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Kaukolämpöverkot 

1. Tiealueella tai sen läheisyydessä tehtävät kaukolämpötyöt (kaukolämpökaivot) on tehtävä niin, ettei niistä 

aiheudu vaaraa työn tekijälle, ulkopuolisille henkilöille eikä liikenteelle [Työturvallisuuslaki (738/2002) sekä 

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009] Edellä mainituissa töissä vakituisesti 

työskentelevillä henkilöillä on oltava hyväksyttävästi suoritettu TIETURVA 1- kurssi. 

2. Kaukolämpöverkolla vakituiseen työskentelevällä tulee olla voimassa oleva työturvallisuus- ja tulityökortti. 

3. Kaukolämpöverkolla työskenneltäessä on käytettävä Helenin ohjeistuksen tai lain vaatimia, työhön 

soveltuvia ja määriteltyjä asianmukaisia suojavarusteita. Lisää varusteista turvallisuussäännöksessä 

Henkilökohtaiset suojeluvälineet 

Työskenneltäessä muissa kuin Helen Oy:n työmailla, joissa kyseisen kiinteistön omistajan/ kiinteistössä 

liiketoimintaa harjoittavan yrityksen turvallisuusohjeistus alueella liikkuville henkilöille on ns. kevyempi kuin 

Helenin työturvallisuuteen liittyvät ohjeistukset. Tällöin Helenin työtekijöiden kuuluu toimia ns. vaativamman 

ohjeistuksen mukaisesti. 

4. Jos kaivoon on pakko mennä ja siellä on erittäin kuuma, on ennen kaivoon laskeutumista huolehdittava sen 

riittävästä tuuletuksesta, tarvittaessa erillisten, tuulettimien avulla. Jos kaivossa on olemassa palamisvaara 

tai siellä epäillään olevan kaasua tai muu erityinen työturvallisuusriski on kaivoon meno kielletty, ennen 

kuin riskit on saatu poistettua tai laskettua hyväksyttävälle tasolle. 

5. Kun kaukolämpökaivossa tehdään laitteiden huolto-, käyttö-, korjaus- tai kunnossapitotöitä, on työryhmään 

kuuluttava aina vähintään kaksi henkilöä, joista toinen on ns. luukkumiehenä KL-kaivon ulkopuolella. 

6. Milloin kylmänä vuodenaikana joudutaan työskentelemään kuumassa kaukolämpökaivossa, on varattava 

kuiva ja lämmin tila vaatteiden vaihtoa ja lepotaukoja varten. 

7. Kaukolämpökaivoon mahdollisesti asennetun suojamaadoitetun pistorasian käytössä on noudatettava 

seuraavaa käytäntöä: 

Kaivoissa olevat sähköpistorasiat pitää irtikytkeä sähkökaapista työskentelyn ajaksi.  

– kaivossa olevaa pistorasiaa ei käytetä muille laitteille kuin kiinteästi asennettavalle pumpulle 

– pumpun, sen liitäntäjohdon ja pistotulpan kunto on tarkistettava ennen kaivoon viemistä 

– mikäli pistorasia on rikkoontunut tai suojakoskettimet ovat pahasti hapettuneet tai kuoleentuneet ei 

sitä saa käyttää ennen kuin sähköalan ammattilainen on korjannut sen. 

– käytössä olevan pumpun toiminnan tarkistus tehdään maan päällä seisten käyttäen eristysaineista 

sauvaa pumpun pintakytkimen nostamiseen 

 

8. Jos kaivossa tarvitaan sähkökäyttöisiä työkoneita tai valaisimia, parhaiten olosuhteisiin soveltuvat 

akkukäyttöiset työkoneet ja valaisimet. 

Käytettäessä muita kuin akkukäyttöisiä työkoneita tai valaisimia saa ne kytkeä sähköverkkoon vain 

erillisen suojaerotusmuuntajan tai vikavirtasuojalla varustettuja jatkojohtoja. Tällöin muuntajaa kohti saa 

olla kytkettynä vain yksi työkone tai valaisin (suojaerotusmuuntajan jälkeistä johtoa ei saa haaroittaa). 

