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VUOSIHUOLLOT
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INTERAKTIIVISET

360-videot
käyttöön
Fortum hyödyntää entistä paremmin digitalisaation tarjoamat
mahdollisuudet, uudet teknologiMarketatdesign
support
of
ja sisäiset in
innovaatiot.
Hyvänä
esimerkkinä tästä ovat
interaktiia customer-centric
electricity
viset 360-videot, joita sovelletaan
retail market
käyttöön Loviisan voimalaitoksella tehostamaan projekteja ja kunhe future electricity
retail
• Wholesale market signals visible in
nossapitoa.
Fortum Energy Review May 2017

T

market must fulfil many
expectations. At the same
time, it must accommodate many
actors in addition to the retailers and
Distribution system operators (DSOs)
– particularly, customers who want
to participate actively in the market,
aggregators taking care of loads on
behalf of more passive customers, and
new technologies such as electricity
storage. The electricity retail market,
which has been more focused on
commodity sales, will transform
towards a service business. Basic
electricity sales will, however, remain
an important part of the package. All
these set different demands on the
market design.

Uusi simulaattori valmistui
Uusi koulutussimulaattori on otettu koekäyttöön
Loviisan voimalaitoksella. Se vastaa täysin
voimalaitoksen oikeaa valvomoa ja näyttää
siten vähän retrolta, mutta paneelit ovat täysin
digitaaliset ja toteutettu kosketusnäytöin.
– Sivut 2–3

Fortumin
uusi ilme

Key principles for retail
market development
As we see it, a competitive market
brings the most value to society
and consumers. It keeps prices fair
and rewards efficient suppliers.
Competition and the creation of a
genuinely level playing field should be
the starting point for developing the
retail market design on the national
level as well as on the EU level.

Huomasitko jo Fortumin uuden
raikkaan ilmeen? Tämä Naapurina
ydinvoimala -liitekin on toteutettu
In essence, retail market development
uuden visun mukaisesti.
should be based on the following key
principles:
• Free price formation for all
customers

10

retail market prices

– Sivut 2–3• Market design rewarding flexibility

through scarcity pricing
• A level playing field for commercial
players with regard to basic market
processes and data
• Clear unbundling between
regulated and competitive activities
• Grid operators to act as neutral
market facilitators, not participating
in competitive activities

A competitive market
brings the most value to
society and consumers.

NÄIN SE TOIMII
•

Videoitavasta tilasta saadaan saumaton
360x180-asteinen video, johon on taltioitu
kaikki kameran ympäriltä. Videon käyttäjä
voi katsoa tilaa rajoituksetta joka suuntaan
ja zoomata haluamiinsa kohteisiin.

•

Jos katsojalla on käytössään virtuaalilasit,
tuntuu liikkuminen videoidussa tilassa lähes
samalta kuin oikeassa tilassa liikkuminen.
Käyttäjät voivat itse tehdä merkintöjä ja
liimata ”keltaisia lappuja” videolle, jolloin
video toimii esimerkiksi projektihenkilöstön
kommunikaatiotyökaluna.

•

Videoita voidaan käyttää myös uusien
työntekijöiden perehdytyksessä sekä
säteilysuojelukoulutuksessa vuosihuollossa
työskenteleville uusille ihmisille.

•

Videon yhteyteen voidaan tuoda myös
interaktiivisuutta, vaikkapa toiminnallinen
3D-malli kohteesta sekä erilaista tietoa tai
dokumentteja.

KATSO VIDEO > bit.ly/nuclearindigitalage

Olemme aallon harjalla
uusien teknologioiden
käytäntöön viemisessä.
Miko Olkkonen

DIGITALISAATIO
on tätä päivää
voimalaitoksella

DIGITALISAATION HYÖTYJÄ

Digitalisaation nopea kehitys tehostaa
huoltotöitä, suunnittelua ja henkilöstön
koulutusta Loviisan voimalaitoksella.
– Olemme ottaneet käyttöön muun
muassa interaktiivisia 360-videoita
auttamaan ja tehostamaan projekteja ja kunnossapitoa, kertoo Miko
Olkkonen Fortumin ydinvoimaliike-

toiminnan asiantuntijapalveluista.
Loviisassa kuvatut videot tarjoavat mahdollisuuden vierailla virtuaalisesti paikoissa, joihin voimalaitoksen normaalitoiminnan aikana

ei voi mennä.
– Tällainen on esimerkiksi höyrystintila.
Videoita hyödynnetään myös
vuosihuollon suunnittelussa.
– Kuvatuissa tiloissa tehdään
vuosihuollon aikana tarkasti ajoitettuja huoltotöitä, jotka nyt voidaan videoiden avulla suunnitella
ja aikatauluttaa entistä paremmin
etukäteen, Olkkonen kertoo.

