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Loviisan voimalaitos -
puhtaan energian tuottaja

Vuonna 2018 voimalaitos tuotti sähköä 
ilman hiilidioksidipäästöjä yhteensä 
7,79 TWh (netto). Se vastaa reilua kym-
mentä prosenttia Suomen sähköntuo-
tannosta. 

Loviisan voimalaitoksen ja hiilidioksi-
divapaan ydinvoiman rooli puhtaan ener-
gian tuottajana on ilmastonmuutoksen 
hillinnässä merkittävä. Ydinvoiman elin-
kaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt 
ovat samaa tasoa kuin tuuli-, vesi- ja au-
rinkovoimalla.

Loviisan ydinvoimalaitoksen sähkön-
tuotannolla vältetään Suomessa vuosit-
tain noin 6 miljoonan tonnin hiilidioksi-
dipäästöt ilmakehään verrattuna siihen, 
että vastaava määrä tuotettaisiin fossii-
lisilla polttoaineilla. 

Laitoksen turvallisuustekninen kunto 
säilyi hyvänä, ja sekä tuotanto että lait-
teiden käytettävyys olivat erittäin kor-
kealla tasolla. 

Hyvä laitosturvallisuus on työntekijöi-
den ja ympäristön kannalta turvallisen ja 
tehokkaan toiminnan ehdoton edellytys 
ja merkki ammattitaidosta.

Haluamme olla turvallinen työpaikka 
sekä työntekijöillemme että meille töitä 
tekeville urakoitsijoille ja palveluntoimit-
tajille. Uskomme, että kaikki työtapatur-
mat ovat ehkäistävissä, kun osaaminen ja 
asenne ovat kohdallaan, mahdolliset vaa-
rat tiedostetaan ja niiltä suojaudutaan.

Vuonna 2018 pysyimme ympäristövai-
kutusten osalta kaikilta osin lupaehtojen 
rajoissa. 



Jätehuolto
Loviisan voimalaitoksella jätehuolto koos-
tuu kahdesta eri osa-alueesta: ei-valvon-
ta-alueen ja valvonta-alueen jätehuollos-
ta. Kaikki valvonta-alueella syntyvät jät-
teet käsitellään radioaktiivisena. Valvon-
ta-alueen ulkopuolella syntyvä jäte voidaan 
käsitellä tavanomaisen teollisuuslaitoksen 
jätteiden tapaan. 

Jätteen syntyä pyritään ehkäisemään ja 
kierrätettävän jätteen osuutta kasvatta-
maan. Vuonna 2018 voimalaitokselta toimi-
tettiin muualle käsiteltäväksi jätteitä noin 
879 tonnia. Voimalaitokselta pois viedystä 
jätteestä kaatopaikalle päätyi 14 %, hyödyn-
nettäväksi joko materiaalina tai energiana 
75 %. Vaarallisena jätteenä käsiteltiin 11 %.

Valvonta-alueella syntyvät jätteet lajitel-
laan karkeasti kolmeen osaan: matala-aktii-
viset jätteet (huoltojätteet), keskiaktiiviset 
jätteet (nestemäinen jäte) ja korkea-aktiivi-
nen jäte (käytetty polttoaine). Huoltojätteet 
vapautetaan valvonnasta ei-aktiivisena ta-
vanomaisen jätehuollon piiriin tai loppusi-
joitetaan voimalaitosalueella 110 metrin sy-
vyydessä sijaitsevaan loppusijoitustilaan. 

Tehokkaan lajittelun ja pakkaamisen an-
siosta vuonna 2018 huoltojätettä meni lop-
pusijoitukseen pieni osuus. Nestemäinen 
jäte puhdistetaan, ja johdetaan mereen, tai 
varastoidaan ja kiinteytetään betoniin. Käy-
tetty polttoaine varastoidaan odottamaan 
loppusijoitusta Eurajoelle.

Loviisan voimalaitoksen henkilökunnan vuo-
tuinen kollektiivinen säteilyannos oli edellis-
vuotta korkeampi, johtuen huomattavasti 
pidemmistä vuosihuolloista.  Vuosihuoltojak-
son annoskertymä oli kuitenkin huomatta-
vasti matalampi kuin aiemmissa vastaavan-
laajuisissa vuosihuolloissa. Tämä osoittaa, 
että pitkäjänteinen kehitystyö säteilytyön-
tekijöiden annosten pienentämiseksi vuosi-
huollon aikana on tuottanut hyviä tuloksia.

