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Tunneleissa sekä maanalaisissa tiloissa liikkuminen ja työskentely 

1. Yleistä  

 

Tätä ohjetta noudatetaan Helsingin Energiatunneleissa. Muissa Helen Oy:n maanalaisissa tiloissa so-

velletaan suljetun työmaan määräyksiä. Muita maanalaisia tiloja ovat esimerkiksi kallioon louhitut kauko-

lämpö- tai kaukojäähdytyslaitokset tai niiden maanalaiset osat. 

 

Salmisaaren hiilivarasto, Helen Sähköverkko Oy:n maanalaiset sähköasemat ja Hanasaaren sekä Sal-

misaaren öljyluolat eivät kuulu tämän ohjeen piiriin. Näistä tiloista on olemassa erilliset niissä noudatet-

tavat ohjeet. 

 

Energiatunnelit vastaavat rakenteista ja laitteista lukuun ottamatta pumppuasemia ja muita prosessiti-

loja. Tunneleihin asennetuista järjestelmistä vastaavat osaltaan Tuotanto ja Omaisuus liiketoiminta-alue, 

Helen Sähköverkko Oy ja HSY. Tiloissa on myös viranomaisten ja teleoperaattorien tietoliikennekaape-

lointia. 

 

Energiatunnelien turvallisuusvalvonnasta vastaa Yritysturvallisuusyksikkö, joka johtaa ja koordinoi pal-

velutuottajien toimintaa. Valvonta suoritetaan Salmisaaren voimalaitoksen vartioasemalla sijaitsevasta 

turvallisuusvalvomosta. 

 

Rakenteilla tai asennusvaiheessa olevien tunnelien ja maanalaisten tilojen turvallisuudesta vastaa kul-

loinenkin työmaaorganisaatio. Kun yhteys käytössä oleviin tunneleihin on puhkaistu, toimitaan tämän 

turvallisuusohjeen mukaan. 

 

2. Tunneleissa esiintyviä riskejä 

 

Kaukolämpövuoto 

Kaukolämpöjohdoissa veden korkein lämpötila on 120  C. Mahdollisen putkivuodon tapahduttua, kuu-

masta kaukolämpövedestä syntyvä höyry syrjäyttää nopeasti hapen tunnelitilassa. 

 

Havaituista vähäisistäkin putkivuodoista kaukolämpö- tai vesijohdossa on ilmoitettava valvomoihin välit-

tömästi. 

 

Radon  

Energiatunneleiden hengitysilman radonpitoisuus on mittauksin todettu niin korkeaksi, että työnantajalla 

on lakisääteinen velvoite seurata työntekijöiden altistumista. 

 

Altistumista seurataan tunnelien isännöitsijän toimesta. Työtuntien määrät saadaan turvallisuusvalvo-

mon ylläpitämästä seurantaraportista. 

 

Radonmittausten yhteenvetotaulukosta voi kysyä lisätietoja Yritysturvallisuusyksiköstä. 

 

Ennen työskentelyn aloittamista tehdään vaarojen tunnistus ja riskien arviointi. Radonin osalta huolehdi-

taan tuuletuksella, että hengitysilman radonpitoisuutta saadaan madallettua. Radonpitoisuuden alene-

minen voidaan todeta siirrettävällä mittalaitteella. Radon imeytyy kehoon keuhkojen kautta, joten hengi-

tyssuojaimen käytöllä voidaan vähentää tai estää radonaltistusta. 

 

3. Henkilökohtainen varustus 

 

Henkilöillä, jotka työskentelevät tai liikkuvat tunneleissa tai maanalaisissa tiloissa, on aina oltava seu-

raava henkilökohtainen minimivarustus: 

 

 Suojakypärä leukahihnalla ja hihna kiinnitettynä 

 Savuhuppu (pelastautumishuppu) tai joku muu vastaava pelastautumislaite 

 Näkyvä huomiovaatetus, joko kiinteänä osana työasua tai erillinen huomioliivi 

 Toimiva paristo- tai akkuvalaisin 
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 Turvakengät 

 Silmäsuojaimet 

 

Lisäksi työkohtaisesti voi vaatimustaso olla korkeampi suojainten suhteen. Esimerkiksi hengityssuojain-

ten käyttö voi olla pakollista joissakin työkohteissa. 

