
Turvallinen Pirkanmaa

ATEX-MATERIAALIA 
Pirkanmaan pelastuslaitos 5.10.2018 Saila Salomäki 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tätä pohjaa käytetään vain ensimmäisessä diassa joka on ikään kuin kansi. Kun otat uuden dian kannen jälkeen älä paina suoraan kuvakkeesta (vasen laita, melkein reunassa) vaan paina sen vieressä olevasta pienestä nuolesta. Nuolen alta paljastuu muita mahdollisuuksia pohjille ja niitä selaamalla löydät varsinaisen sisältöpohjan.
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ESITTELYSSÄ SEURAAVAA:

1. ATEX- Starttipaketti ja räjähdyssuojausasiakirjamalli 
liitteineen

2. Kemikaalituoterekisteri viranomaisille

3. Räjähdyssuojauksen tarkistuslomake

4. Usein kysyttyä palsta

5. Hyödyllisiä  Atex-linkkejä
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ATEX- Starttipaketti ja                   
räjähdyssuojausasiakirjamalli liitteineen 

Löytyy Tukesin sivuilta nettiosoitteesta:

https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat
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ATEX-starttipaketti ja 
räjähdyssuojausasiakirjamalli liitteineen

• Tarkoitettu avuksi erityisesti pk-yrityksille

• ATEX-foorumi (viranomaisia, VTT, TTL , vakuutusyhtiöitä) tuottanut 
alkuperäisen sisällön

Työterveyslaitokselta Pirjo-Irmeli Korhonen

• Tukes päivittänyt ja löytyy Tukesin sivuilta
- voisi linkittää myös muualta

ATEX- starttipaketti pk-yrityksille

Räjähdyssuojausasiakirjamallin laatiminen liitteiden avulla
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ATEX-foorumi (viranomaisia, VTT, TTL , vakuutusyhtiöitä) 
tuottanut alkuperäisen sisällön

Työterveyslaitokselta Pirjo-Irmeli Korhonen
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ATEX- Starttipaketin sisällysluettelo
Johdanto

2. Räjähdyssuojausasiakirja
2.1 Räjähdyssuojausasiakirjassa esitettävä asiat
2.2 Räjähdyssuojausasiakirjan laadinnan vaiheet

3. Syttyvien aineiden tunnistaminen
3.1. Normaalitilanteessa toimipaikalla esiintyvät palavat aineet Taulukko A1 
3.2. Taulukko palavista kaasuista, nesteistä, pölyistä ja niiden 
ominaisuuksista Taulukko A2

4. Räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen Taulukko B

Vaarallisen räjähdyskelpoisen ilmaseoksen poissulkeminen Taulukko C
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Nyt joudutaan laatimaan rs-asiakirja
5. Tilaluokituksen tekeminen

5.1 Kaasu-ilmaseoksista johtuva tilaluokitus Taulukko D
5.2 Pöly-ilmaseoksista johtuva tilaluokitus Taulukko D

6. Laiteluokituksen määräytyminen Taulukot E1, E2 ja E3
6.1 Laiteluokitus
6.2 Laiteluettelo

7. Vanhojen laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi
7.1 Ex-tilassa olevien laitteiden vaatimuksenmukaisuus
7.2 Laiteluokat (laiteryhmässä II)

8. Ex-tiloihin tulevien laitteiden ja komponenttien hankinta
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Sisällysluettelo jatkuu…
9. Räjähdyssuojaustoimenpiteet

9.1 Tekniset räjähdyssuojaustoimenpiteet Taulukko F1
9.2 Organisatoriset räjähdyssuojaustoimenpiteet Taulukko F2
9.3 Teknisten ja organisatoristen suojaustoimenpiteiden riittävyys

Taulukko G Räjähdyssuojausasiakirjan päivittäminen ja vastuuhenkilö

10. Kirjallisuutta
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Räjähdyssuojausasiakirjan keskeiset asiat
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Räjähdyssuojausasiakirjamallin laatiminen 
liitteiden avulla…
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Kemikaalituoterekisteri viranomaisille (viranomaisketu)

KETU-tietokanta sisältää tietoa Suomessa markkinoilla ja käytössä 
olevista vaarallisista kemikaaleista. KETU:sta on myös julkinen versio 
yleiseen käyttöön. Se on kuitenkin suppeampi kuin 
viranomaiskäytössä oleva tietokanta. Viranomainen pystyy tekemään 
kattavampia hakuja ja näkee enemmän tietoja kuin julkikäyttäjä.
Useimmista tuotteista on myös näkyvissä koko KTT pdf-muodossa.

