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Säiliötyöskentely 

1. Yleistä 

Säiliössä tyskentelyssä on noudatettava turvallisuussäännöstä ”Työskentely säiliössä ja ahtaissa tiloissa”. 

Näihin turvallisuusohjeisiin on jokaisen säiliötöitä tekevän tai säiliötilassa käyvän henkilön tutustuttava, 

jotta hän ei aiheuta vaaraa itselleen tai muille ja hän pystyisi toimimaan oikein mahdollisessa vaaratilan-

teessa. 

Tätä turvallisuusohjetta tulee noudattaa, mikäli tehtävissä töissä joudutaan tekemisiin säiliön kaasutilan 

tai sieltä mahdollisesti purkautuvien kaasujen kanssa. Käsittää sekä sisä- että ulkopuolisen työn. 

Tämä turvallisuusohje koskee sekä maanalaisia että maanpäällisiä säiliötiloja. 

Säiliötöitä tekevän ja tilassa liikkuvan henkilön tulee olla tietoinen tilan turvajärjestelyistä ja poistumisrei-

teistä. 

Mikäli työkohteesta on olemassa erityisiä toimintaohjeita tai turvallisuussäännöksiä, näitä on noudatetta-

va. 

2. Soveltamisala 

Tätä ohjetta noudatetaan Helen konsernin vastuualueilla. 

Heleniläiset noudattaa Helen Oy:n ulkopuolisilla työmailla vähintään näitä ohjeita ja/tai tilaajan kattavam-

pia ohjeita. 

Tämä ohje ei koske työskentelyä kattiloissa, kaivannoissa (kaukolämpö- ja viemärikaivot) tai tunneleissa. 

2.1 Suljetut työtilat 

Suljetuksi työtilaksi katsotaan mm. säiliöt, putket, piiput, viemärikaivot, säiliön jalustatilat, kanaalit ja muut 

vastaavat tilat joihin voi mennä sisälle osittain tai kokonaan. Tämän kaltaisissa työkohteissa noudatetaan 

tämän ohjeen määräyksiä. Ohjeessa käytetään näistä kohteista nimitystä säiliö. 

3. Vaaran aiheuttajat 

Raskaan polttoöljyn varastosäiliössä syntyy määrätyissä olosuhteissa metaanikaasua (CH4) bakteeritoi-

minnan tuloksena varastoitaessa öljyä pitkiä aikoja. Kaasu muodostuu öljyn ja veden rajapintaan muo-

dostuvassa emulgaatissa, ja se liukenee öljyyn hydrostaattisen paineen vaikutuksesta. Öljyn kierrätyk-

sessä tai muussa käsittelyssä voi vapautua metaania. Kaasua voi tulla ko. säiliöön myös siirrettäessä öl-

jyä muista öljysäiliöistä. 

Kaasu pyrkii nousemaan öljystä yläpuoliseen ilmatilaan, johon syntyy herkästi syttyvä kaasuseos. 

Säiliön ympäristössä saattaa esiintyä muitakin haitallisia kaasuja tai muita haitallisia aineita. 

Vedenkäsittelyn ja vesihöyrykierron kemikaaleja ovat väkevä rikkihappo (n.93 %), väkevä (n.50 %) nat-

riumhydroksidi, 15 %:sta hydratsiinista laimennettu < 1 % hydratsiiniliuos, 24,5 %:sta ammoniakista lai-

mennettu < 2 % ammoniakkiliuos paitsi Salmisaaressa, jossa ostoväkevää ammoniakkivettä prosessiin 

sekä <0,5 % lipeäliuos.  

Rikkihappo:voimakkaasti syövyttävä happo. Rikkihappoa sisältävän säiliön ilmatilassa on erittäin myrkylli-

siä ja syövyttäviä rikin oksideja ja rikkihappohuuruja. Kosteuden seurauksena rikkihapon laimentuminen 
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aiheuttaa säiliön korroosiota ja vedyn muodostumista, josta voi seurata säiliön kaasutilan räjähdysvaaraa 

vastaava vetypitoisuus. 

Tyhjä säiliö saatetaan tarkastus- tai työskentelytilaan pesemällä se runsaalla vedellä, huolehtimalla riittä-

västä ilmanvaihdosta ja kaasupitoisuuden mittaamisesta sekä työntekijöiden henkilökohtaisista suojaimis-

ta. Pesuvedet neutraloidaan ympäristöluvan mukaisesti ennen mereen päästämistä. 

 

Lipeä eli natriumhydroksidi: Voimakkaasti syövyttävä, veteen täysin liukeneva liuosmainen emäs. Nat-

riumhydroksidia sisältävän säiliön ilmatilassa on erittäin syövyttäviä lipeän huuruja. Tyhjä säiliö saatetaan 

tarkastus- tai työskentelytilaan pesemällä se runsaalla vedellä, huolehtimalla riittävästä ilmanvaihdosta ja 

kaasupitoisuuden mittaamisesta sekä työntekijöiden henkilökohtaisista suojaimista. Pesuvedet neutraloi-

daan ympäristöluvan mukaisesti ennen mereen päästämistä. Voimalaitoksilla on lipeäsäiliöt sekä elvytys-

kemikaalien kemikaalivarastossa (väkevä) että jälkiannosteluhuoneissa (erittäin laimea). 

