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Fennovoiman missio säilynyt läpi 
vuosien  

Fennovoima rakentaa uutta ydinvoimaa 
tuottaakseen kohtuuhintaista sähköä 
osakkailleen 
 
Lisäksi Fennovoiman hanke: 

•  Lisää kilpailua sähkömarkkinoilla 

•  Parantaa Suomen energiaomavaraisuutta 

•  Tukee Suomen energia- ja ilmastopolitiikan 
päästövähennystavoitteita 

•  Tasapainottaa Suomen alueellista kehitystä 



Hanke etenee vaiheittain  
 

Valmistelu  Kehitys        Rakentaminen  Käyttöönotto 

2013 - Aikataulu tarkentuu laitossopimuksessa 2007-2012 

2008:  
YVA 
 
2010:  
Eduskunnan 
periaatepäätös 

 
2011:  
Pyhäjoki 
laitospaikaksi 
 
2012: 
laitostoimitus- 
tarjoukset 

 
 

2013: 
Kaavat 
lainvoimaisia 
 
Laitostoimittajan 
valinta 
  
Rakentamislupa ja 
muut luvat 
 
Maanrakennustyöt 
alkaa 
 

Voimalaitoksen 
rakentaminen  
alkaa 
 
Muu rakentaminen 
 
Käyttöönottolupa 
 

Reaktorin lataus 
 

2024:  
Sähköntuotanto alkaa 
 
60 vuotta 
 
Loppusijoitus 
 
Voimalaitoksen purku 
 
 
 
 
 
 

 
 



Laitostoimittajavalinta 

•  31.01.2012  Fennovoimalle tarjoukset ydinvoimalasta 

•  25.02.2013  Fennovoima kutsuu Toshiban suoriin neuvotteluihin 
  sekä selvittää keskisuuria laitoksia 

•  05.04.2013  Fennovoima suoriin neuvotteluihin myös Rosatomin 
  kanssa 

•  03.07.2013  Fennovoima etenee Rosatomin kanssa 

•  03.09.2013  Fennovoima esittää omistajilleen investointipäätöstä 
  Rosatomin ydinvoimalasta 



Fennovoima neuvottelee 
laitostoimituksesta Rosatomin kanssa 

 
•  Toimitussopimus on 

tarkoitus allekirjoittaa 
vuoden 2013 lopulla 

•  Lisäksi neuvotellaan 
Rosatomin tulosta 
omistajaksi 1/3 osuudella 

•  60 suomalaista omistajaa 
päättivät omalta osaltaan 
jatkostaan hankkeessa 
8.11. mennessä 



Osakkaiden investointipäätökset 

•  46 Voimaosakeyhtiön omistajista päätti jatkaa hankkeessa 

•  Fennovoiman ydinvoimalan tuotannosta on varattu 84 % 
•  Voimaosakeyhtiö SF 50,28 % 
•  Rosatom 34 % 

•  Lähiviikkojen ja kuukausien aikana Voimaosakeyhtiön 
sisällä tehdään tarvittavia omistusjärjestelyjä 
•  Mahdollisten uusien omistajien kartoitus 

 
•  Voimaosakeyhtiö jatkossakin Fennovoiman pääomistaja 



Fennovoiman hankkeessa jatkavat 
yhtiöt 



Rosatom-konserni 

•  Rosatom on Venäjän valtion omistama ydinenergia korporaatio, 
johon kuuluvat mm. 
•  kaikki Venäjän siviiliydinvoimayhtiöt,  
•  tutkimusorganisaatiot sekä  
•  maailman ainoa ydinkäyttöisistä aluksista koostuva 

jäänmurtajalaivasto 

•  Venäjän suurin sähkölaitos, joka tuottaa yli 40 % Venäjän 
Euroopan puoleisen osan sähköstä 
•  Korporaatioon kuuluu 250 eri tytär- ja osakkuusyhtiötä 
•  Henkilöstömäärä 275 000 

•  Yksi johtavista ydinteknologian osaajista maailmanmarkkinoilla 



Fennovoima neuvottelee useiden 
Rosatomin yritysten kanssa 

•  Fennovoima ja Rusatom Overseas allekirjoittivat kesällä 
2013 kehityssopimuksen 

 
•  EPC sopimus NIAEPin kanssa  

(Nizhny Novgorod  Atomenergoproekt) 

•  Polttoainesopimus TVELin kanssa 

•  Pitkän aikavälin huoltopalvelusopimus 
Atomenergoremontin kanssa 



Rosatomin painevesilaitos AES-2006 

•  AES-2006 on VVER-laitosten uusin 
kehitysaskel ja se noudattaa 
eurooppalaisia vaatimuksia 
•  Vastaa myös IAEA:n vaatimuksiin 
•  Suunnittelu päivitetään vastaamaan 

uusimpia suomalaisia 
turvallisuusvaatimuksia 

•  AES-2006:ta vastaavaa laitosta on 
tilattu eri puolille maailmaa 
•  VVER-laitokset ovat painevesilaitoksia ja 

toiminnaltaan hyvin samankaltaisia 
muiden toimittajien painevesilaitosten 
kanssa 