 

4. Yhteydenpito  

 

Yhteydenpitoa ja varoitus- sekä hälytystiedotuksia varten on jokaisella työryhmällä oltava vähintään yksi 

toimiva Virve-radio. Jokaisen työryhmän jäsenen tulee olla perehdytetty Virve-radion käyttöön. Tunneliin 

mentäessä puhelimen kanavaksi valitaan ”Tunneli”-puheryhmä. Tunneli-puheryhmä on tarkoitettu tur-

vallisuusviestintää varten, sitä saa käyttää ainoastaan hätätilanteissa tai välitettäessä hälytys- ja varoi-

tustiedotuksia. Muussa viestiliikenteessä käytetään joko Virve-puhelinten välisiä yksittäisiä yhteyksiä tai 

muita olemassa olevia puheryhmiä. 

 

GSM-puhelimet eivät pääsääntöisesti toimi energiatunneleissa. 

 

5. Ajoneuvot ja työkoneet 

 

Käytettävien ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden tulee olla diesel-käyttöisiä. 

 

Pakokaasupäästöjen kannalta rekisteröityjen ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä ja katsastuksessa teh-

tävä, päästömittaus katsotaan riittäväksi. Muiden polttomoottorikäyttöisten työkoneiden päästöjen osalta 

noudatetaan Valtioneuvoston asetusta 844/2004 

 

Ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden tulee olla varustettu kahdella vähintään teholuokan 27 A 144 BC 

alkusammuttimella. 

 

6. Koulutus ja perehdyttäminen 

Energiatunneleissa työskentely edellyttää tunneliturvallisuuskoulutusta, joka on voimassa kolme vuotta. 

Yritysturvallisuusyksikkö huolehtii koulutuksen järjestämisestä tarpeen mukaan. Koulutustiedot doku-

mentoidaan. 

 

Työnantajan on lisäksi huolehdittava työntekijöiden riittävästä kohdekohtaisesta perehdyttämisestä kos-

kien työkohdetta, poistumisreittejä, vaaratilanneilmoitusjärjestelmiä ja ilmoitusmenettelyjä sekä nor-

maali- että poikkeustilanteissa. Vastuu kohdekohtaisesta perehdytyksestä on isännän tehtävässä tai 

projektin edustajana toimivalla Helen Oy:n työntekijällä. 

 

Lyhyitä käyntejä, esimerkiksi tavaroiden toimittaminen, voidaan tehdä ilman tunneliturvallisuuskoulu-

tusta, tällöin on huolehdittava siitä että kouluttamattoman henkilön mukana on jatkuvasti tunneliturvalli-

suuskoulutuksen saanut opastaja ja henkilö on perehdytettävä erityisesti toimintaan vaaratilanteessa. 

Sama koskee myös lyhyitä, korkeintaan joitakin tunteja kestäviä asennus-, huolto- tai korjaustöitä ja vi-

ranomaisharjoituksia. 

 

7. Yksintyöskentely  

 

Yksintyöskentely maanalaisissa tiloissa on kielletty. Poikkeuksena hyväksytään mittalaitteiden toiminta-

arvojen lukukierrokset, nestepintojen mittaaminen ja muut vastaavat tarkastuskäynnit, joihin ei liity varsi-

naista työn tekemistä. 

 

8. Tunneliin meno ja poistuminen 

 

Tunneliin mentäessä on ilmoitettava kaikkien sisään menevien nimet ja käytettävä reitti Virven puhelin-

toiminnallisuutta käyttäen ja vastattava turvallisuusvalvomon esittämiin kysymyksiin. Tunneleissa saat-

taa olla tilanteita, joiden vuoksi turvallisuusvalvomosta voidaan estää tunneliin meno kokonaan tai mai-

nita kulkua rajoittavat seikat tunneleissa. 
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Energiatunneleihin meno ja sieltä poistuminen tapahtuu näyttämällä henkilökorttia kulunvalvontapäät-

teelle. Jokaisen tunneliin menijän tai sieltä poistuvan henkilökortti on luetettava kulunvalvontapäätteellä. 