Pienemmät
kunnossa
pitokustannukset
Uudet työtavat ja
työkalut alentavat
käyttö- ja kunnossa
pitokustannuksia

Lyhemmät
vuosihuollot

Turvallisempi
työskentely

Selkeät ja helposti
ymmärrettävät
ohjeet vähentävät
turhia työvaiheita

Työt suoritetaan
turvallisemmin kun
toimenpiteitä
voidaan harjoitella
etukäteen realistisessa ympäristössä

Enemmän tuotantoa
Uudet simulaattoripohjaiset koulutus
työkalut parantavat entisestään
valvomo- ja kenttä
henkilöstön välistä
yhteistoimintaa

Uusi
koulutussimulaattori
valmistui
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1977

Uusi Loviisan voimalaitoksen koulutussimulaattori näyttää samalta kuin varsinainen valvomo, mutta siinä on täysimääräisesti hyödynnetty digitalisaation mahdollisuudet.
– Suurena erona vanhaan on se, että ohjauspaneelit ja pulpetit on toteutettu perinteisten
nappien, mittareiden, valojen ja kytkimien sijasta kosketusnäytöillä ja perinteisiä käyttöliittymiä imitoivalla ohjelmistolla, paikallisjohtaja Ulf Lindén kertoo.
Simulaattorille rakennettiin ja asennettiin
kymmeniä metrejä ohjauspaneeleita, pulpette-

1980

ja ja pöytiä sekä paljon muita järjestelmiä, joilla
uusi simulaattori saatiin mahdollisimman samankaltaiseksi laitoksen kanssa ja hyväksi koulutusympäristöksi.
Projekti kesti noin kaksi vuotta ja kymmenet ihmiset osallistuivat työhön.
– Tällä hetkellä teemme uudella simulaattorilla simulointimallin hyväksymistestauksia. Ennen varsinaisen koulutuksen alkamista
simulaattori pitää vielä hyväksyttää koulutuskäyttöön Ydinturvallisuusohjeen mukaisesti,
Lindén toteaa.

1993

1996

1997

– Loviisan voimalaitosta kehitetään pitkäjänteisesti jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Parhaillaan voimalaitoksella toteutetaan
sen historian laajinta investointiohjelmaa, jolla
varmistetaan laitoksen turvallinen, luotettava
ja kannattava sähköntuotanto käyttölupien loppuun eli vuosiin 2027 ja 2030 saakka, voimalaitoksen apulaisjohtaja Thomas Buddas kertoo.
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VUOTTA

ydin
voimaa

Loviisa 1
otetaan
käyttöön

Loviisa 2
valmistuu

Voimalaitosjätteen
loppusijoitustilan
louhintatyöt alkavat

Viimeinen erä
käytettyä polttoainetta
toimitetaan Venäjälle

Voimalaitosjätteen
loppusijoitustila
otetaan käyttöön

Voimalaitoksen
ympäristöjärjestelmä
sertifioidaan
ISO 14001 mukaisesti

Nestemäisten
jätteiden
kiinteytyslaitoksen
rakentaminen alkaa

Voimalaitoksen
uusi pelastusasema
valmistuu

Uusi säämasto
ja havainto
järjestelmä

Ydinvoima on osa Fortumin
hiilidioksidipäästötöntä tuotantoa.
Meillä on koko yhtiön näkökulmasta ainutlaatuista osaamista,
jota on määrätietoisesti kehitetty
vuosikymmenien ajan.

Selvitys voimalaitosten käyttöiän
jatkamisen teknistaloudellisista edellytyksistä on käynnissä.
Samaan aikaan rakennamme
vuosikymmenten aikana kerätyn osaamisen ja kokemuksen
pohjalta ydinvoimaliiketoiminnan
asiantuntijapalveluja, jotka ovat
voimakkaasti kasvava osa liiketoimintaamme.

– Simulaattorikoulutus on tehokas tapa ylläpitää ja kehittää ydinvoimalaitosten operaattoreiden taitoja turvalliseen ja taloudelliseen laitosten ajoon, paikallisjohtaja Ulf Lindén sanoo.

2002

Neljänkymmenen vuoden käyttöhistoria, kansainvälisen tason
käyttökertoimet ja ensiluokkainen
turvallisuushistoria osoittavat, että
Loviisan voimalaitos on käytettävyydeltään yksi maailman parhaista ydinvoimalaitoksista.

Tulevaisuudesta tiedämme tällä
hetkellä varmasti sen, että Loviisa
ykkösen käyttölupa päättyy
vuonna 2027 ja Loviisa kakkosen
2030. Laitoshistorian suurimmat
investoinnit etenevät suunnitellusti
ja varmistavat, että sähköä syntyy
jatkossakin turvallisesti ja luotettavasti käyttölupien loppuun saakka.

Koko laitoshistoriansa aikana Loviisan voimalaitos on tuottanut
sähköä yhteensä 288,2 terawattituntia. Se vastaa yli 17 miljoonan
sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Uudet paneelit on toteutettu kosketusnäytöin.

Loviisan voimalaitoksen ykkösyksikön kaupallinen tuotanto Hätsholmenilla aloitettiin toukokuussa
1977.