Yksi esimerkki tehdyistä toimenpiteistä 
säteilytasojen madaltamiseksi primääripiirin 
lähellä on 2010-luvun alussa aloitettu projekti 
pääkiertopumppujen tiivistemateriaalin vaih-
tamiseksi.

Radioaktiivisten aineiden päästöt ympä-
ristöön olivat vuonna 2018 aiempien vuosien 
tapaan huomattavasti alle ydinvoimalaitok-

sen päästöille asetettujen rajojen.
Päästö- ja meteorologisten tietojen avulla 

arvioitu ympäristön asukkaan saama säteily-
annos oli noin 0,2 % asetetusta annosrajasta. 
Loviisan voimalaitokselta peräisin olevien ra-
dioaktiivisten aineiden ympäristön asukkaille 
aiheuttama säteilyannos muodosti vain vä-
häisen lisäyksen verrattuna muista lähteistä 
saatuun säteilyannokseen.

Voimalaitoksen ympäristössä toteutetta-
van säteilyvalvontaohjelman avulla havaittiin 
satunnaisesti laitokselta peräisin olevia ra-
dionuklideja, mutta havaitut pitoisuudet oli-
vat hyvin pieniä. Voimalaitoksen päästöjen 
radioaktiivisia aineita näkyi lähinnä meriym-
päristön indikaattoriorganismeissa sekä me-
ren pohjalle sedimentoituvassa aineksessa, 
sedimentissä ja lietteessä.

Säteilyturvallisuus



  

Henkilöstö
Laitoksen oma
henkilöstö

Laitoksen ulkopuolinen henkilöstö 

424
Miehiä

Loviisan voimalaitos,  
oma henkilökunta

2018 0 kpl

2018 1052

2017 1 kpl

2018 4 kpl 2017 5 kpl

2017 665

Loviisan voimalaitos,  
ulkopuolinen henkilökunta

Havaintoilmoitukset (kpl)

Työturvallisuus
TYÖTAPATURMAT

Voimalaitoksella on käytössä havaintoilmoitus-
menettely, jolla kerätään tietoa sekä laitoksen 
käyttöön että turvallisuuteen liittyvistä tapa-
uksista. Havaintoilmoitus tehdään myös ”lähel-
tä piti” -tapauksista ja mahdollisesti vaaraa ai-
heuttavista tapauksista.

88,4 %
Käyttökerroin

Loviisa 1

90,9%
Loviisa 2  

85,9%

Ympäristötase 2018 Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristötyötä hallitaan sertifioidulla 
ISO 14001 mukaisella ympäristöjärjestelmällä.

LOVIISAN YDINVOIMALAITOS TUOTTI VUONNA 2018  

7,8 TWh SÄHKÖÄ   
ilman hiilidioksidipäästöjä 
Loviisan voimalaitoksella 
tuotetun sähkön määrä 
vastaa lähes koko 
Helsingin, Espoon ja 
Vantaan kaupunkien 
sähkönkulutusta.

Päästöt ilmaan
2018 2017

Sallittu  
vuosi- 
päästö

Jalokaasut, TBq  
(Kr-87 ekvivalentti)

4,7 4,8 14 000

Jodi, TBq  
(I-131 ekvivalentti) 

