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Näin ministerit Pekkarinen ja Vanhanen 

vääristelevät ydinvoimalupien perusteita 

Pääministeri Vanhanen, elinkeinoministeri Pekkarinen ja muu hallitus ovat johdonmukaisesti antaneet 

eduskunnalle ja julkisuuteen väärää tietoa ydinvoimalupien keskeisistä perusteista. Tarkastelua eivät kestä mm. 

ministerien väitteet ydinvoiman lisärakentamisen vaikutuksista sähköntuotannon päästöihin, ydinsähkön 

viennin määrästä, energiatehokkuustoimien huomioimisesta, uusiutuvan energian kustannuksista, ydinvoiman 

vaikutuksesta sähkön hintaan sekä ydinjätteen loppusijoituksesta. 

Tässä selvityksessä käydään järjestelmällisesti läpi, miten hallituksen ja erityisesti ministerien Pekkarinen ja 

Vanhanen esittämät perustelut kahden uuden ydinreaktorin rakentamiselle ovat ristiriidassa hallituksen omien 

selvitysten ja tosiasioiden kanssa. 

Yhteenveto 

 

• Hallituksen omat selvitykset osoittavat, että ydinvoiman lisärakentamisella saatavat 

päästövähennykset ovat murto-osa siitä, mitä Pekkarinen ja Vanhanen ovat julkisesti väittäneet. 

Päästövähennykset olivat tärkein asia, jolla ministerit perustelivat kahta ydinvoimalupaa julkisuudessa. 

 

• Sähköntuotannon lisätarvetta arvioitaessa hallitus on olettanut sähkön ja lämmön yhteistuotantoa 

ajettavan nopeasti alas, vaikka hallitukselle tehty selvitys arvioi, että sähköntuotanto 

yhteistuotantolaitoksissa kasvaa. 

 

• Jo tehdyt päätökset toimista sähkön käytön tehostamiseksi on jätetty huomiotta. 

 

• Ministeri Pekkarinen yrittää peitellä sähkön vientiä käyttämällä sähkön pysyvästä viennistä 

määritelmää, joka on ristiriidassa ministerin itsensä johdolla valmisteltujen periaatepäätösten sekä 

hallituksen ilmasto- ja energiastrategian kanssa. 

 

• Tuulivoiman lisäämisestä aiheutuvat kustannukset on arvioitu vähintään kaksi kertaa liian suuriksi, 

kun kustannukset arvioidaan käyttäen hallituksen omia lukuja. 

 

• Sähkön hintaa arvioitaessa on jätetty kokonaan huomiotta sähkömarkkinoiden yhdentyminen Keski-

Eurooppaan, joka nostaa sähkön hintaa ja pienentää ydinvoimakapasiteetin lisäyksen vaikutusta 

sähkön hintaan murto-osaan hallituksen laskelmissa arvioidusta. 

 

• Hallituksen esitys ydinvoimaluvan myöntämisestä Fennovoimalle ei myöskään täytä ydinenergialain 

ehtoja, sillä Fennovoimalla ei ole yhdenkään kunnan hyväksyntää ydinjätteiden loppusijoittamiselle. 
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Sähkön vienti 

Ydinvoimaa ei rakenneta maahamme sähkön pysyvää vientiä silmälläpitäen. 

– Hallituksen ilmasto- ja energiastrategia 6.11.2008 

"Me rakennamme Suomeen ydinvoimaa sen verran kuin täällä Suomessa ja Pohjolassa 

käytämme. Ei venäläisten, saksalaisten tai italialaisten tarpeisiin.
1
 

Vaihtoehtoina on tuoda kahden ydinvoimalallisen verran rajan takaa tänne tai tuottaa se 

täällä.
2
 

– Ministeri Pekkarinen mediassa 

Päättäjien keskuudessa on ehkä ymmärtävä suhtautuminen ydinvoiman hallittua 

lisäämistä kohtaan, mutta jos ydinvoimaa ryhdyttäisiin rakentamaan lisää vientiä varten, 

osa heistä, itsekin kuulun niihin, muuttaisi suhtautumistaan kielteiseksi ydinvoiman 

lisäystä kohtaan. 

– Pääministeri Vanhanen Loviisan Sanomissa 25.10.2009 

Minua ihmetyttää se vimma, jolla suomalaisia pelotellaan keksityllä väitteellä sähkön 

viennistä. Sähköntuotantokapasiteettia tarvitsee rakentaa vain omaan käyttöömme. 

