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Yleistä
Tällä turvallisuustiedotteella kuvataan Hyvinkään Lämpövoima Oy:n Sahanmäen lämpökeskuksen toimintaa ja
toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia suuronnettomuusvaaroja.
Sahanmäen lämpökeskus on vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnan asetuksen (VNa 685/
2012) mukaisesti vaarallisten kemikaalien laajamittaista toimintaa harjoittava laitos. Hyvinkään Lämpövoima Oy
noudattaa toiminnassaan kemikaalien teolliseen käsittelyyn ja varastointiin liittyvää lainsäädäntöä
(kemikaaliturvallisuuslaki ja -asetukset). Lämpökeskuksen toiminnalle on haettu Turvallisuus ja -kemikaaliviraston
(Tukes) lupa ja Tukes valvoo tuotantolaitoksen toimintaa säännöllisesti. Viimeisin määräaikaistarkastus oli
23.9.2015.
Toiminnan kuvaus
Hyvinkään Lämpövoima tuottaa kaukolämpöverkkoon lämpöenergiaa. Pääasiallinen tuotantoyksikkö on
Sahanmäen kattilalaitos, jossa energia tuotetaan kuudella kuumavesikattilalla. Kattiloiden polttoaineina on
maakaasu, kevyt polttoöljy, sekä yhdellä kattilalla biokaasu.
Laitoksen toiminnasta aiheutuvia vaaroja on kartoitettu säännöllisesti päivitettävillä riskien arvioinneilla.
Toimintaperiaateasiakirjassa on kuvattu onnettomuuksien ehkäisemisen periaatteet ja pelastussuunnitelmassa on
esitetty varautuminen mahdollisiin onnettomuuksiin. Vaarallisten kemikaalien käytölle on nimetty vastuuhenkilö.
Yrityksellä on sertifioitu Ympäristö- ja Laatupolitiikka (ISO 9001, ISO 14001).
Vaaralliset kemikaalit
Lämpökeskusalueella suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat kemikaalit on esitetty seuraavassa taulukossa.
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Toiminta onnettomuustilanteessa
Laitosalueen riskin arviointien perusteella suuonnettomuuden vaara lämpökeskuksella on erittäin pieni. Säiliöpalon
lämpösäteilyn ja maakaasuvuodon vaikutukset rajoittuvat pääasiallisesti laitosalueelle. Säiliöpalotilanteessa
savukaasuja voi levitä laitosalueen ulkopuolelle, jolloin liikkumista lähialueella voidaan joutua rajoittamaan. Jos
onnettomuus voi aiheuttaa vaaraa laitosalueen ulkopuolelle, pelastuslaitos eristää vaara-alueen ja antaa
tarvittavan ohjeistuksen lähialueen asukkaille. Yleistä vaaramerkkiä käytetään tilanteissa, joissa ulkona olevat
ihmiset voivat altistua terveydelle haitallisille pitoisuuksille. Kuultuasi yleisen vaaramerkin, suojaudu sisälle ja toimi
seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Yleisen vaaramerkin kuullessasi:
· Siirry sisälle. Pysy sisällä.
· Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.
· Avaa radio ja/tai televisio saadaksesi lisätietoa. Toimi
viranomaisten antamien ohjeiden mukaan.
· Vältä puhelimen käyttöä, jotta linjat eivät tukkeutuisi.
· Älä poistu alueelta tai lähde ulos ennen kuin viranomaiset ovat
antaneet siihen luvan. Vaara ohi merkki on minuutin mittainen
tasainen äänimerkki, joka kertoo uhan tai vaaran olevan ohi.
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