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Fortum Power and Heat Oy on jättänyt työ- ja elinkeinoministeriölle
ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Loviisan Hästholmenissa sijaitsevan
ydinvoimalaitoksen jatkolupaa tai vaihtoehtoisesti ydinvoimalan alasajoa. Ministeriö on pyytänyt
Loviisan kaupungilta lausuntoa asiasta.

Reaktorin 1 nykyinen käyttölupa on voimassa vuoteen 2027 asti ja reaktorin 2
käyttölupa vuoteen 2030 asti.

Loviisan kaupunki antaa seuraavan lausunnon asiassa:

Loviisan kaupunki katsoo, ettei ydinvoimalle ole vaihtoehtoa, joka voisi kompensoida
sen Suomen sähkötuotannossa. Lisäksi myös Loviisalle, kuten koko Suomelle, on asetettu
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tavoitteeksi saavuttaa hiilineutraalius. Loviisan kaupungin näkökulmasta on erittäin tärkeää, että me
suomalaiset tuotamme hiilidioksiditonta kotimaista sähköä kasvavaan sähköntarpeeseen.
Infrastruktuuri tarvitsee huomattavia investointeja, jotta ydinvoimalan toiminta on turvallista ja
tuotettua sähköä voidaan siirtää turvallisesti kantaverkkoon ja käyttäjille. Nämä investoinnit
menevät hukkaan, jos ydinvoimalaitos suljetaan, ja puoltavat enemminkin mahdollisuuksien mukaan
tuotannon jatkamista samassa paikassa kuin uusien ydinvoimalaitoksien rakentamista muualle.
Fortum on investoinut turvallisuuteen, laitoksen kunnossapitoon sekä uudistanut laitosta siten, että
reaktorit tuottavat nykyään enemmän sähköä kuin niiden rakennusajankohtana.

Loviisan kaupungin mielestä Hästholmen soveltuu yhä hyvin ydinvoimalatoimintaan, ja
kaupungilla ei ole suunnitelmia tai tarpeita muuttaa alueen suunnittelua siten, että toiminta joutuisi
kyseenalaiseksi tai vaikeutuisi.

Lopuksi Loviisan kaupunki huomauttaa, että Fortumilla ja Hästholmenin toiminnalla on
paikallisesti tärkeä taloudellinen merkitys. Fortum on yli 500 työpaikalla Loviisan suurin työnantaja
Loviisan kaupungin jälkeen. Lisäksi laitos on merkittävä epäsuora työnantaja sekä
kiinteistöveronmaksaja. Taloudelliset vaikutusten arvioinnit viittaavat lisäksi merkittävään
vaikutukseen, joka tukee paikallista yhteiskuntaa erityisesti investointien ja toimenpiteiden
yhteydessä, jotka syntyisivät käyttölupien jatkamisesta.

Loviisan kaupunki ei näe ydinvoimalan turvallisuudessa tai tuotantokyvyssä ongelmia
ja puoltaa täten ensimmäistä vaihtoehtoa (VE1), käytön jatkamista enintään 20 vuotta.

Ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan lasunnon Loviisan ydinvoimalan
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Päätös:Ehdotuksen mukainen.

---

Ralanti Merja
Loviisan kaupunki - Loviisan kaupunginhallitus
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