
E

Reaktorin 
ytimessä

Tämä simolainen 
korpimaisema on vahva 
ehdokas Suomen seuraavan 
ydinvoimalan sijoituspaikaksi. 
Hallitus päättää tänä 
keväänä ydinvoiman 
jatkorakentamisesta.

Teksti Teppo Tiilikainen Kuvat Hannu Lindroos
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L Reijo Nurmela (vas.) ja 
Esko Tavia markkinoivat 
Simoa Fennovoiman ydin-
voimalan sijoituspaikaksi. 
He ovat raivanneet nuotio-
paikan metsäaukiolle, jo-
hon  reaktori pystytetään, 
jos Simo voittaa kilpailun.



tänyt tontilleen EU:n tuella kolme tuulimyl-
lyä, jotka lämmittävät talon ja jäädyttävät lo-
hipakastimet. Hän pelkää, että kymmenien 
tuhansien eurojen investointi valuu huk-
kaan.

Eläkkeellä oleva kalastaja Mauno Posti 
jakaa Lahden huolet. Hän järjestää poikan-
sa kanssa kalastusretkiä turisteille ja pel-
kää elinkeinonsa puolesta. Siitä huolimatta 
hän kannattaa voimalahanketta.

”Kunnan kannalta se olisi erittäin hyvä 
ratkaisu. Ydinvoimala toisi töitä varsinkin 
rakennusvaiheessa.”

Yksi vai useampi voimala?
Kamppailu ydinvoimasta on tulossa ratkai-
suvaiheeseen, taas kerran. Tällä kertaa ky-
symys ei ole siitä, rakennetaanko Suomeen 
uusi ydinvoimala, vaan siitä, kuinka monta 
ja mihin.

Simon kunta ei ole toiveineen yksin. 
Pohjois-Pojanmaalla sijaitseva Pyhäjoki 
on  Fennovoiman papereissa yhtä vahva 
ehdokas.

Kisassa ovat mukana myös perinteiset 
ydinvoimayhtiöt Fortum ja Teollisuuden 
Voima, jotka haluaisivat pystyttää uudet 
yksiköt vanhojen laitostensa viereen Olki-
luotoon ja Loviisaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö toppuutte-
lee voimayhtiöiden intoa. Se korostaa, että 
taantuma, metsäteollisuuden leikkaukset 
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S
imon kunnanjohtaja Esko Ta-
via ja valtuuston puheenjoh-
taja  Reijo Nurmela paistavat 
makkaraa Karsikon metsikös-
sä Etelä-Lapissa. Parinkym-
menen asteen pakkanen 
puree poskipäitä, mutta nuo-
tiotuli lämmittää mukavasti.

Nuotion paikka on tarkoin valittu. Suo-
men seuraava ydinreaktori pystytetään tar-
kalleen tähän, jos Fennovoima voittaa kil-
pailun ja valitsee Simon kunnan laitoksensa 
sijoituspaikaksi. Tavialla ja Nurmelalla on 
vahva ennakkoaavistus, että näin käy.

”Ydinvoimala olisi lottovoitto seutukun-
nalle ja koko Pohjois-Suomelle”, Nurmela 
sanoo.

Tavia pöyhii tulta. Hän on samaa mieltä. 
Kolmen ja puolen tuhannen asukkaan Si-
mo kituuttaa metsäteollisuuden varassa ja 
tulevaisuus näyttää synkältä. Väki vähenee 
ja vanhenee. Työttömyys on kivunnut jo lä-
hes 15 prosenttiin. Ydinvoimalan rakenta-

minen työllistäisi enemmän ihmisiä kuin 
Simossa on asukkaita.

”Ydinvoimala toisi Simoon tuhat uutta 
asukasta ja pelkästään kiinteistöveroina 3–4 
miljoonaa euroa vuodessa”, Tavia laskee.

Puolesta ja vastaan
Moni muukin uskoo, että Simo on vahvoil-
la ydinvoimakisassa. Se selviää jo karttaa 
katsomalla. 

Tuntuisi järkevältä, että seuraava voi-
mala pystytettäisiin Perämeren rannikol-
le. Täällä on useita teollisuuslaitoksia, jot-
ka käyttävät paljon sähköä: Outokummun 
terästehdas Torniossa, Rautaruukki Raa-
hessa, ruotsalaisen Bolidenin sinkkiteh-
das Kokkolassa.

”Terästeollisuus lähtee Suomesta, jos 
Fennovoima ei saa rakennuslupaa”, Tavia 
pelkää.

”Sähkön hinta on ratkaiseva tekijä näi-
den tehtaiden kilpailukyvyssä.”

Tavia vakuuttaa, että Simo on valmis, 

jos eduskunnalta tulee myönteinen pää-
tös. Maakuntakaava on hyväksytty, alueelle 
kulkee hyväkuntoinen tie ja  Kemi-Torni-
on lentokentälle on matkaa vaivaiset pari-
kymmentä kilometriä. Simoniemen ran-
taan suunnitellaan jo uutta asuinaluetta 
voimalan rakentajille ja työntekijöille.

