
Naapurina   

Automaatio- 
uudistus

– Sivut 2–3

Fortum ja  
ilmastonmuutos

– Sivut 3–4

Vuosihuollot 
numeroina

– Sivu 3

ydinvoimala
Fortum Loviisan voimalaitos  |  2/2018

Fortum tähtää  
globaaleille 
markkinoille
Fortum on alkanut tarjota kierrätys- ja 
jätteidenkäsittelyosaamistaan globaaleille 
ydinlaitosten käytöstäpoistomarkkinoille. 
– Yhdistämme perinteiset kierrätys- ja 
jäteratkaisut, purkuteknologiat ja –
menetelmät Loviisan voimalaitoksella 
kertyneeseen ydinvoimaosaamiseemme, 
Fortum Nuclear Servicen Anni Jaarinen 
kertoo.
– Sivu 4

Hellekesä 
vaikutti 
voimalaitoksella
Viime kesän pitkään jatkuneiden hel-
teiden seurauksena merivesi lämpeni 
niin paljon, että Loviisan voimalai-
toksen molempien yksiköiden tehoa 
jouduttiin laskemaan tilapäisesti. 
Tapahtuma oli harvinainen, mutta ei 
ainutlaatuinen. 

– Sivu 3

Loviisan voimalaitoksen 
mittava automaatiouudistus 
saatiin onnistuneesti päätök-
seen vuosihuolloissa. 
– Työt sujuivat erinomaisesti. 
Suunniteltu aikataulu piti, sa-
moin budjetti, Site Manager 
Antti Kirssi kertoo.
Automaatiouudistukseen 
osallistui satoja Fortumin, 
Rolls-Roycen ja urakoitsijayri-
tysten asiantuntijoita. Se oli 
suurin yksittäinen projekti 
sitten voimalaitosten rakenta-
misen.
 – Sivu 2

Uudet  
automaatio-
järjestelmät 
nyt käytössä



Ydinvoimaa 
tarvitaan 
ilmastonmuutoksen 
vastaisessa 
taistelussa

Lokakuun alussa hallitustenvälinen 
ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi ra-
porttinsa ilmaston lämpenemisen rajoit-
tamisesta 1,5 asteeseen. Raportin viesti 
oli selkeä: koko maailman tulisi olla 
hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, 
energiasektorin vähennettävä päästöjä 
100 %:lla jo hyvissä ajoin ennen vuotta 
2050 ja uusiutuvan sähkön osuus on 
nostettava 70–85 %:iin. 

Raportissa todetaan myös suoraan, että 
ydinvoima on yksi keskeisimmistä ilmas-
tonmuutoksen ratkaisukeinoista. 

Elämme maailmassa, jossa energian 
tarve lisääntyy samalla kun ilmasto 
muuttuu kasvihuonekaasujen kasvavan 
määrän vuoksi. Vaikka viimeisten kym-
menen vuoden aikana aurinkosähkön 
ja tuulivoiman käyttö onkin lisääntynyt 
merkittävästi, tarvitaan niiden rinnalle 
vielä pitkään tuotantovaihteluiden vuok-
si vakaata ja tasaista ydinvoimaa sekä 
säädettävää vesivoimaa. 

Tällä hetkellä noin kolmasosa Suomen 
energiasta tuotetaan ydinvoimalla. 
Sen korvaaminen uusiutuvilla tuotan-
tomuodoilla ei tapahdu hetkessä. Me 
Fortumissa uskomme siihen, että ener-
gianlähteiden koko kirjo – ydinvoima 
mukaan lukien – on otettava käyttöön 
ilmastonmuutoksen vastaisessa taiste-
lussa. 

Ydinvoima on yksi Fortumin strategisista 
kivijaloista, joka vähäpäästöisenä tuo-
tantomuotona mahdollistaa siirtymisen 
kohti puhtaampaa maailmaa, kuten 
visiossammekin toteamme. 

Tämän syksyn vaativissa vuosihuolloissa 
toteutetut modernisoinnit varmistavat 
hiilidioksidivapaan ja vakaan sähkön 
tuotannon Hästholmenin saarella myös 
jatkossa.

Pia Fast  
Päätoimittaja

K esällä 2018 poikkeuk-
sellisen pitkä lämmin 
jakso lämmitti meri-
vettä ja heinä-elokuun 

aikana ilmenneet pitkäkestoiset itä-
tuulitilanteet ajoivat lämpimän vesi-
massan Suomenlahden pohjoisran-
nikolle. Tämän seurauksena myös 
Loviisan voimalaitoksen edustalla 
lämmin merivesi painui syvemmäl-
le, jolloin laitokselle otettavan jääh-
dytysveden lämpötila nousi.

– Jotta uloslaskettavan veden 
lämpötila pysyi ympäristölupamme 
rajoissa, laskimme voimalaitoksen 
tehoa heinäkuun lopulla noin viikon 
ajan päivittäin muutamaksi tunniksi. 

EHS-asiantuntija Joni Niiranen 
kertoo, että tämänkaltaiset tapah-

tumat ovat harvinaisia, mutta eivät 
ennenkuulumattomia. 