•  VVER-reaktorityypistä yhteensä 1400 
vuoden käyttökokemus 

 



Käytössä olevat VVER-laitosyksiköt 

Maa Lukumäärä 
Venäjä 17 
Ukraina 15 
Tsekki 6 
Slovakia 4 
Unkari 4 
Suomi 2 
Bulgaria 2 
Kiina 2 
Armenia 1 
Yhteensä 53* 

*12 % kaikista 
maailmalla käytössä 
olevista laitosyksiköistä 

 
 

VVER 
Muut 



Rakenteilla olevat VVER-laitokset 

•  Lisäksi VVER-laitoksia on tilattu Venäjän ulkopuolelle 11 kpl 
(mm. Turkkiin ja Valko-Venäjälle) 
 

•  Rosatom käy neuvotteluja uusista yksiköistä useissa eri maissa, 
mm. Tsekissä 

 
 

Maa Lukumäärä 
Venäjä 7 
Kiina 2 
Slovakia 2 
Ukraina 2 
Intia 2 
Iran 1 
Yhteensä 16* 

VVER 
Muut 

*24 % kaikista rakenteilla 
olevista laitosyksiköistä 

 
 



Periaatepäätös ja Rosatom 

•  TEM edellytti heinäkuussa seuraavien selvitysten tekemistä  
Rosatomin laitosvaihtoehdon osalta:  
•  Fennovoima tekee uuden ympäristövaikutusten arvioinnin   
•  Säteilyturvakeskus antaa arvionsa laitoksen turvallisuudesta 
•  Pyhäjoen kunta antaa lausuntonsa hankkeesta  
•  TEM järjestää lain vaatimat julkiset kuulemiset 

 

    TEM/valtioneuvosto arvioi ensi keväänä onko tarpeellista viedä asia  
     uudelleen eduskuntaan ja millä menettelyllä 

 

•  Fennovoima on aloittanut vaaditut toimenpiteet: 
•  Fennovoima jätti YVA - ohjelman TEMille 17.9.2013 ja 
•  alustava turvallisuusarvio toimitettiin STUKille lokakuussa. 
•  TEM ja Fennovoima järjestivät Pyhäjoella YVA-yleisötilaisuuden 

lokakuussa 

 



Laitos rakennetaan Pyhäjoen 
Hanhikivenniemi  



Hyvä valmistautuminen edellytys 
onnistuneelle projektille 
•  Julkishallinto mukana hankkeessa erilaisten työryhmien myötä 

•  mm. maakunnallinen yhteistyöryhmä, Hanhikivi-yhteyshanke, 
oppilaitosyhteistyö 

•  Valmistauminen alihankintaverkoston hallintaan ja valvontaan 
ammatti- ja työnantajaliittojen, laitostoimittajan sekä eri 
viranomaisten kanssa 
•  Kaikki työmaalle tulijat rekisteröidään ja työsuhteita valvotaan 

yhteistyössä viranomaisten kanssa 
•  Työmaalla neuvontaa ulkomaalaisille työntekijöille 

•  Suomalaiset yritykset aloittaneet valmistautumisen hyvissä ajoin 

•  Valmistautumisessa apuna erilaiset verkostoutumis- ja 
kehittämishankkeet 

 
  
  

 



Paikalliskuulumisia Pyhäjoelta 

•  Pyhäjoen ja Raahen asema- ja 
yleiskaavat lainvoimaiset 

•  Vesilupahakemukset 
toimitettu AVIin  

 

•  Viimeisten maa-alueiden 
lunastuslupahakemus 
toimitettu TEMiin 

•  Pohjatutkimuksia 
laitospaikalla ja säteilyn 
perustilaselvitys 

 

 

 



	  
	  
	  	  

Enemmistö tukee hanketta 

Mitä mieltä olette siitä, että Fennovoima rakentaa ydinvoimalan Pyhäjoelle? 

51	  % 53	  % 57	  % 61	  % 61	  %
69	  % 67	  %

11	  % 6	  %
4	  %

2	  %
9	  %

6	  % 7	  %

38	  % 43	  % 39	  % 37	  %
30	  % 25	  % 26	  %

Pyhäjoki
Kannatan En	  osaa	  sanoa Vastustan

51	  % 53	  % 56	  % 60	  % 61	  % 65	  % 65	  %

8	  % 5	  %
5	  % 1	  %

8	  % 5	  % 6	  %

42	  % 42	  % 38	  % 39	  %
31	  % 30	  % 29	  %

Pyhäjoki	  ja	  naapurikunnat*
Kannatan En	  osaa	  sanoa Vastustan

* Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Raahe 



Fennovoima Oy 
020 757 9200 
Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki 
 

Kiitos! 