Historiaa: Pelastuslaitoksilla on ollut aiemmin kullakin käytössään yksi
oma käyttäjätunnus ja salasana, jota kaikki mm. palotarkastajat saivat 
käyttää sisäänkirjautumiseen.
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Kemikaalituoterekisterin tunnukset                      
• Lähetin kemikaaliyhdyshenkilöverkoston tiedot 

(kumppanuusverkoston sivuilla) Tukesin ylitarkastaja Sari 
Kontiolle Hän on lähettänyt tunnukset listassa olleille 
henkilöille.

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Puh. 029 5052 712 
sari.kontio(at)tukes.fi 
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Räjähdyssuojauksen tarkistuslista

• tehty palotarkastajalle apuvälineeksi kohteessa, jonka rs-
asiakirja on laadittu kauan sitten.

• tarkastuslistassa on esimerkkikysymyksiä, joita voi 
pistokokeenomaisesti käydä läpi. Tarkastuslistan voi 
halutessaan lähettää kohteeseen etukäteen

• tarkastuslista ei ole kaiken kattava, mutta toimii apuvälineenä 
(sujuvan tarkistuksen tarkastamiseen).

• tarkastuslistan voi kopioida ja muotoilla mieleisekseen
• https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat

https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat
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Räjähdyssuojauksen tarkistuslista

Lomakkeen sisältö: 

• päivittäminen
• räjähdyssuojaustoimenpiteiden todentaminen
• kunnossapito
• tehdaskierros
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Räjähdyssuojauksen tarkistuslista
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Räjähdyssuojauksen tarkistuslista
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Räjähdyssuojauksen tarkistuslista
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Herätetään henkiin usein kysyttyä ja 
vastattua palsta

Pelastuslaitosten kemikaalivastuuhenkilöt käyvät keskenään sähköpostikeskustelua. 
Usein tulee esille myös ATEX: iin liittyviä kysymyksiä, joihin tulee myös hyviä vastauksia. 
Sähköpostin vaihto kysymyksineen ja vastauksineen hautautuu kuitenkin ajan saatossa 
muun postin sekaan.

EHDOTUS: Kerätään kysymykset ja vastaukset seuraavasti Tukesin sivuille:

Lähetetään kysymykset osoitteeseen saila.salomaki@tampere.fi.

Kysymykset toimitetaan eteenpäin Tukesiin, joka lähettää vastauksen kysyjälle. Mikäli 
kysymys vaatii laajempaa linjausta, niin se viedään ATEX-jaostoon selvitettäväksi. 
Vastaus lähetetään kysyjälle.

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TULEVAT TUKESIN SIVUILLE OSOITTEESEEN
https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat

Voi linkittyä muualta

mailto:saila.salomaki@tampere.fi
https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat
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Usein kysyttyä ja vastattua palsta

Kysymykset ja vastaukset laitetaan Tukesin sivustolle, joka 
sijaitsee osoitteessa:

https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat

https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat
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Hyödyllisiä linkkejä
Tukesin sivuilla:
• https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat
• Hyvien käytäntöjen opas KOM (2003) 515
• ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus – opas
• ATEX-starttipaketti
• Pelastusviranomaisen ATEX-oppaan laatiminen, Kari Telaranta
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/926/ONT%20K
ari%20Telaranta.pdf?sequence=1

https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat
https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0515:FIN:FI:PDF
https://tukes.fi/documents/5470659/8293726/ATEX-opas.pdf/73c4dc8f-edbd-4c25-8ef9-6cfdef86717d/ATEX-opas.pdf.pdf
https://tukes.fi/documents/5470659/8293726/ATEX-starttipaketti-2017.pdf/b440ed57-218e-4eda-a5b9-42df468e0b5f/ATEX-starttipaketti-2017.pdf.pdf
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/926/ONT%20Kari%20Telaranta.pdf?sequence=1
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Hyödyllisiä linkkejä (pöly)

IF VAKUUTUSYHTIÖ https://docplayer.fi/4282334-Puupolyjen-
aiheuttama-palo-ja-rajahdysvaara-ja-sen-torjuminen-mekaanisessa-
puunjalostusteollisuudessa.html

https://docplayer.fi/4282334-Puupolyjen-aiheuttama-palo-ja-rajahdysvaara-ja-sen-torjuminen-mekaanisessa-puunjalostusteollisuudessa.html
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Kiitos mielenkiinnosta!
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