Laimea < 1 % hydratsiini:  Hydratsiini on osittain haihtuva emäksinen liuosmainen kemikaali, jonka jo 

0,1 %:na epäillään aiheuttavan syöpää. Hydratsiinia käsittelevät työntekijät ovat Asa-rekisterissä. Haihtu-

essaan ja hajotessaan hydratsiinista muodostuu typpeä, ammoniakkia ja vettä. Tyhjä säiliö saatetaan tar-

kastus- tai työskentelytilaan pesemällä se runsaalla vedellä. Pesuvedet neutraloidaan ympäristöluvan 

mukaisesti ennen mereen päästämistä.  

Laimea < 2 % ammoniakkiliuos ja poikkeuksena Salmisaaressa 24,5% amooniakkivesi: Ammoniakin vesi-

liuos on helposti haihtuva erittäin emäksinen ja voimakkaan hajuinen kemikaali, joka ärsyttää limakalvoja 

ja sen höyryt vaikeuttavat hengitystä. Hajulle turtuu eli se ei ole turvallinen varoitusindikaattori. Tyhjä säi-

liö saatetaan tarkastus- tai työskentelytilaan pesemällä se runsaalla vedellä. Pesuvedet neutraloidaan 

ympäristöluvan mukaisesti ennen mereen päästämistä. 

Vesihöyryprosessissa olevat säiliöt (esim. syöttövesisäiliöt, lieriöt, kaukolämmönvaihtimet) sisältävät pro-

sessin ollessa käynnissä kaasupoistettua emäksistä ja usein hydratsiinipitoista kuumaa vettä. Ne tyhjen-

netään ja tuuletetaan ennen sisään menoa. Riittävä happipitoisuus on varmennettava ennen työskentely-

tilaan saatettuun säiliöön menemistä happimittarilla. 

Neutralointilaitosten neutralointisäiliöt sisältävät suolanpoistolaitosten ja vedenkäsittelyn kemikaaleja eri-

laisilla pitoisuusalueilla. Säiliöt täytyy puhdistaa ja tuulettaa ennen sisään menoa. Neutralointisäiliöihin on 

usein monia eri neutraloitavien liuosten tulolähteitä (ainakin laboratoriot, vedenkäsittelyt, lauhdelaitokset, 

jätemontut, jälkiannostelutilat, analysaattorihuoneet), joiden sulkeminen täytyy varmistaa ennen säiliöön 

menoa. 

Rikinpoistolaitoksen kemikaaleja ovat sammutettu ja sammuttamaton kalkki ja reaktorin tuote sekä puoli-

kuivanrikinpoistomenetelmän lopputuote.  

Poltettukalkki eli kalsiumoksidi: Poltettu kalkki on kiinteä, silmiä, hengitystä ja ihoa ärsyttävä emäksinen 

kemikaali, joka kuumenee joutuessaan tekemisiin veden kanssa. Pölyräjähdyksen vaara on otettava 

huomioon. 

Sammutettukalkki eli kalsiumhydroksidi: Sammutettu kalkki on kiinteä, silmiä ja hengitystä ärsyttävä 

emäksinen kemikaali. Sammutettua kalkkia saadaan lisäämällä vettä sammuttamattomaan kalkkiin kalkin 

sammuttimessa. 

Rikinpoiston lopputuote: Se on kiinteä kalsium sulfiitin, -sulfaatin, -kloridin, -karbonaatin ja – hydroksidin 

seos. Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuote ärsyttää silmiä ja voi aiheuttaa ihon ja limakalvojen är-

sytystä sekä ihon kuivumista voimakkaan emäksisyytensä takia. 

Kivihiilenpoltosta muodostuu lentotuhkaa, joka käyttäytyy siiloissa kuin neste. Lentotuhka: Se on kiinteä 

hienojakoista kvartsia eli piidioksidia ja kalsiumoksidia sisältävä epäorgaaninen tuhka. Pitkäaikainen altis-

tuminen hienojakoiselle kvartsipölylle voi aiheuttaa keuhkojen sidekudosmuutoksia nk. silikoosin. Pöly voi 

ärsyttää silmien ja hengityselinten limakalvoja ja kuivattaa ihoa emäksisyytensä takia. 
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Merivesialtaissa ja – kanavissa täytyy huomioida mahdollinen bakteerikasvu ja – toiminta terveyden kan-

nalta.  

Ioninvaihtomassat täytyy huomioida suolanpoistosarjojen pyttyihin liittyvissä töissä. Ioninvaihtomassat: 

Käytössä on useita eri tuotteita eri valmistajilta riippuen käyttötarkoituksestaan. Roiskeet huuhdellaan 

runsaalla vedellä. Massat aiheuttavat erittäin suuren liukastumisvaaran joutuessaan lattialle.  

