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Ketä ATEX koskee?

Atex-työolosuhdesäädökset koskevat kaikkia niitä työnantajia ja 
heidän edustajiaan, joiden työntekijät voivat joutua alttiiksi palavista 
nesteistä, kaasuista tai pölyistä aiheutuvalle räjähdysvaaralle. 

Säädökset koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät Ex-tiloissa ja 
rakentavat tai suunnittelevat Ex-tiloja. Lainsäädäntö edellyttää, että 
räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelevä henkilökunta on 
koulutettava. (VNA 576/2003 Liite 2 kohta 1.1)

Työnantajan on annettava riittävää ja asianmukaista räjähdyssuojelua 
koskevaa opetusta työntekijöille, jotka työskentelevät 
räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Atex-laitesäädökset koskevat laitteiden, suojausjärjestelmien ja 
tietyissä tapauksissa komponenttien markkinoille saattajia, kuten 
valmistajia, maahantuojia ja jälleenmyyjiä ja myös niitä, jotka 
valmistavat laitteen omaan käyttöönsä.

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20030576?toc=1
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ATEX - teollisuuden alat

Kemianteollisuus

Kemianteollisuudessa käytetään ja valmistetaan monenlaisissa 

prosesseissa palavia kaasuja, nesteitä ja kiinteitä aineita. Näiden 

prosessien yhteydessä voi syntyä räjähdysvaarallisia seoksia.

Energian tuotanto  

Palamisesta, räjähdysvaarattomasta hiilestä, puusta ja turpeesta 

voi syntyä ilmaan sekoittuneena, murskauksen ja kuivauksen 

aikana pölyjä, joista voi muodostua räjähdyskelpoisia pölyn ja ilman 

seoksia.
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ATEX - teollisuuden alat

Kaasunjakelu ja öljynjalostamot

Maakaasun vapautuminen ilmaan vuotojen tai muiden syiden 

vuoksi voi aiheuttaa räjähdyskelpoisia kaasun ja ilman seoksia. 

Jalostamoissa käsiteltävät hiilivedyt ovat kaikki palavia aineita. 

Leimahduspisteestään riippuen ne saattavat jo ympäristön 

lämpötilaa vastaavissa olosuhteissa muodostaa räjähdyskelpoisia 

ilmaseoksia. Raakaöljyn jalostuslaitteistojen ympäristöä pidetään 

useimmiten räjähdysvaarallisena tilana.

Jätevesipuhdistamot ja bioenergialaitokset

Käsittelyprosessissa syntyy räjähdysvaaran aiheuttavia kaasuja 

kuten metaania.
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Maalaamot  

Kun maalauskammioissa maalataan pintoja 
ruiskumaalauspistoolilla, syntyy hukkasuihkua ja vapautuu 
liuotinhöyryjä, jotka voivat ilmaan sekoittuessaan muodostaa 
räjähdyskelpoisia ilmaseoksia.

Metallin työstö   

Valettujen metalliosien pinnan viimeistelyn (hionnan) yhteydessä 
voi syntyä räjähdyskelpoisia metallipölyjä. Tämä riski liittyy 
erityisesti kevytmetalleihin. Niistä irtoavat metallipölyt voivat 
aiheuttaa räjähdysvaaran.

Mekaaninen puuteollisuus   

Puisia kappaleita työstettäessä syntyy puupölyjä. Ne voivat 
muodostaa esim. suodattimissa tai siiloissa räjähdyskelpoisia 
pölyn ja ilman seoksia.

ATEX - teollisuuden alat
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Lääketeollisuus     

Lääkkeiden tuotannossa käytetään usein liuottimina alkoholeja. 

Siinä voidaan myös käyttää pölyräjähdyskelpoisia vaikuttavia 

aineita ja lisäaineita kuten maitosokeria.

Elintarvike- ja rehuteollisuus   

Viljojen, sokerin tms. kuljetuksen ja varastoinnin yhteydessä voi 

syntyä räjähdyskelpoisia pölyjä. Jos ne poistetaan imurilla ja 

suodatetaan, suodattimiin voi syntyä räjähdyskelpoinen 

ilmaseos.