Jos esimerkiksi ajoneuvossa on kuljettajan lisäksi muita henkilöitä, voi yksi henkilö näyttää kaikkien kor-

tit valvontapäätteelle. 

 

Tunneliin voidaan mennä avainta käyttäen mentäessä pystykuilujen kautta sisään tai mahdollisen säh-

kökatkon aikana. Ilmoitusvelvollisuus on voimassa myös pystykuilujen kautta sisään mentäessä. 

 

Vaaratilannehälytyksen tai –ilmoituksen tullessa on viipymättä poistuttava vaara-alueelta. Poistuminen 

hätä- tai vaaratilanteessa tapahtuu pääsääntöisesti käytössä olevalla ajoneuvolla lähimmän turvallisen 

ajoreitin kautta. Turvallisuusvalvomo ilmoittaa tarvittaessa turvalliset poistumisreitit tunnelissa työsken-

televille. Hätäpoistumisreiteiksi merkittyjä pystykuiluja käytetään vain poikkeustapauksissa (kts. Tunneli-

turvallisuuskoulutus materiaali). Myös vaaratilanteesta johtuva poistuminen tulee ilmoittaa turvallisuus-

valvomoon. 

 

Tunnelien paikkamerkintöjen avulla (tunneliturvallisuuskoulutusmateriaali) tunnelissa olijat voivat paikal-

listaa sijaintinsa ja ilmoittaa sen tarvittaessa turvallisuusvalvomoon. 

 

Tunneleihin on asennettu, noin 100 metrin välein poistumisopasteita joissa on merkitty kahden lähim-

män poistumisreitin suunta ja kuljettava matka. 

 

Energiatunneleiden ja niiden ajotunneleiden risteyksissä on lisäksi poistumistietä osoittavat merkit. 

 

9. Vierailut 

  

Tunnelit eivät ole ”turistikohteita”. Vierailuihin ja esittelyihin hankitaan etukäteen lupa ”Energiatunneleiden 

vierailuohjeen” liite 1, mukaisesti Yritysturvallisuusyksikön päälliköltä, hänen sijaiselta tai tunneli-isännöitsi-

jältä. Ennen ryhmän viemistä tunneliin, vierailun isäntä ottaa yhteyden turvallisuusvalvomoon ja varmistaa 

ryhmän henkilöiden lukumäärän ja vastaavuuden etukäteen ilmoitettuun henkilömäärään. 

10. Työluvat  

 

Töihin, jotka eivät kuulu tunnelien ja laitteiden tavanomaisiin, rutiiniluontoisiin huolto- ja kunnossapitotoi-

menpiteisiin, hankitaan aina erikseen työlupa isännöitsijältä tai työmaapäälliköltä. 

 

Tulityöluvat haetaan tunneli-isännöitsijältä tai erillisprojekteissa Helen Oy:n projektipäälliköiltä. 

 

11. Päivitys ja ylläpito  

 

Tämän ohjeen ja turvallisuuskoulutuksen materiaalin päivityksestä vastaa Yritysturvallisuusyksikkö. 

 

Ohjetta voidaan tarvittaessa täydentää yksityiskohtaisemmilla yksittäisiin tunneleihin kohdistuvilla oh-

jeilla. 

http://intranet/tyotilat/turvallisuus/tyo/turvallisuussaannokset_ohjeet/120%20x%20Tunneliturvallisuus%20liite%201%20vierailuohje.docx
http://intranet/tyotilat/turvallisuus/tyo/turvallisuussaannokset_ohjeet/120%20x%20Tunneliturvallisuus%20liite%201%20vierailuohje.docx
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Energiatunneleiden vierailuohje 

1 Tarkoitus  

Tässä ohjeessa määritetään Helen Oy:n Energiatunneliin tulevien vieraiden vierailulupiin ja 

vierailuun liittyvät menettelytavat. 

2 Soveltamisalue   

Ohjetta sovelletaan henkilöihin, jotka tulevat lyhytaikaiselle käynnille Energiatunneleihin.  

Energiatunneleissa työskentely vaatii erikseen haettavan kulkuluvan, joka haetaan Tunneli-

isännöitsijän kautta. 

Työskentely vierailuluvalla on sallittu vain erityis- ja kiiretapauksissa. 

