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POHJOLAN VOIMA OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 17.5.2021 

 
Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: OL3 EPR-projektin lop-
puunsaattamisen ehdoista on päästy yhteisymmärrykseen 
 
Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on tiedottanut, että TVO ja 
Areva−Siemens-konsortio ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen OL3 EPR -projektin loppuun-
saattamisen ehdoista. Laitosyksikön sähköntuotannon on määrä alkaa lokakuussa 2021, kun 
laitosyksikkö liitetään ensimmäisen kerran valtakunnan sähköverkkoon. Säännöllisen sähkön-
tuotannon on määrä alkaa helmikuussa 2022.  
 
Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ja OL3 EPR -laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt, Areva NP, 
Areva GmbH ja Siemens AG sekä Areva-yhtiöiden emoyhtiö Areva SA, ovat neuvotelleet viime ke-
sästä lähtien OL3 EPR -projektin loppuunsaattamiseen liittyvistä ehdoista. Lisäksi Areva-yhtiöt on val-
mistellut taloudellista ratkaisua, jolla yhtiöt saavat tarvitsemaansa rahoitusta OL3 EPR -projektin lop-
puunsaattamiseen.  
 
Neuvotteluissa osapuolet ovat päässeet yhteisymmärrykseen OL3 EPR -projektin loppuunsaattami-
seen liittyvistä pääperiaatteista, jossa keskeisiä asioita ovat:  
 

• Vuoden 2018 kokonaissovintosopimuksessa sovittua Areva-yhtiöiden rahastomeka-
nismia pääomitetaan yhteensä noin 600 M€:lla alkaen tammikuun 2021 alusta.  

• Molemmat osapuolet kattavat omat kustannuksensa heinäkuun 2021 alusta lähtien 
helmikuun 2022 loppuun.  

• Mikäli laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt eivät saisi OL3 EPR - projektia val-
miiksi helmikuun 2022 loppuun mennessä, ne maksavat valmistumisen ajankoh-
dasta riippuvan lisäkorvauksen viivästyksestä TVO:lle.  

 
Lopullinen sopimus on tarkoitus allekirjoittaa toukokuun 2021 loppuun mennessä, jonka jälkeen sen 
voimaantulo edellyttää tiettyjen täytäntöönpanoehtojen täyttymistä.  
 
OL3 EPR -laitosyksikön polttoaine ladattiin reaktoriin maaliskuussa 2021. 
 
Jakelu:  
Nasdaq Helsinki  
www.pohjolanvoima.fi  
 
Lisätietoja:  
Toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 670 6056, ilkka.tykkylainen@pvo.fi  
Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi  
 
Pohjolan Voima lyhyesti:  
 
Pohjolan Voima on monipuolinen ja osaava suomalainen energiayhtiö. Osakkaamme ovat asiakkai-
tamme: laaja joukko suomalaisia teollisuus- ja energiayrityksiä. Tuotamme asiakkaillemme sähköä ja 
lämpöä omakustannushintaan vesivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. Osuutemme Suomessa 
tuotetusta sähköstä on noin 20 prosenttia. Jo 96 prosenttia sähköntuotannostamme on hiilidioksidi-
neutraalia.  
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Luomme ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. Pohjolan Voima - 
Ratkaisevaa voimaa. www.pohjolanvoima.fi  


