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Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Turun 
Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) omistaman 
Naantalin voimalaitoksen toiminnasta aiheutuvia 
vaaratekijöitä. TSE:n ja Fortumin välillä on käyttö- 
ja kunnossapitosopimus, jonka mukaisesti Fortum 
vastaa laitoksen käytöstä ja sen turvallisuudesta. Tie-
dotteessa on esitetty turvallisuustoimenpiteet ja toi-
mintaohjeet mahdollisessa onnettomuustilanteessa 
vahinkojen välttämiseksi ja minimoimiseksi. Tiedote 
pidetään ajan tasalla Fortumin internet-sivuilla.

Turvallisuus on Fortumille ensiarvoisen tärkeä asia.
Pidämme huolen siitä, että kaikki toimintomme ovat
turvallisia työntekijöillemme, kumppaneillemme,
naapureillemme ja koko yhteiskunnalle. Turvalli-
suutta kehitetään järjestelmällisesti kaikissa For-

tumin toiminnoissa ja se on olennainen osa yhtiön 
liiketoimintasuunnittelua. Noudatamme lakien ja 
määräysten asettamia vaatimuksia kaikissa toimin-
noissamme ja havainnoimme, arvioimme ja ymmär-
rämme riskit. Käytämme lisäksi ulkoisia ja sisäisiä 
tarkastuksia ja auditointia aktiivisesti toiminnan 
parantamiseksi. Tavoitteemme on selvä: haluamme 
parantaa toimintaamme ja turvallisuutta jatkuvasti.

Naantalin voimalaitos noudattaa kemikaaliturvalli-
suuslain ja -asetusten määräyksiä. Laitoksesta on
laadittu toimintaperiaateasiakirja sekä tämä turval-
lisuustiedote. Toimintaperiaateasiakirjassa seloste-
taan periaatteet, miten ehkäistään onnettomuuksia.

Laitosten lupahakemukset on toimitettu valvovana
viranomaisena toimivalle Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirastolle (Tukes). Tukes tekee säännöllisesti 
määräaikaistarkastuksia Naantalin voimalaitoksella. 
Edelliset Tukesin suorittamat tarkastukset on tehty 
29.6.2017.

Naantalin 
voimalaitoksen 
turvallisuustiedote

Lisätietoja varten yhteystiedot ovat tiedotteen lopussa.

www.fortum.com/fi
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Naantalin voimalaitos tuottaa sähköä, kaukolämpöä ja prosessihöyryä. Laitos käsittää 
kolme kivihiilikattilaa (NA1, NA2,NA3), joista jokaisen polttoaineteho on 315 MW. Na1 
tuotannollinen käyttö aloitettiin vuonna 1960, NA2 1964 ja NA3 1972. Kunkin yksikön 
sähköteho on 40–125 MW tuotantotavasta riippuen.

Yksiköiden maksimisähkötehot saadaan lauhdesähkön tuotannossa. Yksikön NA1 
sähköteho on vastapainekäytössä noin 65 MW, jolloin samanaikaisesti tuotetaan 
kaukolämpöä 40 MW ja korkeapaineista prosessihöyryä 60 MW. Yksiköillä NA2 ja NA3 
voidaan tuottaa samanaikaisesti kaukolämpöä ja prosessihöyryä 185 MW:n ja sähköä 
70–80 MW:n teholla. Yksikkökohtaisenprosessihöyryn maksimiteho on noin 60 MW ja 
sen tuotanto pienentää vastaavasti kaukolämmön maksimitehoa. Sähköhöyrykattiloi-
den yhteinen höyryteho on 65 MW.

Alueella on aloitettu keväällä 2015 uuden voimalaitosyksikön (NA4) rakennustyöt. Uusi 
laitos on tyypiltään monipolttoainelaitos jonka polttoaineteho on 435 MW. Uuden lai-
toksen tuotannollisen käytön on suunniteltu alkavan lokakuussa 2017.

Voimalaitokset omistaa Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) joka on solminut 
käyttö- ja kunnossapitosopimuksen Fortum Power and Heat Oy:n kanssa.

Perustiedot voimalaitoksesta
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Perustiedot voimalaitoksesta

NA1 NA2 NA3

Sähköteho 125 123 123

Lämpöteho 40 174 174

Prosessihöyry 60 60 60

Pääpolttoaine Kivihiili Kivihiili Kivihiili

Varapolttoaine Polttoöljy Polttoöljy Polttoöljy

Voimalaitoksen sertifikaatit  
ja ympäristölupa 
 
ISO 9001:2008 
ISO14001:2004 
OHSAS 18001:2007

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin Voimalaitoksen Ympäristölupa    

Päätös: Nro 355/2015/1, Dnro ESAVI/9870/2014 (ei vielä lainvoimainen)  
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Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit 

KEMIKAALI Väkevyys Vaaraluokka ja kategoria Vaaralausekkeet Varasto Käyttökohde

Hydratsiini 35 % H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H311 - Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H331 - Myrkyllistä hengitettynä.
H302 - Haitallista nieltynä.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää.
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

0,8 t Hapen poisto säilönnässä.

Nestemäinen kloori
Ox. Gas 1, Liquef. Gas, Acute 
Tox. 2, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 
2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, 
Aquatic Chronic 1

H270 - Aiheuttaa tulipalon vaaran tai edistää tulipaloa; hapettava.
H280 - Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.
H330 - Tappavaa hengitettynä.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

6 t Merivesijärjestelmän  
puhdistus.