– Ministeri Katainen Savon Sanomissa 15.11.2009 

Todellisuudessa kuudennen ydinreaktorin tuotanto menisi osittain ja seitsemännen ydinreaktorin tuotanto 

kokonaan vientiin. 

Hallituksen ydinvoimapäätösten pohjaksi teettämässä VTT:n taustaraportissa
3
 todetaan, että yhden uuden 

ydinvoimalan tapauksessa Suomesta vietäisiin sähköä nettona 3 TWh:n ja kahden uuden reaktorin tapauksessa 

13 TWh:n eli täsmälleen yhden uuden reaktorin verran. Seitsemännen reaktorin sähköntuotanto menisi siis 

kokonaisuudessaan vientiin. VTT:n raportti perustuu samoihin kulutusarvioihin kuin hallituksen 

ydinvoimapäätökset. 

Pekkarinen ja Vanhanen yrittävät perustella kahden uuden ydinreaktorin rakentamista Suomen 

sähköntarpeella. Hallituksen periaatepäätöksiin kirjatuissa laskelmissa sähkön viennin suuruutta on peitelty 

olettamalla sähkön ja lämmön yhteistuotannon mittava alasajo sekä dramaattinen pudotus sähkön 

                                                           
1
 Taloussanomat 15.8.2008: Pekkarinen: Ydinvoimaa ei vientiin. 

http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2008/08/15/pekkarinen-ydinvoimaa-ei-vientiin/200821156/12 
2
 Kainuun Sanomat 23.4.2010: Mauri Pekkarinen vastaa lukijoille: ydinvoima on ylimenokauden ratkaisu. 

3
 VTT 2009: Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun sähkömarkkinoilla. http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2009/T2509.pdf  

Sivun 22 taulukon sarakkeessa "412 TWh**" on tarkasteltu sähkötasetta tilanteessa, jossa hyvin maltillinen määrä sähkön 

siirtokapasiteettia on markkinoiden käytössä. Jos oletus siirtokapasiteetista olisi realistisempi, olisi myös vienti suurempaa. 
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lauhdetuotannossa
4
. Hallituksen VTT:ltä tilaama taustaraportti toteaa, että nämä oletukset ovat yksiselitteisesti 

vääriä: 

"Skenaarioissa CHP:n tuotanto vähenee kysynnän vähenemisen myötä. Vähenemä voi olla merkittävä. 

Herkkyystarkastelusta (2020, RES 20 %, 412 TWh**) kuitenkin nähdään, ettei näin tule käymään koska sähköä 

voidaan ja tullaan siirtämään pohjoismaiden ulkopuolelle. Manner-Euroopan sähkön markkinahinta tullee 

olemaan korkeampi kuin CHP:n tuotantokustannukset, joten sähkön vienti kasvaisi eikä CHP:llä tuotetun 

sähkön määrä vähenisi." 

Tämäkin herkkyystarkastelu jätettiin pois hallituksen toisesta, nimenomaan sähkömarkkinavaikutuksia 

käsittelevästä, selvityksestä. VTT:n kolmas, ilman hallituksen sanelemia oletuksia tehty raportti kiteyttää asian: 

"Johdot Eurooppaan toimivat vastapainona 'ylituotannolle'. Mitä enemmän halpaa sähköä tuotetaan 

Pohjoismaissa, sitä enemmän sähköä virtaa Saksaan ja Alankomaihin. Ja jos lisääntyneen halvan tuotannon 

takia hintaero Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan välillä uhkaa kasvaa liian suureksi, rakennetaan taas uusia 

siirtojohtoja."  

"CHP kokonaisuudessaan lisääntyy kaikissa maissa. Suomessa CHP-sähkön tuotanto kasvaa sekä kaukolämmön 

että teollisuuden piirissä."
5
 

Sähkön säästötavoitteiden unohtaminen 

Periaatepäätöksen toimenpiteillä arvioidaan saavutettavan vuoteen 2020 mennessä 

ilmasto- ja energiastrategian mukainen energian käytön tehostamistarve. Pääpaino on 

lämmönsäästössä, sähkön säästötavoite on 5 terawattituntia.  

– Pääministeri Vanhanen eduskunnassa 11.5.2010 

Sähkön käyttöön liittyvillä energiatehokkuustoimilla arvioidaan saatavan aikaiseksi noin 5 

TWh:n suuruiset vuosittaiset säästöt. 