Kertyneen kokemuksen ja osaamisen ansiosta voimme tänä päivänä
tarjota muille ydinvoima-alan
toimijoille monipuolisesti ydinvoimaan liittyviä tuotteita ja palveluita. Niistä suurin osa perustuu
alun perin Loviisan voimalaitoksen
omiin tarpeisiin suunniteltuihin
innovatiivisiin ratkaisuihin. Muutamaan pääset tutustumaan jo tässä
liitteessä.

Turvallista sähköntuotantoa
vuodesta 1977
Analogisesta digitaaliseen.

Osaamisellemme
on kysyntää

Ilmajäähdytys
tornit käyttöön

Nestemäisten
radioaktiivisten
jätteiden kiinteytyslaitos
aloitti tuotannollisen
käyttötoiminnan

Uusi koulutus
simulaattori
koekäyttöön

Pia Fast
Päätoimittaja

MEIDÄN

LOVIISAN YDINVOIMALAITOKSEN OSUUS
SUOMEN KOKO SÄHKÖNTUOTANNOSTA

YMPÄRISTÖMME 2016
Loviisan ydinvoimalaitoksen
sähköntuotannolla vältetään Suomessa
vuosittain noin 6 miljoonan tonnin
hiilidioksidipäästöt ilmakehään verrattuna siihen,
että vastaava määrä tuotettaisiin fossiilisilla
polttoaineilla.
Vuonna 2016 pysyimme ympäristövaikutusten
osalta kaikilta osin lupaehtojen rajoissa.
Pitkäjänteinen kehitystyö säteilytyöntekijöiden
annosten pienentämiseksi on tuottanut
merkittäviä tuloksia.
Joni Niiranen
Loviisan
voimalaitoksen
ympäristövastaava

13%

KÄYTTÖKERROIN

91,1 %
LOVIISA 1

LOVIISA 2

88,6%

93,5%

KOKONAIS
JÄTEMÄÄRÄT 2016
LOVIISAN VOIMA
LAITOKSELLA
Vuotuiseen jätekertymään
vaikuttavat muun muassa
vuosihuoltojen pituudet ja niissä
tehdyt työt, erityisesti purkutyöt.

LOVIISAN YDINVOIMALAITOS
TUOTTI VUONNA 2016

8,33 TWh SÄHKÖÄ
ILMAN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ
Loviisan voimalaitoksella tuotetun
sähkön määrä vastaa lähes koko
Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien
sähkönkulutusta.

Jäte hyödynnettäväksi 76 %
materiaalina (n. 75 % metallia) 61%
energiana 15 %
Jäte kaatopaikalle 10 %

KOKONAIS
JÄTEMÄÄRÄ

Vaarallinen jäte 7 %

785 t

Radioaktiivinen huoltojäte 2 %
(VLJ -luolaan loppusijoitetut jätteet)
Kiinteytettävä radioaktiivinen
nestemäinen jäte 3 %
Käytetty polttoaine 2 %

HENKILÖSTÖ

TYÖTURVALLISUUS

419

TYÖTAPATURMAT
Loviisan voimalaitos, oma henkilökunta
2016 kpl
2015 kpl

YHT.

Loviisan voimalaitos, ulkopuolinen henkilökunta
2016
kpl
2015 kpl

84 % MIEHIÄ

16 % NAISIA

496

77
Määräaikaisia 8 Tekninen tuki n. 170
Vakituisia urakoitsijoita n. 100
Vuosihuollossa n. 950
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0

4

5

HAVAINTOILMOITUKSET (kpl)

2016

502

2015

402

Voimalaitoksella on käytössä havaintoilmoitusmenettely, jolla
kerätään tietoa sekä laitoksen käyttöön että turvallisuuteen
liittyvistä tapauksista. Havaintoilmoitus tehdään myös ”läheltä piti”
-tapauksista ja mahdollisesti vaaraa aiheuttavista tapauksista.

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.
Meidän ympäristömme 2016 -raportti,
Loviisan voimalaitos

Vuosihuollot

2017

LO 1: 6.–25.8.
LO 2: 2.–21.9.
Molemmilla laitosyksiköillä on
vuorossa polttoaineen vaihtoseisokki.
Toimintasuunnitelman mukaan
kumpikin vuosihuolto kestää 19
vuorokautta.
Vuosihuoltoihin osallistuu 500
fortumlaisen lisäksi noin tuhat
ulkopuolista ammattilaista.

SEURAA FORTUMIA
Ajankohtaista asiaa Fortumista ja energia-alasta,
ihmisistä ja hankkeistamme näissä kanavissa:
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Aurinkoista

kesää!

Twitter: Fortum_oyj
Facebook: Fortum Suomi
Linkedin: Fortum

JULKAISIJA
Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos
PL 23, 07901 Loviisa | puh. 010 45 55011
www.fortum.com/loviisa

Fortumin Loviisan voimalaitoksen ja ydinvoiman
ajankohtaisista asioista löydät tietoa verkkosivultamme:
www.fortum.com/loviisa

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

ULKOASU JA TAITTO
Creative Peak
Kuningattarenkatu 13, 07900 Loviisa
www.creativepeak.fi

