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TURVALLISUUSTIEDOTE YLEISÖLLE 

1. Toiminnanharjoittajan tiedot

Heinolan voimalaitos: Yrityksen päätoimipaikka: 

Adven Oy, Heinolan voimalaitos Adven Oy 

Vuorikatu 24 C Karhumäenkuja 2 

18130 Heinola 01510 Vantaa 

2. Laitoksen toiminnan kuvaus

Höyrylaitoksen tehtävänä on tuottaa alueella toimiville teollisuuslaitoksille (Suomen 

Kuitulevy Oy, Stora Enso, UPM) höyryenergiaa. Höyrylaitoksen kokonaisteho on 66,8 

MW. Laitoksen pääpolttoaineena on puuperäinen biopolttoaine ja tehtaan prosessin ylit-

teenä jäänyt puupöly. Laitoksen varapolttoaineena on nestekaasu sekä kevyt polttoöljy. 

Laitoksen pääkattilassa on kuormapoltin, jota käytetään käynnistykseen ja tukipolttoon. 

Laitoksen automaatio mahdollistaa jaksottaisen käytön valvonnan. Laitoksen toimintaa 

voidaan valvoa ja ohjata etäohjauksella ympäri vuorokauden Adven Oy:n keskusvalvo-

mosta, jossa on 24/7 miehitys. 

Yrityksen laatu -, ympäristö - sekä työterveys ja turvallisuusjärjestelmät on sertifioitu 

(ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001) ja niitä auditoidaan säännöllisin välein. Yrityk-

sen toiminnan perusteena on häiriötön ja turvallinen energian tuotanto asiakkaan tar-

peisiin sekä turvallisuuden jatkuva parantaminen.  

3. Laitoksen vastuuhenkilöt

Vastuualue Henkilö Puhelin 

Toimintaperiaatteista vastaava henkilö Jari Heikkilä 050 4543 739 

Kemikaalien käytönvalvoja Matias Lipsanen 050 3741 010 

Kemikaalien käytön varavalvoja Aki Sivula 045 3434 055 

Nestekaasun käytönvalvoja Matias Lipsanen 050 3741 010 

Kattilalaitoksen käytön valvoja Antti Koski 040 7436 332

Kattilalaitoksen käytön varavalvoja Marko Metsävainio 040 8684 022

Räjähdyssuojauksesta vastaava henkilö Matias Lipsanen 050 3741 010 

Suojelujohtaja ja suojeluvastaava Matias Lipsanen 050 3741 010 

Alueellinen palopäällikkö (Päijät-Hämeen 

pelastuslaitos) 

Tapani Lehtinen 044 0773 127 

Onnettomuuksien, tapaturmien ja läheltä 

piti -tilanteiden tutkinta, työsuojelupäällikkö 

Johanna Jussila 050 5650 772 

Advenin vastuuhenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etuni-

mi.sukunimi@adven.com. 

mailto:etunimi.sukunimi@adven.com
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4. Lakisääteiset vaatimukset ja luvat

Toiminnassa on huomioitu Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turval-

lisuudesta (390/2005), Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja 

varastoinnin valvonnasta (685/2015), Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien 

teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012) ja Valtioneu-

voston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012). Toiminnalle 

on haettu TUKES:n lupa ja lupapäätös on annettu 18.1.2016, diaarinro. 

6042/342/2015. Lupäpäätös on nähtävillä TUKES:n verkkosivuilla. TUKES on tarkasta-

nut laitoksen 12.2.2016 ja tarkastuksen myötä antanut luvan nestekaasun käytölle ja 

varastoinnille.  

Adven Oy on laatinut toimintaperiaateasiakirjan Heinolan laitokselle, koska laitoksen 

vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi luokitellaan laajamittaiseksi ja toiminta-

periaateasiakirjaa edellyttäväksi VNa 685/2015 mukaisesti. Toimintaperiaateasiakirjas-

sa selostetaan toimintaperiaatteet tunnistettujen onnettomuusvaarojen ehkäisemiseksi. 