– Ministeri Pekkarinen tiedotteessa 4.2.2010 

Todellisuudessa hallitus on jättänyt jo sovitut sähkönsäästötoimet huomiotta arvioidessaan ydinvoiman 

tarvetta. 

Hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa kotitalouksien, palveluiden ja muiden teollisuuden ulkopuolisten 

sektorien sähkönkulutuksen arvioitiin olevan 47 terawattituntia vuonna 2020, jos mitään uusia toimia ei 

                                                           
4
 Hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa (viite 6, s. 51) yhteistuotantosähkön tuotannoksi arvioitiin 30 terawattituntia 

vuonna 2020. Hallituksen periaatepäätöksen pohjana olevissa skenaarioissa (viite 9, liite A, s. A4) yhteistuotannon määrä 

putoaa 21 terawattituntiin vuonna 2025. 
5
 VTT 2009: Euroopan yhdentyvät sähkömarkkinat ja markkinahinnan muodostuminen Suomen näkökulmasta, s. 59-60. 

http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2009/W120.pdf  
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toteuteta. Tavoitteeksi asetettiin säästää tästä 5 terawattituntia, jolloin kulutus olisi 42 terawattituntia.
6
 Työ- ja 

elinkeinoministeriö asetti energiatehokkuustoimikunnan, joka valmisteli toimet säästötavoitteen 

toteuttamiseksi, ja valtioneuvosto siunasi ne periaatepäätöksellä helmikuussa 2010.
7
 

Hallitus kuitenkin käyttää ydinvoimapäätöksensä perusteluna sähkönkulutusarviota, jossa teollisuuden 

ulkopuolinen sähkönkulutus on 47 terawattituntia. Raportissa, johon uusi arvio perustuu, todetaan "Mikäli 

sähkönkäytön tehostamistoimissa onnistutaan tavoitteiden mukaisesti, sähkön kulutus voisi jäädä esitettyä 

alemmaksikin."
8
 Hallitus siis olettaa ydinvoimapäätöksissään, että sähkösäästötavoitteisiin ei päästä, mikä 

osaltaan kasvattaa ydinvoiman laskennallista tarvetta. 

Mitä on "sähkön pysyvä vienti"? 

Ydinvoimaa ei rakenneta maahamme sähkön pysyvää vientiä silmälläpitäen. 

– Hallituksen ilmasto- ja energiastrategia 6.11.2008 

Lisäydinvoimaa ei mitoiteta kulutushuipun mukaisesti, koska silloin lähtökohtana olisi 

pysyvä vienti. Ydinvoimakapasiteetin määrästä riippumatta tulee huolehtia Ilmasto- ja 

energiastrategian mukaisesti huippuvoiman riittävyydestä. 

– Valtioneuvoston periaatepäätökset TVO:n ja Fennovoiman lupahakemuksiin 

Yhdellä ydinvoimalaitoksella me sinänsä voisimme tuottaa sähköä niin paljon kuin me 

vuodessa tarvitsemme. Tehot kuitenkin ratkaisevat, eli se, kuinka paljon kapasiteetti 

pystyy tarjoamaan sähköä, kun sitä kysytään eniten talven pakkaspäivien aikana. Yksi ei 

olisi riittänyt talven pakkasviikkojen aikana. 

– Ministeri Pekkarinen Aamulehdessä 24.4.2010 

Todellisuudessa hallituksen päätös kahdesta ydinreaktorista johtaisi ydinsähkön pysyvään vientiin. Sähkön 

tuotettaisiin vähintään yhden ydinreaktorin verran enemmän kuin sitä kulutetaan. 

Kun on käynyt ilmeiseksi, että ydinvoiman lisärakentamista ei kyetä perustelemaan sähkön vuosikulutuksella, 

on ministeri Pekkarinen alkanut puhua siitä, että kaksikaan ydinvoimalaa ei riitä sähkön kulutuspiikkien 

kattamiseen. Hallituksen periaatepäätöksessä kuitenkin todetaan, että ydinvoimakapasiteetin mitoittaminen 

niin suureksi, että se riittäisi kattamaan huippukulutuksen aikaisen kysynnän, merkitsisi väistämättä sähkön 

pysyvää vientiä. Tätä ministerit eivät rohkea kertoa julkisesti. 

