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I detta säkerhetsmeddelande beskrivs verksam-
heten vid kraftverket i Joensuu och de risker som 
är förknippade med verksamheten. I meddelandet 
presenteras säkerhetsåtgärder och instruktioner för 
att undvika och minimera skador i händelse av en 
olycka. Meddelandet hålls uppdaterat på  
Fortums webbplats.

Säkerheten har högsta prioritet på Fortum. Vi ser till 
att alla våra funktioner är säkra för våra medarbeta-
re, samarbetspartner, grannar och hela samhället. 
Säkerheten utvecklas systematiskt i alla Fortums 
funktioner och säkerheten är en viktig del av bola-
gets verksamhetsplanering. Vi följer kraven i lagar 
och bestämmelser i alla våra funktioner och vi ob-
serverar, bedömer och förstår riskerna. Vi använder 
oss dessutom av externa och interna besiktningar 

och revisioner för att aktivt förbättra verksamheten. 
Vi har ett tydligt mål: vi vill hela tiden förbättra vår 
verksamhet och säkerheten.

Kraftverket i Joensuu följer bestämmelserna i kemi-
kaliesäkerhetslagen och -förordningarna. För kraft-
verket har en handling över säkerhetsprinciperna 
samt detta säkerhetsmeddelande upprättats. I hand-
lingen över säkerhetsprinciperna finns en redogörel-
se över principerna för förebyggande av olyckor. 

Tillståndsansökningarna för anläggningarna har 
tillställts Säkerhets- och kemikalie verket (Tukes) 
som är tillsynsmyndighet. Tukes utför regelbundet 
periodiska besikt ningar av kraftverket i Joensuu.  
Tukes sen aste besiktning utfördes den 10 maj 2017. 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland har genom 
sitt be slut Nr 13/2012/1 av den 9 februari 2012 bevil-
jat Fortum Power and Heat Oy miljötillstånd för 
verksamheten vid Joensuu kraft verk. Tillståndet har 
preciserats och Regionförvaltningsverket i Östra 
Fin land har genom sitt beslut 26/2015/1 av den 13 maj 
2015 beviljat ändringstillstånd för verk samheten vid 
kraftverket. 

Fortum Power and Heat Oy:s hela verksamhet omfat-
tas av ett certifierat ledningssystem (ISO 14001, ISO 
9001 och OHSAS 18001). Systemet styr verkställandet 
av bolagets strategienliga mål när det gäller miljö, 
arbetssäkerhet, arbetshälsa och kvalitet i verksam-
heten och säkerställer att hanteringen av miljöfrågor 
ständigt utvecklas.

För mer information, se kontaktuppgifterna i slutet av meddelandet.

Säkerhetsmeddelande för 
Joensuu kraftverk

http://www.fortum.com/frontpage/se/?from=irene
www.fortum.com/fi
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Fortum Power and Heat Oy:s kraftverk i Joensuu är 
ett kraftvärmeverk (CHP+). Vid kraftverket produce-
ras dessutom biooljan Fortum OTSO® genom snabb 
pyrolys. Kraftverket drivs i huvudsak med träbasera-
de bränslen och frästorv som levereras till kraftver-
ket med landsvägstransport längs en separat bräns-
leväg. På kraftverket bränner man dessutom biogas 
som kommer från en närliggande avstjälpningsplats. 
Som reservbränsle används tung eldningsolja. Kyl-
vatten tas från Pielis älv och återförs till Iiksenjoki. 

Pumpstationen för kylvatten ligger vid Iiksenjokis 
strand.

Kraftverket har en inhemsk självcirkulerande vat-
tenrörspanna med förbränningstekniken bubblande 
fluidiserad bädd. Bränslet brinner på en bubblande 
sandbädd i pannan. Kraftverkets turbin är en rysktill-
verkad kombinerad mottrycksturbin och kondenstur-
bin med ångavtappning. Turbinen har en högtrycks-
del samt en lågtrycksdel försedd med en kondensor. 

Tung eldningsolja och den producerade biooljan 
lagras på ett cisternområde öster om kraftverket. 
På grund av dessa lager är Joensuu kraftverk en an-
läggning för vilken det krävs en handling över sä-
kerhetsprinciperna. Den producerade biooljan, 
Fortum OTSO®, levereras till kunderna med lands-
vägstransport.

Grundläggande uppgifter 
om kraftverket

CHP+ HOB PyroHOB Totalt

Eleffekt 52 MW 52 MW

Fjärrvärmeeffekt 140 MW 30 MW 10 MW 180 MW

Biooljeproduktion 2 kg/s 2 kg/s

Huvudsakliga bränslen Trä, torv och biogas Trä och torv Fortum OTSO®

Reservbränsle Tung eldningsolja Lätt eldningsolja
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Farliga ämnen som hanteras  
på kraftverksområdet och deras
egenskaper

Kemikaliens  
namn

Användningsän-
damål

Maximimängd
i lager
(m3)

Farliga egenskaper Konsekvenser för hälsa  
och miljö

Identifiering och förebyggande  
av risker

Biooljan Fortum 
Otso®

som produceras 
genom

snabb pyrolys

Bioolja tillverkas 
som energibränsle 8000

H290 - Kan vara korrosivt för metaller.
H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det

kommer ner i luftvägarna.
H314 - Orsakar allvarliga frätskador  

på hud och ögon.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevan-
de organismer.