Voitelu- ja turbiiniöljyjen ominaisuudet täytyy huomioida työskenneltäessä niitä sisältäneissä säiliöissä. 

Voitelu- ja turbiiniöljyjä on useita eri tuotteita. Jokaiselta valmistajalta löytyy käyttöturvallisuustiedote 

(KTT) tai ainakin tuoteseloste öljykohtaisesti, joihin täytyy tutustua ennen työn aloittamista. Öljytuotteet 

ovat erittäin liukkaita. 

Laitoksilla on erilaisia jätemonttuja ja -säiliöitä ja varoaltaita, esimerkiksi jokaisen vesilaitoksen kemikaali-

varastossa. Tällaiset keräilysäiliöt saattavat sisältää hyvin erilaista ainetta tilanteen ja sijainnin mukaan. 

Glykolia eli monoetyleeniglykolia eli 1,2 etaanidiolia eli etyleeniglykolia käytetään kaasuturbiinien pesuis-

sa. Se on kellertävä, veteen liukeneva, öljymäinen orgaaninen liuos. 

Kylmäaineet: Kylmäaineiden ominaisuudet tulee selvittää käyttöturvatiedotteista. Kylmäaineita on käytös-

sä Helen Oy:n LVI-laitteistoissa ja kuivaimissa. 

Käytössä voi olla vielä muita kemikaaleja ja käyttöön voidaan ottaa aivan uusia kemikaaleja, ohjetta päivi-

tetään tarvittaessa. Kaikkien kemikaalien kohdalla täytyy muistaa tutustua käyttöturvatiedotteeseen (He-

len Intrassa EcoOnline), OVA-ohjeeseen (TTL:n sivut) ja mahdollisiin tuoteselostuksiin ja käyttöohjeisiin. 

4. Säiliötyölupa 

Kirjallinen säiliötyölupa laaditaan aina, täyttämällä säiliötyölupalomake (En 444), ryhdyttäessä tekemään 

huolto-, korjaus- tai muutostöitä säiliöissä. 

Säiliötyöluvan hyväksyy tilaajan valtuuttama henkilö. Tilaajan valtuuttamat henkilöt löytyvät: voimalaitok-

silla sekä lämpö- ja jäähdytyslaitoksilla Turvallisuusohjevihkoista sekä projekteissa työmaadokumentoin-

nin mukaisesti. 

4.1 Tarvittavat luvat 

Kirjallisena, täytettynä ja allekirjoitettuna ainakin säiliötyölupalomake (En 444). 

Työn aloituslupa on saatava AINA erikseen tilaajan valtuuttamalta henkilöltä. 

Jos säiliöksi luokiteltavassa tilassa tehdään tulitöiksi luokiteltavia töitä, niin on noudatettava tilaajan tuli-

työohjeita. 

 

Räjähdysvaarallisissa töissä noudatetaan ATEX-työlupaa. 

Lisäksi työntekijän on tunnettava ja noudatettava kaikkia muitakin työkohteen edellyttämiä turvallisuusoh-

jeita ja määräyksiä. 

Lupien myöntäjä myöntää säiliötyöluvan määräajaksi. Aika voi olla esim. työnkesto tai aikataulutettu säi-

liötyöaika. 

5. Mittaukset 

Ennen töihin ryhtymistä säiliön ilmatilan kaasupitoisuus tulee mitata palavien kaasujen pitoisuusmittarilla 

ja mahdollisuuksien/tilanteen mukaan myrkyllisten/terveydelle vaarallisten tai haitallisten aineiden pitoi-

suudet. Säiliöistä tämä voidaan tehdä ns. hönkäputken tai muun vastaavan putkiyhteyden kautta. Mikäli 
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mittausta ei voida suorittaa, tulee säiliötä käsitellä, kuin se olisi herkästi syttyvässä tilassa tai se saattaisi 

sisältää terveydelle vaarallista/haitallista ainetta. Riittävästä suojautumisesta on huolehdittava. 

Mittauksia tulee jatkaa säiliön ilmatilassa työskentelyn aikana. Mittauksia saa suorittaa vain mittalaitteisiin 

perehtyneet henkilöt. 

Palavan kaasun pitoisuusmittareita on mm. laitosten kunnonhallinnassa, työkaluvarastoissa ja voimalai-

tosten valvomoissa. 

Ennen säiliön sisälle menoa ja siellä työskenneltäessä tulee varmistua tilan riittävästä happipitoisuudesta 

mittaamalla.  

Terveydelle vaarallisten/haitallisten aineiden todentaminen ei ole aina helppoa tai mahdollista. Ainakin 

hydratsiinille, ammoniakille ja glykolille löytyy ns. Gräger- menetelmä aineen pitoisuuden määrittämiseksi, 

lisätietoja voi kysyä Helenin kemikaaliasiantuntijalta. 

6. Vastuut 

6.1 Turvallisuusvastuu 

Säiliötyön vastuu on jaettu siten, että työskentelyolosuhteista, tilan puhdistuksesta, sokeoinnista jne. vas-

taa tilaaja. 

