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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto Fennovoima Oy:n hake
muksesta valtioneuvoston 65.2O1O periaatepäätöksen täydentämiseksi

Valtioneuvosto on 6.5.2010 antanut Fennovoima Oy:Ile periaatepäätöksen ydinvoimalai
toksen rakentamisesta Suomeen. Hankkeessa on periaatepäätöksen myötämisen jäl
keen tapahtunut muutoksia ja Fennovoima hakee nyt täydennystä voimassa olevaan pe
riaatepäätökseen. Vuoden 2010 jälkeen laitoksen sijoituspaikaksi on varmistunut Poh
jois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella sijaitseva Pyhäjoen kunta.

Ydinenergia-asetuksen 25 §:n mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriön on pyydettävä pe
riaatepäätöshakemuksesta lausunto mm. siltä ELY-keskukselta, jonka toimialueella
suunniteltu laitos sijaitsee. Ministeriö pyytää, että ELY-keskus tarkastelee lausunnos
saan erityisesti omaan hallinnonalaansa liittyviä seikkoja hakemuksesta.

Elinkeinoihin, työvoimaan ja osaamiseen liittyvät asiat

Hakemuksessa esitetyt tulkinnat Pyhäjoen ydinvoimalan välittömän vaikutusalueen (käy
tetty käsitettä talousalue) väestö-, talous- ja työmarkkinanäkymistä ovat oikeansuuntai
sia. Kyse on huomattavan isosta hankkeesta, jolla monipuolistetaan elinkeinorakennetta
ja luodaan useissa kunnissa työllistävää pitkäjänteistä vakautta suhdanneherkkien toi
mialojen rinnalle. Pohjois-Pohjanmaa tarvitsee uusia työpaikkoja eri aloille. Viime vuosi
na Raahen seutukunnasta on hävinnyt huomattavan paljon erityisesti teollisuuden työ
paikkoja. Myös pidemmälle tulevaisuuteen tehdyt työpaikkaennakoinnit ovat esittäneet
perusteltuja näkemyksiä, kuinka globalisaatiokehitys ja talouden rakennemuutokset vä
hentävät alkutuotannon ja eräiden teollisuusalojen työpaikkamääriä pitkällä perspektiivil
lä. Ydinvoimatuotanto on tervetullut lisä edistämään kohdealueen elinkeinoelämää.

Ydinvoimahanke on merkittävä mahdollisuus koko Pohjois-Pohjanmaan aluetaloudelle.
Päivittäinen työssäkäynti Pyhäjoelle on mahdollista ja todennäköisesti toteutuu vähin
tään kolmesta seutukunnasta. Useissa Oulun eteläpuolen kunnissa väestön ikärakenne
on tulevina vuosikymmeninä kansallisestikin vertaillen suotuisa, ts. määrällisesti työikäi
siä riittää tyydyttämään työvoimakysyntää ydinvoimatuotannossa ja siihen kytkeytyvillä
liitännäisaloilla. Ammatilliset tehtävät vaativat ajantasailla olevaa monipuolista osaamis
ta; tähän on koulutuksellisesti varauduttava ajoissa. Pohjois-Pohjanmaa ELY-keskuksen
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rahoittamana ja useiden toimijoiden toteuttamana alueella on jo vuosia viety eteenpäin
kehittämishankkeita, joissa alueen toimijoita on verkostoitu keskenään ja opastettu vaI
miuksista tarjousten tekemiseen suurhankkeisiin, laadun valvomiseen, dokumentointiin
jne. Oulun yliopisto yhdessä Lappeenrannan teknisen yliopiston kanssa on aloittanut
ydinvoimaan keskittyvän koulutuksen, kohderyhmänä mm Oulun seudun ICT- alan insi
nöörit.

Kaikkiaan Pyhäjoen ydinvoimahankkeella on vireyttävä vaikutus lukuisiin elinkeinoihin ja
sen julkistaloudelliset hyödyt ovat huomattavat. Ydinvoimatuotanto luo kasvumahdolli
suuksia elinkeinoille ja työllisyydelle sekä lähitulevaisuudessa että pitkällä aikajänteellä.

Liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät asiat

Fennovoiman Hanhikiven niemeen suunnittelemalla ydinvoimalaitoksella on merkittäviä
liikenteellisiä vaikutuksia. Erityisesti ydinvoimalaitoksen rakennustyö aiheuttaa runsaasti
liikennettä ja lisää valtatien 8 liikennemääriä.

Ympäristövaikutusten arviointiprosessissa on arvioitu hankkeen liikenteellisiä vaikutuk
sia. Ydinvoimalan rakennusaikana henkilöliikenteen määrä arkipäivisin on noin 4000
ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskasta liikennettä on noin 100 ajoneuvoa vuorokaudes
sa. Ennakolta on arvioitu, että Hanhikiven niemen pohjoispuolella liikennemäärät lisään
tyvät hieman enemmän kuin eteläpuolella. Liikennemäärien kasvu, mukaan lukien eri
koiskuljetukset erityisesti hankkeen rakentamisen aikana, heikentää liikenneturvallisuutta
ja liikenteen sujuvuutta sekä lisää melu-, pöly- ja tärinähaittoja. Vaikutuksia aiheutuu
etenkin valtatielle 8 välille Liminka - Kalajoki.

