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Lausuntopyyntö Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen 
rakentamislupahakemuksen päivityksestä

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Olen selvittänyt Voimayhtiö SF:n osakkaiden nykyistä halukkuutta toimia Fennovoiman eli 
lisäydinvoiman rakentamisen rahoittajina. Seuraavssa Majakkavoiman osakkaan Valion vastaus: 
"Valiolla on Majakkavoima Oy -hankintayhtiön kautta oikeus ostaa sähköä ennakoitavaan hintaan, 
jos Fennovoima Oy:n ydinvoimalahanke toteutuu. Valion osto-oikeus on noin 1,5 % mahdollisen 
uuden voimalan tuottamasta sähköstä. Valio on laittanut vuonna 2015 osakkeensa Majakkavoima 
Oy:ssä myyntiin. Ydinvoima on yksi tapa tuottaa sähköä hiilidioksidipäästöttömästi, mutta Valio ei 
halua sitoa sen lisärakentamiseen pääomaa. " MP Konserni, toinen Majakkavoiman osakkaista on 
julkisuudessa ollut irtautumassa Majakkavoiman sidonnaisuuksista.

Hanhikiven sähkönmyynti osakas käsittää yritykset Andament Group Oy, E.Helaakoski Oy, SCG 
Specialis Contractors' Group ja Pyhäjoen kunnan. Onko selvitetty kuinka heillä on rahoitus kunnossa 
ja ennenkaikkea maksukykyä, kun Andament Group Oy on tuottanut vuonna 2020 1,1 miljoonan 
liikevaihdolla tappiota 959 tuhatta euroa ja vuonna 2019 1,0 miljoonan liikevaihdolla tappiota 780 
tuhatta. Ainoa positiivisen yritystuloksen näistä on tehnyt E.Helaakoski, jonka senkin liikevoitto on 
vain 1,8 miljoonaa (2019) ja 2,2 miljoonaa (2020). SCG Specialis Contractor's Groupilla ei ole enää 
saatavilla toiminnasta tietoja vuoden 2019 jälkeen. 

Yrityksen SRV Voima Oy, perustettu 2015, (2716472-6) liiketulos oli 71 tuhatta euroa 2020 
tappiollinen ja työllisti 0 henkilöä. Yhtiön omavaraisuusaste oli 0 %, joten mitä vastaan yhtiö saa 
lainaa Fennovoimaa rakenettaessa, sillä SRV Voiman osuus on kuitenkin on nähtävästi ollut 
huomattaja. Jo kesäkuussa 2014 Rosatomin tytäryhtiö Rusatom Overseasin talousjohtaja Vjatseslav 
Ivanov arvioi ydinvoimahankkeen kustannusten nousevan aiemmin arvioidusta 4-6 miljardista 
eurosta 6-7 miljardiin euroon, miten kyseiset yhtiöt pystyvät olemaan rahoituksessa mukana jo 
rakennusaikaisten kustannusten näin noustessa. Haluankin selvityksen siitä mikä on Voimayhtiö SF:n 
osakkaiden taloudelliset edellytykset rakennuttaa ydinvoimalaa ja vastata sen käyttökustannuksisita, 
varsinkin kun suuret yritykset Boliden Harjavalta Oy, Boliden Kokkola Oy, Ovako Imatra Oy Ab, S-
voima Oy, Kuopion Energia Oy, Kestra Kiinteistöpalvelut Oy ovat jatkorahoitukseen myös 
sitoutumattomia. 
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