Toimintaperiaateasiakirja on esitetty TUKES:lle laitoksen tarkastuksen yhteydessä. 

Toimintaperiaateasiakirja on nähtävillä Advenin Heinolan laitoksella sekä päätoimipai-

kassa Vantaalla, osoitetiedot ja lisätietoja antavat henkilöt on esitetty tiedotteen koh-

dissa 1 ja 3. 

Laitoksella on lisäksi Aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa. Laitokselle on laa-

dittu myös pelastussuunnitelma sekä KTMp 953/1999:n mukainen kattilalaitoksen vaa-

ran arviointi.  

5. Vaaraa aiheuttavat kemikaalit laitoksella

Laitoksen merkittävimmät vaaraa aiheuttavat kemikaalit ovat polttoaineina käytetyt 

nestekaasu ja kevyt polttoöljy. Nestekaasu luokitellaan erittäin helposti syttyväksi kaa-

suksi ja sitä varastoidaan laitoksella enintään 100 t. Kevyt polttoöljy puolestaan on luo-

kiteltu helposti syttyväksi nesteeksi, joka aiheuttaa myös terveysvaaroja nieltynä, hen-

gitettynä tai joutuessaan iholle sekä on myrkyllistä vesieliöille. Kevyen polttoöljyn mak-

simimäärä laitoksella on 300 t.  

Kemikaali Luokitus Max.määrä 

(t) 

Nestekaasu (polttoaine) Flam. Gas 1, H220 100 

Kevyt polttoöljy (polttoai-

ne) 

Flam. Liq. 3, H226;   

Aquatic Chronic 2, H411;   

Acute Tox. 4, H332; Asp. Tox. 1, H304; Carc.  

2, H351; Skin Irrit. 2, H315; STOT RE 2, H373; 

300 
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6. Onnettomuustilanteisiin varautuminen

Laitoksen suurimmat onnettomuusvaarat liittyvät öljyn ja nestekaasun varastointiin, 

kattilalaitoksilla mahdollisesti tapahtuvaan tulipesäräjähdykseen ja/tai laitosalueella 

sattuvaan kiinteän polttoaineen tulipaloon.  

Nestekaasuonnettomuuden todennäköisyys on todettu hyvin epätodennäköiseksi. Mer-

kittävimmäksi riskiksi arvioidaan nestekaasuvuoto säiliön täyttötilanteessa. Tällaisessa 

tapauksessa arvioitu kaasun syttyminen voi aiheuttaa lämpösäteilyä ja ylipainetta. 

Lämpösäteityn tehotiheys 3 kW/m2 ulottuu laskelmien mukaan 21 m päähän pistolie-

kistä tuulennopeudella 5 m/s ja vastaavasti 5 kPa:n ylipaine 43 m etäisyydelle.  

Nestekaasusäiliöiden täyttötilanteeseen liittyvässä onnettomuustilanteessa, jossa säiliö-

auton tankkausletkusta purkautuu nestemäistä nestekaasu, vaara-alueen säde on 21 

metriä ja pelastuslaitoksen eristämä alue 60 metriä. Täyttötilanteeseen liittyvä onnet-

tomuus ei vaikuta suoranaisesti tuotantolaitoksen ulkopuoliseen toimintaan. 

Öljysäiliö sijaitsee voimalaitoksen toisella puolella kuin nestekaasusäiliö. Voimalaitoksen 

öljysäiliö on omassa vallitilassa, joka on yli kaksinkertainen säilön tilavuuteen nähden. 

Laitosalueen kevytöljysäiliön säiliöpalo saattaa edellyttää läheisten tehdasalueiden eva-

kuointia, sekä lähialueen eristämistä liikenteeltä. Laitoksen alueen ulkopuolisia evaku-

ointitoimenpiteitä johtaa tarvittaessa pelastuslaitos yhdessä poliisin kanssa. 

Edellä kuvattujen onnettomuuksien vaikutukset eivät tehtyjen selvitysten mukaan ulotu 

voimalaitosalueen ulkopuolelle. Laitos sijaitsee teollisuusalueella.  