0,000004 0,000001 0,22

Päästöt veteen
2018 2017

Sallittu  
vuosi- 
päästö

Jäähdytysvesi, 
milj.m³

1 304 1 372 1 800

Lämpökuorma  
mereen, TJ

54 916 57 651 60 000

Tritium, TBq 15,2 14,7 150

Muut radioaktiiviset  
nuklidit, TBq

0,000159 0,00164 0,89

2018 2017

Biologinen hapenkulutus, kg 91 174

Kemiallinen hapenkulutus, kg 300 580

Fosfori, kg 4,5 9,3

Typpi, kg 1 018 1 164

Kiintoaine, kg 242 505

Talousjätevesimäärä, m³ 17 658 25 835

Talousvesien aiheuttama vuosikuormitus

2018 2017

Fosfori, kg 2,8 9,9

Typpi, kg      188 1 796

Kiintoaine, kg 0,07 68

Prosessijätevesimäärä, m³ 164 206 164 590

Prosessijätevesien  aiheuttama vuosikuormitus
82
Naisia

84% 16%

LOVIISAN YDINVOIMALAITOKSEN  
OSUUS SUOMEN KOKO    
SÄHKÖNTUOTANNOSTA 10%

Kokonaisjätemäärät 2018  
Loviisan voimalaitoksella

materiaalina

energiana 

Jäte kaatopaikalle

Vaarallinen jäte
(esim. kemikaalit ja liuottimet)

Radioaktiivinen huoltojäte 
(VLJ -luolaan loppusijoitetut jätteet)

Kiinteytettävä radioaktiivinen  
nestemäinen jäte

Käytetty polttoaine

Kokonais-
jätemäärä

933,9 t

Jäte  
hyödynnettäväksi 70%

56%
14%

13%

11%

2%
2%

2%

= 506 17henkilöä, joista  
määräaikaisia  

Fortumin tekninen tuki Espoossa 170
                   Vakituisia urakoitsijoita n. 100
                                     Kesätyöntekijöitä 73

                     Ulkopuolisia työntekijöitä  
                                   vuosihuollossa n. 

>

1100



Jäähdytysvesi
Voimalaitoksen merkittävin ympäristö-
vaikutus on jäähdytysveden aiheuttama 
lämpökuorma mereen, sillä  laitoksen läpi 
kulkiessaan jäähdytysvesi lämpenee noin 
10 astetta. Käytännössä kaksi kolmasosaa  
reaktorin tuottamasta lämpöenergiasta 
päätyy jäähdytysveden mukana mereen. 
Lämpötilamittausten mukaan purkuvesi 
kohottaa meriveden lämpötilaa kasvukau-
della noin 1–2,5 astetta yhden–kahden ki-
lometrin etäisyydellä purkupaikasta.

Kesä 2018 oli poikkeuksellisen lämmin 
koko Suomessa ja myös meriveden läm-
pötila Suomenlahden pohjoisrannikolla 
nousi korkeaksi. Nämä olosuhteet aiheut-
tivat Loviisan voimalaitoksella toimenpi-
teitä mereen johdettavan jäähdytysve-
den lämpötilan pitämiseksi ympäristölu-
paehtojen mukaisena.

Mereen johdettavan jäähdytysveden 
lämpötila ylitti yhtäjaksoisesti +32 ºC va-
jaan kahden viikon ajan kesällä 2018. Tä-
män johdosta laitos laati erillisen selvityk-
sen ylityksen vaikutuksista merialueen 

tilaan. Selvitys toimitettiin lupaehtojen 
mukaisesti ympäristöviranomaiselle. 
Jäähdytysveden lämpötilan tuntikeskiar-
vo ei kuitenkaan ylittänyt luvassa määri-
teltyä ylärajaa +34 ºC, joten myös vuonna 
2018 pysyttiin lupaehtojen rajoissa. Kos-
ka lämpötilaylitys oli lyhytkestoinen ja sen 
aiheuttama lämpövaikutus paikallinen, ei 
ylityksellä arvioida olevan merkittäviä 
haitallisia vaikutuksia merialueen tilaan.

Jäähdytysveden purkualue pysyy sula-
na läpi talven. Sulan ja heikon jään alueen 
koko riippuu talven lämpötiloista. Voima-
laitos käytti vuoden 2018 aikana merivet-
tä jäähdytykseen yhteensä noin 1 304 mil-
joonaa m3 ja sen aiheuttama lämpökuor-
ma mereen oli 54 916 terajoulea.

Ympäristöluvan mukaan jäähdytysvet-
tä saa johtaa mereen enintään 1 800 milj. 
m3 vuodessa ja 56 m3/s. Jäähdytysveden 
mukana mereen johdettava lämpömäärä 
saa puolestaan olla enintään 60 000 te-
rajoulea vuodessa. Luvan määrittelemiä 
raja-arvoja ei ylitetty vuonna 2018.