                                                           
6
 Valtioneuvosto 6.11.2009: Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. 

http://www.tem.fi/files/20585/Selontekoehdotus_311008.pdf  
7
 Valtioneuvoston periaatepäätös energiatehokkuustoimenpiteistä 4.2.2010. http://www.tem.fi/files/26023/ETT-

periaatepaatos_-_040210.pdf  
8
 TEM 10.11.2009: Energian kysyntä vuoteen 2030. 

http://www.tem.fi/files/25135/Energian_kysynta_vuoteen_2030_Arvioita_sahkon_ja_energian_kulutuksesta_TEM_EOS_

10.11.2009.pdf  
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Hallituksen esitykset kokonaisuutena eivät edes vähennä tehovajetta. Sähkölämmityksen ja laitesähkön käytön 

kasvu sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon alasajo pahentavat tehovajetta yhtä paljon kuin kaksi 

ydinvoimalaa sitä korjaisi. 

Päästövähennykset 

Suomen CO2-päästöt olisivat vuonna 2020 ilman politiikkatoimia noin 66 milj. tonnia. 

Uusiutuvat energiat vähentävät noin 8 milj. tonnia ja ydinvoima vähentää noin 10 milj. 

tonnia, jolloin CO2-päästöt politiikkatoimin ovat 48 milj. tonnia. 

– Ministeri Pekkarinen hallituksen iltakoulussa 21.4.2010 

Kuinka paljon ydinvoima vähentää Suomen hiilidioksidipäästöjä? 

Nämä uudet [kaksi ydinvoimalaa] vastaisivat noin 10 miljoonaa hiilidioksiditonnia. 

– Ministeri Pekkarinen Kainuun Sanomissa 23.4.2010 

Tarvitsemme uusiutuvia JA ydinvoimaa. Vain niin kuljemme nopealla tahdilla kohti 

päästötöntä Suomea. 

– Ministeri Katainen MTV3:n nettikolumnissa 26.3.2010 

Miksi pyörsitte päätöksenne ja esititte lupaa kahdelle ydinvoimalalle? 

Päätökseen vaikutti kolme tärkeää asiaa. Ensimmäinen on se, että kävi ilmi, että meillä on 

mahdollisuus ottaa vielä vahvempi vastuu ilmastokysymyksen hoitamisesta. 

– Ministeri Pekkarinen Aamulehdessä 24.4.2010 

Todellisuudessa ydinvoiman lisärakentamisella saavutettaisiin korkeintaan kolmen prosentin 

päästövähennys – viidesosa siitä, mitä Pekkarinen ja Vanhanen esittävät. 

Hallituksen VTT:llä teettämien selvitysten mukaan kahden ydinreaktorin rakentaminen vähentäisi 

sähköntuotannon päästöjä Suomessa miljoonalla tonnilla reaktoria kohden ja loppu menisi vientiin.
9
 

Pekkarinen ja Vanhanen kuitenkin väittävät, että kahdella uudella reaktorilla päästöt vähenisivät 10 miljoonaa 

tonnia, eli viisinkertaisen määrän. 

Pekkarinen ei ole tyytynyt edes päästövähennysarvioiden paisuttamiseen viisinkertaisiksi, vaan on sen lisäksi 

hallituksen iltakoulussa esittämissään päästövähennysluvuissa laskenut oletetun 10 miljoonan tonnin 

päästövähennyksen kahteen kertaan. Laskiessaan vuoden 2020 päästötasoa Pekkarinen käyttää 

                                                           
9
 VTT 2010: Ydinvoimahankkeiden periaatepäätökseen liittyvät energia- ja kansantaloudelliset selvitykset, s. 57. 

http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2010/W141.pdf  
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päästökehityksen perusuraa, jossa on jo oletettu lauhdetuotannon laskevan nollaan
10

. Sen jälkeen Pekkarinen 

vähentää tästä kuvitellun 10 miljoonan tonnin päästövähennyksen lauhdetuotannossa. Pekkarisen lupaaman 

vähennyksen toteutuminen edellyttäisi siis, että lauhdetuotannon päästöt painuisivat 10 miljoonan tonnin 

verran negatiivisiksi. 

Tuulivoiman tuen kustannukset 

Uusiutuvan energian muuttuvien tukien kustannukset veronmaksajille ovat noin 340 

miljoonaa euroa vuodessa, josta tuulivoiman ja biokaasun syöttötariffin osuus on 200 

miljoonaa euroa. 

– Ministeri Pekkarinen hallituksen iltakoulussa 20.4.2010 

Uusiutuvan energian käytön tukemiseen käytetään vuoteen 2020 mennessä runsaat 300 

miljoonaa euroa vuodessa. 