Bioolja är en sur brandfarlig 
vätska, varför den är skadlig 

för hälsa och miljö.

Kraftverket har bekämpningsberedskap och
-utrustning i händelse av olyckor.

Tung eldningsolja Stöd- och  
reservbränsle 4000

H332 - Skadligt vid inandning.
H350 - Kan orsaka cancer.

H361 - Misstänks kunna skada det ofödda
barnet.

H373 - Kan orsaka organskador genom lång
eller upprepad exponering.

H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organis-
mer med långtidseffekter.

EUH 066 - Upprepad kontakt

Olja är en brandfarlig  
vätska som är skadlig
för hälsa och miljö.

Vid hanteringen följs tillämpliga säkerhetsfö-
reskrifter.

Eventuella läckage hanteras kontrollerat på 
plats.

Kraftverket har bekämpningsberedskap och
-utrustning i händelse av olyckor.

Följande farliga kemikalier som är skadliga för hälsa och miljö utgör grunden för handlingen över säkerhetsprinciperna
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Säkerställande  
av säkerheten på
kraftverksområdet
På kraftverksområdet i Joensuu görs kontinuerligt
arbete för att förbättra säkerheten och hantera 
miljöriskerna. Anläggningarna är byggda i överens-
stämmelse med bl.a. brand- och räddnings-, mil-
jö- och kemikalieföreskrifterna samt föreskrifterna 
om tryckbärande anordningar. Anläggningarna är 
utrustade med högkvalitativa processtyrnings- och 
säkerhetssystem, som har visat sig tillförlitliga i 
drift. På kritiska platser på anläggningarna
finns automatiska detektorer som slår larm vid
brand samt olje- och gasläckage i ett så tidigt skede
som möjligt.

Utöver fungerande utrustning krävs det kompetent
personal. Fortum sätter särskild vikt vid säkerhets-
kompetensen hos den egna personalen och hos

entreprenörer som arbetar på kraftverksområdet. För
att få passerkort till området måste man genomgå
säkerhetsutbildning och avlägga ett säkerhetsprov.
De som arbetar på Fortums kraftverksområde måste
ha ett nationellt arbetssäkerhetskort och särskild 
kompetens som motsvarar arbetsuppgiften, till 
exempel certifikat för heta arbeten. För personalen 
ordnas regelbunden säkerhets- och miljöutbildning.

Verksamheten och säkerheten på anläggningarna
övervakas bl.a. genom regelbundna inspektioner 
som utförs av myndigheterna och Fortums egna 
experter. Brand- och kemikalieinspektioner samt re-
visioner i enlighet med det certifierade verksamhets-
systemet utförs regelbundet på anläggningarna. Bl.a. 
säkerhetsrevisioner och bedömningar av pannan-

läggningens risker har gjorts separat. Därtill har ett 
explosionsskyddsdokument (ATEX) och en handling 
över säkerhetsprinciperna upprättats.

För området har det gjorts upp en intern räddnings-
plan med konkreta instruktioner om hur man ska 
agera i händelse av fara. Man strävar efter att före-
bygga de risksituationer som identifierats vid riska-
nalyser, men med tanke på eventuella olyckor har det 
också gjorts upp räddningsplaner. På kraftverksom-
rådet finns en brand- och räddningsgrupp som övar 
regelbundet.
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Agerande i händelse  
av olycka
Utifrån de gjorda riskbedömningarna anses risken
för en storolycka på Joensuu kraftverk vara mycket
liten, men det går inte att utesluta risken för allvarli-
ga olyckor helt.

En brand på kraftverket eller cisternområdet är en
olycksrisk som kan medföra fara utanför kraftverks-
området. Följderna av en eventuell brand riktar sig
närmast till kraftverksområdet. Sot och rök som
uppstår vid en brand kan orsaka fara för människor
och miljö utanför området. I denna typ av situationer

kan det vara nödvändigt att begränsa tillträdet till
närområdet. Om en olycka kan medföra fara utanför
kraftverksområdet spärrar räddningsverket av risk-
området och ger nödvändiga instruktioner till dem 
som är bosatta i närområdet.

Viktig information med tanke på befolkningens
säkerhet samt handlingsinstruktioner vid en even-
tuell olycka finns på Norra Karelens räddningsverks 
webbplats http://www.pkpelastuslaitos.fi/
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En handling över säkerhetsprinciperna har upprättats
enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga
kemikalier och explosiva varor 390/2005 och statsrådets
förordning om övervakning av hanteringen och
upplagringen av farliga kemikalier 855/2012. Handlingen
över säkerhetsprinciperna finns till påseende
på kraftverket.

Fortum Power and Heat Oy
Joensuu kraftverk
Postadress: PB 369, 80101 Joensuu
Besöksadress: Iiksenvaarantie 2, 80260 Joensuu
Tfn +358 10 45111

Mer information lämnas vid behov av
Tero Mäntylä
Head of Production
+358407056452
tero.mantyla@fortum.com

Kontaktuppgifter