Tavia korostaa, että hankkeella on kunta-
laisten tuki. Kaksi kolmasosaa valtuuston 
jäsenistä kannattaa Fennovoiman hanket-
ta, eikä Simoon ole syntynyt samanlaista 
vahvaa kansanliikettä ydinvoimaa vastaan 
kuin Loviisassa pari vuotta sitten.

Keskustelu käy silti kuumana. Ydinvoi-
malla on kannattajia ja vastustajia kaikissa 
puolueissa. Luonnonsuojelijat, kesämök-
kiläiset ja kalastajat suhtautuvat hankkee-
seen erittäin kriittisesti.

”Kalastus loppuu täältä, jos voimala ra-
kennetaan. Lohi ei nouse enää kutujokeen, 
kun vesi lämpenee”, sanoo menestyvää lo-
hibisnestä Simossa pyörittävä Martti Lahti.

Lahti on tuulivoimamiehiä. Hän on pystyt-

Suomen ydinvoimayhtiöt
Fortum

▶E 1998▶perustettu▶yhtiö,▶jolla▶on▶toimintaa▶Pohjoismaissa,▶Venäjällä▶ja▶
Itämeren▶alueella

▶E Loviisassa▶kaksi▶440▶megawatin▶neuvostovalmisteista▶ydinvoimalaa,▶
jotka▶tuottavat▶10▶prosenttia▶Suomen▶sähköstä▶

▶E laitokset▶rakennettiin▶1977▶ja▶1980,▶käyttöluvat▶päättyvät▶2027▶ja▶2030
▶E suunnitteilla▶1▶200–1▶600▶megawatin▶laitos▶nykyisten▶ydinvoimaloiden▶

viereen
▶E vaihtoehtoiset▶toimittajat:▶Toshiba-Westinghouse▶(Japani,▶Ruotsi),▶Atom-

stroiexport▶(Venäjä),▶Korea▶Hydro▶&▶Nuclear▶Power▶(Etelä-Korea),▶Areva▶
(Ranska),▶GE▶Hitachi▶(USA)

▶E ▶laitos▶tarkoitus▶ottaa▶käyttöön▶2020
▶E suurin▶omistaja▶Suomen▶valtio▶(50,8▶%)
▶E Fortum▶on▶noteerattu▶pörssissä,▶yhtiöllä▶on▶yli▶86▶000▶osakkeenomistajaa
▶E myy▶kaiken▶tuottamansa▶sähkön▶markkinoille

Teollisuuden Voima
▶E 1969▶perustettu▶yksityinen▶osakeyhtiö
▶E Olkiluodossa▶kaksi▶860▶megawatin▶yksikköä,▶jotka▶tuottavat▶16▶%▶Suo-

messa▶käytettävästä▶sähköstä▶
▶E kolmas▶1▶600▶megawatin▶yksikkö▶rakenteilla,▶▶

valmistuu▶2012
▶E suunnitteilla▶1▶000-1▶800▶megawatin▶laitos▶nykyisten▶viereen▶
▶E vaihtoehtoiset▶toimittajat:▶Toshiba-Westinghouse▶(Japani,▶Ruotsi),▶GE▶

Hitachi▶(USA),▶Mitsubishi▶(Japani),▶▶Korea▶Hydro▶&▶Nuclear▶Power▶(Etelä-
Korea),▶Areva▶(Ranska)

▶E laitos▶tarkoitus▶ottaa▶käyttöön▶2020
▶E TVO▶tuottaa▶omistajilleen▶sähköä▶omakustannushintaan
▶E suurimmat▶omistajat:▶Pohjolan▶Voima▶(mm.▶UPM▶ja▶Stora-Enso),▶For-

tum,▶Helsingin▶Energia

Fennovoima
▶E uusi▶yhtiö,▶ei▶aikaisempia▶

ydinvoimaloita
▶E suunnitteilla▶1▶500–2▶500▶

megawatin▶voimala,▶jossa▶on▶
yksi▶iso▶tai▶kaksi▶pienempää▶
reaktoria

▶E laitos▶sijoitetaan▶joko▶Si-
moon▶tai▶Pyhäjoelle

▶E vaihtoehtoiset▶toimittajat:▶
Areva▶(Ranska),▶Toshiba-
Westinghouse▶(Japani-
Ruotsi)

▶E laitos▶tarkoitus▶ottaa▶käyt-
töön▶2020

▶E tuottaisi▶sähköä▶Fennovoi-
man▶omistajille▶omakustan-
nushintaan

▶E pääomistaja▶on▶Voima-
osakeyhtiö▶SF▶(66▶%),▶johon▶
kuuluu▶48▶paikallista▶energia-
yhtiötä▶sekä▶15▶teollisuuden▶
ja▶kaupan▶yritystä▶(mm.▶Outo-
kumpu▶14▶%,▶Rautaruukki▶4▶
%,▶SOK▶5▶%▶ja▶Kesko▶4▶%).