Työn toteuttaja vastaa työntekijöiden henkilökohtaisesta turvallisuudesta työlupaehtojen mukaisesti työvä-

lineiden, työtapojen, suojavälineiden, tuuletuksen, palosuojelun jne. avulla.  

6.2 Säiliötyöohjeen laatiminen 

Tilaajan harkinnan mukaan laaditaan yksityiskohtainen säiliötyöohje. 

Säiliötyöohje sisältää kyseisen säiliön kaaviokuvan, mihin on merkitty venttiilien turvallinen tila (au-

ki/kiinni), linjojen tyhjennys, turvakytkimien asennot ja muut turvallisuuteen vaikuttavat asiat. 

6.4 Lupien säilytys  

Luvan antajan toimesta työluvan kopio pidetään tallessa telineessä/lokerikossa/mapissa, kun säiliössä ol-

laan töissä. Työlupa palautetaan aina luvan myöntäjälle työn tultua tehdyksi tai lupa-ajan umpeuduttua. 

7. Varotoimenpiteet 

Henkilöissä ja laitteissa olevat staattiset sähkövaraukset tulee poistaa ennen töihin ryhtymistä ja tarpeen 

vaatiessa työn aikana.  

Säiliössä öljyn yläpuolinen ilmatila tulee tuulettaa ennen luukkujen avaamista. Eräissä öljyluolissa on 

mahdollisuus saada aikaan alipaine luolan ilmatilaan ns. hönkäpuhaltimen avulla. Mikäli tällainen mahdol-

lisuus on, sitä on käytettävä.  

Mikäli öljysäiliössä on suoritettu nesteen pumppausta tai kierrätystä, tulee pitää 30 min pituinen odotusai-

ka mahdollisten, nesteeseen syntyneiden jännite-erojen tasoittamiseksi, ennen kuin ryhdytään miesluu-

kun kautta tapahtuviin toimenpiteisiin. 

Luukkujen avauksessa ja muissakin työtehtävissä tulee pyrkiä estämään kipinöinti ja staattisen sähköva-

rauksen muodostuminen. Säiliöiden tarkistus- ym. luukut tulee mahdollisuuksien mukaan avata paljain 

käsin (hankaussähkön purkautumisen vuoksi). Luukkujen avaus tulee suorittaa erityistä varovaisuutta 

noudattaen ja vähitellen raottaen. 
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Avauksen jälkeen tulee varmistua mittauksilla kaasupitoisuuksista ja tarvittaessa antaa tilan tuulettua en-

nen jatkotoimenpiteitä. Lisäksi on varmistuttava tilan lämpötilojen alentuneen turvalliselle tasolle. 

Paineistettuja astioita ei saa viedä säiliöön. Paineistetuksi astioiksi katsotaan mm. kaasupullot ja sammut-

timet. Spray-pulloja voi tarvittaessa viedä säiliön sisäpuolelle. Säiliön sisällä käytetään kuitenkin ensisijai-

sesti spray-pulloja joiden ponnekaasu on palamatonta. 

Säiliössä olevalla henkilöllä tai henkilöillä tulee olla säiliön ulkopuolella aina varmistushenkilö valvomassa 

ja pitämässä jatkuvaa yhteyttä säiliössä oleviin. Varmistushenkilön tulee olla aina tietoinen säiliössä ole-

van tai olevien kunnosta.  

Käytettäessä paineilmalaitteita tulee varmistushenkilöllä olla myös paineilmalaitteet käytettävissä. Varmis-

tushenkilöllä tulee olla aina mahdollisuus pyytää apua. 

8. Työvälineet ja asusteet 

Työtilanteissa, joissa ei ole voitu luotettavasti varmistua tilan kaasupitoisuudesta, tulee noudattaa näitä 

ohjeita:  

- Avotulen teko on ehdottomasti kielletty. Lisäksi sytytysvälineiden (tulitikut, sytyttimet ym.) vieminen 

työmaalle on kielletty. 

- Työtehtävissä on käytettävä kipinöimättömiä (pronssisia) työkaluja. 

- Nostotöissä tulee käyttää vaijereita. 

- Työhön osallistuvien henkilöiden asusteiden tulee olla sähköstaattisesti varaamattomia, esim. puu-

villa-asusteita. 

- Kenkinä tulee käyttää antistaattisella pohjalla varustettuja suojajalkineita. On huolehdittava että jal-

kineiden pohjiin ei ole syntynyt eristävää likakerrosta. 

- Radiopuhelimien (VIRVE, GSM ym.) käyttö on säiliön sisällä kielletty. Radiopuhelin on kytkettävä 

virrattomaksi. 

- Tila on luokitettu räjähdysvaaralliseksi tilaksi (Tukes opas: ATEX LAITTEIDEN RISKIN ARVIOINTI) 

- Käytettävien sähkölaitteiden tulee olla Ex-suojattua rakennetta. Räjähdysvaarallisessa tilassa kaik-

kien laitteiden pitää olla Atex -määräysten mukaisia tai riittävä riskinarvio tehtynä.   