ATEX - teollisuuden alat
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ATEX-termejä

Räjähdyskelpoinen ilmaseos

 Normaali-ilmanpaineisen ilman ja palavan kaasun, 

höyryn, sumun tai pölyn muodostama  syttyvä seos, jossa syttymisen 

jälkeen palaminen leviää koko palamattomaan seokseen

Räjähdysvaarallinen ilmaseos

 Normaali-ilmanpaineisen ilman tai palavan kaasun, höyryn, sumun tai    

pölyn muodostama seos, jossa paikallisten  olosuhteiden vuoksi saattaa 

muodostua räjähdyskelpoinen ilmaseos

Räjähdysvaaralliset tilat

 Työnantajan on luokiteltava tilat. Luokitelluissa tiloissa noudatettava 

vähimmäisvaatimuksia
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ATEX-luokitukset

Alueilla, jotka on EU-direktiivin 94/9/EC mukaan luokiteltu riskialttiiksi, 

tulee aina käyttää ATEX-hyväksyttyjä välineitä. ATEX-direktiivi määrittelee, 

mitä sähkö- tai mekaanisia laitteita voidaan käyttää turvallisesti missäkin 

tilaluokassa, millaisten kaasujen ja pölyjen vaikutusalueella, missä 

lämpötilassa jne…

Laitteen tulee sopia käyttötarkoitukseen myös vaadittavilta ATEX-

tarkennuksiltaan. Tieto, että laite on ATEX-hyväksytty, ei riitä. 

Seuraavat osa-alueet  tulee varmistaa, että vaatimukset täyttyvät:

• ATEX-tilaluokka

• ATEX-laiteluokat

• ATEX-lämpötilaryhmä

• ATEX-ilmankoostumusryhmä

Esimerkkikoodi : II 2G Exd IIC T6 Gb NB 12 ATEX 1007 X

Katso tarkemmin mitä koodi tarkoittaa: ATEX-koodit, tila- ja laitekartta

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/legislation/atex/index_en.htm
http://dio.fi/wp-content/uploads/2014/09/atexkoodit_extilat.pdf
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ATEX-tilaluokat

Kaasu-luokat 

Tilaluokka 0 

Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai 
sumun muodossa olevan palavan aineen 
muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos 
esiintyy jatkuvasti pitkäaikaisesti tai usein.

Tilaluokka 1

Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai 
sumun muodossa oleva palavan aineen 
muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos 
esiintyy normaalitoiminnassa 
satunnaisesti.

Tilaluokka 2

Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai 
sumun muodossa olevan palavan aineen 
muodostaman räjähdyskelpoisen 
ilmaseoksen esiintyminen normaalioloissa 
on epätodennäköistä tai se kestää vain 
lyhyen ajan.

Pöly-luokat

Tilaluokka 20

Tila, jossa ilman ja palavan pölyn 
muodostama räjähdyskelpoinen 
ilmaseos esiintyy jatkuvasti, 
pitkäaikaisesti tai usein.

Tilaluokka 21

Tila, jossa ilman ja palavan pölyn 
muodostama räjähdyskelpoinen 
ilmaseos esiintyy normaalitoiminnassa 
satunnaisesti.

Tilaluokka 22

Tila, jossa ilman ja palavan pölyn 
muodostaman räjähdyskelpoisen 
ilmaseoksen esiintyminen 
normaalitoiminnassa on 
epätodennäköistä ja se kestää 
esiintyessään vain lyhyen ajan.
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ATEX-laiteluokat

Laiteluokka I: kaivosolosuhteisiin (metaani ja hiilipöly) 
soveltuva laite 

• M1: Voidaan käyttää jatkuvasti myös kaivoskaasujen 
vaikutusalueella

• M2: Kaivoskaasujen vaikutusalueella kytkettävä pois päältä

Laitelaiteluokka II: teollisuusolosuhteisiin soveltuva laite 
(ei kaivoksiin)
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ATEX-lämpötilaryhmät