▶E vähemmistöosakkaana▶
saksalainen▶Eon▶(34▶%)

Olkiluoto

Simo

Pyhäjoki

Loviisa

KK

SUOMEN YDINVOIMALAT

Olemassa olevat 
laitokset

Rakenteilla oleva 
laitos

Vaihtoehtoiset 
sijoituspaikat 
seuraavalle / 
seuraaville  
ydinvoimaloille

E

Pyhäjoki on 
Fennovoiman 
papereissa yhtä 
vahva ehdokas.

L Kalastajat puolesta ja vastaan. Martti 
Lahti (vas.) vastustaa ydinvoimahanket-
ta, Mauno Posti kannattaa sitä.



ja energiansäästö ovat vähentäneet sähkön 
tarvetta. Ministeriö arvioi, että Suomessa 
kulutetaan vuonna 2030 sähköä yhteensä 
noin 100 terawattituntia eli parikymmentä 
prosenttia enemmän kuin nyt, mutta suuri 
osa siitä on uusiutuvaa energiaa.

Energiateollisuus tyrmää ministeriön 
laskelmat. Sen mukaan sähkönkulutuksen 
väheneminen on väliaikainen ilmiö. Teol-
lisuus ennustaa, että tarve kasvaa reilusti, 
kun sillä korvataan öljyä ja hiiltä.

”Sitä paitsi joudumme nyt tuomaan säh-
köä ulkomailta. Huippukulutus on Suo-
messa pari tuhatta megawattia suurempi 
kuin kyky tuottaa sähköä”, sanoo Energia-
teollisuus ry:n johtaja Jukka Leskelä.

Teollisuus toivoo, että lupa myönnet-
täisiin kaikille kolmelle halukkaalle. Yh-
tiöt saisivat sen jälkeen itse päättää, koska 
ne aloittaisivat rakennustyöt. Markkinata-
lous säätäisi aikataulut, eikä ylikapasiteet-
tia pääsisi syntymään.

”Yhteiskunnan tehtävä ei ole päättää 
siitä, kuinka paljon Suomessa on tuotan-
tolaitoksia. Mutta sen pitää päättää, onko 
ydinvoima tulevaisuudessakin osa Suomen 
energiatuotantoa”, Leskelä muotoilee hal-
lituksen ja eduskunnan roolin.

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen 
(kesk) mielestä yksi lupa riittää, jotta tilaa 
jää myös uusiutuvaan energiaan perustu-
ville hankkeille. Hän jättäisi tulevia voima-
loita koskevat päätökset seuraavalle tai sitä 
seuraavalle hallitukselle.

Ratkaisu oli määrä tehdä maaliskuussa. 
Todennäköisesti päätös venyy loppukevää-
seen, koska kaksi loviisalaista ydinvoiman 

38      Suomen Kuvalehti | 4/2010 4/2010 | Suomen Kuvalehti      39

200 m

10
0 m

60
 m

200 m

10
0 m

60
 m

200 m

10
0 

m

60
 m

200 m

10
0 m

60
 m

200 m

10
0 m

60
 m

200 m

10
0 
m

60
 m

YDINVOIMAN OSUUDEN ENNUSTETAAN KASVAVAN

Lä
hd

e:
 E

ne
rg

ia
te

ol
lis

uu
s

Ydinvoima

Sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto

20–25 %

12–15 %

11–16 %
35–40 %

Vesivoima

Tuulivoima

Lauhdevoima 8–10 % Pientuotanto 3–5 %
Sähkön tuonti 0 %

Sähkönhankinta 2050
113–138 TWh (teollisuuden ennuste)

Sähkön tuonti
Ydinvoima

30 %15 %

16 %

14 %
25 %

Sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto

Vesivoima

Tuulivoima 0,2 %

Lauhdevoima

Sähkönhankinta 2007
90,4 TWh

pailijan jätteitä Olkiluodon peruskallioon 
porattuihin luolastoihinsa.

Fennovoiman olisi huolehdittava itse jät-
teistään, ellei hallitus määrää Posivaa otta-
maan sitä osakkaakseen.

Ympäristöjärjestö Greenpeace pelkää, et-
tä Fennovoima tekee Suomesta ulkomaisen 
ydinjätteen kaatopaikan, koska saksalainen 
Eon on mukana yhtiössä. Greenpeacen lo-
giikka menee suurin piirtein seuraavasti: 
jos Fennovoima perustaa Suomeen ydinjäte-
haudan, sinne tuodaan jätteitä myös muissa 
EU-maissa sijaitsevista Eonin voimaloista.

Saarenpää hymähtää uhkakuville.  Hän 
uskoo, että Fennovoiman jätteet mahtu-
vat hyvin Olkiluodon peruskallioon, jonka 
eduskunta aikoinaan valitsi Suomessa syn-
tyvien ydinjätteiden loppusijoituspaikaksi. 
Hän muistuttaa, että Olkiluodon alueesta 
on varattu vasta noin puolet seitsemän 
reaktorin jätteitä varten.