- Työkohteessa sijaitsevien sähkölaitteiden tulee olla Ex-suojattuja tai niiden jännitteettömyys tulee 

varmistaa. Riittävä Atex -määräysten mukainen riskinarvio muidenkin laitteiden osalta pitää olla 

tehtynä. 

- Paineilmalaitteet: Mikäli säiliön happipitoisuus on alle 21 %, tulee selvittää mistä alhainen happipi-

toisuus johtuu ja ryhdyttävä riittäviin toimenpiteisiin työn suorittajan turvallisuuden varmistamiseksi. 

Jos kyseessä on sellaisia kaasuja jotka ovat työhygieenisesti haitallisia, on työssä käytettävä pai-

neilmalaitteita. 

- Henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö. Kts. turvallisuussäännös  

 

Sähköturvallisuuden osalta on noudatettava Helen Oy:n turvallisuussäännöstä: Sähkölaitteiden käyttö ah-

taissa johtavissa tiloissa. Lisäksi työntekijän on oltava tietoinen standardien ”SFS 6000 Pienjännitesähkö-

asennukset” ja ”SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus” sisällöstä ja velvoitteista. 

Johtavaseinäisissä säiliöissä pienoisjännite on 50V vaihtojännitettä ja 120V tasajännitettä. 

9. Kulkuaukot 

Kun säiliö avataan, tulee pääsisäänmenoaukon kohdalle laittaa sisäänmenon kieltävä kilpi. Kyltin on olta-

va näkyvillä aina, kun sisälle ei saa mennä. 

Kun säiliö on turvallisessa tilassa ja sisälle meno on sallittua, tulee pääsisäänmenoaukon viereen laittaa 

sisään menon salliva kilpi. Kyltin on oltava näkyvillä aina, kun sisälle saa mennä. 

Sisäänmeno- ja ulostuloaukot tulee pitää avoimina ja esteettöminä. Säiliöstä on pystyttävä poistumaan ri-

peästi. 
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Poikkeuksen muodostavat kuitenkin viemäri- ja kaukolämpökaivot, joiden turvallisuudesta on myös var-

mistuttava ennen töiden aloitusta, mutta kylttejä ei tarvitse asettaa. 

10. Toiminta onnettomuustilanteessa 

Onnettomuustilanteissa on noudatettava tilaajan kohdekohtaisia ohjeita.  

11. Pelastusvälineet 

Työn suorittajan tulee tuntea alueella olevat pelastusvälineet sekä yhteydenpitovälineet ja hallita niiden 

käyttö. Ennen töiden aloittamista varmistushenkilön pitää varmistaa mistä saa apua nopeasti hätätilan-

teen sattuessa. 

12. Vaarasta ilmoittaminen 

Jokaisen, joka havaitsee 

- vaaran 

- läheltä piti – tapauksen 

- hyväksytyn suunnitelman vastaisen toteutuksen  

- lupaehtojen vastaisen toiminnan 

-  

tulee toimia niin, ettei vahinkoa pääse tapahtumaan ja ilmoittaa havainnoista varmistushenkilölle, säiliö-

todistuksen ja/tai työluvan myöntäjälle. Tapauksesta tulee lisäksi tehdä vaara- ja läheltä-piti-ilmoitus. 

 

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

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

http://intranet/tyotilat/turvallisuus/tyo/tyosuojelunyhteiset/Sailiotyolupa.pdf
http://intranet/tyotilat/turvallisuus/tyo/tyosuojelunyhteiset/Atex_tyolupa.pdf
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Working inside tanks 

 
1. General information 

 
The Working in tanks and confined spaces safety regulations must b be complied with when working inside 
tanks. 

 
Each person carrying out tank-related work or accessing the inside of a tank must familiarize 

themselves with these safety regulations to ensure that they do not cause hazards to themselves or 
others and that they are able to act properly in a possible hazardous situation. 

 
These safety regulations must be complied with if the work being carried out involves the gas space of 

a tank or gases possibly released from said space. This comprises work both inside and outside tanks. 

 
These safety regulations pertain to tanks both below and above ground level. 

 
Any personnel carrying out tank-related work or accessing a tank must be aware of the safety 

arrangements regarding the space and the escape routes. 

 
If special instructions or safety guidelines have been specified for the worksite, these must be complied 
with. 

 
2. Scope 

 
These instructions will be complied with at Helen Group's areas of responsibility. 

 
At worksites outside of Helen Oy, Helen personnel must at least comply with these instructions and/or 

the more extensive instructions provided by the client. 

 
These instructions do not pertain to work carried out inside boilers, shafts (district heat and sewer drains), 
or tunnels. 

 
2.1 Enclosed working areas 

 
Enclosed working areas comprises, among other things, tanks, pipes, smokestacks, sewer drains, tank 

foundations, channels, and other similar spaces that can be entered partially or fully. The regulations 
provided here must be complied with at any such worksites. Such areas will be referred to in these 

instructions as tanks. 

