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Lausunto Fennovoima Oy:n uuden ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida käsiteltävää asiaa. Lausumme
siitä seuraavaa:
Luonnonsuojeluliitto pitää lausuntokierrosta näennäisenä, koska rakentamislupahakemus on hyvin
puutteellinen. Kuulemista heikentää myös se, että rakentamiseen liittyvät työt alueella on aloitettu
jo vuonna 2014 ja samalla alueen erityispiirteitä ja luontoarvoja on tuhottu. Lisäksi kansalaisten
esiin tuomia epäkohtia ei ole otettu huomioon Fennovoimaan liittyvässä prosessissa, mikä on
heikentänyt uskoa viranomaisten ja päättäjien toimien läpinäkyvyyteen.
Ydinvoiman lisärakentaminen ei Suomen nykyoloissa ole järkevää, sillä taloudellisessa mielessä
modernit uusiutuvat energiamuodot ovat kannattavampia. Näin ollen hankkeesta tulisi luopua.
Fennovoima Oy:n on jätettävä ydinjätteen loppusijoitussuunnitelma työ- ja elinkeinoministeriölle
kesäkuun 2016 loppuun mennessä. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole vielä loppusijoituspaikkaa tiedossa,
eikä se Posiva oy:n mukaan ole saamassa sitä Posivan onkalosta Eurajoen Olkiluodossa. Ilman
loppusijoituspaikkaa valtioneuvoston periaatepäätös Fennovoimalle raukenee, eikä
ydinvoimalaa voida rakentaa. Loppusijoituspaikan puute on myös ydinenergialain 19 §:n kohdan
5 vastaista.
Julkisten tietojen valossa laitoksen toimittaja ja pääurakoitsija näyttäytyvät epäluotettavina
toteuttamaan näin vaativaa projektia. Myös yhtiön rahoituskanavissa on epäselvyyttä.
Säteilyturvakeskus STUK on löytänyt toistuvasti moitittavaa yhtiön toiminnassa. YLEn tietojen
mukaan työmaan pääurakoitsija Titan 2 on syyllistynyt turvallisuusrikkomuksiin ja hankkeeseen
liittyy myös korruptio- ja mafiasyytteitä. Tämän tyyppiset epäilyt tulee tutkia tarkasti eikä niihin
liittyvää toimintaa tulisi tukea Suomessa.
Nämä epävarmuuksien ja vakavien epäilyjen vuoksi Luonnonsuojeluliitto katsoo, ettei hanke täytä
ydinenergialain 19 §:ssä lueteltuja ehtoja. Näin ollen Fennovoima Oy:lle ei tule myöntää
ydinenergialain 18 §:ssä tarkoitettua rakentamislupaa.
SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY
Leo Stranius
vs. toiminnanjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliitto – Finnish Association for Nature Conservation
Itälahdenkatu 22 b A, FI-00210 Helsinki, Finland | tel. +358 9 228 224
www.sll.fi | toimisto@sll.fi

Hanna Aho, suojeluasiantuntija, p. 040 660 5788, hanna.aho@sll.fi
Lähteitä
YLE:n uutinen 10.4.2016 väärinkäytösepäilyistä ja maksuvaikeuksista:
http://yle.fi/uutiset/miten_sosnovyi_borin_kuninkaasta_tuli_fennovoiman_paaurakoitsija_taustalla_v
aarinkaytosepailyja_ja_maksuvaikeuksia/8779301
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