”Ratkaisu syntyy aikanaan, kun luvat on 
saatu ja pöly laskeutuu. Puheet tilanpuut-
teesta ovat henkistä laatua”, Saarenpää ar-
velee.

Fortumin laitokset vanhenevat
Jos hallitus myöntää vain yhden luvan, val-
tioenemmistöinen Fortum jää todennäköi-
sesti nuolemaan näppejään. Hallituksen 
olisi vaikea suosia omaa yhtiötään, joka 
kärsii ahneen yrityksen maineesta.

Toisaalta Fortum on hallitukselle strate-
ginen omistus, josta on pidettävä huolta. 
Yhtiö on tulouttanut 2000-luvulla valtion 
kassaan seitsemän miljardia euroa osin-
koina ja veroina.

Jos hallitus päättää rakentaa kaksi voi-
malaa, Fortum saa todennäköisesti toisen E

vastustajaa on tehnyt hankkeesta valituksen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Fennovoima vahvoilla
Jos hallitukselta irtoaa vain yksi lupa, sen 
saa todennäköisesti Fennovoima, vaik-
ka jotkut mieltävätkin yhtiön saksalaisen 
energiajätin Eonin bulvaaniksi.

Eon yritti tunkeutua Suomen ydinmark-
kinoille jo pari vuotta sitten. Yhtiö havitteli 
voimalalleen merenrantatonttia Loviisasta 
Fortumin vanhojen laitosten  naapurista.

Loviisan kaupunginjohto innostui hank-
keesta, mutta tonttikauppa valmisteltiin 
huonosti. Läheisen Valkon kylän asukkaat 
olisivat jääneet Säteilyturvakeskuksen mää-
rittelemän suojavyöhykkeen sisään. He 
nousivat vastarintaan, ja hanke kaatui val-
tuustossa.

Nyt tilanne on toinen. Fennovoiman toi-
mitusjohtaja Tapio Saarenpää korostaa, et-
tä kysymyksessä on suomalaisen teollisuu-
den ja alueellisten sähköyhtiöiden projekti, 
jolle Eon tuo uskottavuutta kansainvälise-
nä ydinvoiman osaajana. Eonilla on iso or-
ganisaatio, sillä on tuotannossa 21 ydin-
reaktoria Ruotsissa ja Saksassa.

”Fennovoiman omistajat on jätetty aikai-
sempien ydinvoimahankkeiden ulkopuo-
lelle. Myös ne haluavat varmuuden vakaa-
hintaisesta sähköstä”, Saarenpää sanoo.

Fennovoiman tärkein suomalainen osa-
kas on Outokumpu, jonka Tornion teräs-
tehdas on maan suurin sähkön käyttäjä. 
Mukana ovat myös suuret kaupan ketjut 
Kesko ja SOK, joilla ei ole omaa sähkön-
tuotantoa.

Loput ovat pääosin kunnallisia energiayh-
tiötä. Ne ovat tyytymättömiä Fortumin, Vat-

tenfallin ja Helsingin Energian kaltaisten 
suuryhtiöiden hallitsemiin markkinoihin.

”Meille on tärkeää päästä tuottamaan it-
se sähköä, jotta voimme menestyä kilpai-
lussa”, sanoo Kerava Energyn toimitusjoh-
taja Jussi Lehto.

Kiistaa ydinjätteistä
Lehdon näkemys saa tukea myös muualta. 
Selvitysmies Matti Purasjoki vaati jo 2006 
raportissaan markkinoille uusia toimijoi-
ta, jotta alalle syntyisi kilpailua.

VTT arvioi syksyllä, että Fennovoiman 
voitto edistäisi kilpailua. Pellervon taloudel-
linen tutkimuslaitos ja Palkansaajien tutki-
muslaitos tulivat samanlaiseen tulokseen – 
tutkimuksen rahoitti tosin Fennovoima itse.

Fennovoima tarjoaa päättäjille kahta 
erilaista laitostyyppiä – joko suurta 1 600–
1 700 megawatin voimalaa tai kahta pie-
nempää, noin 1 250 megawatin yksikköä. 
Reaktorit toimittaisi ranskalainen Areva tai 
japanilainen Toshiba, joka pyrkii nyt Suo-
men kautta Euroopan markkinoille.

Eonin asiantuntijat valmistelevat hanketta 
täyttä päätä Saksassa ja Ruotsissa. Fennovoi-
man pääkonttori työllistää Helsingissä 40 ih-
mistä. Lisäksi yhtiöllä  on paikalliskonttorit 
Simossa ja Pyhäjoella, joista yhtiö on hank-
kinut jo satoja hehtaareja maata.

”Kyllä tässä on rahaa palanut”, Saaren-
pää myöntää.

”Pelkästään ympäristövaikutusten ar-
viointi ja muut selvitykset ovat maksaneet 
kymmeniä miljoonia euroja.”

Mutta Fennovoiman hankkeeseen liittyy 
myös ongelmia. Teollisuuden Voima ja For-
tum omistavat ydinjätteiden loppusijoituk-
sesta huolehtivan Posivan, joka ei huoli kil-

Teollisuus 
toivoo, 
että lupa 
myönnettäisiin 
kaikille 
halukkaille.