 
3. Risk factors 

 
In storage tanks used for heavy fuel oil, methane gas (CH4) is produced under certain conditions as the 

result of bacterial activity during long-term storage. The gas is produced within the emulsifier created at 

the interface between oil and water and it is absorbed by the oil under hydrostatic pressure. When the oil 

is recirculated or otherwise processed, it may release methane. Gas may also enter the tank in question 
as oil is transferred from other oil tanks. 

 
The gas aims to rise from the oil into the air above, thus resulting in a highly flammable mixture of 

gases. Other harmful gases or substances may also occur in the area around the tank. 

Chemicals used in water treatment and water vapor circulation include strong sulfuric acid (approx. 

93%), strong (approx. 50%) sodium hydroxide, <1% hydrazine solution diluted from 15% hydrazine, 
<2% ammonia solution diluted from 24.5% ammonia, except in Salmisaari where purchase-strength 

ammonia water is used in the process, and <0.5% lye solution. 

 
Sulfuric acid: extremely corrosive acid. The air gap of a tank housing sulfuric acid contains highly toxic 

and corrosive sulfur oxides and sulfuric acid fumes. The dilution of sulfuric acid due to moisture will lead 

to corrosion in the tank and the production of hydrogen, which may result in a hydrogen concentration 
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inside the tank that corresponds to a risk of explosion in the gas space. 

 
An empty tank is brought to inspection or working condition by cleaning it with plenty of water, ensuring 

proper ventilation, and measuring the gas concentration, as well as ensuring that the workers have the 
proper personal protective equipment. The water used for the cleaning is neutralized in accordance with 

the environmental permit before being discharged into the sea. 

 
Lye i.e. sodium hydroxide: An extremely corrosive, solution-like alkali that is fully soluble in water. The air 

gap of a tank housing sodium hydroxide contains highly corrosive lye fumes. An empty tank is brought to 

inspection or working condition by cleaning it with plenty of water, ensuring proper ventilation, and 
measuring the gas concentration, as well as ensuring that the workers have the proper personal 

protective equipment. The water used for the cleaning is neutralized in accordance with the 

environmental permit before being discharged into the sea. Power plants have lye tanks at both the 
chemical storage (strong) used for recovery chemicals and the post-treatment facilities (very weak). 

 
Weak < 1% hydrazine: Hydrazine is a partially volatile solution-like alkaline chemical, which is suspected to 

be carcinogenic at as low concentrations as 0.1%. Employers who handle hydrazine are included in the 

ASA register. As hydrazine evaporates and decomposes, it produces nitrogen, ammonia, and water. An 

empty tank is brought to inspection or working condition by cleaning it with plenty of water. The water 
used for the cleaning is neutralized in accordance with the environmental permit before being discharged 

into the sea. 

 
Weak < 2% ammonia solution and, as an exception at Salmisaari, 24.5% ammonia water: Aqueous 
ammonia solution is a highly volatile alkaline chemical with a strong odor that irritates mucous 

membranes and produces vapors that impede breathing. The odor cannot be considered a safe indicator 

of a hazard as people become desensitized to odors. An empty tank is brought to inspection or working 
condition by cleaning it with plenty of water. The water used for the cleaning is neutralized in accordance 

with the environmental permit before being discharged into the sea. 

 
Tanks used in the water vapor process (such as the supply water tanks, cylinders, district heat 
exchangers) contain degassed water that is alkaline and often contains hydrazine. They must be 

emptied and aired out before entry. A sufficient oxygen concentration must be verified with an oxygen 

monitor before entering a tank that has been brought to a condition suitable for work. 

 
The neutralization tanks at neutralization plants contain chemicals used at demineralization plants and 

for water treatment in varying concentrations. The tanks must be emptied and aired out before entry. 

Neutralization tanks often have several sources of solutions to be neutralized (at least laboratories, water 
treatment processes, condensation plants, waste pits, post-treatment facilities, analyzer rooms), whose 

closure must be verified before entering the tank. 

 
Chemicals used at the desulfurization plant include slaked and unslaked lime and the reactor product, 

as well as the end product from the semi-dry desulfurization process. 

 
Burnt lime i.e. calcium oxide: Burnt lime is a solid alkaline chemical that is irritating to eyes, respiration, 
and skin and heats up when it comes to contact with water. The risk of dust explosion must be 

accounted for. 

 
Slaked lime i.e. calcium hydroxide: Slaked lime is a solid alkaline chemical that is irritating to eyes, 

respiration, and skin. Slaked lime is produced by adding water to unslaked lime. 

 
Desulfurization end product: The end product is a solid mixture of calcium sulfite, calcium sulfate, 

calcium chloride, calcium carbonate, and calcium hydroxide. This product is not classified hazardous. 

The product is irritating to eyes and may cause irritation of the skin and mucous membranes, as well as 
dryness of the skin due to its strong alkaline nature. 