Käyttövesi
Voimalaitoksen tarvitsema prosessi- ja 
talousvesi otetaan Lappominjärvestä, jo-
ka sijaitsee noin 5 kilometriä pohjoiseen 
voimalaitokselta. 

Otettu vesi puhdistetaan ennen käyt-
töä vesilaitoksella. Prosessivedeksi me-
nevä vesi käsitellään lisäksi täyssuolan-

poistolaitoksella.
Vuonna 2018 Lappominjärvestä otet-

tiin vettä yhteensä noin 179 100 m3.
Käyttöveden ottoluvan mukaan voi-

malaitokselle saa ottaa järvestä vettä 
enintään 180 m3/h lyhytaikaisesti ja enin-
tään 150 m3/h neljännesvuosittain.



Loviisan voimalaitoksella ei tapahtunut 
vuonna 2018 luparajaylityksiä eikä mui-
ta lupaehtorikkomuksia.

Kemikaali- ja öljyvuotoja rapor-
toitiin yhteensä 2 kappaletta. Tapah-
tumista yksi oli wc-istuimen vuodon 
seurauksena jätevesisäiliön ylivuoto 
voimalaitoksen loppusijoitusluolan 
toimistotilassa. Tämän seurauksena 
pieni määrä jätevettä päätyi lattiavie-

märin kautta mereen. 
Toinen tapahtuma liittyi syöttöve-

sipumpun öljylaakerin vuotoon, jolloin 
pieni määrä öljyä päätyi öljynerotuskai-
von ohi mereen. Loput vuodot olivat kyl-
mäainevuotoja ilmastointijärjestelmistä 
(yhteensä 97 kg) erilaisten laitevikojen 
seurauksena. 

Kaikki vuodot olivat määrältään alle 
100 litraa/kg.

Ympäristöpoikkeamat

Syntyvät talousjätevedet käsitellään voi-
malaitosalueen biologis-kemiallisella jäte-
vedenpuhdistamolla, jonne vuonna 2018 
johdettiin jätevettä noin 17 658 m3. 

Ympäristöluvan mukaan talousjäte-
vedet on puhdistettava niin, että me-
reen johdettavien jätevesien biologinen 
hapenkulutus (BOD7ATU) on enintään 
15 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus enin-
tään  0,7 mg/l vuosikeskiarvoina laskettui-
na. Puhdistustehon on oltava molempien 
suureiden osalta vähintään 90 %. 

Tarkkailutulosten mukaan puhdista-
molla päästiin lupaehdon mukaisiin tu-
loksiin: puhdistetun jäteveden biologinen 

hapenkulutus oli vuonna 2018 keskimää-
rin 5,13 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus 
0,26 mg/l. 

Voimalaitoksen ympäristöluvassa ei 
ole asetettu raja-arvoja prosessijäteve-
sien kuormitukselle. Prosessijätevesien 
aiheuttamaa ravinnekuormitusta seura-
taan kuitenkin tarkkailuohjelman mukai-
silla näytteillä.

Prosessijätevesien aiheuttama kuormi-
tus vuonna 2018 oli 2,8 kg fosforia, 188 kg 
typpeä ja 0,07 kg kiintoainetta. Loviisan voi-
malaitoksen osuus Hästholmenin lähimeri-
alueen  kokonaiskuormituksesta oli vuonna 
2018 fosforin osalta 1 % ja  typen osalta  6 %.

Jätevedet



Ydinvoimatoimintamme tärkein tehtävä on tuottaa sähköä turvallisesti, 
luotettavasti ja kilpailukykyisesti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
noudattaen ydin- ja säteilyturvallisuuden,  jätteiden turvallisen 
käsittelyn ja ydinaineiden valvonnan periaatteita.

Toimintamme perustuu korkeatasoiseen turvallisuuskulttuuriin ja 
laatuun sekä jatkuvaan parantamiseen.

Turvallisuuden ja kilpailukyvyn edellytyksenä on oman osaamisemme 
jatkuva pitäminen alan kärjessä. Ydinvoimapalveluliiketoimintamme 
nojaa tähän huippuosaamiseen, ja asiakkaat ovat tuottamiemme 
ratkaisujen keskiössä.
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