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MikMikää FORATOM?FORATOM?

YdinvoimateollisuudenYdinvoimateollisuuden äääänitorvinitorvi
BrysselissBrysselissää

JJääseniseniää 17:sta 17:sta maastamaasta
ProaktiivinenProaktiivinen edunvalvontaedunvalvonta EuroopanEuroopan

parlamentissaparlamentissa & & komissiossakomissiossa ––
verkostoituminenverkostoituminen keskeistkeskeistää

MiksiMiksi BrysselissBrysselissää: 70% : 70% kansallisestakansallisesta
lainslainsääääddäännnnööststää lläähteehtee EU:staEU:sta



17 national  fora from the European Union



YdinvoimaYdinvoima EuroopassaEuroopassa

15 15 ydinvoimamaataydinvoimamaata EU:ssaEU:ssa (27 (27 
jjääsenmaatasenmaata))

145 145 yksikkyksikköäöä (EU(EU--27)27)

32% 32% EU:nEU:n ssäähkhkööststää tuotetaantuotetaan ydinvoimallaydinvoimalla

15% EU15% EU--27:n 27:n primprimäääärienergiastarienergiasta ((UusiutUusiut. . 
6,4%)6,4%)



MiksiMiksi ydinvoimanydinvoiman uusiuusi tuleminentuleminen??

Energia Energia kulutuskulutus kasvaakasvaa EU:ssaEU:ssa yliyli 20% 2030 20% 2030 mennessmennessää
((lläähdehde EC) EC) –– globaaliglobaali kasvukasvu yliyli 50%!!!!50%!!!!

FossiilistenFossiilisten polttoaineidenpolttoaineiden hinnathinnat nousseetnousseet yliyli 200% 200% 
kahdessakahdessa vuodessavuodessa

EUEU--27 27 tuontiriippuvuustuontiriippuvuus nouseenousee yliyli 70%:n 70%:n tasolletasolle viimviim. 2030. 2030

LissabonLissabon & Energia = & Energia = tasaisettasaiset jaja ennakoitavissaennakoitavissa olevatolevat
energiahinnatenergiahinnat takaavattakaavat kilpailukyvynkilpailukyvyn i.e. i.e. tytyööpaikkojapaikkoja

HyvHyväätt kkääyttyttöökokemuksetkokemukset EU:nEU:n ydinvoimalaitoksistaydinvoimalaitoksista = = 
kansankansan tukituki kasvussakasvussa useissauseissa maissamaissa



UusiaUusia projektejaprojekteja eiei vain vain SuomessaSuomessa……

RanskaRanska: new nuclear unit at : new nuclear unit at FlamanvilleFlamanville site to be site to be 
operational by 2012operational by 2012

BaltianBaltian maatmaat & & PuolaPuola: agreement on a joint nuclear new : agreement on a joint nuclear new 
build in Lithuania to be operational by 2015build in Lithuania to be operational by 2015

RomaniaRomania: : CernavodaCernavoda Unit 2 commercial operation planned Unit 2 commercial operation planned 
end of September; efforts to resume construction of Unit 3end of September; efforts to resume construction of Unit 3

BulgariaBulgaria: two reactors planned in : two reactors planned in BeleneBelene to be operational to be operational 
by 2011 and 2013. by 2011 and 2013. 

SlovakiaSlovakia: plans to build to additional units at : plans to build to additional units at MochovceMochovce site site 
by 2013by 2013



……vaanvaan kaikkiallakaikkialla EuroopassaEuroopassa!!
BrititBritit: The Energy White Paper paves : The Energy White Paper paves the way for future the way for future 
nuclear new buildnuclear new build because because ““excluding nuclear would be a excluding nuclear would be a 
risk of higher costs to UK economyrisk of higher costs to UK economy””

HollantiHollanti: conditions for industry to build new nuclear units : conditions for industry to build new nuclear units 
set up by the Dutch Environment Ministryset up by the Dutch Environment Ministry

SloveniaSlovenia: second nuclear reactor under consideration: second nuclear reactor under consideration

PuolaPuola: first nuclear power plant under consideration: first nuclear power plant under consideration

UnkariUnkari: second nuclear power plant considered: second nuclear power plant considered

TsekkiTsekki: industry wants to invest in new nuclear reactors : industry wants to invest in new nuclear reactors 



EUEU--instituutiotinstituutiot: : positiivisuuttapositiivisuutta ilmassailmassa
Hampton Hampton CourtinCourtin huipparistahuipparista RanskanRanskan pjpj--kaudellekaudelle
(2008 (2008 jjäälkipuolilkipuoli) ) energiapolitiikkaenergiapolitiikka EUEU--agendanagendan
kkäärjessrjessää

EnergiaEnergia--investointejainvestointeja tarvitaantarvitaan EU:ssaEU:ssa 1,1 1,1 
triljoonallatriljoonalla eurollaeurolla ennenennen 2030: 2030: kukakuka maksaamaksaa? ? 
EntEntää markkinoidenmarkkinoiden vapauttaminenvapauttaminen??

