
Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella
hyvä tuotantovuosi 2022
Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella oli hyvä tuotantovuosi 2022. Voimalaitoksella
tuotettiin hiilidioksidipäästötöntä sähköä yhteensä 7,9 terawattituntia (netto). Loviisan
ydinvoimalaitoksen sähköntuotannolla vältetään Suomessa vuosittain noin 6 miljoonan tonnin
hiilidioksidipäästöt ilmakehään verrattuna siihen, että vastaava määrä tuotettaisiin fossiilisilla
polttoaineilla.

Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin 89,4 % oli kansainvälisessä mittakaavassa maailman
painevesireaktorien parhaita. Loviisa 1:n käyttökerroin oli 90,5 % ja Loviisa 2:n käyttökerroin
88,2 %. 

Vuonna 2022 Loviisan kakkosyksiköllä toteutettiin laaja 4-vuotisvuosihuolto ja ykkösyksiköllä
polttoaineenvaihtoseisokki. Loviisan ykkösyksiköllä vuosihuollon kesto oli 29 vuorokautta ja
kakkosyksiköllä 36 vuorokautta. Ykkösyksikön vuosihuolto viivästyi noin viikon verran ja
kakkosyksikön noin viisi vuorokautta alkuperäisestä suunnitelmasta.

”Vuosihuollot olivat haastavat, mutta kaikki muutos- ja korjaustyöt saatiin tehtyä.
Ykkösyksikön vuosihuollon viivästymisen pääsyy oli pääkiertopumpun tiivistevesilinjassa
tiiveyskokeessa havaittu vuoto. Kakkosyksikön vuosihuolto viivästymisen merkittävimpänä
syynä oli käynnistysvaiheessa vikaantuneen primääripiirin pääkiertopumpun vaihto huollettuun
pumppuun”, Loviisan voimalaitoksen johtaja Sasu Valkamo kertoo.

Fortum on hakenut Loviisan ydinvoimalaitokselle uutta
käyttölupaa
Fortum haki maaliskuussa 2022 Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmille yksiköille
käyttölupaa vuoden 2050 loppuun saakka. Prosessin arvioidaan kestävän noin vuoden.

”Loviisan ydinvoimalaitos tuottaa noin 10 % Suomessa käytettävästä sähköstä, joten sillä on
erittäin tärkeä rooli puhtaan kotimaisen sähkön tuotannossa myös tulevaisuudessa”, sanoo
Valkamo.

Loviisan voimalaitos on alueellaan merkittävä työnantaja. Voimalaitos työllistää noin 530
fortumlaisen lisäksi lähes sata muiden yritysten vakinaista työntekijää, jotka käyvät töissä
voimalaitosalueella päivittäin. Voimalaitoksen investointihankkeisiin ja vuosihuoltoihin
osallistui oman henkilöstön lisäksi noin 750 ulkopuolista työntekijää. Tämän lisäksi voimalaitos
työllisti myös noin 80 kesätyöntekijää. Fortumin investoinnit Loviisan voimalaitokseen olivat
noin 30 miljoonaa euroa (2021: noin 30 miljoonaa euroa).
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Loviisan voimalaitos

Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2022 oli 89,4 %.
Voimalaitoksen jatkuva kehittäminen ja modernisoinnit mahdollistavat kansainvälisessä
mittakaavassa painevesireaktorien parhaimmistoon sijoittuvat käyttökertoimet. Fortum on
investoinut Loviisan voimalaitokseen viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä noin 325
miljoonaa euroa. Vuonna 2022, voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 7,9 terawattituntia
(netto), mikä on yli 10 % Suomen sähköntuotannosta. Fortumissa työskentelee noin 700
ydinvoima-alan ammattilaista, joista noin 530 Loviisan voimalaitoksella. Tämän lisäksi
voimalaitosalueella työskentelee päivittäin lähes sata muiden yritysten vakinaista työntekijää.
www.fortum.fi/loviisa

Fortum
Fortum on energiayhtiö, joka edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa.
Tehtävämme on huolehtia energian toimitusvarmuudesta ja edesauttaa nopeaa ja
luotettavaa siirtymää hiilineutraaliin talouteen tarjoamalla asiakkaillemme ja
yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja.  Fortumin ydinliiketoiminta on
Pohjoismaissa ja se koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähkön tuotannosta,
sähkön myynnistä, kaukolämmöstä sekä kierrätys- ja jäteliiketoiminnasta. Fortum Oyj:n
osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi
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