– Ministeri Pekkarinen, HS 20.4.2010 

Todellisuudessa tuulivoiman tukijärjestelmän kustannukset ovat 70-100 miljoonaa euroa vuodessa 

laskettuna hallituksen omia lukuja käyttäen, ei 200 miljoonaa. Luvatulla 200 miljoonalla eurolla saadaan 

noin kaksi kertaa niin paljon tuulivoimaa kuin hallitus väittää. 

Hallitus on arvioinut esittämänsä tuulivoiman tukijärjestelmän aiheuttamat kustannukset noin sata miljoonaa 

euroa liian suuriksi, eli kaksinkertaisiksi todellisiin kustannuksiin verrattuna. Kyse on puhtaasta laskuvirheestä. 

Korjatun arvion mukaan tuulivoiman tukeminen maksaa veronmaksajille vuonna 2020 noin 70-100 miljoonaa 

euroa. Toisaalta järjestelmä säästää sähkön käyttäjille noin 100 miljoonaa euroa alentamalla sähkön 

markkinahintaa. 

Tuulivoiman tukijärjestelmä takaa tuottajille 83,50 euron tuottajahinnan megawattitunnilta. Hallituksen 

käyttämä arvio sähkön markkinahinnalle on 50 euroa vuonna 2020. Arvio tuulivoiman tukijärjestelmän 

kustannuksista on saatu näiden kahden hinnan erotuksena, joka on 201 miljoonaa euroa, kun tuulivoiman 

tuotanto on kuusi terawattituntia. 

Hallituksen laskelmassa sähkön hinta-arvio on kuitenkin ilmoitettu vuoden 2007 euroissa, ilman inflaatiota. 

Kyseessä on selvä laskuvirhe. Inflaatio ei ole nolla vuodesta 2007 vuoteen 2020. 

Kahden prosentin inflaatiovauhdilla sähkön nimellishinta vuonna 2020 olisi hallituksen ennusteella 66 euroa 

megawattitunnilta. Tuulivoiman tukijärjestelmässä ei sen sijaan ole mekanismia, joka korottaisi tuottajahintaa 

inflaation mukana, joten tuottajahinta on vuonna 2020 edelleen 83,50 euroa megawattitunnilta. Näiden 

kahden luvun erotus on 100 miljoonaa euroa 201 miljoonan sijasta. 

  
                                                           
10

 Perusura löytyy VTT:n selvityksen liitteen A sivulla A11 olevasta taulukosta A11. Taulukossa ero ilmastopäästöissä nollan 

ja kahden uuden ydinreaktorin tapauksissa on 0-2 miljoonaa tonnia. Taulukosta A4 nähdään, että lauhdetuotanto on nolla 

jo nollan reaktorin tapauksessa. 
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Ydinvoiman lisärakentamisen vaikutus sähkön hintaan 

Lisäydinvoimalla on laskeva vaikutus sähkön hintaan. Yhden 1 700 MW:n ydinvoimalan 

vaikutus on noin –5 €/MWh. 

– Hallituksen VTT:llä teettämä sähkömarkkinaselvitys
11

 

Lisäydinvoiman rakentaminen auttaisi osaltaan pitämään sähkön hintaa kohtuullisena.  

Keskeinen vaikutusmekanismi kansantuotteen nousulle olisi investointisysäyksen lisäksi 

sähkön alhaisempi hinta. 

– Valtioneuvoston periaatepäätökset TVO:n ja Fennovoiman hakemuksiin 

Todellisuudessa hallituksen laskelmissa sähkön hinta arvioidaan liian alhaiseksi ja ydinvoimainvestoinnin 

vaikutus sähkön hintaan liian korkeaksi, sillä pohjoismaisten sähkömarkkinoiden yhdentyminen Keski-

Eurooppaan on jätetty täysin huomiotta. 

Hallituksen VTT:llä teettämästä sähkömarkkinaselvityksestä nähdään, että sähkön hinta ei laske Olkiluoto 3:n 

valmistuessa. Olkiluoto 3:n yhteydessä on toteutettu 1800 MW siirtokapasiteettia Ruotsiin ja Viroon ja lisäksi 

siirtokapasiteettia Pohjoismaista Keski-Eurooppaan lisätään jatkuvasti. Sähkömarkkinoiden yhdentyminen 

nostaa sähkön hintaa Pohjoismaissa ja kasvattaa markkina-alueen kokoa, mikä pienentää yksittäisen 

voimalaitosinvestoinnin vaikutusta sähkön hintaan. Hallituksen selvityksen oletukset on kuitenkin määritelty 

niin, että sähkön hintaan saadaan dramaattinen pudotus uusien reaktorien valmistumisen myötä. 