EuroopanEuroopan parlamenttiparlamentti ydinvoimapositiivisempiydinvoimapositiivisempi
kuinkuin koskaankoskaan

EuroopanEuroopan komissiokomissio: 24/27 : 24/27 tukituki ydinvoimalleydinvoimalle, , 
mymyööss presidenttipresidentti tukeetukee



2007 2007 EC Energiapaketti:EC Energiapaketti: quo quo vadisvadis??
An Energy Policy for Europe An Energy Policy for Europe –– StrateginenStrateginen
energiakatsausenergiakatsaus

Illustrative Nuclear Programme (Illustrative Nuclear Programme (PINCPINC) ) ––
ydinvoimanydinvoiman tilaatilaa kartoittavakartoittava yhteenvetoyhteenveto

StrateginenStrateginen fissioteknologiasuunnitelmafissioteknologiasuunnitelma ((SNETPSNETP))

UusiutuvienUusiutuvien Road Map Road Map –– kuuluisakuuluisa 20/20 20/20 tavoitetavoite

SSäähkhköönn jaja kaasunkaasun sissisäämarkkinapakettimarkkinapaketti

Sustainable Power Generation from Fossil Fuels Sustainable Power Generation from Fossil Fuels ––
kestkestäävvääää hiilthiiltää, , kaasuakaasua....



EurooppaEurooppa--neuvostonneuvoston loppuploppupäääätelmtelmäätt
MaaliskuuMaaliskuu 20072007

-- A 20% reduction of GHG emissions by 2020: A 20% reduction of GHG emissions by 2020: 
““transforming Europe into a highly energytransforming Europe into a highly energy--
efficient and low GHGefficient and low GHG--emitting economyemitting economy”” ––
contribution of nuclear energy acknowledgedcontribution of nuclear energy acknowledged

-- ““suggests that broad discussion takes place suggests that broad discussion takes place 
among all relevant stakeholders among all relevant stakeholders on the on the 
opportunities and risks of nuclear energyopportunities and risks of nuclear energy”” => => 
kkääytytäännnnöönn esitysesitys ENEFinENEFin (European Nuclear (European Nuclear 
Energy Forum) Energy Forum) perustamisestaperustamisesta!!!!!!



Ydinvoima & EU:n aloitteetYdinvoima & EU:n aloitteet
ENEFENEF –– European Nuclear Energy Forum European Nuclear Energy Forum –– keskeisinkeskeisin
teollisuudelleteollisuudelle

HLGHLG : High Level Group on Nuclear Safety and Waste : High Level Group on Nuclear Safety and Waste 
Management = Management = komissionkomission jaja viranomaistenviranomaisten yhteistyyhteistyööttää

SNETPSNETP –– Sustainable Nuclear Energy Technology Platform  Sustainable Nuclear Energy Technology Platform  
=> => fissiotutkimusresurssienfissiotutkimusresurssien parempiparempi koordinointikoordinointi

=>=>NNÄÄKYVYYTTKYVYYTTÄÄ YDINVOIMALLE MUTTA MISSYDINVOIMALLE MUTTA MISSÄÄ
KONKREETTISET TAVOITTEET?KONKREETTISET TAVOITTEET?

Uusi perustuslaillinen sopimus valmisteilla: oikeusperusta Uusi perustuslaillinen sopimus valmisteilla: oikeusperusta 
energialainsenergialainsääääddäännnnööllelle



ENEF: European Nuclear Energy Forum ENEF: European Nuclear Energy Forum 
Mahdollisuus EU:n ydinvoimapolitiikan selkeyttämiseen –
“roadmap” investoinneille

Keskeisiä aiheita:
- lisensiointi, regulaatio
- rahoitus
- turvallisuus, jätehuolto, käytöstäpoisto
- teolliset pullonakaulat
- julkinen mielipide
- fissiotutkimus => SNETP 

Kantava ajatus: KAIKKIA vähäpäästöisiä energialähteitä
tarvitaan – ydinvoima osa ratkaisua, ei ongelmaa!

Ydinvoima säästää 720 miljoonaa tonnia CO2 päästöjä
EU:ssa



YdinvoimadebattiYdinvoimadebatti: : paljonpaljon hyvhyvääää, , muttamutta……

EnergiapolitiikkaEnergiapolitiikka agendanagendan kkäärjessrjessää

KiotoKioto--LissabonLissabon--MoskovaMoskova ––kolmiokolmio mmäääärrääää
politiikanpolitiikan suunnansuunnan vs. vs. llääheisyysperiaateheisyysperiaate

YdinvoimaYdinvoima aiheenaaiheena vielvielääkinkin politisoitunutpolitisoitunut ––
estestääää joissakinjoissakin maissamaissa pragmaattisenpragmaattisen
ppäääättööksenteonksenteon

ppäähkinhkinää: : mitenmiten EU EU voivoi tasapuolisestitasapuolisesti & & 
uskottavastiuskottavasti tukeatukea ppääääststööttttöömimiää
energialenergialäähteithteitää??
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