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Mielipidepalaute Fennovoima Oy:n hakemukseen valtioneuvoston 6.5.2010
periaatepäätöksen täydentämiseksi

Kansalaisen oikeusturva contra yhtiön oikeusturva

Periaatepäätöksen täydentämishakemus on ydinenergialaille tuntematon, sillä
ydinenergialaissa ei tunneta hakemuksen täydentämistä. 2010 hyväksytyn
periaatepäätöksen jälkeen hanke on täysin muuttunut, joten kyseessä on uusi
periaatelupahakemus. Kyseessä on ennakkotapaus ja siitä on tiettävästi jätetty kantelu
oikeuskanslerille.

Elinkeinoministeri Vapaavuori (tv:ssä) kuten myös TEM:n muut virkamiehet (PAP-
kuulemistilaisuudessa) ovat ilmaisseet huolensa Fennovoiman oikeusturvasta.
Kansalaisten oikeusturvasta siellä ei kanneta minkäänlaista huolta. On ymmärrettävää,
että yhtiö pystyy  palkkkaamaan asianajajia ja lobbareita. Fennovoiman tapauksessa me
veronmaksajat joudumme maksamaan nämäkin kulut, sillä yhtiön omistajista valtaosa on
valtion tai kuntien omistamia yhtiöitä. Venäjän valtion korporaatio Rosatom on luku
erikseen, koska sillä on ilmiselvästi geopoliittiset tavoitteet. Yksityisten kansalaisten on
vaikea ellei mahdoton saada oikeutta tällaisessa järjestelmässä, jossa viranomaisten
tahtotilassa on etusijalla yhtiöiden etu.

Fennovoimalla ei ole sosiaalista hyväksyttävyyttä paikkakunnalla.
Kansanäänestysvaatimus on torpattu neljä kertaa, mikä kertoo kunnan johdossa
olevien hankkeen puuhamiesten pelosta äänestuloksen suhteen, sekä tietysti vakavasta
demokratiavajeesta.
Asukaskyselyn otanta on laittoman pieni. YVA-tilaisuudessa Fennovoima muistaakseni
lupaili, että kaikille mökkiläisille lähialueilla lähetään kysely. Olen osallisena mökkiin, joka
on n 1 km:n päässä suunnitellusta voimalasta ja lisäksi lapsuudenkotini, josta myöskin
omistan puolet on 8-tien meren puolella eli alle 5 km etäisyydellä. Mitään kyselyä ei ole
tullut, ei minulle eikä toiselle omistajalle. Myöskään edellisiin kyselyihin en päässyt
vastaamaan. Muutenkin kyselyjen otanta on laittoman pieni.
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Hankkeen perusteluista ja Fennovoiman kyvystä johtaa ja neuvotella jättiläisyhtiön
kanssa. Veronmaksajien riski.

Alkujaan F:n yksi perusteluista oli, että Suomi saataisiin riippumattomaksi Venäjältä
tuotavasta sähköstä. S iksi onkin surkuhupaisaa, että nyt samainen Fennovoima on valmis
ottamaan Venäjän valtionkorporaationn suurimmaksi osakkaakseen, mahdolliseksi
pääosakkaakseen, reaktorin toimittajaksi, lainoittajaksi ainakin 75 %sesti ja lisäksi
ydinpolttoaineen tuojaksi. Tämä, jos mikä lisää riippuvuutta Venäjästä, eikä ole järkevää
nykyisessä poliittisessa tilanteessa. Tsekki otti oppia nähtyään Georgian, Krimin ja muun
Ukrainan tilanteen ja peruutti voimalatilauksensa Venäjältä.
Fennovoima esittää, että siinä olisi 50,2 % suomalaisomistusta. Tämä ei selvästikään pidä
paikkaansa.  Kestra on ilmoittanut vetäytyvänsä hankkeesta ja kuitenkin sen nimeä
pidetään PAP-hakemuksessa ja lasketaan omistusprosentit mukaan (Ottavainen
Kalevassa 14.5.2014), Rautaruukki on siirtymässä ruotsalaisille, mutta senkin prosentit
ovat mukana, Talvivaara lähes konkursissa, eikä omankaan ilmoituksensa mukaan pysty
sijoittamaan mitään. Omistus on muutenkin pidetty hämärässä. Toimitusjohtaja Nurmi ei
pystynyt kuulemisessa sanomaan mitään kun häneltä kysyttiin Kestrasta. Hänkin väitti
olevansa lehtitietojen varassa.
Jo tällä hetkellä on nähtävissä, että Rosatom vie ja Fennovoima vikisee. Ei ole
uskottavaa, että Fennovoiman suomalaiset omistajat vastaisuudessakaan pystyvät
pääsemään todellisiin neuvotteluihin, koska suomalaisomistus on niin hajanaista ja
koska koko hankkeessa ollaan täysin riippuvaisia Rosatomista.  Maailmalla Rosatom on
tullut tunnetuksi Iranin ydinvoimaohjelman kummisetänä aiheuttaen näin epävarmuutta
muutenkin turbulenttiseen Lähi-Itään. Edelleen Rpsatomia pidetään korruption
vaivaamana korporaationa, joka on toimittanut ala-arvoisia tuotteita tilaajilleen.
Tässä Fennovoiman suomalaisjohto pelaa vastuutonta peliä veronmaksajien rahoilla ja
riskillä. Valio ja Myllyn Paras ovat ainoat ei valtio-omisteiset tai kuntaomisteiset yhtiöt, jotka
ovat jäljellä.

