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ATEX tiloissa työskentely 

1. Yleistä 

 

Tätä ohjetta noudatetaan työskenneltäessä Helen Oy:n työpaikoilla ja soveltuvin osin myös kun Hele-

nin työntekijät työskentelevät muiden työnantajien työpaikoilla. Mikäli käytännöt muilla työpaikoilla ovat 

kevyemmät kuin tässä turvallisuussäännöksessä, noudatetaan tämän säännöksen ohjeistuksia. 

 

Räjähdysvaarallisiksi tiloiksi luokitellussa ympäristössä tehtävät työt suunnitellaan ja toteutetaan niin, 

ettei tiloissa työskentelyn aikana esiinny räjähdyskelpoista seosta. Työtä ei aloiteta ennen kuin pro-

sessi on saatettu turvalliseen tilaan. 

 

Työn aikana varmistetaan sulkulaittein, mittauksin ja muilla tarpeellisilla toimenpiteillä, ettei räjähdys-

kelpoista seosta pääse syntymään. 

 

Helen Oy:n Atex luokitelluissa tiloissa tehtävissä töissä noudatetaan kirjallista työlupakäytäntöä. Työlu-

pana toimii tämän säännöksen liitteenä oleva, asianmukaisesti täytetty ja hyväksytetty, lomake ”Helen 

Oy, Atex työlupa”. Työluvan myöntää tilaajan valtuuttama henkilö. Tilaajan valtuuttamat henkilöt ovat 

voimalaitos sekä lämpö- ja jäähdytyslaitoskohtaisia. Projekteissa luvat myönnetään työmaadokumen-

toinnin mukaisesti. 

 

Ennen töiden aloitusta luvan myöntäjän on käytävä työkohteessa läpi Atex työluvassa mainitut seikat 

työntekijöiden ja heidän työnjohdon kanssa. 

 

Töiden päätyttyä luvan myöntäjä varmistaa, että työntekijät ovat suorittaneet työluvassa mainitut ”Työn 

jälkeiset toimenpiteet” prosessin turvallisen käynnistämisen mahdollistamiseksi. 

 

Kuitattu työlupa talletetaan työkohteen käytännön mukaisesti. 

 

Tämän ohjeen perusteella voidaan antaa tilakohtaisia, tarkennettuja ohjeita Atex kohteissa työskente-

lyä varten.  
 

ATEX-työlupa:  http://intranet/tyotilat/turvallisuus/tyo/tyoluvat_lomakkeet/Atex_tyolupa.pdf  

Säliötyölupa:  http://intranet/tyotilat/turvallisuus/tyo/tyoluvat_lomakkeet/Sailiotyolupa.pdf 

 

  

http://intranet/tyotilat/turvallisuus/tyo/tyosuojelunyhteiset/Atex_tyolupa.pdf
http://intranet/tyotilat/turvallisuus/tyo/tyosuojelunyhteiset/Sailiotyolupa.pdf
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Working in potentially explosive atmospheres 

 
1. General information 

 
These instructions must be complied with when working at Helen Oy's workplaces and, where 

applicable, when Helen employees are working at other employers’ workplaces. If policies applied at 

other workplaces are less stringent than the policies presented in these safety regulations, the 
instructions provided here must be complied with. 

 
Work carried out in facilities classified as potentially explosive atmospheres is planned and executed 

such that an explosive atmosphere does not occur in the area during the work. Work will not be 

started before the process has been brought to a safe condition. 

 
During the work, shut-off devices, measurements, and other necessary measures are used to 

ensure that an explosive atmosphere cannot be created. 

 
Any work carried out in a facility that has been classified as a potentially explosive atmosphere under 

the ATEX directive at Helen Oy is subject to the written work permit procedure. The “Helen Oy, Atex 
työlupa” (Helen Oy, ATEX work permit) form enclosed with these regulations functions as the work 

permit once it has been appropriately filled in and submitted for approval. The work permit is granted 

by the person authorized by the commissioner of the work. Each power plant and heating and cooling 
plant has specific authorized personnel. For projects, permits are granted in accordance with the 

worksite documentation policy. 

 
Before work is started, the permit granter must review the matters specified in the ATEX work permit 
at the worksite with the employers and their supervisors. 

 
Once the work has been completed, the granter will ensure that the employees have performed the 
post-work measures specified in the work permit to enable the safe start-up of process. 

 
The signed work permit is kept safe in accordance with the worksite policy. 

 
Facility-specific further instructions for working in potentially explosive atmospheres may be issued 

based on these instructions. 

 
ATEX work permit: http://intranet/tyotilat/turvallisuus/tyo/tyoluvat_lomakkeet/Atex_tyolupa.pdf 

Tank work permit: http://intranet/tyotilat/turvallisuus/tyo/tyoluvat_lomakkeet/Sailiotyolupa.pdf 

http://intranet/tyotilat/turvallisuus/tyo/tyoluvat_lomakkeet/Atex_tyolupa.pdf
http://intranet/tyotilat/turvallisuus/tyo/tyosuojelunyhteiset/Sailiotyolupa.pdf