Ydinvoimalaitoksen kaavoitusvaiheessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus piti tärkeänä
suoran tieyhteyden toteuttamista valtatieltä 8 voimalaitosalueelle, jolloin olemassa oleva
yksityistie jäisi toimimaan varayhteytenä. Suoraa tieyhteyttä pidettiin hyvänä, ja se huo
mioitiin kaavoituksessa. Kaavoitusvaiheessa selvitettiin myös uuden tieyhteyden hallin
nollista roolia ja päädyttiin siihen, että se on osa valtion hallinnoimaa maantieverkkoa.
Tieyhteyden rakentamisesta valtatieltä 8 ydinvoima-alueelle on solmittu Fennovoiman,
ELY-keskuksen ja Liikenneviraston välinen aiesopimus. Fennovoima on laatinut yhtey
destä esisuunnitelman ja käynnistänyt myös yhteyden toteuttamissuunnittelun, joissa
ELY-keskus on ollut vahvasti mukana. Tieyhteyden suunnittelussa on huomioitu mm.
Tukesin vaatimus tien korkeusasemasta. Tieyhteys on määrä toteuttaa ns. jälkirahoi
tusmallilla.

Nykyisen liikennepoliittisen selonteon valmistelun yhteydessä ELY-keskus ja liikennevi
rasto ovat yhdessä valmistelleet hankekokonaisuuden, joka sisältää suoran tieyhteyden
lisäksi valtatielle 8 muitakin parantamistoimenpiteitä, joiden avulla voidaan lieventää
hankkeesta aiheutuvia liikenneturvallisuus- ja sujuvuusongelmia huomioiden myös eri
koiskuljetukset. Toimenpiteitä on esitetty välille Liminka - Kalajoki, mutta ne painottuvat
erityisesti Pyhäjoen ja Raahen alueille. Toimenpiteiksi on esitetty mm. erikoiskuljetusten
kannalta keskeisten siltojen parantamisia, liittymien parantamisia, kevyenhiikenteen jär
jestelyjä ja yksittäisiä ohituskaistoja. Parantamistoimenpiteiden suunnitteluun on jo saatu
keskitettyä suunnittelurahaa, mutta rahoitusta toimenpiteiden toteuttamiseksi ei ole vielä
saatu. Parantamistoimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin 30 miljoonaa euroa
sisältäen myös suoran tieyhteyden Hanhikiven niemeen.
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ELY-keskus pitää tärkeänä, että esitetyille toimenpiteille myönnettäisiin rahoitus hyvissä
ajoin, niin että toimenpiteet ehdittäisiin tekemään ennen ydinvoimalaitoksen rakentami
sen aloitusta.

Ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät asiat

Hakemuksen mukaan ydinvoiman lisärakentamisella voidaan korvata Suomen fossiilisiin
polttoaineisiin perustuvaa sähkön erillistuotantoa ja edelleen vähentää energiantuotan
nosta aiheutuvia päästöjä. Näin ollen hanke on valtakunnallisen ilmasto- ja energiastra
tegian mukainen. Hanke tukee myös Pohjois-Pohjanmaan energiastrategian (2007) sekä
ilmastostrategian (2010) mukaisia keskeisiä tavoitteita, joita ovat alueen oman energia-
tuotannon, etenkin hajautetun tuotannon vahvistaminen, kasvihuonepäästöjen vähentä
minen sekä energiatehokkuuden lisääminen.

Alueella on voimassa Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava. Pyhäjoella sekä Raahessa
on voimassa Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Lisäksi
sekä Pyhäjoella että Raahessa on voimassa Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen asema
kaava. Hankkeen YVA-selostuksessa todetaan, että voimassa olevat kaavat mahdollis
tavat hankkeen mukaisen ydinvoimalaitoksen toteuttamisen Hanhikiven niemelle eikä
hankkeen toteuttaminen vaadi muutoksia nykyisiin kaavoihin.

Fennovoima on vuonna 2008 toteuttanut hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenet
telyn. Arviointia on täydennetty vuosina 2013 - 14 ja uusi arviointiselostus on jätetty yh
teysviranomaisena toimivalle työ- ja elinkeinoministeriölle 13.2.2014. Nyt lausuttavana
olevan periaatepäätöksen täydentämishakemuksen ympäristövaikutusten arviointia kos
kevan osion (Liite 3A) todetaan olevan sama kuin uudessa ympäristövaikutusten arvioin
tiselostuksessa ollut tiivistelmä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on 25.4.2014 antanut
lausuntonsa em. uudesta arviointiselostuksesta. Hankkeen ympäristövaikutusten osalta
ELY-keskus viittaa aiemmin YVA -selostuksesta lausumaansa, eikä siihen tässä yhtey
dessä ole lisättävää. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto Fennovoima Oy:n
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on tämän lausunnon liitteenä.
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