3 Vastuut 

Ohjeen soveltamisesta vastaa Energiatunneleiden Turvallisuuspäällikkö. Ohjeen toteuttamisvastuu 

on vierailun isännällä. Ohjeessa määritellyn toiminnan valvontavastuu on Turvallisuusyksikön 

päälliköllä sekä vartioimisliikkeen Helen Oy:n kohteen henkilökunnalla. Ohjeen päivittämisestä 

vastaa Turvallisuusyksikön päällikkö. 

Turvallisuuspäälliköllä ja isännöitsijällä on oikeus evätä vierailu Energiatunneleihin. 

4 Menettely   

4.1 Vierailuhakemus ja vierailutiedot 

Jokainen vieras on ilmoitettava etukäteen vierailuilmoituksella sähköpostilla turva@helen.fi. Vieraan 

ilmoittaa tunneliturvallisuuskoulutuksen suorittanut vieraan vastaanottaja tai tämän valtuuttama henkilö 

ennen vieraan saapumista.  Vierailuilmoituksen voi hyväksyä turvallisuusyksikön päällikkö tai hänen 

sijaisensa ja tunnelin isännöitsijä. 

Pyydettäessä vieraiden henkilötietoja on niiden tarpeellisuutta ja käyttöä koskeviin kysymyksiin 

vastattava viittaamalla Helen Oy:n turvajärjestelyjä koskevan Yritysturvallisuusryhmän päätöksen 

(1/2011) joissa käsitellään Energiatunnelin turvallisuuden varmistamista ja valvonnasta. Samalla on 

todettava, että annettuja tietoja käsittely on luottamuksellista. 

4.1 Energiatunneleiden vierailuhakemus 

Vierailun asianmukaisuus ja vieraiden henkilötiedot todennetaan sekä toimitetaan turva@helen.fi 

sähköpostiin. Laita hakemus viimeistään 3 vuorokautta ennen vierailua. Sähköpostiin toimitettavat tiedot 

yksittäisen henkilön / ryhmävierailun osalta: 

- Ajankohta (pp.kk.vv.) 

- Vierailukohde 

- Lyhyt perustelu 

- Isäntä ja isännän puhelinnumero 

- Henkilötiedot jokaisesta vieraasta (Sukunimi, Etunimi, Yritys, Kotimaa) 

 
Vierailuilmoituksen teon ja vierailun yhteydessä on erityisesti huomioitava seuraavat menettelyt: 

- Jokainen vieras on ilmoitettava etukäteen turvallisuuspäällikölle / isännöitsijälle, jonka kanssa 

tarvittaessa sovitaan vierailuun liittyvät järjestelyt. Molemmilla on oikeus evätä vierailu 

Energiatunneleihin. 

mailto:turva@helen.fi
mailto:turva@helen.fi
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- Vartija todentaa vierailun tulon ja lähdön, vierailun isännän Virve-verkossa tekemän 

ilmoituksen perusteella ja kirjaa tiedot tunnelivalvontajärjestelmään. 

- Vieraat saavat liikkua Energiatunnelissa ainoastaan vieraan vastaanottajan tai hänen 

kirjallisesti valtuuttaman tunneliturvallisuuskoulutetun henkilön kanssa ja valvonnassa. Helen 

Oy:n isäntä ei saa jättää vieraita yksin vierailun aikana. Kuvaaminen tunnelissa on 

pääsääntöisesti kielletty. Median edustajien osalta sovitaan kuvauksista aina erikseen. 

Vieraita ei saa jättää alihankkijan valvontaan. 

 
4.3 Vieraan isännän velvollisuudet 

Vierailun isäntä huolehtii vierailujärjestelyistä. Isäntä vastaa vieraan turvallisuudesta ja siitä, että vieras 

noudattaa annettuja ohjeita. Esimerkiksi, jos vierailu suuntautuu tunnelin rakennusalueelle, 

vastaanottaja huolehtii myös vieraansa suojavarustuksesta. 

