laajempi, seikkaperäisempi versio CTS Engtecin yksityiseen 

jakeluun. 

Työn yhteenvetona voidaan sanoa, että turva-automaatioprojektissa tulisi erityisesti 

ymmärtää, että mistä riskit ohjattavaan kohteeseen syntyvät ja mitkä riskeistä ovat 

merkityksellisiä kokonaisturvallisuuden kannalta. Täten projektissa voidaan keskittyä 

parantamaan turvallisuutta juuri oikeista paikoista ja riittävällä tavalla. Lisäksi 

sovelluksen tekijän tulee käyttää riittävästi aikaa sovelluksen suunnitteluun ja luoda sitä 

myös muuten kuin unohdettavaksi logiikkaohjaimen muistiin vuosien ajaksi. Tässä 

auttaakin suunnittelijan ammattitaito sekä ymmärrys kohteena olevan järjestelmän 

ominaisuuksista. Erityisen tärkeätä on koestaa projektissa tuotettu järjestelmä hyvin, 

jotta voidaan olla varmoja siitä, että turvallisuutta vaarantavia puutteita ei ole ja on 

toimitettu sitä, mitä on haluttukin.  

Työtä lukiessa voikin tosiaan havaita, että turvallisuus ei synny automaatiojärjestelmään 

itsestään. Se vaatii harkittuja päätöksiä ja paljon työtä. Siksi projektin eri sidosryhmien 

välinen yhteistyö on enemmän kuin suotavaa. Suunnittelijan tulee varsinkin muistaa, että 

riskilaskenta ja riskien torjuminen perustuu todennäköisyyksiin. Mikään järjestelmä ei ole 

100 prosenttisesti aukoton, vaan aina tulee esittää kysymys: ”Entä jos?”. 
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