L Toimitusjohtaja Tapio Saarenpää 
esittelee Fennovoiman ympäristöselvi-
tystä.

L Ydinvoimalan ra-
kentaminen muuttaisi 
perusteellisesti Karsi-
konniemen korpimai-
seman Simossa.
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luvista, koska Teollisuuden Voima voitti 
edellisen kierroksen.

Fortumin johtaja Esa Hyvärinen vakuut-
taa, että yhtiö on tosimielessä  liikkeellä. For-
tum on suunnitellut jo kolme vuotta uutta 
yksikköä Loviisan Hästholmenin saarelle 
vanhojen laitosten viereen. Laitostoimitta-
jien kanssa on käyty jo pitkälle meneviä kes-
kusteluja.

”Meidän mielestämme hallituksen pitäisi 
myöntää lupa kaikille hakijoille, jotka täyt-
tävät lain vaatimukset”, Hyvärinen sanoo.

Hänen mukaansa Suomen sähkömarkki-
noille mahtuu helposti 2–3 uutta ydinvoima-
laa, koska nykyinen voimalakanta vanhenee.

Fortumin neuvostovalmisteisten reakto-
reiden käyttöluvat loppuvat vuosina 2027 ja 
2030. Ne suunniteltiin alunperin 30 vuoden 
käyttöä varten, mutta niille on myönnetty 
20 vuoden jatkoaika.

”Fortum tarvitsee uuden voimalan, joka 
korvaisi Loviisan vanhimman yksikön. Tar-
vitsemme luvan nyt – ei uutta laitosta voi 
kytkeä verkkoon samalla kun vanha ote-
taan pois”, Hyvärinen sanoo.

Jos lupa saadaan, Fortum aloittaa raken-
nustyöt 2015, jotta laitos saataisiin tuotan-
toon 2020-luvun alussa.

Hakemuksessa on ylimääräinen kouk-
ku päättäjien houkuttelemiseksi. Uusi voi-
mala tuottaisi sähkön lisäksi kaukolämpöä 
pääkaupunkiseudun tarpeisiin.

Fortum on käyttänyt valtavia summia 
hankkeen suunnitteluun. Yhtiön harmiksi 
Helsinki ei pidä sitä realistisena. Kaupun-
ginjohtaja Jussi Pajusen (kok) mielestä Hel-
singin ei kannata sitoa kaupungin lämmi-
tystä 60 vuodeksi yhteen teknologiaan.

Hyvärinen korostaa, että Fortumin täh-
täin on tulevaisuudessa. Helsingin vanhat 

hiilivoimalaitokset suljetaan aikanaan, ja 
Fortumissa uskotaan, että Helsingin Ener-
gia kiinnostuu siinä vaiheessa Loviisan 
lämpöputkesta.

”Aiomme rakentaa ydinvoimalan joka ta-
pauksessa sellaiseksi, että kaukolämpöputki 
voidaan liittää siihen myöhemmin. Meidän 

selvityksemme osoittavat, että hanke olisi 
teknisesti ja taloudellisesti kannattava.”

Ongelmia Olkiluodossa
Ydinvoimakisan kolmas hakija Teollisuu-
den Voima on rakentajana kokenein, mutta 
sen mahdollisuudet arvioidaan tällä kertaa 

vähäisiksi, ellei hallitus myönnä lupaa kai-
kille hakijoille.

TVO rakennuttaa parhaillaan Eurajoen 
Olkiluotoon kolmatta yksikköä, johon liit-
tyy ongelmia enemmän kuin tarpeeksi. Lai-
toksen ranskalainen toimittaja Areva on 
pahasti myöhässä aikataulustaan, ja osa 

 arvostelusta kohdistuu luonnollisesti myös 
TVO:hon.

Työt aloitettiin 2005, ja avajaisia piti viet-
tää keväällä 2009. Areva on ilmoittanut, 
että laitos valmistuu kesällä 2012, mut-
ta TVO:ssa pelätään, että aikataulu venyy 
edelleen. E

TVO pelkää,  
että Arevan 
aikataulu  
venyy edelleen.

L Olkiluodon kolmosyksikkö on jo har-
jakorkeudessaan.
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Työmaalla on ollut alusta alkaen 
vastoinkäymisiä. Valutyöt jouduttiin 
keskeyttämään, koska betonissa käy-
tetty kiviaines oli liian kosteaa.

Sen jälkeen nostureiden perustuk-
sista löytyi halkeamia ja voimalan 
pääkiertoputkien teräsvalut joudut-
tiin uusimaan. Hitsauksista on pal-
jastunut monenlaisia puutteita, ja 
piirustukset valmistuivat myöhässä.

Mutta nyt työt etenevät taas hyvin. 
Isoja valuja tehdään yötä myöten, 
muuten työskennellään kahdessa 
vuorossa.

