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POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.12.2022 

 

Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: Olkiluoto 3 EPR:n 

koekäyttö jatkuu  

 

Olkiluoto 3:n sähköntuotantoa jatketaan tiistaina 27. joulukuuta 2022. Koekäytön aikana säh-

köä tuotetaan arviolta 1,3 terawattituntia. Jäljellä on vielä noin kymmenen merkittävää testiä. 

Säännöllinen sähköntuotanto alkaa 8. maaliskuuta 2023. 

 

Olkiluoto 3:n syöttövesipumppujen vaurioiden selvitystyöt ovat pääosin valmistuneet. Pumppu-

jen juoksupyörien säröt ovat todennäköisesti aiheutuneet koekäytössä, jossa pumppuja aje-

taan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Syöttövesipumppuja on ajettu käyttöönottokokeissa nor-

maalien käyttöalueiden ulkopuolella, jolloin pumppuihin on kohdistunut tavanomaista suurem-

paa kuormitusta. Uudelleen rikkoutuminen voidaan välttää pumppujen optimaalisella ajotavalla 

sekä käyttämällä mitoitukseltaan kestävämpiä juoksupyöriä.  

 

Koekäyttö jatkuu tiistaina 27. joulukuuta arviolta 11 päivää kestävällä testijaksolla, jonka ai-

kana tuotantoteho vaihtelee voimakkaasti. Täyden tehon testien jälkeen sähköntuotanto kes-

keytetään noin neljäksi viikoksi syöttövesipumppujen tarkastusten ja laitosyksikön uudelleen 

käynnistämisen ajaksi. Tarkastukset pyritään hoitamaan mahdollisimman tiiviissä aikataulussa 

ja niiden vaatiman tuotantokatkoksen kestoon liittyy vielä epävarmuuksia. Tämän jälkeen, en-

nen säännöllisen sähköntuotannon alkamista, koekäytössä on edessä vielä noin kuukauden 

kestävä tuotantojakso, jolloin Olkiluoto 3 tuottaa sähköä pääosin täydellä teholla 24/7. Uudet 

muotoilultaan vahvistetut juoksupyörät ovat valmistuksessa ja niiden arvioidaan saapuvan 

helmi-maaliskuun vaihteessa 2023. Koekäyttöohjelmaan on varattu aikaa sekä nykyisten juok-

supyörien tarkastamiseen että uusien vaihtamiseen. Koekäyttövaiheessakin laitosyksikkö tuot-

taa täydellä teholla noin 15 prosenttia Suomen sähköntarpeesta. 

 

Laitostoimittaja on velvollinen viimeistelemään laitosyksikön valmiiksi laitostoimitus- ja koko-

naissovintosopimusten mukaisesti.  

 

Koekäyttöjakson sähköntuotannosta tiedotetaan TVO:n verkkosivuilla osoitteessa 

www.tvo.fi/ol3ennusteet 

 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki 

www.pohjolanvoima.fi 

http://www.tvo.fi/ol3ennusteet
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Lisätietoja: 

Johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet Riitta Larnimaa, Pohjolan Voima Oyj,  

puh. 050 438 2466, riitta.larnimaa@pvo.fi 

 
 
Pohjolan Voima lyhyesti:  
 

Pohjolan Voima on monipuolinen ja osaava suomalainen energiayhtiö. Osakkaamme ovat asi-

akkaitamme: laaja joukko suomalaisia teollisuus- ja energiayrityksiä. Tuotamme asiakkail-

lemme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan vesivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. 

Osuutemme Suomessa tuotetusta sähköstä on noin 20 prosenttia. Jo 96 prosenttia sähköntuo-

tannostamme on hiilidioksidineutraalia.  

 

Luomme ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. Pohjolan 

Voima - Ratkaisevaa voimaa. www.pohjolanvoima.fi 
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