 
The burning of hard coal produces quick ash that behaves inside silos like a liquid. Quick ash: Quick ash 

is solid, inorganic ash that contains fine-grained quarts, i.e. silicon oxide, and calcium oxide. Long-term 
exposure to fine-grained quartz dust may cause an occupational lung disease known as silicosis. The 

dust may irritate the eyes and mucous membranes in the respiratory tract and cause dryness of the skin 

due to its alkaline nature. 
 

Possible growth of bacteria and bacterial activity must be taken into account with seawater reservoirs 
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and channels for health reasons. 

 
Ion exchange masses must be taken into account during work pertaining to the cylinders of the 

demineralization assemblies. Ion exchange masses: Various products from different manufacturers 
used depending on the intended use. Any splashes are flushed using plenty of water. The masses 

pose a significant risk of slipping if released onto the floor. 

 
The characteristics of lubrication and turbine oils must be taken into account when working inside 

tanks that have contained said oils. Lubrication and turbine oils include various different products. 

Each manufacturer can provide an oil-specific material safety data sheet or at the very least a product 
description, which must be reviewed before commencing the work. Oil products are highly slippery. 

 
The plants include various waste pits and containers and safety reservoirs, for example in the chemical 

storage of each water treatment plant. Such collecting basins may contain widely varying substances 
depending on the situation. 

 
Glycol i.e. mono-ethylene glycol i.e. 1.2 ethanediol i.e. ethylene glycol is used for cleaning gas turbines. 

It is a yellowish, water-soluble, oily organic solution. 

 
Refrigerants: The characteristics of refrigerants must be confirmed using the material safety data sheets. 

Refrigerants are used at Helen Oy in HPAC equipment and dehumidifiers. 

 
Other chemicals may also be used, and completely new chemicals may be introduced. These instructions 

will be updated where necessary. With all chemicals, you must remember to review the material safety 
data sheet (EcoOnline in Helen's Intranet), the OVA guidelines (website of the Finnish Institute of 

Occupational Health), and possible product descriptions and instructions for use. 

 
4. Tank work permit 

 
A written tank work permit is prepared each time by completing the tank work permit form (En 444) 

when maintenance, repair, or alteration work is required inside a tank. 

 
The tank work permit is granted by the person authorized by the client. Persons authorized by the client 

can be found at: the Occupational safety instruction booklet at power plants and heating and cooling 
plants and during projects in accordance with the worksite documentation. 

 
4.1 Necessary permits 

 
At least a written tank work permit (En 444) that has been properly filled in 

and signed. A permission to begin the work must ALWAYS be obtained 

separately from a person authorized by the client. 

If work classified as hot work is carried out inside a space classified as a tank, the client's hot work 

instructions must be complied with. 

 
The ATEX work permit procedure is complied with during work that involves the risk of explosion. 

 
Furthermore, the worker must be familiar with and comply with any other safety guidelines and 

regulations required at the worksite. 

 
The tank work permit is granted for a specific time period by the granter. This period can, for example, 

comprise the duration of the work or a scheduled tank work period. 

 
5. Measurements 

 
Before work begins, the gas concentration of the air inside the tank must be measured with a gas 

concentration meter intended for use with combustible gases and, where possible, the concentration of 

toxic substances that are and substances that are hazardous to health or harmful must also be 
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measured. For tanks, this can be carried out using an exhaust duct or another similar connection. If 

such measurements cannot be completed, the tank must be treated as if the tank was in a highly 
flammable condition or could contain a substance that is hazardous/harmful to health. Proper protection 

must be ensured. 

 
The measurements of the air gap of the tank must continue throughout the work. The measurements 

may only be performed by persons who are familiar with the measuring instruments. 

 
Concentration meters designed for combustible gases are available, among other places, from plant 

maintenance, in tool rooms, and the control rooms of power plants. 

 
Sufficient oxygen concentration must be confirmed by measurement before entering a tank and while 
working inside. 

 
The detection of substances that are hazardous/harmful to health may not always be easy or possible. 

The Dräger method can be used to determine the concentration of at least hydrazine, ammonia, and 

glycol. Further information is available from Helen's chemical specialist. 

 
6. Responsibilities 

 
6.1 Safety responsibility 

 
The responsibilities for tank work have been distributed such that the client is responsible for the working 

conditions, the cleaning of the facility, blinding, etc. 

 
The performer of the work is responsible for ensuring the personal safety of the workers in accordance 

with the conditions of the work permit using tools, working methods, protective equipment, ventilation, fire 

protection, etc. 

 
6.2 Preparation of tank work instructions 

 
Detailed tank work instructions are prepared at the client’s discretion. 

 
The tank work instructions include a diagram of the tank in question that indicates the safe state of 

valves (open/closed), evacuation of lines, the positions of safety switches, and any other matters 

that have an impact on safety. 

 
6.4 Safekeeping of permits 

 
A copy of the work permit is kept safe by the person who granted the permit in rack/pigeonhole/folder 

while work is being carried out inside the tank. The work permit is always returned to the granter after the 

work has been completed or once the permitted period has come to an end. 