Viimeksi vastaava tapahtui vuon-
na 2010. •

Hellekesä  
vaikutti  
ydinvoiman  
tuotantoon 
Viime kesän pitkä lämmin kausi vaikut-
ti meriveden lämpötilaan niin paljon, 
että Loviisan voimalaitoksen molempien 
yksiköiden tehoa jouduttiin laskemaan 
tilapäisesti heinäkuun lopulla ennen vuo-
sihuoltojen alkua.

Loviisan voimalaitoksen uudet automaatiojärjestelmät otettiin 
kokonaisuudessaan käyttöön vuosihuollon aikana.

Useita turvalli-
suusparannuksia 
vuosihuollossa

 Tällä hetkellä  
kolmasosa Suomen energiasta 
tuotetaan ydinvoimalla.

Automaatiouudistus  
onnistuneesti päätökseen

� 
Noudatamme luonnollisesti 

ympäristölupamme 
määrittämiä rajoja, EHS-
asiantuntija Joni Niiranen 

kertoo.

N
yt onnistuneesti pää-
tökseen saatettu au-
tomaatiouudistus on 
laitoksen suurin yk-

sittäinen projekti sitten Loviisan 
voimalaitoksen rakentamisen. 

Lähes neljän vuoden ajan pro-
jektiin osallistui päätoimisesti 
60–70 asiantuntijaa pelkästään 
Fortumilta, ja vuosihuollon aika-
na asiantuntijoiden määrä nousi 
jopa kahteen sataan.

– Loppuvaiheen töihin kuului-
vat muun muassa reaktorien suo-

  Automaatiouudistus 
lisää Loviisan voimalaitoksen 
turvallisuutta.

  Seuraamme 
jatkuvasti sekä 
sisään otettavan että 
uloslaskettavan veden 
lämpötiloja. 

jausjärjestelmienuusinta ja laa-
jennus. Se tarkoitti noin 60 uuden 
automaatiokaapin asentamista ja 
järjestelmien toimivuuden testa-
usta laitospaikalla, automaatio-
uudistusta Loviisassa vetänyt Site 
Manager Antti Kirssi kertoo.

– Työt sujuivat erinomaisesti. 
Suunniteltu aikataulu piti, samoin 
budjetti. 

Myös yhteistyö järjestelmien 
päätoimittajan Rolls-Roycen ja 
suomalaisten urakoitsijayritysten 
kanssa sujui Kirssin mukaan to-

della hyvin.
– Lähdemme siitä, että au-

tomaatiojärjestelmät toimivat 
turvallisesti vähintään laitosten 
suunnitellun käyttöiän loppuun 
asti, Kirssi sanoo.

Automaatiojärjestelmän pää-
toimittaja Rolls Royce valvoo 
yhdessä Fortumin kanssa järjes-
telmien toimivuutta tehostetus-
ti vielä 90 päivän ajan kunnes ne 
siirtyvät virallisesti Fortumille 
vuodenvaihteen jälkeen. •

T änä vuonna Loviisan voimalai-

toksella toteutettiin voimalai-

toshistorian haastavimmat vuo-

sihuollot sekä työmääriltään että töiden 

vaativuuden osalta. 

Normaalien määräaikaishuoltotöiden 

ja polttoaineen vaihdon lisäksi toteutet-

tiin useita turvallisuusparannuksia.

Vuosihuollot aloitettiin ensimmäistä 

kertaa laitoshistorian aikana kakkosyk-

siköltä. 

Kakkosyksiköllä oli vuorossa laaja 

vuosihuolto, jonka aikana toteutettiin 

laitosmuutos- ja parannustöiden lisäksi 

normaalit kahdeksan vuoden välein 

toteutettava määräaikaistarkastukset. 

Ykkösyksiköllä tehtiin niin kutsuttu lyhyt 

vuosihuolto. Vuosihuoltojen yhteydessä 

molempien laitosyksiköiden polttoai-

neesta vaihdettiin noin neljäsosa.

500
Fortumin oma
henkilöstö

1065
Vuosihuollossa työskenteleviä  
ulkopuolisia ammattilaisia

103 73
Urakoitsijayrityksiä Kesätyöntekijöitä

Historian matalimmat 
säteilyannokset vastaaviin 
vuosihuoltotyyppeihin verrattuna

LO 1  LO 2
Työmääräimiä

 4 519 kpl  6 413 kpl
Poissaoloon johtaneita työtapaturmia

0  0

LO 2 5.8.–21.9.2018 
Laaja 8-vuotisvuosihuolto

LO 1  22.9.–18.10.2018
Lyhyt vuosihuolto
+ Useita vaativia projekteja

Ajankohta

VUOSI- 
HUOLLOT

Suurin 
yksittäinen 
projekti sitten 
voimalaitosten 
rakentamisen

Pääyhteistyö-
kumppani: 
Rolls-Royce

Käyttöönotto 
vuosihuolloissa 
2016–2018

Valmistui 
aikataulussa ja 
budjetissa

Parantaa 
turvallisuutta 
ja varmistaa 
laitoksen 
luotettavan 
käytettävyyden

Virallinen 
luovutus 
Fortumille 
vuodenvaih- 
teessa

          Kahvia

24 100
          kupillista  

  