Lämpötila tarkoittaa maksimaalista lämpötilaa, 

johon laitteen ulkopinta voi kohota

• T1= 450ºC

• T2= 300ºC

• T3= 200ºC

• T4= 135ºC

• T5= 100ºC

• T6= 85ºC
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ATEX- ilmankoostumusryhmät

ATEX- ilmankoostumusryhmät

• G= kaasu, höyry sumu

• D= pöly

Mikäli laitetta voidaan käyttää kaasujen vaikutuspiirissä, 

on myös vaadittu, millaisissa kaasuissa laitetta voidaan käyttää

• I= metaani tai sen kaltaiset kaasut

• IIA= propaani tai sen kaltaiset kaasut

• IIB= etyleeni tai sen kaltaiset kaasut

• IIC= vaarallisimmat kaasut kuten vety
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ATEX- laitevalinnassa tarvittavat asiakirjat

Asiakirjat

 Tilaluokitus >> Asiakas

 Asennus- ja kytkentäohjeet >> Asiakas / Laitetoimittaja

 Laitteiden erityisehdot >> Asiakas / Laitetoimittaja

 Exi -suojauksen järjestelmäkuvaus >> Asiakas

 Valmistajan vaatimuksenmukaisuusvakuutukset >> Laitetoimittaja
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Ex-vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset

Nämä vaatimukset on kirjattu standardin SFS-EN 60079-14 

velvoittavaan osaan.

• Soveltuvan sähkötekniikan yleistiedot

• Käytännön ymmärrys räjähdyssuojausperiaatteista ja tekniikoista

• Kyky lukea, ymmärtää ja tarkastaa teknisiä piirustuksia

• Räjähdyssuojausalan relevanttien standardien ymmärrys ja 

kokemusta niiden käytöstä.

• Perustiedot laadunvarmistuksesta mukaan lukien mittausten ja 

kalibroinnin jäljitettävyyden periaatteet

Pätevyys pystyttävä osoittamaan
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Suunnittelijan pätevyysvaatimukset

• Yksityiskohtaiset tiedot räjähdyssuojauksen yleisperiaatteista,

räjähdyssuojausrakenteista ja merkinnöistä

• Yksityiskohtaiset tiedot niistä laiterakenteiden tekijöistä, 

jotka vaikuttavat räjähdyssuojaukseen

• Yksityiskohtaiset tiedot sertifioinnista ja tämän standardin 

relevanteista osista

• Perehtyneisyys tässä standardissa mainittuihin laitevalinnan 

ja asennuksen erityistekniikkaan

• Ymmärrys standardin IEC 60079-17;2009 tarkastus 

ja kunnossapitovaatimuksista

• Työlupakäytännön ja turvallisen erottamisen merkityksen 

ymmärtäminen

• Eri suojausrakenteiden asennusvaatimusten ymmärtäminen

Pätevyys pystyttävä osoittamaan
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Asentajan pätevyysvaatimukset

• Ymmärrys räjähdyssuojauksen yleisperiaatteista, 

räjähdyssuojausrakenteista ja merkinnöistä

• Ymmärrys niistä laiterakenteiden tekijöistä, jotka 

vaikuttavat räjähdyssuojaukseen

• Ymmärrys sertifioinnista ja tämän standardin 

relevanteista osista

• Perehtyneisyys tässä standardissa mainittuihin laitevalinnan

ja asennuksen erityistekniikkaan

• Ymmärrys standardin IEC 60079-17;2009 tarkastus-

ja kunnossapitovaatimuksista.

• Työlupakäytännön ja turvallisen erottamisen merkityksen 

ymmärtäminen

Pätevyys pystyttävä osoittamaan
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Kiinnostuitko? 

Turvallisuutta ihmisille, koneille ja ympäristölle

Katso lisää: ATEX-koulutus

ATEX

ATEX-koodit, tila- ja laitekartta

Keijo Heikkinen

Dio Koulutus Oy

keijo.heikkinen [at] dio.fi

http://dio.fi/tulevatkurssit/atex/
http://dio.fi/hyodyllistatietoa/
http://dio.fi/wp-content/uploads/2014/09/atexkoodit_extilat.pdf

