Huutokosken varavoimalaitoksen turvallisuus edote

Tässä turvallisuus edo eessa käydään läpi Fingridin
Huutokosken varavoimalaitoksella suuronne omuuden vaaraa aiheu avat kemikaalit sekä varautuminen
mahdollisiin suuronne omuus lanteisiin. Tiedote on
laadi u asetuksen 685/2015 perusteella, koska laitoksen kemikaalien käy ö luokitellaan kevytpol oöljyn
(10 200 t) vuoksi laajami aiseksi. Tämä edote pidetään ajan tasalla Fingridin ne sivuilla.
Fingridille työntekijöiden ja ympäristön turvallisuus on
ensisijaisen tärkeää. Tiedostamme myös toimintamme
yhteiskunnallisen vastuun. Siksi Fingridin varavoimalaitoksilla suuronne omuuksien riski on minimoitu erilaisilla teknisillä ratkaisuilla sekä henkilökunnan koulutuksella ja ohjeistuksella. Turvallisuu a kehitetään jatkuvas esimerkiksi säännöllisten riskiarvioiden ja sisäisten auditoin en avulla. Tavoi eeksemme olemme
ase aneet 0 tapaturmaa ja tavoi een saavu amista
seurataan jatkuvalla vaara lanneraportoinnilla.
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Toiminnanharjoi aja
Fingrid Oyj on Suomen kantaverkkoyh ö, joka vastaa
sähkönsiirrosta kantaverkossa. Siirrämme sähköä joka
hetki tuo ajilta jakeluverkko- ja teollisuusyrityksille ja
huolehdimme sähkönsiirron ulkomaanyhteyksistä. Lisäksi edistämme sähkömarkkinoiden toimintaa pitämällä siirtoyhteydet sopivina eri maiden välillä.

Laitoksen toiminta
Huutokosken varavoimalaitos on kaasuturbiinivoimalaitos, joka käsi ää kuusi erillistä kaasuturbiiniyksikköä.
Kaasuturbiinit toimivat nopeana häiriöreservinä lanteissa, joissa sähkönjakelu on uha una poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, esimerkiksi suuren sähköntuotantolaitoksen tai päävoimansiirtoverkon vakavan
häiriön takia. Huutokosken varavoimalaitoksen käy öaika on yleensä noin 10-20 tun a vuodessa. Laitosta
koekäytetään toiminnan varmistamiseksi lyhyen aikaa
noin kuuden viikon välein.
Varavoimalaitoskokonaisuuteen kuuluvat kiinteistöllä
sijaitsevat kuusi sähköteholtaan 30 MW ja pol oaineteholtaan 105 MW kaasuturbiiniyksikköä rakennuksineen, kolme 4000 m³ pol oainesäiliötä, pol oainepumppaamo putkistoineen, palovesipumppaamo vesi-
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valelujärjestelmineen, päämuuntaja varusteineen ja
suojalai eineen sekä kymmenen omakäy ömuuntajaa. Laitosta valvotaan 24/7 Fingridin kantaverkkokeskuksesta ja paikallinen käy ö ja kunnossapito on ulkoiste u palveluntoimi ajalle.
Laitoksen lupahakemus on toimite u asianmukaises
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES). TUKES suori aa laitoksen määräaikaistarkastukset säännöllises
ja edellinen tarkastus teh in 26.9.2014.

