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ATEX - lainsäädäntö

• Atex tulee sanoista atmosphéres explosibles eli räjähdysvaarallinen tila

• Tila, jossa esiintyy räjähdysvaarallinen pöly- tai kaasu-ilmaseos 

• Atex-olosuhdedirektiivi (1999/92/EY)

• Atex-laitedirektiivi (2014/34/EU)
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ATEX-olosuhdedirektiivi
• Vähimmäisvaatimukset räjähdyskelpoisten ilmaseosten 

aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi 

• Koskee kaikkia niitä työnantajia, joiden työntekijät voivat joutua 
alttiiksi palavista nesteistä, kaasuista tai pölyistä aiheutuvalle 
räjähdysvaaralle 

• Ei ainemääräisiä alarajoja eli koskee myös muita kuin kemikaalien 
teollisen käsittelyn ja varastoinnin lainsäädännön lupa- ja 
ilmoitusmenettelyn piirissä olevia laitoksia

• Ei koske
• Potilaiden hoitotiloja

• 90/396/ETY mukaisten kaasumaisia polttoaineita käyttävien laitteiden käyttöä

• Räjähteiden valmistusta, varastointia, kuljetusta tai käyttöä

• kaivosteollisuuden yrityksiin, jotka kuuluvat direktiiviin 92/91/ETY tai direktiivin 
92/104/ETY soveltamisalaan

• sellaisten kuljetusvälineiden käyttöä maa-, vesi- ja ilmaliikenteessä, joihin 
sovelletaan kansainvälisten sopimusten (esim. ADNR, ADR, ICAO, IMO, RID) 
määräyksiä
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ATEX-olosuhdedirektiivi
• Toimintaopas direktiivin täytäntöönpanemiseksi (Hyvät käytännöt)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0515:FIN:FI:PDF

• ATEX kansallisessa lainsäädännössä

• Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 41 – 45 §

• Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin 
turvallisuusvaatimuksista(856/2012) 65 -70 §

• Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (576/2003)

• Toiminnanharjoittajan velvoitteet
• Räjähdysvaaran arviointi 

• Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu ja merkitseminen

• Räjähdysten estäminen ja räjähdyksiltä suojautuminen

• Räjähdyssuojausasiakirjan laatiminen
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ATEX-laitedirektiivi
• Direktiivi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita 

ja suojausjärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä

• Laitteet kuuluvat direktiivin soveltamisalaan vain, jos ne on tarkoitettu 
käytettäväksi räjähdysvaarallisessa tilassa ja laitteessa on mahdollinen 
syttymislähde

• Sekä sähkö- että mekaaniset laitteet

• Kokoonpanot

• Omaan käyttöön valmistetut tuotteet

• Direktiiviä ei sovelleta

• Asennukset

• Käsityökalut

• Ihmisvoimalla toimivat laitteet

• Säiliöt, putket

• Jos ainoa potentiaalinen syttymislähde on prosessista aiheutuva staattinen 
sähkö
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ATEX-laitedirektiivi

• Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko tuote 
vaatimusten mukainen

• Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely

• Laiteluokkien 1 ja 2 laitteet edellyttävät kolmannen osapuolen osallistumista

• Laiteluoluokan 3 laitteen vaatimustenmukaisuuden voi arvioida valmistaja itse

• Laitteen valmistaja laatii 
• EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laitteille ja suojausjärjestelmille 

• Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen komponenteille

• Ilmoitettu laitos 

• myöntää tehtyjen tarkastusten ja testien perusteella joko 
vaatimustenmukaisuustodistuksen tai EU-tyyppitarkastustodistuksen

• Laitteen mukana on oltava turvallisuustiedot sekä asennus-, käyttö-
ja huolto-ohjeet, jotta laitetta osataan käyttää turvallisesti ja 
käyttötarkoituksensa mukaisesti
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Lainsäädännön valvonta

Vna räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (576/2003)
• Tukes kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavat laitokset 
• Pelastusviranomainen kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavat laitokset
• Työsuojeluviranomaiset työntekijöiden suojelun osalta työturvallisuuslain tarkoittamassa työssä, jossa saattaa 

esiintyä räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamia vaaroja

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005)ja Vna
(856/2012) perusteella 

• Tukes – kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavat laitokset 
• Pelastusviranomainen kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavat laitokset

• Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden (sekä sähköiset että mekaaniset laitteet) 
asianmukaisuutta valvoo Tukes markkinavalvonnan kautta
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Räjähdyssuojausasiakirja

• Räjähdysvaaran kannalta oleelliset toiminnot

• Käytetyt räjähdysvaaralliset aineet

• Olosuhteet, joissa räjähdysvaara esiintyy

• Vaaran arvioinnin tulokset sekä arviointimenetelmä

• Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu (tilaluokituskuvat)

• Laiteluettelo (sähkö- ja mekaaniset laitteet)

• Pohjakuva poistumisteineen

• Kuvaus pätevän henkilön suorittamasta räjähdysturvallisuuden toteamisesta

• Räjähdyssuojaustoimenpiteiden toteuttamisesta ja asiakirjan laatimisesta ja päivittämisestä vastaavat 

henkilöt
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Kiitos!