Isäntä vastaa erityisesti seuraavista vierailuun liittyvistä asioista: 

- vierailun asianmukaisuudesta 

- tiedonkulusta, aikataulu- ja tilajärjestelyistä 

- kulkuoikeusjärjestelyistä 

- mahdollisista tietoturvallisuus- ja työturvallisuusasioista 

5 Tallenteet 

Vierailu hakemukset tallentuvat Helen Oy:n sähköpostijärjestelmään ja Energiatunneleiden 

vieraspäiväkirjat ovat arkistoituna vartioimisliikkeen arkistossa. Mahdolliset kuvatallenteet säilytetään 

noin 30 päivää, jonka jälkeen ne kirjataan yli. Kuvamateriaalia luovutetaan ainoastaan 

turvallisuuspäällikön luvalla. 
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Moving and working in tunnels and underground facilities 

 
1. General information 

 
These instructions are complied with at Helsingin Energiatunnelit. The regulations for closed-off 
worksites will be complied with at other underground facilities of Helen Oy. Other underground facilities 

include such facilities as district heating and cooling plants in rock chambers or their underground 

sections, for example. 

 
The coal storage in Salmisaari, underground electric stations of Helen Electricity Network Ltd, and the 

oil caverns in Hanasaari and Salmisaari are not covered by these instructions. Separate instructions 

have been produced for these facilities. 

 
Energiatunnelit is responsible for the structures and equipment, except for the pumping stations and 
other process facilities. Production and Asset Management, Helen Electricity Network Ltd, and HSY are 

responsible for the systems installed inside tunnels for their part. The facilities also house 

telecommunications cables that belong to authorities and telecommunications operators. 

 
Security surveillance of the energy tunnels falls within the responsibility of the Business security unit 

that manages and coordinates the operation of service providers. Surveillance is carried out from the 

security control room located at the guard station of the Salmisaari powerplant. 

 
The safety of tunnels and underground facilities that are under construction or in the installation stage is the 

responsibility of the worksite organization existing at each time. These safety instructions will be followed 
once a connection with operational tunnels has been opened up. 

 
2. Risks that may occur inside tunnels 

 
District heat leakage 

The maximum temperature of water inside the district heat supply pipeline is 120 °C. In the event of a 
pipe leak, the steam produced by the hot water cab quickly displace oxygen inside the tunnel. 

 
Any pipe leaks in the district heat supply or water pipes, however minor, must be reported immediately 

to the control rooms. 

 
Radon 

Measurements have found the radon concentration of the air inside the energy tunnels to be so high 

that the employer legally obligated to monitor its employees’ exposure. 

 
The exposure is monitored by the manager of the tunnels. The amount of working hours is sourced 

from the monitoring report maintained by the security control room. 

 
Further information regarding the summary table for radon measurements can be requested from the 
Business security unit. 

 
Before work is started, hazard identification and risk assessment are carried out. With regard to radon, 

ventilation is used to ensure that the radon concentration of the air can be decreased. The decrease of 
the concentration can be verified using a portable radon measuring instrument. Radon is absorbed by 

the body through the lungs, which means that exposure can be reduced or prevented by using a 

respiration protector. 

 
3. Personal equipment 

 
Each person working or moving inside a tunnel or underground facility must be equipped with the 

following minimum personal equipment: 

 
• Protective helmet with a chinstrap that is secured 

• A smoke hood (escape hood) or similar escape apparatus 



Helen Oy   COMPANY INSTRUCTIONS 2(5) 
 
9361/Tenhunen    
Reviewed by: Fagerström   March 26, 2019 
 
 

• Distinct high-visibility clothing, either as a fixed part of the working clothes or with a separate high-

visibility vest 

• A working light powered by a battery or rechargeable battery 

• Safety footwear 

• Eye protectors 
 

The requirements regarding protective equipment may also be higher depending on the work carried 

out. For example, the use of respiration protectors may be mandatory at certain sites. 

 
4. Communication 

 
For the purposes of communication and warnings and alarm, each team must be equipped with at least 

one working VIRVE radio. Each member of the team must be familiarized with the use of the VIRVE 

radio. When entering a tunnel, the radio is set to the “Tunneli” group call channel. The Tunneli group 
call channel is intended for safety communications, and it may only be used in case of an emergency or 

for relaying alarms and warnings.  Other communications will be carried out using direct calls 

between VIRVE radios or other existing group call channels. 

 
In general, GSM phones do not work inside the energy tunnels. 

