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1. Räjähdysvaarallisten tilojen tilaluokitus:

Seuraavat määritelmät on esitetty standardissa  
SFS-EN 60079-10-2.  
Tilaluokitus Pölyräjähdysvaaralliset tilat. 
 
Luokka 20: 
Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdys-
kelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai 
usein.

Luokka 21: 
Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskel-
poinen ilmaseos todennäköisesti esiintyy normaalitoimin-
nassa satunnaisesti.

Luokka 22: 
Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostaman räjähdys-
kelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnoissa 
on epätodennäköistä ja se kestää esiintyessään vain ly-
hyen ajan.

2. Räjähdyksen syntyminen:

Tarvitaan räjähdyskelpoinen ilmaseos, eli pölymäistä 
ainetta ilmaan sekoittuneena alemman räjähdysrajan ja 
ylemmän räjähdysrajan välisellä pitoisuudella sekä jokin, 
joka voi sytyttää tämän ilmaseoksen. Pölyräjähdyskel-
poinen ilmaseos voi muodostua pölykerroksesta, joka 
saadaan leijumaan ilmaan esim. tuulettamalla, paineilmalla 
tms. tavalla.

Aineiden räjähdysominaisuudet löytyvät ko. aineen käyttö-
turvallisuustiedotteesta.



3. Räjähdyssuojauksen tarkastuslista

Räjähdyssuojauksen tarkastuslista

Kyllä Ei

• Onko tiedostettu, että räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita ja tai toimintoja on työpaikalla.

• Onko tehty toimenpiteitä räjähdyssuojaukseen liittyen.

• Toimivatko kaikki yhteisellä työpaikalla olevat yritykset samoilla pelisäännöillä.

• Onko tehty tilaluokitukset.  
(kuvaus, mikä toiminta aiheuttaa vaaran, missä sijaitsee ja mikä on tilaluokka)

• Onko huomioitu palavat kaasut, palavat nesteet ja palavat pölyt.

• Onko tehty tilaluokituspiirustukset vai pystyykö asiakirjoista muuten yksiselitteisesti 
havaitsemaan missä räjähdysvaaralliset alueet ovat tai miksi jokin toiminta ei aiheuta 
räjähdysvaaraa, vaikka se voisi sitä aiheuttaa.

• Onko olemassa aineluettelo vaaraa aiheuttavista aineista.

• Onko räjähdyssuojausasiakirjoissa määritelty selkeästi vastuuhenkilöt ja vastuualueet.

• Onko räjähdyssuojaukseen liittyvät dokumentit ajan tasalla. (päivitetty vuoden 2006 jälkeen)

• Onko räjähdyssuojaukseen liittyvät dokumentit henkilökunnan käytettävissä.

• Onko räjähdysvaaralliset alueet merkitty selkeästi.

• Ymmärtäväkö työntekijät mitä merkinnät tarkoittavat ja mitä alueilla saa tehdä  
ja mitä ei saa tehdä.

• Onko olemassa työohjeet, miten toimitaan EX- tiloissa. (linkki työohjeisiin).

• Onko olemassa työlupamenettely, jossa on huomioitu normaalit työt ja huoltotyöt.



Räjähdyssuojauksen tarkastuslista

Kyllä Ei

• Onko annettu koulutusta henkilökunnalle räjähdyssuojaukseen liittyvissä asioissa.
• (VNA 576/2003 liite 2 kohta 1.1)

• Onko olemassa koulutuksesta rekisteri, onko koulutuksesta alle 5 vuotta.

• Onko kunnossapitotöitä tekevillä henkilöillä riittävä koulutus tehtävien hoitamiseen  
(jos asennetaan räjähdysvaarallisiin tiloihin sähkölaitteita tai huolletaan näitä, niin on oltava 
SFS EN 60079-14 standardin edellyttämä koulutus ja se on pystyttävä todistamaan.) 

• Onko koulutuksesta alle 5 vuotta.

• Onko työvaatteissa ja työjalkineissa huomioitu räjähdysvaarallisten tilojen 
erityisvaatimukset. (antistaattisuus)

• Onko työvarusteissa huomioitu räjähdysvaarallisten tilojen erityisvaatimukset.  
(eivät toimi sytyttäjinä)

• Onko räjähdysvaarallisilla alueilla toimintaan soveltuva ilmanvaihto.  
(Laki 738/2002) (VNA 856/2012)

• Ilmanvaihdon asianmukaisuuden tarkastaminen  
(tulo- ja poistoilma-aukkojen sijainnit, mittauspöytäkirjat) 

• Räjähdysvaarallisten tilojen tulee olla alipaineisia viereisiin tiloihin nähden

• Onko laitteiden toimintaan soveltuvuus tarkastettu. (riskinarviointi)

• Onko maadoitukset ja potentiaalintasaukset tehty ja onko ne tarkastettu. 
(kaaviot, mittauspöytäkirjat)

• Onko riittävästi maadoituspihtejä tilapäistä potentiaalintasausta varten ja käytetäänkö niitä.

• Onko olemassa sähkölaiteluettelo ja ATEX- laiteluettelo ja pidetäänkö sitä yllä.

