
Arvoisa ministeri Rehn, 

Fennovoiman ydinvoimahanke on asettanut Suomen energiapoliittisen päätöksenteon arveluttavaan 
valoon. Paitsi että yhtiön menettely rakentamislupaa haettaessa on ollut ala-arvoista, sille myönnetty 
lisäaika rakentamislupahakemuksensa täydentämiseen ja kotimaisen omistuspohjan paikkaamiseen ko-
ettelee kansalaisten luottamusta oikeudenmukaiseen ja yhteiskunnan etua ajavaan poliittiseen päätök-
sentekoon. 

Samalla Fennovoiman on sallittu jatkaa hankkeen jatkon kannalta epävarmassa tilanteessa ydinlaitoksen 
rakentamista valmistelevia maansiirto-, vesirakentamis- ja tierakennustöitä. Menettely ei edistä sen pa-
remmin Fennovoiman, Pyhäjoen kunnan kuin pakkolunastusuhan alla olevien maa- ja vesialueiden omis-
tajienkaan etua ja oikeusturvaa. 

Fennovoiman hankkeen liiketaloudellinen kannattavuus on ilmeisen epävarma, mikä on ollut nähtävissä 
mm. yhtiön vaikeuksina löytää osakkaita. Viisi vuotta alkuperäisen periaateluvan myöntämisen jälkeen, 
rakentamislupahakemusta jätettäessä, yhtiössä ei edelleenkään ollut riittävästi tosiasiallista kotimaista 
omistusta. Yhtiölle myönnetyn lisäajan turvin apuun löydettiin puoliväkisin lähinnä valtionyhtiöt Fortum 
ja Outokumpu. Suomalainen teollisuus on lähes kokonaan irtisanoutunut hankkeesta, eikä hanketta siten 
ole edelleenkään perusteltua pitää kotimaisen teollisuuden ja elinkeinoelämän kannalta tarpeellisena.

Tuoreen, Taloustutkimus Oy:llä teetetyn* tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista, 51 prosent-
tia, katsoo, ettei Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalalle tule myöntää rakentamislupaa. Rakentamislupaa 
vastustavien osuus on selkeästi suurempi kuin sitä kannattavien, joka on 29 prosenttia. 

Arvoisa ministeri Rehn, vastuullisuutta niin politiikassa kuin liiketaloudessakin on se, että tarvittaessa 
tunnustetaan tosiasiat ja aloitetaan sen jälkeen uusin, tarkennetuin suunnitelmin. Fennovoiman hanke 
tulee jättää historiaan ja suomalaista energiapolitiikkaa uudistaa siten, että se kannustaa uusiutuvan 
energian investointeihin, parantaa vaihtotasetta ja omavaraisuutta, työllistää ja hyödyttää aidosti koti-
maisia toimijoita. Valtiolla on vastuu maamme energiapolitiikan kauaskantoisista ratkaisuista, myös Fen-
novoiman hankkeesta ja sen hylkäämisestä. 

Fennovoiman ydinvoimalahanke ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukainen. Se on taloudellisesti, poliit-
tisesti sekä moraalisesti riskialtis hanke. 
 

Parhain terveisin,
Pro Hanhikivi, Greenpeace, Luonto-Liitto, Keskustanuoret, Maan ystävät, 
Naiset Rauhan Puolesta, Naiset Atomivoimaa Vastaan, Suomen Luonnonsuojeluliitto, 
Vasemmistoliitto, Vasemmistonuoret, Vihreät sekä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
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JÄRJESTÖJEN KANNANOTTO ELINKEINOMINISTERI OLLI REHNILLE 
FENNOVOIMAN YDINVOIMALAHANKKEESTA
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