Verkkokäyttöisiä työkoneita tai valaisimia saa syöttää myös erillisellä sähköaggregaatilla. Tällöin ei 

suojaerotusmuuntajaa tarvita, jos aggregaattiin on kytketty vain yksi laite. Jos aggregaattiin kytketään 

useampia laitteita, on syötöissä käytettävä laitekohtaisia suojaerotusmuuntajia. 

Suojaerotusmuuntajaa ei saa viedä kaivoon. 

9. Suojeluvälineet: Katso turvallisuussäännös "Henkilökohtaiset suojeluvälineet" kohta 2. Tähän luetaan mm 

kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen työmaat, joilla työskenneltäessä leukahihnallisen suojakypärän käyttö 

ja suojalasien käyttö on pakollista. 
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District heating networks 

 

1. District heating related work (district heating wells) on or near road areas must be carried out in such a 

manner that they do not cause danger to the person carrying out the work, third parties, or traffic 
[Occupational Safety and Health Act (738/2002) and the Government Decree on the Safety of 

Construction Work (205/2009)]. Personnel employed in such tasks on a permanent basis must have 

successfully completed the TIETURVA 1 training course. 
 

2. Personnel working on the district heating network on a permanent basis must possess valid occupational 
safety and hot work cards. 

 
3. When working on the district heating network, appropriate, suitable, and work-specific protective 

equipment required by the instructions issued by Helen and the applicable legislation must be used. 
Further information on the equipment can be found in the safety regulation Personal protective 

equipment. 

 
When working at sites outside of Helen Oy, where the safety regulations for people accessing the site issued 

by the owner of the property or the company engaging in business activities on the property are less 

stringent than the regulations pertaining to occupational safety issued by Helen, Helen employees must 

comply with the more demanding set of regulations. 

 
4. If you need to access a well and the temperature inside is exceedingly high, sufficient ventilation must be 

ensured before entering the well by using separate fans where necessary. In case of a combustion risk, 
suspicion of gas, or some other occupational safety risk related to a well, accessing the well is prohibited 

until the risks have been eliminated or reduced to an acceptable level. 

 
5. When equipment is serviced, operated, repaired, or maintained in a district heating well, the team carrying 

out the work must always consist of at least two people, one of whom keeps watch on the outside of the 

well near the opening. 

 
6. If work needs to be carried out inside a hot district heating well during colder seasons, a dry, warm 

space must be reserved for changing clothes and breaks. 

 
7. The following procedure must be complied with when using a grounded outlet possibly found inside a 

district heating well: 

 
Any electrical outlets inside the well must be disconnected at the switchboard for the duration of the work. 

 
– The outlet inside a well may not be used with any other equipment than a pump installed permanently 

inside the well. 

– The condition of the pump, its connection lead, and the spark plug must be verified before the equipment 
is placed inside the well. 

– If the outlet is damaged or its protective contacts are severely oxidized, the outlet may not be used 

before it has been repaired by a professional electrician. 

– The operation of a running pump is verified while standing outside of the well by lifting the level 

controller of the pump with a rod made from an insulating material. 

 
8. If power tools or electric lights are needed inside the well, battery-powered tools and lights are 

best suited for the task. 

 
When using other than battery-powered electric equipment, they may only be connected to the 
electrical network by using a dedicated protective separation transformer or extension leads equipped 

with residual-current devices. In this case, only a single power tool or light may be connected into a 

transformer (the lead connected to the protective separation transformer may not be tapped off). 

 
Mains-powered tools or lights may only be powered by a dedicated generator. In this case a protective 

separation transformer is not required if only a single piece of equipment is connected to the generator. If 

more than one piece of equipment is connected to the generator, device-specific protective separation 
transformers must be used in the supply of power. 

 
The protective separation transformer cannot be placed inside a well. 
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9. Protective equipment: See section 2 of the “Personal protective equipment” safety regulation. This 

includes, among other places, district heating and cooling worksites where the use of a protective helmet 

with chinstrap and protective goggles is mandatory during work. 