• Onko olemassa ATEX- laitteiden sertifikaatit. 
• Tiedetäänkö turvallista käyttöä koskevat rajoitukset.

• Onko kuvaukset luonnostaan vaarattomien virtapiirien suojauksesta. (Exi)

• Onko ATEX- laitteiden asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. (suomeksi ja ruotsiksi)  
(Laki 1139/2016)

• Onko sähkölaitteiston käyttöönotto-, varmennustarkastus ja 
määräaikaistarkastuspöytäkirjat. (Laki 1135/2016)



Räjähdyssuojauksen tarkastuslista

Kyllä Ei

• Onko sovittu dokumenttien ylläpidosta muutosten tai laajennusten yhteydessä.

• Tehdäänkö säännöllistä kunnossapitoa (ennakkohuoltoa) laitteille. (VNA 403/2008) Onko 
olemassa jokin järjestelmä tälle.

• Onko kaasuhälytysjärjestelmää, kalibroidaanko ilmaisimia.

• Onko siivousohjetta, jossa on huomioitu pölyjen poistaminen säännöllisesti.

• Onko turvallinen poistuminen työpaikalta huomioitu (poistumistiet, poistumistievalaisimet) 
(Laki 738/2002)

• Onko työtiloissa ylimääräistä tavaraa (siisteys ja järjestys)  
(Laki 738/2002)



Esimerkkejä käytännön tilanteista: 

Kuva 1: Staattisen sähkön aiheuttama syttymisriski pois-
tetaan maadoituksilla ja silloin puhutaan potentiaalinta-
sauksesta. Koko järjestelmä, jossa virtaa palavaa kaasua, 
palavaa nestettä, tai palavaa pölymäistä ainetta on maa-
doitettava yhteen pisteeseen ja siinä ei saa olla katkoksia.

Kuva 3: Ex-tilat tulee merkitä siten, että asia on kaikille 
työntekijöille selvä. Tämä vaatii myös koulutusta, pelkät 
Ex- merkit eivät todellakaan riitä, jos kaikki eivät tiedä, 
miksi sellaisia on laitettu.

Kuva 4: Jos jokin laite voi tulla vaikka vain väliaikaisesti 
räjähdysvaaralliselle alueelle, niin sen pitää olla sellaiselle 
alueelle soveltuva. Asia siis koskee: puhelimia, lämmitti-
miä, taskulamppuja, kauko-ohjaimia jne.

Kuva 2: Paineilmalla puhdistaminen on yleistä, mutta siinä-
kin on oma riskinsä. Pölyn ja ilman seos voi syttyä, jos jokin 
sytyttäjä on saman aikaisesti paikalla.



Kuva 5: Pölyräjähdysvaarallinen ilmaseos näyttää tältä. Kuva 7: Jos jokin laite on rikki, niin silloin teippaaminen ei 
ole oikea ratkaisu. Tämän pölynimurin käyttäjä saa toden-
näköisesti staattisen sähkön iskuja imurin kahvasta.

Kuva 6: Lankahyllyihin ei pöly kerry samalla tavalla, kuin 
normaaleihin kaapelihyllyihin. Jos lankahyllyt on vielä 
asennettu pystysuoraan, eikä vaakasuoraan, kuten nor-
maalisti, niin pölyä kertyy vielä huonommin ja hyllyjen 
puhdistaminen on helpompaa. Tässä kuvassa on myös 
maadoituskisko, johon on liitetty potentiaalintasausjärjes-
telmään liittyviä maadoituskaapeleita. Kiskolla on tunnus 
ja kaapeleilla on tunnukset. Tunnukset helpottavat maa-
doitusjärjestelmän mittauspöytäkirjan laatimista.

Kuva 8: Käyttöturvallisuustiedotteet tulee olla siellä, missä 
kemikaaleja käytetään ja niiden sisältöön on myös tutus-
tuttava.



Kuva 9: Koska räjähdysvaarallinen ilmaseos ei välttämättä 
näy, haise tai tunnu ja räjähdysvaarallinen tila syntyy ehkä 
vähitellen, niin säännöllisellä puhtaanapidolla, putkistojen 
merkinnöillä, tehokkaalla ilmanvaihdolla ja kemikaalien 
oikealla varastoinnilla on suuri merkitys räjähdysvaaran 
vähentämisellä.

Kuva 10: Suursäkkiasemaan on liitetty tehokas pölynpois-
tojärjestelmä. Pölyräjähdysvaaraa ei kokonaan pystytä 
poistamaan, mutta sen todennäköisyyttä pystytään pie-
nentämään ja lisää sitä pystytään pienentämään säännölli-
sellä siivouksella.

Kuva 11: Pölymäisiä aineita sisältävien siilojen alapuoliset 
tilat näyttävät tyypillisesti tältä.  

Laitteistot eivät ole 100 % tiiviitä. Siellä ei käydä säännölli-
sesti katsomassa, mikä on pölyn kertymisen määrä ja kun 
sitä riittävästi kertyy, niin silloin puhutaan ainakin luokan 
22 pölyräjähdysvaarallisesta alueesta.
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