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Naantalin voimalaitoksen turvallisuustiedote
Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Turun Seudun
Energiantuotanto Oy:n (TSE) omistaman Naantalin
voimalaitoksen toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.
TSE:lla on Turku Energian kanssa Naantalin
voimalaitosta koskeva käyttö- ja
kunnossapitosopimus, jonka mukaisesti Turku Energia
vastaa laitoksen käytöstä ja sen turvallisuudesta.
Tiedotteessa on esitetty turvallisuustoimenpiteet ja
toimintaohjeet mahdollisessa
onnettomuustilanteessa vahinkojen välttämiseksi ja
minimoimiseksi.
Tiedote pidetään ajan tasalla TSE:n ja Turku Energian
internet-sivuilla. Varmistamme kaikessa
toiminnassamme, että kaikki toimintamme on
turvallista työntekijöillemme, kumppaneillemme,
naapureillemme ja koko yhteiskunnalle.

Turvallisuus on TSE:llä ykkösasia. TSE noudattaa
toiminnassaan lakien ja määräysten asettamia
vaatimuksia ja havainnoi, arvioi ja ymmärtää riskit.
Naantalin laitoksen turvallisuudesta vastaava Turku
Energia käyttää säännöllisesti ja aktiivisesti ulkoisia ja
sisäisiä tarkastuksia ja auditointia toiminnan ja
turvallisuuden edelleen parantamiseksi. Turku Energian
tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Naantalin voimalaitos noudattaa
kemikaaliturvallisuuslain ja -asetusten määräyksiä.
Laitoksesta on laadittu toimintaperiaateasiakirja sekä
tämä turvallisuustiedote. Toimintaperiaateasiakirjassa
selostetaan periaatteet, miten ehkäistään
onnettomuuksia.

Laitosten lupahakemukset on toimitettu valvovana
viranomaisena toimivalle Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolle (Tukes). Tukes tekee säännöllisesti
määräaikaistarkastuksia Naantalin voimalaitoksella.
Edellinen Tukesin suorittama tarkastus on tehty
29.6.2017.

Perustiedot voimalaitoksesta
Naantalin voimalaitos tuottaa sähköä, kaukolämpöä
ja prosessihöyryä. Laitos käsittää kolme
kivihiilikattilaa (NA1, NA2,NA3) sekä yhden
monipolttoaineyksikön (NA4).
Na1 tuotannollinen käyttö aloitettiin vuonna 1960,
NA2 1964 ja NA3 1972. Kunkin yksikön
polttoaineteho on 315 MW ja sähköteho 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.
Yksikkökohtaisen prosessihöyryn maksimiteho on
noin 60 MW ja sen tuotanto pienentää vastaavasti
kaukolämmön maksimitehoa.
Lisäksi laitoksella on kaksi sähköhöyrykattilaa, joiden
yhteinen höyryteho on 65 MW.

Na4-voimalaitosyksikön tuotannollinen käyttö alkoi
joulukuussa 2017. Na4 on tyypiltään
monipolttoainelaitos, jonka polttoaineteho on 424
MW. Laitos tuottaa kaukolämpöä 200 MW ja höyryä
50 MW.
Vuonna 2019 yksiköllä otetaan käyttöön
savukaasulauhdutin. Siinä savukaasujen lämpöä
siirretään kaukolämpöveteen enimmillään 60 MW:n
teholla.

Naantalin voimalaitoksen omistaa Turun Seudun
Energiantuotanto Oy (TSE), joka on solminut käyttöja kunnossapitosopimuksen Turku Energian kanssa.

Perustiedot voimalaitoksesta
Voimalaitoksen sertifikaatit ja ympäristölupa
ISO 9001:2015
ISO14001:2015
OHSAS 18001:2007
Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin Voimalaitoksen ympäristölupa: päätös ESAVI/18012/2018.
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Voimalaitosalueella käsiteltävien
vaarallisten aineiden ominaisuuksia
KEMIKAALI

VÄKEVYYS

VAARALUOKKA JA KATEGORIA

VAARALAUSEKKEET

VARASTO

KÄYTTÖKOHDE

Raskaspolttoöljy

H332 Haitallista nieltynä
H350 Saattaa aiheuttaa syöpää
H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä
H373 Saattaa vahingoittaa elimiä
pitkäaikaisessa ja toistuvassa altistumisessa
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille,
pitkäaikaisia haittavaikutuksia

1500 t

Polttoaine

Kevyt polttoöljy / diesel

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 altistumisessa
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia
haittavaikutuksia

102 t

Polttoaine

Vety

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

0,1 t

Generaattorin jäähdytys

Voimalaitosalueella käsiteltävien
vaarallisten aineiden ominaisuuksia
KEMIKAALI

VÄKEVYYS

Nestemäinen kloori

Hydratsiini

VAARALUOKKA JA KATEGORIA

VAARALAUSEKKEET

VARASTO

H270 Aiheuttaa tulipalon vaaran tai edistää
tulipaloa; hapettava
H331 Myrkyllistä hengitettynä
H315 - Ärsyttää ihoa
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden
ärsytystä
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille

35 %

H302 Haitallista nieltynä
H311 + H331 Myrkyllistä joutuessaan iholle tai
hengitettynä
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä
vaurioittavaa
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
H350 Saattaa aiheuttaa syöpää
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille,
pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

KÄYTTÖKOHDE
Merivesijärjestelmän
puhdistus, noin kerran
vuodessa

0,8 t

Hapen poisto säilönnässä

Voimalaitosalueella käsiteltävien
vaarallisten aineiden ominaisuuksia
KEMIKAALI

VÄKEVYYS

Rikkihappo

VAARALUOKKA JA KATEGORIA

VAARALAUSEKKEET

VARASTO

KÄYTTÖKOHDE

98%

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä
vaurioittavaa

57 t

Veden valmistus

Natriumhydroksidi eli lipeä

48%

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä
vaurioittavaa
H290 Voi syövyttää metalleja

130 t

Veden valmistus
Savukaasulauhdutin

Ammoniakkivesi

24,5%

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä
vaurioittavaa
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden
ärsytystä
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia
haittavaikutuksia

126 t

Savukaasujen
typenpoisto
Vesi-höyrypiirin pHsäätö

Turvallisuuden varmistaminen
voimalaitosalueella
Naantalin voimalaitoksen voimalaitosalueella
paneudutaan jatkuvasti turvallisuuden parantamiseen
ja ympäristöön kohdistuvien riskien hallintaan.
Voimalaitokset on rakennettu mm. palo- ja pelastus-,
ympäristö-, kemikaali- sekä painelaitemääräysten
mukaisesti. Laitokset on varustettu laadukkailla
prosessinohjaus- ja varojärjestelmillä, jotka ovat
osoittautuneet käytössä luotettaviksi. Voimalaitoksilla
on jatkuvatoimiset ilmaisimet kriittisissä paikoissa
tulipalojen sekä öljy- ja kaasuvuotojen
havaitsemiseksi mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa.
TSE ja Turku Energia kiinnittävät erityistä huomiota
oman henkilöstönsä ja voimalaitosalueella toimivien
urakoitsijoiden turvallisuusosaamiseen.
Voimalaitosalueelle oikeuttavan kulkuluvan
saamiseksi on suoritettava turvallisuuskoulutus ja
läpäistävä turvallisuustentti.

TSE:n laitosalueella työskenteleviltä vaaditaan
valtakunnallinen työturvallisuuskortti ja työtehtävän
mukaiset pätevyydet, esimerkiksi tulityökortti.
Alueella työskenteleviltä kumppaniyrityksiltä
odotetaan säännöllistä turvallisuuskoulutusta
henkilöstölleen.
Voimalaitosten toimintaa ja turvallisuutta valvotaan
mm. viranomaisten ja TSE:n ja Turku Energian omien
asiantuntijoiden tekemillä säännöllisillä
tarkastuskäynneillä. Voimalaitoksilla tehdään
säännöllisesti palo- ja kemikaalitarkastuksia sekä
sertifioidun toimintajärjestelmän 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
vaaratilanteessa. Tehtyjen riskianalyysien perusteella
tunnistetut vaaratilanteet pyritään pääsääntöisesti
ehkäisemään ennalta, mutta myös mahdollisten
onnettomuustilanteiden varalta on laadittu
pelastussuunnitelmat. Voimalaitosalueella toimii
palo- ja pelastusryhmä, joka harjoittelee
säännöllisesti.

Toiminta onnettomuustilanteessa
Tehtyjen riskiarviointien perusteella
suuronnettomuuden vaaraa pidetään Naantalin
voimalaitoksella erittäin pienenä, mutta vakavien
onnettomuuksien mahdollisuutta ei voida kokonaan
sulkea pois.
Laitosalueen ulkopuolelle vaikuttavan
onnettomuuden vaaran voi aiheuttaa tulipalo
laitoksella. Mahdollisen onnettomuuden seuraukset
kohdistuvat lähinnä laitosalueeseen. Alueen
ulkopuolelle vaaraa ihmisille ja ympäristölle voi
aiheuttaa tulipalossa muodostuva noki ja savu.
Tällaisissa tilanteissa liikkumista lähialueella voidaan
joutua rajoittamaan.

Jos onnettomuus voi aiheuttaa vaaraa laitosalueen
ulkopuolella, pelastuslaitos eristää vaara-alueen ja
antaa tarvittavan ohjeistuksen lähialueen asukkaille.
Lähialueen väestön turvallisuuden kannalta keskeiset
tiedot sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteessa
ovat saatavilla pelastuslaitoksen internet-sivuilta
http://www.vspelastus.fi/.

Yhteystiedot
Kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 ja vaarallisten kemikaalien
teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun asetuksen
855/2012 mukainen toimintaperiaateasiakirja on tehty ja se on
yleisön nähtävillä voimalaitoksella.
Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Toimitusjohtaja Maija Henell
Turun Seudun Energiantuotanto Oy
puh. 044 723 7152
maija.henell@tset.fi
Turvallisuuspäällikkö
Veli-Pekka Kervinen
Turku Energia
puh. 050 5573 497
veli-pekka.kervinen@turkuenergia.fi