Reaktorirakennus on jo täydessä korkeu-
dessaan. Kauempaa katsottuna se muistut-
taa kupoleineen valtavaa moskeijaa.

Reaktorin komponentit ovat valmiina va-
rastossa, niiden asentamiseen päästään lä-
hiaikoina. Viereisen turbiinirakennuksen 
asennustyöt ovat loppusuoralla ja telineitä 
puretaan.

”Viivästymiset johtuvat siitä, että kysy-
myksessä on uuden sukupolven laitos ja 
ensimmäinen länsimainen ydinvoimala 
pariinkymmeneen vuoteen. Olkiluodon 
ongelmista on annettu julkisuudessa liian 
kielteinen kuva”, viestintäpäällikkö Käthe 
Sarparanta sanoo työmaakierroksella.

Olkiluoto kolmosen aikataulu oli alun al-
kaen liian tiukka. Yksityiskohtaiset suunni-
telmat eivät olleet valmiit, kun työt aloitet-
tiin. Areva ei ollut myöskään riittävän hyvin 
valmistautunut suomalaiseen turvallisuus-
kulttuuriin.

Voimalahankeen myöhästyminen on ai-
heuttanut jo yli miljardin euron tappiot. 
TVO katsoo, että kustannukset jäävät Are-

van maksettaviksi. Riitaa puidaan oikeu-
dessa vielä pitkään.

”Areva on asettanut meille miljardivaa-
teen. Me olemme puolestamme vaatineet 

1,4 miljardin euron korvauksia Are-
valta. Asia on välimiesmenettelyssä”, 
sanoo TVO:n johtava asiantuntija An-
neli Nikula.

Neljäs yksikkö suunnitteilla
Kaikesta huolimatta Areva kilpailee 
TVO:n seuraavasta voimalaurakas-
ta Toshiba-Westinghousen, General 
Electricin, Mitsubishin  sekä eteläko-
realaisen Korea Hydro & Nuclear Po-
werin kanssa.

TVO jätti viime huhtikuussa halli-
tukselle periaatepäätöshakemuksen 
neljännen laitosyksikön rakentami-
sesta Eurajoen Olkiluotoon ja odot-
taa nyt myönteistä vastausta. Nikula 
vakuuttaa, että yhtiö pystyisi kääntä-
mään kolmosyksikön rakentamises-

ta saadut kokemukset vahvuudeksi ja vält-
tämään tällä kertaa turhat virheet.

”Olemme maksaneet uuden sukupolven 
voimalaan liittyvät oppirahat”, Nikula sanoo.

”Ajankohta sopisi meille hyvin. Kolmos-
yksikkö on valmistumassa ja henkilökunta 
voisi siirtyä kätevästi uuteen hankkeeseen.”

Nikulan mukaan sähkömarkkinoille ei 
tulisi ylitarjontaa, vaikka lupa annettaisiin 
kaikille hakijoille. TVO korvaisi ydinvoi-
malla vanhoja hiilivoimaloita ja öljykatti-
loita, jotka poistuvat käytöstä. Osa TVO:n 
omistajayhtiöistä joutuu ostamaan nykyi-
sin sähköä myös pörssistä.

”Kukaan ei lähde näin suureen hankkee-
seen, ellei sähkölle ole menekkiä”, Nikula 
sanoo.

Hän muistuttaa, että nyt tehtävät ratkai-
sut vaikuttavat sähköntuotantoon vasta 
vuosina 2020–25.

”Siihen mennessä sähkön tarve lisääntyy 
väistämättä. Sähköautot yleistyvät. Sähkön 
avulla voidaan säästää energiaa myös siirryt-
täessä öljylämmityksestä maalämpöön.” SK

Mistä osaajat?
Maailmalla▶kehitellään▶parhail-
laan▶uudentyyppisiä▶ydinvoi-
maloita,▶jotka▶vähentäisivät▶

ratkaisevasti▶kertyvän▶ydinjätteen▶
määrää.

Seuraavan▶sukupolven▶voimaloiden▶
toiminta▶perustuu▶suljettuun▶polttoai-
nekiertoon.▶Ydinjätettä▶ei▶enää▶▶hau-
dattaisi▶sellaisenaan,▶vaan▶se▶hajotet-
taisiin▶kemiallisesti.

”Ydinjätteen▶pitkäikäisimmät▶ra-
dioaktiiviset▶ainesosat▶on▶mahdollista▶
käyttää▶polttoaineena▶uudentyyppisis-

sä▶laitoksissa”,▶sanoo▶Lappeenrannan▶
yliopiston▶professori▶Riitta Kyrki-
Rajamäki.

Hän▶johtaa▶Suomen▶Akatemian▶
rahoittamaa▶Kestävä▶Energia▶-tutki-
musohjelman▶hanketta,▶jossa▶tutkitaan▶
neljännen▶sukupolven▶ydinreaktoreita.▶
Hänen▶mukaansa▶ydinpolttoaine▶saa-
daan▶riittämään▶niiden▶avulla▶tuhansik-
si▶vuosiksi▶eteenpäin.