30 466   
lounasta

Revisiopullia  

22 300 

Hanavirvokkeita   

7 350 l

Vuosihuoltojen aikana  
henkilöstöravintola tarjosi
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TOIMITUS JA ULKOASU 
Creative Peak  
Kuningattarenkatu 13, 07900 Loviisa 
www.creativepeak.fi

PÄÄTOIMITTAJA  
Pia Fast  |  gsm 040 147 8752 
pia.fast@fortum.com

JULKAISIJA 
Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos 
PL 23, 07901 Loviisa  |  www.fortum.fi/loviisa

SEURAA FORTUMIA
Ajankohtaista asiaa Fortumista ja energia-alasta, 

ihmisistä ja hankkeistamme näissä kanavissa:

Fortumin Loviisan voimalaitoksen ja ydinvoiman 

ajankohtaisista asioista löydät tietoa verkkosivultamme: 

www.fortum.fi/loviisa

Twitter: @FortumNuclear

Facebook: Fortum Suomi

Linkedin: Fortum

Fortum on kehittänyt  
tavanomaisten 
ja ydinjätteiden 
käsittelystä laajan 
palvelukokonaisuuden 
globaaleille ydinlaitosten 
käytöstäpoisto- 
markkinoille. 

F
ortum laajensi ympäristöliike-
toimintaansa pari vuotta sitten, 
kun se lyöttäytyi yhteen ongel-
majätteiden käsittelyyn erikois-

tuneen Ekokemin kanssa. 
Viime keväästä lähtien Fortum on li-

säksi tarjonnut ruotsalaisen Cyclifen 
kanssa ydinvoiman käytöstäpoistoon ja 
purkujätteiden käsittelyyn liittyviä kau-
pallisia palveluja pohjoismaisilla markki-
noilla, erityisesti Ruotsissa.

– Tarjoamme palveluja paikallisesti. 
Meillä on Loviisassa ja Riihimäellä osaa-
mista kaikkein vaativimpien jätteiden 
käsittelystä. Riihimäellä on esimerkiksi 
käsitelty Syyrian kemiallisia aseita. 

Anni Jaarinen Nuclear Servicestä 
kertoo, että Fortumin Loviisan voima-
laitoksella on vuosikymmenten varrella 
kertynyt paljon kierrätykseen ja jätteiden-
käsittelyyn liittyvää osaamista mukaan 
lukien korkea-, matala- ja keskiaktiivisten 
voimalaitosjätteiden käsittely.

– Yhdistämme nyt perinteiset kierrä-
tys- ja jäteratkaisut, purkuteknologiat ja 
–menetelmät ydinvoimaosaamiseemme. 

Palvelumme ulottuvat siten tavanomais-
ten jätteiden kierrätyksestä ydinvoimalai-
tosten käytöstäpoistopalveluihin asti. •

Tähtäimessä  
globaalit markkinat

Fortum  
panostaa 
jätepalve- 
luihin

� 
Anni Jaarinen vastaa Nuclear 
Servicessä ydinvoimalaitosten 

käytöstäpoistosta ja 
radioaktiivisten jätteiden 

käsittelypalveluista.

Ydinvoiman  
asiantuntijapalvelut
Nuclear Services

• Ydinvoiman suunnittelu

• Ydinvoiman käytöstäpoisto

• Ydinjätteiden käsittely- ja loppu-
sijoitusratkaisut sekä korkea- että 
matala- ja keskiaktiivisille jätteille

• Säteilysuojelu ja -turvallisuus

Kierrätys- ja jäteratkaisut
Recycling and Waste Solutions  
ent. Ekokem

• Jätteiden käsittely

• Ongelmajätteiden käsittely

• Metalli- ja muiden materiaalien 
kierrätys

Turbiini- ja 
generaattoriratkaisut
eNext

• Kunnossapito

• Suunnittelu

Osaajat koottiin yhteen
Jätepuolen vahvistuminen näkyy 

myös Fortumin organisaatiossa. Eri 

divisioonien osaajat on koottu yhteen 

niin, että Loviisan ydinvoimalaitoksen 

asiantuntijat, turbiini- ja generaat-

toriosaajat sekä entisen Ekokemin 

eli nykyisen Fortumin Recycling and 

Waste -yksikön asiantuntijat tarjoavat 

yhdessä kierrätys-, jätteidenkäsittely- 

ja purkupalveluja. 

Pelkästään Loviisan voimalaitoksen 

500 työntekijän lisäksi Fortumilla on 

noin 200 ydinvoima-alan suunnitteli-

jaa Espoon kampuksella Keilalahdes-

sa. Kierrätys- ja jäteratkaisupalvelujen 

piirissä työskentelee 650 asiantuntijaa. 

Lisäksi 100 asiantuntijaa työskentelee 

turbiini- ja generaattoriratkaisujen 

parissa.

– Fortumin kaltaisia näin laaja-

alaisia palveluja tarjoavia yrityksiä ei 

juurikaan maailmasta löydy,  

Anni Jaarinen sanoo.


