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ELINKEINOMINISTERI PEKKARISEN EHDOTUS VALTIONEUVOSTON KANNAKSI
YDINLAITOSTEN PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUKSIIN

Kannanoton yleiset perusteet
Ydinenergialain lähtökohtana on ydinenergian tuotannon turvallisuus. Lain 6 §:n mukaan ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai
omaisuudelle. Tämän vuoksi ydinlaitosten rakentaminen ja ydinenergian tuotanto ovat tiukasti
säädeltyjä toimintoja. Niitä ei ole haluttu jättää markkinoiden ratkaistaviksi. Tässä suhteessa
ydinlaitosten rakentamista ja ydinenergian tuotantoa koskeva lainsäädäntö poikkeavat merkittävästi
esimerkiksi sähkömarkkinoita ja polttoainemarkkinoista koskevasta lainsäädännöstä. Niissä ei
VN:lle eikä eduskunnalle anneta valtaa tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttäen säädellä
voimalaitosten rakentamista eikä niiden käyttöä.
Ydinenergialain mukaan ydinvoimalaitosten rakentamista koskevien päätösten tulee perustua
yhteiskunnan kokonaisetuun. Tätä käsitettä ei tunneta muualla lainsäädännössä eikä sitä ole tarkasti
määritelty ydinenergialaissakaan.
Ydinenergialain (990/1987) 14 §:n 1 momentissa säädetään, että ennen kuin valtioneuvosto tekee
lain 11 §:ssä tarkoitetun periaatepäätöksen, sen on todettava, että suunnitellun ydinlaitoksen
sijaintikunta on lain 12 §:ssä tarkoitetussa lausunnossaan puoltanut ydinlaitoksen rakentamista, ja
että esiin ei ole tullut seikkoja, jotka osoittaisivat, ettei ole riittäviä edellytyksiä rakentaa
ydinlaitosta siten kuin lain 6 §:ssä edellytetään.
Ydinenergialain 14 §:n 2 momentin mukaan harkittaessa periaatepäätöstä yhteiskunnan
kokonaisedun kannalta on kiinnitettävä erityisesti huomiota
1) ydinlaitoksen tarpeellisuuteen maan energiahuollon kannalta,
2) ydinlaitoksen suunnitellun sijaintipaikan sopivuuteen ja ydinlaitoksen
ympäristövaikutuksiin sekä
3) ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon järjestämiseen.
Ydinlaitoksen tarpeellisuus maan energiahuollon kannalta
Suomen avointen sähkömarkkinoiden toimivuudelle asetetut tavoitteet ovat sähkön saatavuuden
turvaaminen, sähkön hinnan pitäminen kohtuullisena, sähkönhankinnan riittävän omavaraisuuden
turvaaminen sekä sähkön tuotannon ympäristövaikutusten pitäminen hyväksyttävinä. Tavoitteet
perustuvat valtioneuvoston pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaan marraskuulta 2008,
sähkön kysyntä- ja hankinta-arvioiden päivitykseen sekä teetettyihin selvityksiin ja hakemuksesta
esitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.
Erityisesti Suomen metsäteollisuuden rakenne- ja suhdannemuutoksien vuoksi sähkön kulutus laski
vuonna 2009 noin 81 terawattituntiin. Uusimpien päivitettyjen arvioiden mukaan tulisi varautua

2
siihen, että sähkön kulutus voisi nousta vuoteen 2020 mennessä 98 terawattituntiin. Mikäli Suomi
olisi sähkönhankinnan suhteen omavarainen, uutta sähköntuotantoa tarvittaisiin ilmasto- ja
energiapolitiikan edistämiskohteina olevien tuulivoiman, biopohjaisen sähkönhankinnan ja sähkön
ja lämmön yhteistuotannon lisäksi vuoden 2020 tilanteessa enintään kahden suuren
ydinvoimalaitosyksikön verran. Lisäydinvoiman rakentaminen toteuttaa siten ilmasto- ja
energiastrategiassa edellytettyä sähkönhankinnan omavaraisuutta.
Lisäydinvoiman rakentaminen auttaisi osaltaan pitämään sähkön hintaa kohtuullisena. TVO:n ja
Fennovoiman ydinvoimalaitosyksiköt tuottaisivat sähköä omakustannushintaan mm.
elinkeinoelämän tarpeisiin, mikä vahvistaisi erityisesti teollisuuden toimintaedellytyksiä Suomessa.
Fortumin ydinvoimalaitosyksikkö tuottaisi sähkön sähkömarkkinoille markkinahintaan. Fortumilla
on käyttöluvat nykyisille voimalaitosyksiköilleen aina vuoteen 2027 ja 2030 asti. Oman
kapasiteetin lisäksi Fortumilla on noin neljänneksen omistusosuus TVO:ssa.
Useamman kuin yhden uuden ydinvoimayksikön liittäminen sähköverkkoon edellyttää huomattavia
lisäinvestointitarpeita kantaverkkoon ja ulkomaan yhteyksiin nykyisiin
kantaverkkoinvestointisuunnitelmiin verrattuna.
Uusien ydinvoimalaitosyksiköiden rakentaminen auttaisi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä
leikkaamalla hiilivoiman käyttöä ja edistäisi sähkömarkkinoiden toimivuutta.