 
7. Cautionary measures 

 
Static electrical charges on people or equipment must be eliminated before work begins and while 

working where necessary. 

 
The air gap inside a tank above the oil surface must be aired out before the hatches are opened. In some 

oil caverns it is possible to produce a negative pressure within the air gap of the cavern using an exhaust 
fan. If such an opportunity exists, it must be utilized. 

 
If fluid has been pumped or recirculated inside an oil tank, a 30-minute waiting period must be observed 
to allow any voltage differences possibly produced in the fluid to even out before any measures are 

carried out through the manhole. 

 
Sparking and generation of static electricity should be prevented when opening hatches and during other 

tasks. The access manholes and other openings in the tanks should be opened with bare hands where 

possible (due to the discharge of frictional electricity). When opening hatches, you must observe 
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particular caution and open the hatch gradually. 
 

Once a hatch has been opened, you must verify the gas concentrations and allow the area to air out 

before taking further action. In addition, you must also ensure that the temperature difference between 

the areas has lowered to a safe level. 

 
Pressurized containers may not be taken inside tanks. Pressurized containers are considered to include 

gas bottles and extinguishers, for example. Spray bottles may be taken inside a tank where necessary. 

However, spray bottles used inside a tank should primarily contain non-flammable propellants. 

 
The person or persons inside a tank must be at all times be accompanied by a spotter outside of the tank 
who monitors the people inside the tank and maintains constant communication with them. The spotter 

must at all times be aware of the state of the persons inside the tank. 

 
When compressed air apparatuses are used, the spotter must also have access to a compressed air 
apparatus. The spotter must always have the opportunity to call for help. 

 
8. Work equipment and apparel 

 
In working situations where you have been unable to determine the gas concentration of the area in a 

reliable manner, the following instructions must be complied with: 

 
- Open fires are expressly prohibited. It is also prohibited to bring fire-lighting equipment such as 

matches and lighters to the worksite. 

- You must use non-sparking (bronze) tools during the work. 

- Any lifting must be performed using wires. 

- The persons participating in the work must wear items of clothing that are not susceptible to 

electrostatic charge, such as clothing made from cotton. 

- Only safety shoes with antistatic soles may be used. You must ensure that the soles of your shoes 
are clear of dirt that could provide an isolating layer. 

- The use of two-way radios (VIRVE, GSM, etc.) inside the tank is prohibited. Two-way radios 

must be rendered unenergized. 
- The area is classified as a potentially explosive atmosphere (Finnish Safety and Chemicals Agency 

guide: ATEX LAITTEIDEN RISKIN ARVIOINTI) 

- Any electrical devices used must conform to the structural requirements for Ex-protected 

equipment. All equipment used in a potential explosive atmosphere must also conform to the 

ATEX requirements or a sufficient risk assessment must have been carried out. 
- The electric equipment at the worksite must be Ex-protected or their de-energized state must be 

verified. Additionally, a sufficient risk assessment under the ATEX requirements must have been 
carried out for the other equipment as well. 

- Compressed air apparatuses: If the oxygen concentration inside a tank is below 21%, the reason 

for the low oxygen concentration must be investigated and the necessary measures taken to 

ensure the safety of the person carrying out the work. If gases that are detrimental to occupational 

hygiene are present at the worksite, compresses air apparatuses must be used while working. 

- The use of personal protective equipment. See safety regulations 

 
With regard to electrical safety, the following Helen Oy safety regulation must be complied with: Use of 

electrical equipment in confined and conductive spaces. In addition, employees must be aware of the 

contents of and the obligations provided by the standards SFS 6000 – Low-voltage electrical installations 
and SFS 6002 – Safety at electrical work. 

 
In tanks with conductive walls, extra-low voltage is 50V alternating voltage and 120V direct voltage. 

 
9. Manholes 

 
When a tank is opened, a no-entry sign must be placed next to the main entrance. The sign must be 

visible at all times when the tank may not be accessed. 

 
Once the tank has been brought to a safe condition and entry is allowed, an appropriate sign must be 
placed next to the main entrance. The sign must be visible at all times when the tank may be accessed. 
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All entrance and exit openings must be kept open and clear of obstructions. It must be possible to exit 

the tank quickly at all times. 
 

As an exception to the above, working inside sewer drains and district heating wells also requires that 

their safety is confirmed before the work begins, but the signs are not required. 

 
10. In case of an accident 

 
In case of an accident, the site-specific instructions provided by the client must be complied with. 

 
11. Rescue equipment 

 
The person carrying out the work must be familiar with the rescue equipment and communication 

equipment available at the site and be able to use the equipment. Before work begins, the spotter 

must confirm where help is available from in the event of an emergency. 

 
12. Reporting hazards 

Anyone who notices 

- a hazard 

- a near miss 

- a performance in breach of the approved plan 
an action in breach of permit conditions 

 
must take action to prevent damage and notify their observation to the spotter or the granter of the tank 

certificate and/or work permit. A hazard or near-miss report must also be prepared for the incident. 

 
 
 

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

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

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