Ydinlaitoshankkeen tarpeellisuus maan energiahuollon kannalta;

Toinen perustelu aiemmin oli sähkön kulutuksen kasvuennuste. Laskelmat tiedettiin jo
silloin virheellisiksi, mutta siitä ei välitetty. Nyt nämä faktat on osittain jo jouduttu
myöntämään ja on alettu puhua sähkön viennistä, ilmeisesti Venäjälle. Meillä on kuitenkin
sovittu, ettei ydinsähköä viedä.

0-vaihtoehto on todellinen vaihtoehto
0-vaihtoehto tulee ottaa huomioon todellisena vaihtoehtona mieluummin riippumattoman tahon
selvittämänä. Fennovoiman intresseihinhän se ei aivan ilmeisesti kuulu, sillä siellä oletetaan
mahdollisen korvattavan sähkön olevan kivihiililauhdetuotantoa sekä kotona että ulkomailla. Tämä
ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Nimekkkäiden energia-alan asiantuntijoiden mukaan korvaus
voitaisiin suorittaa tehostamalla, remontoimalla ja ottamalla käyttöön uusiutuvia vuoteen 2020
mennessä, jolloin Fennovoiman laitos ei olisi vielä lähimainkaan valmis, vaikka Olkiluoto 3 :n
viivästymisennätyksiin ei päästäisikään.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/43024/Kasvua%20ja%20ty%C3%B6llisyytt%
C3%A4%20uudella%20energiapolitiikalla.pdf?sequence=1

Myös Saksa on kyennyt korvaamaan ydinvoimansa kiitettävästi uusiutuvilla.
http://cleantechnica.com/2014/04/22/7-interesting-nuclear-energy-
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graphs/?utm_source=Cleantechnica+News&utm_medium=email&utm_campaign=b7dad21fb3-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_b9b83ee7eb-b7dad21fb3-331989049

Hanhikivi on merenpinnantasossa sopivalla lounaistuulella, eikä se todellakaan
sovellu ydinvoimalan paikaksi

 Onkohan muualla kokemuksia merenpinnantasoon sijoitetuista voimaloista? Täytyykö
suomalaisten olla koekaniineina tässäkin?Niemen keskikorkeus on korkeintaan 1,5 m.
Melkein joka vuosi ahtojäät ympäröivät niemeä jopa 10-metrisinä röysyinä ulottuen
pohjaan asti. Tällöin jää voi tukkia vedenottoputken ja meillä on ikioma Fukushima.
Edelleenkään ahtojäiden tuottamaa ongelmaa ei ole otettu vakavasti.inlaitoshankkeen
tarpeellisuuteen maan energiahuollon kannalta;

Vaaralliset jätteet ja ydinjäte ja polttoaineen hankinta
Venäläisessä kierrätetyssä polttoaineessa on eettisiä ongelmia. Se tulisi kaiketikin
pahamaineisesta Majakista. Sveitsiläiset lopettivat polttoaineen hankinnan sieltä, koska
heitä ei päästetty tutkimaan polttoaineketjua. Tuskin suomalaisia kohdellaan sen
paremmin. Kuitenkin uraanipolttoaineen koko elämänkaaren aiheuttamat
ympäristövaikutukset tulee selvittää. Uraanikaivosten paikallisille aiheuttamia
sairauksia,kärsimyksiä, juomaveden puutetta, ympäristön tuhoutumista ei saa tällä tavoin
ulkoistaa. Polttoaineen hankinta on eettisesti ongelmallista.

YVA :ssa oli heikosti selvitetty tai puuttui
 sammalet, jäkälät, selkärangattomat . Huolimatta lukuisista pyynnöistä edes

indikaattorilajeja Fennovoima ei ole selvittänyt
 rakennettavan tien ja muun infran kustannutkset ja maksajat
 rakennettavan tien ja linjojen vaikutukset maisemaan
 massiivisen maansiirron (niemen korottamisen) ympäristövaikutukset ja

kustannukset
 mistä maata on suunniteltu siirrettävän maanottopaikan ympäristövaikutukset ja

kustannukset
 sataman ja laivaväylän räjäytysten ja kaivamisen ympäristövaikutukset kalastoon,

kutupaikkoihin ja muuhun meriluontoon
 evakuointisuunnitelmat ovat täysin riittämättömät. Pari joditablettia tuskin varjelee

säteilyltä suuronnettomuuden sattuessa. 100 km:n säteellä asuu 370 000 asukasta ja
suurin asukaskeskittymä Oulu (ja Raahe siinä matkalla) on vallitsevien lounaistuulten
alapuolella. Myös Ruotsin puolella on useita kaupunkeja n. 150 km:n päässä. Miten
toimitaan, kun ahtojäät sulkevat vedensaannin ja jäähdytysvettä ei ole saatavilla?

 On tutkittava Fukushiman onnettomuuden seurauksia ja mallinnettava sen mukaan.
Siellä ilmeni korkean säteilyn ”hotspotteja” yllättävissä paikoissa.

Fennovoiman hankkeen sosiaaliset vaikutukset Pyhäjoella ja Raahessa on erittäin
puutteellisesti selvitetty



Ylipäätään ympäristövaikutuksia on vähätelty ja tutkimustulosten tulkinta on puutteellista.

Yhteenvetona voi todeta, että Fennovoiman hanke ei ole yhteiskunnan kokonaisedun
mukainen

johtuen omistuspohjasta (veronmaksajat ja Rosatom)

valtakunnanenergiahuolto on viisaampaa nykymaailmassa hoitaa hajautetusti kuin
tällaisissa helposti lamautettavissa isoissa yksiköissä. Hajautettu energia tuo myös enemmän
ja kestävämpiä työpaikkoja

paikka ei ole sopiva eikä turvallinen

Hankkeen ympäristövaikutukset ovat kestämättömiä

Raahessa 16.5.2014

Vuokko Moisala