Valitettavasti▶uusi▶tekniikka▶ei▶ole▶
käytössä▶siinä▶vaiheessa,▶kun▶Suomen▶
seuraavaa▶ydinvoimalaa▶ryhdytään▶ra-
kentamaan.▶Neljännen▶sukupolven▶reak-
toreihin▶liittyy▶vielä▶monia▶ratkaisemat-

tomia▶ongelmia.▶Kyrki-Rajamäki▶arvioi,▶
että▶ne▶saadaan▶kaupalliseen▶käyttöön▶
aikaisintaan▶2020–30-luvuilla.

Mutta▶nykyisenkin▶tekniikan▶osaajis-
ta▶uhkaa▶tulla▶pula.▶Eri▶puolilla▶maa-
ilmaa▶suunnitellaan▶jopa▶sataa▶uutta▶
ydinvoimalaa,▶joiden▶rakentaminen▶
alkaa▶suurin▶piirtein▶samaan▶aikaan▶
kymmenen▶vuoden▶kuluessa.▶Myös▶
komponenteista▶voi▶syntyä▶taistelu,▶
sillä▶valmistajia▶on▶vähän.

”Euroopassa▶ei▶ole▶rakennettu▶viime▶
vuosina▶uusia▶voimaloita,▶joten▶osaa-
minen▶on▶vähentynyt”,▶sanoo▶▶Energia-
teollisuus▶ry:n▶johtaja▶Jukka Leskelä. J

E

”Olemme  
vaatineet  
Arevalta 1,4 
miljardin euron 
korvauksia.”

L Anneli Nikula vakuuttaa, että 
kolmenkin voimalan sähkölle riit-
täisi kysyntää.

Sijoittaja, 
käytä koko 
skaalaa ilman 
eri veloitusta.

OP-sijoitusvakuutus tuo käyttöösi rahasto- ja vakuutussäästämisen parhaat edut. Käytössäsi on laaja valikoima rahastoja, joita 
voit vaihtaa maksutta ja ilman verotuksen realisoitumista vaikka kerran päivässä. Lisäksi OP-sijoitusvakuutus lasketaan mukaan 
bonuksia kerryttävään asiointiin. Tervetuloa juttelemaan. Lisätietoja osoitteesta op.fi. 

Vakuutussopimus solmitaan OP-Pohjola-ryhmän kokonaan omistaman OP-Henkivakuutus Oy:n kanssa. Pankki toimii OP-Henkivakuutus Oy:n asiamiehenä.
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E
duskunta tekee tämän vaalikauden 
suurimman yksittäisen ratkaisunsa 
todennäköisesti ensi syksynä. Kan-
sanedustajat päättävät silloin ydin-
voiman jatkorakentamisesta.

Kevään 2002 näytelmä tuskin toistuu. Vii-
dennen reaktorin kannattajien ja vastusta-
jien voimasuhteet olivat silloin lähes tasan. 
Kansanedustajat, virkamiehet ja toimitta-
jat jännittivät aamuyöhön venynyttä vii-
meistä käsittelyä. He pitivät tukkimiehen 
kirjanpitoa, kun viimeiset kantaansa sa-
lanneet edustajat paljastivat mielipiteensä.

On melko varma, että eduskunta antaa 
syksyllä tukensa lisäydinvoimalle. 108 ny-
kyistä kansanedustajaa ilmoitti vaalien alla 
MTV3:n vaalikoneessa kannattavansa kuu-
dennen reaktorin rakentamista. Vastusta-
jia oli 64. Kantaansa panttaavien enem-
mistölläkin on yleensä taipumus päätyä 
voittajan puolelle.

Nykyeduskunnan ydinvoimamyönteisyys 

kävi ilmi myös Turun Sanomien, Kalevan ja 
Väli-Suomen sanomalehtien marraskuussa 
julkaisemasta kyselystä.

Valitus viivästyttää
Hallituksen esitystä on valmisteltu työ- ja 
elinkeinoministeriössä. Valtioneuvosto 
päättänee kevään aikana, monenko raken-
nusluvan myöntämistä se eduskunnalle esit-
tää.

   Hallitus kaavaili tekevänsä esityksen jo 
maaliskuussa, mutta Korkeimpaan hallin-
to-oikeuteen jätetyt kaksi valitusta viivästyt-
tävät aikataulua parilla kuukaudella.

Kaksi Rkp:n loviisalaista kaupunginval-
tuutettua ja sikäläinen yrittäjä paheksuvat 
sitä, että Fortumin kolmannen reaktorin ra-
kentamisesta pyydettiin lausunto vuoden-
vaihteessa lakkautetun ”vanhan” Loviisan 
valtuustolta. Valittajien mielestä lausunto 
tulisi pyytää Loviisan, Ruotsinpyhtään, Lil-
jendalin ja Pernajan yhdistymisellä synty-
neen ”uuden” Loviisan valtuustolta.