Kahden ydinreaktorin vaihtoehdosta tehtyjen kansantaloudellisten selvityksien tulokset nojaavat lähes 

yksinomaan oletettuun sähkön markkinahinnan alenemaan ydinvoiman lisärakentamisen seurauksena. 

Keskeinen oletus hallituksen teettämissä selvityksissä on, että siirtokapasiteetti pohjoismaisilta 

sähkömarkkinoilta Keski-Eurooppaan pysyy ennallaan nyt rakenteilla olevien hankkeiden valmistuttua. Lisäksi 

sähkön siirtoa nykyisten siirtoyhteyksien kautta on rajoitettu mielivaltaisesti. Eri lähteiden (Fingrid Oyj, 

European Network of Transmission System Operators for Electricity, Statnett SF) mukaan siirtokapasiteetti 

kasvaa jo vuoteen 2020 mennessä vähimmilläänkin yli kaksinkertaiseksi mallinnuksessa käytettyyn 3000 

megawattiin verrattuna. Ydinvoiman lisärakentamisen vaikutus sähkön hintaan olisi siis huomattavasti 

pienempi tai jopa hintaa nostava, jos laskelmissa olisi oletettu siirtokapasiteetin lisääntyvän Keski-Eurooppaan. 

Ensto-E:n (European Network of Transmission System Operators for Electricity) askeltäin julkaistussa raportissa 

on Pohjoismaista rakenteilla tai valmisteilla siirtokapasiteettia Keski-Eurooppaan ja Britanniaan enimmillään yli 

7000 MW:n verran. Mikäli kaikki investoinnit toteutetaan, kasvaa nykyinen siirtokapasiteetti 3000 MW:sta noin 

10000 MW:iin eli noin kolminkertaiseksi.
12

 

                                                           
11

 VTT 2010: Ydinvoimahankkeiden periaatepäätökseen liittyvät energia- ja kansantaloudelliset selvitykset. 

http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2010/W141.pdf  
12

 Euroopan kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöelin ENTSO-E 2010: Ten-Year Network Development Plan. 

http://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/consultations/Closed_Consultations/TYNDP/100301_ENTSO-

E_TYNDP_for_Consultation.pdf   
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Ydinjätteen loppusijoitus 

Valtioneuvosto katsoo, että ydinjäte voidaan turvallisesti (…) loppusijoittaa jo käytössä 

olevia menetelmiä käyttäen. (…) 

Valtioneuvosto on todennut, että (…) ei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, että 

hanketta ei voitaisi toteuttaa siten kuin ydinenergialain 6 § edellyttää. 

– Valtioneuvoston periaatepäätökset Fennovoiman ja TVO:n hakemuksiin 

Todellisuudessa ydinvoimaluvan myöntäminen Fennovoimalle rikkoisi ydinenergialakia. Missään maailmassa 

ei myöskään ole käytössä menetelmää ydinjätteen loppusijoittamiseen. 

Ydinenergialain 6 § toteaa mm., että "ydinjätteet, jotka ovat syntyneet Suomessa tapahtuneen ydinenergian 

käytön yhteydessä tai seurauksena, on (…) sijoitettava pysyväksi tarkoitetulla tavalla Suomeen. Saman lain 11 § 

toteaa edelleen, että ydinjätteen loppusijoituspaikan rakentaminen edellyttää aiotun sijaintikunnan 

hyväksyntää. Fennovoimalla ei tätä hyväksyntää ole, eikä siten myöskään edellytyksiä toteuttaa hanketta 

ydinenergialain vaatimalla tavalla. Hallituksen esittämä menettely rikkoo ydinenergialakia ja polkee kuntien 

päätäntävaltaa. 

Missään maailmassa ei ole käytössä menetelmää ydinjätteen loppusijoittamiseen. Suomi on edennyt 

ydinjätteen loppusijoittamisessa nopeimmin maailmassa, mutta Suomessa käynnissä olevalla hankkeellakaan ei 

ole vielä edes rakentamislupaa, saati että menetelmä olisi käytössä. 