Voimalaitosalueella käsiteltävien 
vaarallisten aineiden ominaisuuksia
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Voimalaitosalueella käsiteltävien 
vaarallisten aineiden ominaisuuksia
Palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit

KEMIKAALI Väkevyys Vaaraluokka ja kategoria Vaaralausekkeet Varasto Käyttökohde

Raskaspolttoöljy Carc. 1B,
Aquatic  Chronic 3,
EUH066 

H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

1500 t Polttoaine

Kevyt polttoöljy / 
diesel

Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Acute Tox. 4
Casrc. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2

H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H332 - Haitallista hengitettynä.
H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää
H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altis-
tumisessa
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

102 t Polttoaine

Vety Flam. Gas 1
Compressed gas

H220 - Erittäin helposti syttyvä kaasu.
H280 - Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.

0,1 t Generaattorin jäähdytys



7 Turvallisuustiedote 1.6.2017.

Turvallisuuden 
varmistaminen 
voimalaitosalueella
Naantalin voimalaitoksen voimalaitosalueella pa-
neudutaan jatkuvasti turvallisuuden parantamiseen 
ja ympäristöön kohdistuvien riskien hallintaan. 
Voimalaitokset on rakennettu mm. palo- ja pelastus-, 
ympäristö-, kemikaali- sekä painelaitemääräysten 
mukaisesti. Laitokset on varustettu laadukkailla pro-
sessinohjaus- ja varojärjestelmillä, jotka ovat osoit-
tautuneet käytössä luotettaviksi. Voimalaitoksilla on 
jatkuvatoimiset ilmaisimet kriittisissä paikoissa tu-
lipalojen sekä öljy- ja kaasuvuotojen havaitsemiseksi 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Toimivien laitteiden lisäksi tarvitaan ammattitaitois-
ta henkilöstöä. Fortum kiinnittää erityistä huomiota 
oman henkilöstönsä ja voimalaitosalueella toimivien 
urakoitsijoiden turvallisuusosaamiseen. Voimalai-
tosalueelle oikeuttavan kulkuluvan saamiseksi on 
suoritettava turvallisuuskoulutus ja läpäistävä turval-
lisuustentti. Fortumin laitosalueella työskenteleviltä 
vaaditaan valtakunnallinen työturvallisuuskortti ja 
työtehtävän mukaiset pätevyydet, esimerkiksi tuli-

työkortti. Henkilöstölle järjestetään turvallisuus- ja 
ympäristökoulutusta säännöllisesti.

Voimalaitosten toimintaa ja turvallisuutta valvotaan 
mm. viranomaisten ja Fortumin omien asiantunti-
joiden tekemillä säännöllisillä tarkastuskäynneil-
lä. Voimalaitoksilla tehdään säännöllisesti palo- ja 
kemikaalitarkastuksia sekä sertifioidun toiminta-
järjestelmän edellyttämiä auditointeja. Erikseen on 
tehty mm. turvallisuusauditoinnit, kattilalaitosten 
vaaran arvioinnit ja laadittu räjähdyssuojausasiakirja 
(ATEX) sekä turvallisuusselvitys.

Alueelle on laadittu sisäinen pelastussuunnitelma, 
joka sisältää konkreettiset ohjeet toiminnasta vaa-
ratilanteessa. Tehtyjen riskianalyysien perusteella 
tunnistetut vaaratilanteet pyritään pääsääntöisesti 
ehkäisemään ennalta, mutta myös mahdollisten 
onnettomuustilanteiden varalta on laadittu pelas-
tussuunnitelmat. Voimalaitosalueella toimii palo- ja 
pelastusryhmä, joka harjoittelee säännöllisesti.
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Tehtyjen riskiarviointien perusteella suuronnetto-
muuden vaaraa pidetään Naantalin voimalaitoksella 
erittäin pienenä, mutta vakavien onnettomuuksien 
mahdollisuutta ei voida kokonaan sulkea pois. 

Laitosalueen ulkopuolelle vaikuttavan onnettomuu-
den vaaran voi  aiheuttaa tulipalo laitoksella. Mah-
dollisen onnettomuuden seuraukset kohdistuvat 
lähinnä laitosalueeseen. Alueen ulkopuolelle vaaraa 
ihmisille ja ympäristölle voi aiheuttaa tulipalossa 
muodostuva noki ja savu. Tällaisissa tilanteissa liik-
kumista lähialueella voidaan joutua rajoittamaan. 

Jos onnettomuus voi aiheuttaa vaaraa laitosalueen 
ulkopuolella,  
pelastuslaitos eristää vaara-alueen ja antaa tarvitta-
van ohjeistuksen lähialueen asukkaille. 

Lähialueen väestön turvallisuuden kannalta keskei-
set tiedot sekä toimintaohjeet onnettomuustilantees-
sa ovat saatavilla pelastuslaitoksen internet-sivuilta  
http://www.vspelastus.fi/.

Toiminta
onnettomuustilanteessa
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Kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 ja vaarallisten kemikaalien 
teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen 
855/2012 mukainen toimintaperiaateasiakirja  on tehty ja  
se on yleisön nähtävillä voimalaitoksella. 

Lisätietoja antaa tarvittaessa:
TSE Turun Seudun Energiantuotanto Oy
Satamatie 12, 21100 Naantali

Ari Anttila, voimalaitospäällikkö
puh. 0504542293
ari.anttila@fortum.com

Yhteystiedot