 
5. Vehicles and working machinery 

 
Any vehicles and mobile machinery used must be diesel-powered. 

 
In terms of exhaust emissions, the emissions measurements carried out during the type approval and 

motor vehicle inspection of registered vehicles is considered sufficient. With regard to the emissions of 

other working machinery driven by combustion engines, the Government Decree 844/2004 will be 

complied with. 

 
Vehicles and mobile working machinery must be equipped with two small hand extinguishers with a 

minimum effect class of 27 A 144 BC. 

 
6. Training and induction 

Working inside the energy tunnels requires tunnel safety training, which remains valid for three years. 
The Business security unit is responsible for the organization of the training where necessary. The 

training information is documented. 

 
The employee must also ensure that the employees are sufficiently familiarized with the site in terms of 

the worksite, the escape routes, the signal transmission systems used in hazardous situations, and the 

information procedures for both normal and exceptional situations. The employee of Helen Oy acting as 
the host, or a project representative is responsible for the site-specific familiarization. 

 
Short visits, such as the delivery of items, may be carried out without tunnel safety training, but in this 

case, you must ensure that the untrained person is always accompanied by a guide who has 
completed the tunnel safety training and that the person is particularly instructed on how to act in 

hazardous situations. The above also applies to short-term installation, maintenance, and repair work 

and authority training exercises whose maximum duration is a few hours. 

 
7. Working alone 

 
Working alone in an underground area is prohibited. As an exception to the above, inspection rounds 

that comprise reading the operating values of measuring instruments, measuring fluid levels, and other 

similar inspections that do not include actual work performances are acceptable. 

 
8. Entering and exiting a tunnel 

 
When entering a tunnel, use the call function of the VIRVE radio to contact the security control room to 

report the names of everyone entering the tunnel and the route you are going to use. You should also 
answer any questions asked by the control room. The security control room may prevent you from 

entering the tunnel altogether due to a situation inside the tunnel, or mention circumstances that 
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restrict passage. 

 
Entering and exiting the energy tunnels is performed by using your ID badge to sign in or out of the 
tunnel on the access control terminal. Each person entering or exiting the tunnel must use their ID 

badge on the access control terminal. If, for example, a vehicle contains other people in addition to the 

driver, one person can use the terminal with everyone's cards. 

 
Tunnels may also be entered with a key through a vertical shaft or during possible power cuts. The 

reporting obligation also applies to entry through a vertical shaft. 

 
In the event of a warning or notification of a hazardous situation, the hazardous area must be vacated 
immediately. Exit during an emergency or hazardous situation is primarily done using the vehicle in use 

through the nearest safe route. Where necessary, the safety control room will notify the personnel 

working inside tunnels of the safe escape routes. The vertical shafts designated as emergency exits are 

only used in exceptional situations (see Tunnel safety training materials). The security control room 
must be notified of your exit due to a hazardous situation as well. 

 
People inside the tunnels can use the signs (tunnel safety training materials) inside the tunnels to identify 

their location and report it to the security control room where necessary. 

 
Exit signs that indicate the direction of and the distance to the two nearest escape routes have been 

installed inside the tunnels at approximately 100-meter intervals. 

 
Signs indicating the escape route are also placed at the intersections of energy tunnels and their access 
tunnels. 

 
9. Visits 

 
The tunnels are not “tourist sites”. All visits and tours are subject to a permit obtained in advance in 
accordance with the “Energy tunnel visiting instructions” annex 1, from the head of the Business security 

team or the tunnel manager. Before the team is taken inside the tunnel, the host will contact the security 

control room and confirm the number of persons in the group and whether it corresponds to the originally 

provided number. 

 
10. Work permits 

 
Work that is not included within the scope of regular, routine-like maintenance or upkeep measures 

pertaining to the tunnels and equipment is always subject to a separate work permit obtained from the 
tunnel manager or the worksite manager. 

 
Hot work permits are obtained from the tunnel manager or from Helen Oy's Project Manager for separate 
projects. 

 
11. Updates and maintenance 

 
The Business security unit is responsible for maintaining and updating these instructions and the safety 
training materials. 

 
Where necessary, the instructions may be supplemented with more detailed instructions regarding 

individual tunnels. 
 

