Tiesitkö että...?
Rosatom on venäläinen valtionkorporaatio. Voittoa tuottamattomat valtionkorporaatiot saavat rahoituksensa
Venäjän valtion budjetista, tilittävät
tulonsa valtiolle ja nauttivat juridista
erityisasemaa suoraan Venäjän presidentin ja hallituksen alaisuudessa.

Pyhäjoen kunnanvaltuustolta on vaadittu kahteen otteeseen neuvoa-antavan
kansanäänestyksen järjestämistä Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Vuonna
2007 kunnanvaltuuston mielestä kansanäänestys oli liian aikaista, kun taas vuonna 2009 valtuusto totesi kansanäänestyksen olevan liian myöhäistä.
Fennovoiman hanke on ollut viime vuosina monimutkaisten vaiheiden ja suurten muutosten
pyörteessä. Yhtiö hylkäsi periaatepäätöshakemuksessa määritellyt laitostoimittajat ja reaktorityypit
ja neuvottelee parhaillaan toimituksesta ja suurimman osakkuuden myymisestä venäläisen Rosatomin tytäryhtiön, Rusatom Overseas:in kanssa.
Ennusteet hankkeen kustannuksista ja tuotetun
ydinsähkön hinnasta ovat muuttuneet merkittävästi mm. Fukushiman ydinvoimalaonnettomuutta
seuranneiden kiristyneiden turvallisuusvaatimusten myötä. Myös ennusteet sähkön tarpeesta ovat
päivittyneet. Fennovoiman osakkaista noin 40 %
on vetäytynyt hankkeesta.
Kun hankkeen perusteet ovat muuttuneet näin
radikaalisti tulee myös Pyhäjoen kuntalaisia vihdoin kuulla.
Pyhäjoen kunnanvaltuustolta tullaan vaatimaan
syksyn kuluessa neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeesta. Vaatimus esitetään kuntalaisaloitteella, johon kerätään allekirjoituksia äänioikeutetuilta
Pyhäjoen kuntalaisilta.

Vuosilta 2007–2010 poimittua

Tilanne vuonna 2013

Fennovoima ilmoittaa tekevänsä vain vapaaehtoisia maakauppoja.

Yhtiö on jättänyt työ- ja elinkeinoministeriöön
pakkolunastushakemuksen yli 100 hehtaarin
laajuisista maa- ja vesialueista Hanhikivenniemellä.

Fennovoiman tavoitteena on rakentaa Suomeen uusi ydinvoimala, jonka tuotannon
tavoitellaan käynnistyvän ensin 2016–2018,
sitten 2020 mennessä.

Rakentaminen tai laitospaikan valmistelevat
työt eivät ole alkaneet. Hankkeen aikataulu on
poistettu Fennovoiman internetsivuilta. Tuoreimman arvion mukaan tuotannon tavoitellaan käynnistyvän 2024.

Hankkeessa pyritään jopa 50 %:n kotimaisuusasteeseen työllisyysvaikutuksissa.

Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Juha Nurmi toteaa, ettei hankkeen työllisyyden kotimaisuusasteelle voida luvata mitään prosenttiosuuksia.

Tavoitteena on pelastaa kotimainen teollisuus
tuottamalla sähköä osakkaille edullisesti omakustannehintaan. 1600 MW:n laitoksen hinnaksi
arvioidaan 4–6 Mrd €, jolloin 1 MWe:n osuus
maksaisi 2,5–3,75 milj. €.

Ydinsähkön hinta nousee kaiken aikaa, kohtuuhintaista sähköä suomalaiselle teollisuudelle ei
2020-luvulla voi luvata kukaan. Fennovoiman
1200 MW:n laitoksen hinnaksi arvioidaan 6,4
Mrd, jolloin 1 MWe:n osuus maksaisi 5,33 milj.
€, mikä on enemmän kuin surullisen kuuluisan
Olkiluoto 3:n tämän hetkinen hinta-arvio.

Reaktoritoimittajaksi kerrotaan valittavan
vuonna 2012 tai 2013 joko ranskalainen Areva
tai japanilainen Toshiba.

Reaktoritoimittajaksi esitetään venäläistä Rosatomia, joka ei ollut vaihtoehtona periaatepäätösvaiheessa. Myös laitostyyppi on eri kuin ympäristövaikutusten arvioinnissa ja periaatepäätöshakemuksessa kuvatut vaihtoehdot.

Fennovoiman suurinpana yksittäisenä osakkaana (34 %) on saksalainen E.ON, jonka
ydinvoimatekniseen osaamiseen periaatepäätöshakemus nojautuu. Osakassopimuksella on
varmistettu, ettei E.ONista voi tulla Fennovoimassa enemmistöomistajaa.

Fennovoimasta on vetäytynyt merkittäviä osakkaita: E.ON, S-ryhmä, Atria, Omya sekä useita
paikallisia sähköyhtiöitä, mm. Kuopion Energia.
Fennovoiman suurimmaksi yksittäiseksi osakkaaksi (34 %) on tulossa venäläinen Rosatom,
jonka ydinvoimatekniseen osaamiseen hanke
nyt nojautuu.

Vuonna 2010 valtioneuvosto antoi Fennovoimalle periaatepäätöksen ja eduskunta vahvisti
sen… näillä tiedoilla ja perusteluilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee lisäselvityksiä
ja harkitsee, pitääkö Fennovoiman periaatepäätös juridisten seikkojen vuoksi käsitellä kokonaan uudelleen valtioneuvostossa ja eduskunnassa.

Allekirjoita aloite
Kuntalaisaloitteeseen voi tutustua ja sen voi allekirjoittaa mm.

• pe 13.9. klo 18:30–19.30
Parhalahden koululla
• la 21.9. klo 10–18
Pyhäjoen Syysmessuilla
Pro Hanhikiven messuosastolla (nro 4)
Halutessasi saat Parhalahden koululta listan mukaasi, jolloin voit kerätä aloitteeseen allekirjoituksia tuttavapiiristäsi.

Lisätietoja kansalaisaloitteesta
www.prohanhikivi.net
pro.hanhikivi@omanetti.fi
p. 040 174 1212

Tule tutustumaan syysmessuilla
Pro Hanhikiven osastolle - numero 4.
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