”Aikalisä tässä otetaan, mutta pidämme 
paketin kasassa”, sanoo yli-insinööri Jorma 

Aurela työ- ja elinkeinoministeriöstä ja viit-
taa ministeri Mauri Pekkariseen (kesk), jon-
ka mukaan hallitus käsittelee kaikki kolme 
lupahakemusta samanaikaisesti.

Hallitus erimielinen
Vihreiden ydinvoimakielteisyys takaa sen, 
että hallitus äänestää asiasta. Vihreiden 
tappio ei luo samaa dramatiikkaa kuin 
2002. Puolue jätti hallituksen eduskunnan 
päädyttyä uuden reaktorin kannalle. Val-
lan makuun mieltyneet ja yleispuolueima-
goaan kirkastavat vihreät eivät ota riskiä sa-
manlaisesta oppositiotaipaleesta, jolle se 
tuolloin itsensä sysäsi.

Tulevien päätösten rintamalinja ei kulje-
kaan kyllä- ja ei-leirien välillä.

Hakijoiden takana on erilaisia intressi-
piirejä. Niillä on myös alueellisesti poik-
keavat profiilit. TVO rakentaisi länteen, 
Fortum itäiselle etelärannikolle ja Fenno-
voima pohjoiseen.

Asetelma herättää poliitikoissa alue- ja 
teollisuuspoliittisia intohimoja.

On kuvaavaa, että keskustan eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja, satakuntalainen 
metsänomistaja Timo Kalli lähti joulu-
kuussa lobbaamaan metsäyhtiöiden omis-
tamaa TVO:ta. Hän kehotti Outokumpua ja 
Rautaruukkia hylkäämään Fennovoiman ja 
heittäytymään TVO:n kelkkaan.

Edustajien jaakobinpaini
Fennovoiman hakemus on silti keskustal-
le mieluisin. Sen lupaa voisi puoltaa ylevin 
keskustaideologisin perustein, kekkoslai-
sen Pohjois-Suomen teollistamispolitiikan 
jatkona.

Vain lukumäärä auki

Teksti Matti Simula
Kuva Hannu Lindroos

Hallitus ja eduskunta hyväksyvät 
lisäydinvoiman rakentamisen. Suurin 
kiista koskee sitä, kenelle luvat 
myönnetään.

Fennovoima kelpaa kokoomuksellekin. 
Se tuskin kuitenkaan haluaa keskustalle si-
tä vaalivalttia, mitä vain yksi, Fennovoimal-
le myönnettävä lupa olisi.

Päähallituspuolueet käynevät tiukan 
väännön lupien määrästä. Pekkarinen on 
väläyttänyt vain yhtä lupaa. Esimerkiksi puo-
lustusministeri Jyri Häkämies (kok) esittäi-
si lisenssiä kaikille hakijoille. Kolmen luvan 
esitys tuskin kuitenkaan toteutuu.

Eduskunta ei voi muuttaa hallituk-
sen esitystä. Sen tehtävä on joko hy-
väksyä tai hylätä sille tarjottu paketti. 
Yhden luvan läpimeno on siis varma, 
mutta kahden luvan läpimenoon liit-
tyy hallituksen kannalta pieni riski.

Monet edustajat joutuvat alue- ja 
työllisyyspoliittiseen jaakobinpai-
niin. Raahelainen Unto Valpas (vas) 
ei pyörrä kielteistä kantaansa, vaikka 
hallitus esittäisi Fennovoimalle ra-
kennuslupaa hänen kotikulmilleen.

”Se on periaatekysymys. Peräme-
ren alueelle tulisi rakentaa tuulivoi-
maloita. Ne ovat turvallisia ja tuovat pysyviä 
työpaikkoja.”

Ruokolahtelainen Kimmo Tiilikainen-
kaan (kesk) ei käänny lisäydinvoiman kan-
nattajaksi, vaikka Fortumille mahdollisesti 
esitettävä lupa toisi työtä ahdingossa ole-
vaan Kymen vaalipiiriin.

”Ydinvoimaa tulee rakentaa vain todelli-
seen tarpeeseen. Ennusteet eivät ennakoi 
sähkönkulutuksen kasvua vuoteen 2020 
mennessä. Ja Olkiluodon kolmannen reak-
torin markkinoille tulo korvaa tuontisäh-
kön tarvetta. Sen teho on kolminkertainen 
Loviisan reaktoreihin verrattuna.” SK

Eduskunta  
ei voi  
muuttaa 
hallituksen 
esitystä.

L Olkiluodon 
ydinvoima-
lan vanhim-
mat yksiköt 
rakennettiin 
1978 ja 1980. 
Kolmas yk-
sikkö valmis-
tuu näillä nä-
kymin 2012.
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Uusin Kanava nyt myynnissä, hae omasi.

Tai tilaa: www.kuvalehdet.� /kanavatarjous

     Politiikka on liian tärkeä aihe jä-

tettäväksi vain uutisjuttujen ja tieteel-

listen artikkelien varaan.

Ville Pernaa
päätoimittaja

”
”

Kanavan päätoimittaja VTT, dosentti Ville Pernaa, 
Turun yliopistosta.