Energy tunnel visiting instructions 

 
1 Purpose 

 
These instructions specify the procedures pertaining to the visiting permits of visitors to 
Helen Oy's Energiatunnelit and the actual visit. 

 
2 Scope of application 

 

http://intranet/tyotilat/turvallisuus/tyo/turvallisuussaannokset_ohjeet/120%20x%20Tunneliturvallisuus%20liite%201%20vierailuohje.docx
http://intranet/tyotilat/turvallisuus/tyo/turvallisuussaannokset_ohjeet/120%20x%20Tunneliturvallisuus%20liite%201%20vierailuohje.docx
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The instructions apply to persons who are making short visit to Energiatunnelit. Working 

inside the energy tunnels is subject to a specific entry permit that is obtained through the 

Tunnel manager. 

 
Working with a visiting permit is only permitted in special and urgent 

situations. 3 Responsibilities 

The Chief Security Officer of Energiatunnelit is responsible for the application of these instructions. 

The host of a visit is responsible for the implementation of the instructions. The head of the 

Security unit and the personnel of the security company at the Helen Oy site are responsible for 
the monitoring of the activities specified in the instructions. The head of the Security unit is 

responsible for the updating of the instructions. 

 
The CSO and the tunnel manager have the right to refuse a visit to Energiatunnelit. 

4 Procedure 

4.1 Visiting application and visiting information 
 

Each visitor must be reported in advance by way of a visiting notification emailed to turva@helen.fi. 

The information of a visitor is provided by the host of the visitor, or a person authorized by the host 

before the arrival of the visitor. The host must have completed the tunnel safety training. The visiting 

notification may be approved by the head of the security unit or their substitute or the tunnel manager. 

 

Where personal data of visitors is requested, any questions pertaining to the necessity and use of 

the personal data must be answered with a reference to the decision (1/2011) of the Business 
security team regarding the security arrangements at Helen Oy, which pertains to the securing and 

monitoring of safety at Energiatunnelit. At the same time, it should be specified that any information 

provided will be treated confidentially. 

 
4.1 Energiatunnelit visiting application 

 
The appropriateness of the visit and the personal data of the visitors are verified and emailed to 

turva@helen.fi. You should submit your application no later than 3 days before the visit. The information 

included in the email pertaining to a visit by a single person / a group: 

 

- Date (DD.MM.YY) 

- Site to be visited 

- Brief explanation for the visit 

- Host and the telephone number of the host 

- Personal data of each visitor (Last name, First name, Company, Home country) 

The following procedures must particularly be taken into account during the drafting of the 

visiting application and the visit: 

- Each visitor must be reported in advance to the CSO / tunnel manager, with whom 
arrangements pertaining to the visit will be agreed where necessary. Both the CSO and the 

tunnel manager have the right to refuse a visit to Energiatunnelit. 
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- The arrival and departure of the visitors will be verified by a guard based on the 

report of the host of the visitor provided in the VIRVE network. The guard enters 

the information into the tunnel monitoring system. 
- Visitors are only allowed to move around at Energiatunnelit when accompanied and 

monitored by the host of the visitor or a person authorized by the host in writing. The host 

must have completed the tunnel safety training. The Helen Oy host may not leave visitors 

alone at any point of the visit. In general, photography inside the tunnels is prohibited. For 
media representative, photography will always be agreed separately. 

Visitors may not be left under the supervision of a subcontractor. 

 
4.3 Responsibilities of the host 

 
The host of a visit is responsible for the related arrangements. The host is responsible for ensuring the 

safety of the visitor and for their compliance with the provided instructions. For example, if a visit is 

made to a tunnel construction area, the host will also be responsible for the protective equipment of 

the visitor. 

 

The host is particularly responsible for the following aspect of a visit: 

 
- The appropriateness of the visit 

- Communication, scheduling, and space-related arrangements 

- Access right arrangements 

- Possible information security and occupational safety 

related matters 5 

Recordings 

Visiting applications are stored in the email system of Helen Oy and the visitor logs of 

Energiatunnelit are archived by the security company. Possible visual recordings will only be kept for 

30 days, after which time they will be written over. Visual materials will only be handed over with the 

permission of the CSO. 