Sijaintipaikkojen sopivuus
Kaikki kaavaillut sijoituskunnat ovat antaneet ydinvoimahankkeista lausunnot, joissa ne puoltavat
yhtiöiden hakemuksissa esitettyjen hankkeiden rakentamista.
Sijaintipaikkavaihtoehtojen sopivuuden tarkastelu perustuu YVA-selostuksissa esitettyihin
arvioihin sekä lausunnoissa ja mielipiteissä esitettyihin näkemyksiin. Ympäristövaikutuksia on
tarkasteltu käyttäen YVA-selostuksissa esitettyjä tuloksia, ympäristöviranomaisten lausuntoja sekä
lausunnoissa ja mielipiteissä esitettyjä näkemyksiä.
Tarkastelun tulos on, että kaikki esitetyt sijaintipaikat soveltuvat uuden ydinvoimalaitoksen
rakennuspaikaksi. Tämän on myös STUK todennut alustavissa turvallisuusarvioissaan.
Ydinpolttoaine- ja ydinjätehuolto
Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava kaikista käytön seurauksena syntyvien
ydinjätteiden ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteistä ja niiden asianmukaisesta
valmistelemisesta sekä vastattava niiden kustannuksista.
TVO:n ja Fortumin uusien ydinvoimalaitosyksiköiden tuottamat ydinjätteet voidaan turvallisesti
käsitellä, varastoida sekä loppusijoittaa jo käytössä olevia tai suunniteltuja menetelmiä käyttäen.
Sekä TVO:lla että Fortumilla on käytössään matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitos.
Näiden yhtiöiden käytetyn polttoaineen huolto tapahtuu puolestaan Posiva Oy:n toimesta ja
voimalaitosyksikön periaatepäätöksen rinnalla tehtäisiin periaatepäätös myös sen polttoaineen
huollosta.
Fennovoiman osalta tilanne on toinen. Fennovoiman suunnitelmana on käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoittamisen kehittäminen ja toteutus yhdessä muiden suomalaisten ydinjätehuoltovelvollisten
kanssa. Yhteinen loppusijoituslaitos sijoittuisi Eurajoen Olkiluotoon ja loppusijoitus Fennovoiman
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käytetyn polttoaineen osalta alkaisi arviolta aikaisintaan vuonna 2050. Tämä suunnitelma täyttää
ydinenergialain vähimmäisvaatimukset periaatepäätösvaiheessa.
Periaatepäätösten voimassaolo
Ydinenergialaissa ei ole säännöksiä periaatepäätöksen voimassaoloajasta. Periaatepäätöksen
olemassaololla on kuitenkin merkittävä vaikutus energiamarkkinoihin. Siksi on
tarkoituksenmukaista, että päätöksen voimassaoloaikaa rajoitetaan. Toisaalta voimassaoloaikaa ei
tulisi asettaa niin lyhyeksi, että se rajoittaisi kohtuuttomasti hakijan mahdollisuuksia ajoittaa
laitoksen rakentaminen ja käyttöönotto taloudellisesti edullisimpaan ajankohtaan.
Tämän vuoksi siinä tapauksessa, että eduskunta jättää VN:n tekemän periaatepäätöksen tai
-päätökset voimaan, tulisi rakentamislupahakemus jättää viiden vuoden kuluttua eduskunnan
vahvistuksen ajankohdasta. Tämä ehto asetetaan myönteisiin voimalaitosten periaatepäätöksiin.
Elinkeinoministerin ehdotus valtioneuvoston kannaksi
Ehdotan, että edellä mainituilla perusteilla ja harkittuani asiaa yhteiskunnan kokonaisedun
kannalta valtioneuvosto tekisi myönteiset periaatepäätökset Teollisuuden Voima Oyj:n ja
Fennovoiman Oy:n hakemuksista ja kielteisen periaatepäätöksen Fortumin hakemuksesta. Posivan
hakemuksista tehtäisiin myönteinen periaatepäätös TVO:n voimalaitoshankkeen käytetyn
polttoaineen huollosta ja kielteinen periaatepäätös Fortumin voimalaitoshankkeen käytetyn
polttoaineen huollosta.
Fennovoiman periaatepäätös sisältäisi yhden laitosyksikön sekä matala- ja keskiaktiivisen
ydinjätteen loppusijoituslaitoksen rakentamisen Pyhäjoen tai Simon kuntaan Fennovoiman valinnan
mukaisesti. Jättäessään rakentamislupahakemuksen Fennovoiman tulee antaa selvitys
täsmennetyistä suunnitelmistaan ydinjätehuollon järjestämiseksi.
Lisäksi Fennovoimalle asetettaisiin periaatepäätöksessä käytetyn polttoaineen huoltoon liittyvä
ehto. Siinä edellytettäisiin, että sen on edelleen kehitettävä käytetyn polttoaineen loppusijoitusta
koskevaa suunnitelmaansa siten, että kuuden vuoden sisällä ydinvoimalaitoksen periaatepäätöksen
vahvistamisesta eduskunnassa sen olisi esitettävä työ- ja elinkeinoministeriölle joko sopimus
periaatepäätöshakemuksessa esitetyn kaltaisesta ydinjäteyhteistyöstä nykyisten
jätehuoltovelvollisten kanssa tai vaihtoehtoisesti Fennovoiman oman käytetyn polttoaineen
loppusijoituslaitosta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma.