Suuronne omuuksien ennaltaehkäisy ja niihin varautuminen
Laitokselle on tehty ulkopuolisen konsul n toimesta
riskiarvio, jonka perusteella suurimmiksi onne omuusriskeiksi on tode u tulipalo ja öljyvuoto. Riskit on minimoitu erilaisilla teknisillä ratkaisuilla sekä henkilökunnan koulutuksella ja ohjeistuksella.
Laitokselle on tehty Val oneuvoston asetuksen
(685/2015) mukainen sisäinen pelastussuunnitelma
sekä toimintaperiaateasiakirja, jossa selostetaan Fingridin periaa eet suuronne omuuksien ehkäisyssä. Sisäinen pelastussuunnitelma taas sisältää toimintaohjeet
erilaisten onne omuus lanteiden varalle. Lisäksi laitokselle on tehty Val oneuvoston asetuksen
(249/2014) mukainen öljyntorjuntasuunnitelma ja
ATEX-direk ivien mukainen räjähdyssuojausasiakirja.
Vaaralliset ominaisuudet
H226 - Sy yvä neste ja höyry.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan
hengitysteihin.
H315 - Ärsy ää ihoa.
H332 - Haitallista hengite ynä
H351 - Epäillään aiheu avan syöpää
H373 - Saa aa vahingoi aa elimiä
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia hai avaikutuksia
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan
hengitysteihin
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia hai avaikutuksia.
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Tulipalo
Voimalaitos on suoja u automaa sella paloilmoi njärjestelmällä. Hälytykset väli yvät suoraan hätäkeskukseen, sekä Fingridin 24/7 miehite yyn kantaverkkokeskukseen.
Tulipalo aiheu aa vaaran varavoimalaitoksen lisäksi
lähimetsälle ja sähköasemalle. Jos palo saadaan hallintaan, eikä tuli leviä, tulipalon vaarat rajoi uvat ympäristön kannalta pol oaineen palamisesta aiheutuviin
suuriin kertapäästöihin sekä laskeumana lähimetsään.
Säiliöpalon sa uessa tuulen puhaltaessa voimalaitosalueen pohjoispuolella kulkevaa rataa päin, on mahdollista, e ei radalla voida savun takia liikennöidä. Jos palonsammutusvesi uhkaa tulvia suojavallin yli, ohjataan
se laitoksen pidätysaltaaseen.

Öljyvuoto
Laitos on varuste u ka avas vuotoilmaisimilla, joiden
hälytykset ohjautuvat paitsi laitoksen valvomoon myös
Fingridin 24/7 miehite yyn kantaverkkokeskukseen.
Laitoksen viemäröin järjestelmä on rakenne u siten,
e ä vuoto lanteessa vuodon pääsy ton n ulkopuolelle
pystytään estämään sulkemalla ton n rajalla sijaitseva
vesitysven ili. Laitokselle on tehty erillinen öljyntorjuntasuunnitelma ja laitoksella varastoidaan imeytystarvikkeita mahdollisten vuotojen varalta.

Yhteistyö pelastustoimen kanssa
Laitoksella järjestetään vähintään kolmen vuoden välein yhteisharjoitukset pelastuslaitoksen kanssa. Niissä
harjoitellaan esimerkiksi muuntajapalon sammu amista ja öljyuoto lanteessa toimimista.

Toimintaohjeet suuronne omuus lanteessa
Fingridin Huutokosken varavoimalaitoksella tapahtuva
onne omuus ei todennäköises aiheuta vaaraa ympäristölle tai lähistön asutukselle. Jos onne omuus voi
aiheu aa vaaraa laitosalueen ulkopuolelle, pelastuslaitos eristää vaara-alueen ja antaa tarvi avan ohjeistuksen lähialueen asukkaille. Tarvi aessa voidaan antaa
myös yleinen vaaramerkki tai vaara edote. Yleinen
vaaramerkki on yhden minuu n pituinen nouseva äänimerkki (pituus 7 sekun a) ja laskeva äänimerkki (pituus
7 sekun a)
Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin:
∂

Siirry sisälle. Pysy sisällä

∂

Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto

∂

Avaa radio ja odota rauhallises ohjeita

∂

Vältä puhelimen käy öä e eivät linjat tukkeudu

∂

Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta e et joutuisi vaaraan matkalla

Lisää ohjeita suuronne omuus lanteessa toimimiseen
löytyy pelastustoimen ne sivuilta.

Lisä edot
Ja lisä etoja antaa tarvi aessa yritysturvallisuuspäällikkö Vesa Syrjälä:
vesa.syrjala@ﬁngrid.ﬁ
0403520006
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