Ydinvoimakeskustelun
harhoja
Fennovoiman ydinvoimahanke on voimistanut
taas kerran ydinvoimakeskustelua. Valitettavasti monissa puheenvuoroissa toistetaan vanhoja
harhaanjohtavia väitteitä ja rakennetaan ydinvoimanvastustajista todellisuutta vastaamaton,
omiin tarkoituksiin sopiva olkinukke, jota on
helppo mukiloida.				

Ydinvoiman materiaalitase ja hiilidioksidipäästöt			
Usein ydinvoimaa hehkutetaan sillä, että polttoainetta tarvitaan vain pieni murto-osa kivihiileen
verrattuna. Kuitenkin uraania on malmissa vain
vähän ja siksi ydinvoimaloita varten joudutaan
louhimaan suuria määriä kiveä. Jos ydinvoiman
käyttö jatkuu, on käytettävä yhä köyhempiä
uraaniesiintymiä. Köyhää uraanimalmia on louhittava yhtä paljon kuin kivihiiltä saman energiamäärän tuottamiseen. Samalla louhintaan menee yhä enemmän energiaa.
Energiaa kuluu myös ydinvoimalan polttoaineketjun muissa vaiheissa. Suurin osa siitä
tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Niinpä ydinvoima ei suinkaan ole vapaa kasvihuonekaasupäästöistä. Nykyisin ydinvoiman CO 2 -päästöt
koko tuotantoprosessi huomioon ottaen ovat
noin neljäsosa siitä, mitä maakaasuvoimala tai
sähköä ja kaukolämpöä tuottava kivihiilivoimala
päästää.
Kun uraanioksidipitoisuus malmissa laskee 0,02
prosenttiin, CO2-päästöt alkavat olla samaa
luokkaa kuin fossiilisilla polttoaineilla. Huomattavassa osassa maailman tunnetuista uraanivaroista pitoisuus menee tämän rajan alapuolelle.
Näillä pitoisuuksilla ydinvoimajärjestelmän rakentaminen ja ylläpito vie yhtä paljon energiaa

kuin ydinvoimala tuottaa: ydinvoimalan nettoenergiantuotto on nolla. Ydinvoima muuttuu siis
äärimmäisen monimutkaiseksi tavaksi muuttaa
kivihiilen ja öljyn poltosta syntyvä energia sähköksi. (1,2)

Ydinvoima ratkaisuna		
Ajatus ydinvoimasta ratkaisuna energiahuoltoon tai ilmastokriisiin perustuvat siihen, että
ydinvoimaloita voitaisiin joskus rakentaa hyvin
nopeasti ja hutiloimatta. Olkiluoto 3 ja monet
muut hankkeet osoittavat näiden haaveiden
epärealistisuuden. Toisaalta jos joskus ydinvoimaa todellakin käytettäisiin siinä määrin, kuin
ydinvoimaoptimistit ajattelevat, olisi siirryttävä
plutoniumtalouteen: laajamittaiseen plutoniumin
tuottamiseen uraanista ja plutoniumin käyttämiseen ydinvoimaloiden polttoaineena. Silloin jos
koskaan ydinaseiden leviäminen uusille valtioille ja erilaisille aseellisille ryhmille olisi erittäin
todennäköistä.

Kivihiili ja ydinvoima		
Kukapa nykyisin ei tietäisi kivihiilen käytön tuhoisia vaikutuksia. Kysymyshän on vain siitä,
että ydinvoima vie meidät ojasta allikkoon. Ihmisiä kuolee koko ajan ydinvoiman käytön seurauksena (3,4). Koska kuitenkin ydinvoiman
osuus energiantuotannosta maailmanlaajuisesti
on pieni, kuolonuhrien määrä on todennäköisesti pienempi kuin kivihiilen kohdalla. Jos jostain kumman syystä ydinvoimaan ihastuneiden
ihmisten ydinvoimasuunnitelmat toteutuisivat,
tilanne olisi toinen.
Fossiiliset polttoaineet ja ydinvoima ovat hyvin
samantapaisia energianlähteitä: niiden molempien tuotantoketjussa tapahtuu valtavasti vakavaa paikallista ympäristötuhoa, joka kuitenkin
on loppukäyttäjille suurimmaksi osaksi näkymä-
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Ydinvoimakriittisiä ja puhtaampia energiamuotoja käsitteleviä keskusteluja, työpajoja,
taidetta ja tempauksia. Tule tapaamaan asiantuntijoita ja aktiiveja läheltä ja kaukaa! Parempaa virtaa -leirillä otamme askeleita kohti
kestävää ja oikeudenmukaista elämäntapaa
monimuotoisen toiminnan merkeissä. Jos
tunnet, että Fennovoiman ydinvoimalahankkeen kaatamiseksi pitää tehdä jotain juuri nyt,
tämä on tilaisuutesi! Ohjelma ja lisätietoja:
www.parempaavirtaa.com, 		
parempaavirtaa@gmail.com.

30.6. Fennovoima
ei ehdi jättämään
rakentamislupaanomusta ajoissa,
yhtiöltä puuttuu
vaadittava 60%
suomalais-eurooppalainen omistajapohja.

Ilmastokatastrofin välttäminen
Ilmastokatastrofin torjumiseen tarvittavaa nopeaa päästövähennystä ei voi saavuttaa ydinvoimalla eikä millään muullakaan teknologisella
ratkaisulla. Yhteiskunnallinen muutos on ainoa
tie. On siirryttävä yhteiskuntaan, jossa ihmiset
voivat elää hyvin nykyistä paljon vähäisemmällä
energiankäytöllä. Se on mahdollista, jos ihmisten elämää kurjistavia valtarakenteita puretaan.
Valtarakenteiden purkaminen on taas sitä vaikeampaa, mitä enemmän meillä on ydinvoimankaltaista keskitettyyn hallintaan perustuvaa
teknologiaa.				

					
OLLI TAMMILEHTO			
Lähteitä ja luettavaa:

1. Storm van Leeuwen. July 2012. Nuclear Power Insights,
page 23.
http://www.stormsmith.nl/Media/downloads/insights.pdf
2. Lowes. Net Energy from Energy Production. Web-pages: Safe Energy Analyst. http://arizona.typepad.com/safeenergyanalyst/net_energy_from_energy_production/
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nuclear power plants. International Journal of Cancer
1220, 721–726 (2008)
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http://nuclearsafety.gc.ca/eng/pdfs/ReadingRoom/healthstudies/Radiation-Incidence-Cancer-AroundOntario-NPP.pdf
5. Rämö. Sairastuneita ihmisiä, korkeita säteilypitoisuuksia – täältä Fennovoima aikoo tuoda uraaninsa. http://seura.fi/2014/10/16/sairastuneita-ihmisia-korkeita-sateilypitoisuuksia-taalta-fennovoima-aikoo-tuoda-uraaninsa/
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3.7. Eduskunnan myöntämä periaatepäätös
todetaan rauenneeksi.
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töntä (5). Toisaalta ne molemmat muodostavat
vakavan globaalin uhan: ilmastokatastrofin tai
ydinsodan.				
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Hetkonen? tuo esiin Fennovoiman hankkeesta niitä puolia, joita
yhtiö ei itse tuo julki. Ydinvoimalahankkeelle on haettu hyväksyntää
vakuuttamalla hanketta turvalliseksi, taloudellisesti kannattavaksi ja
ilmastoystävälliseksi vaihtoehdoksi. Tässä lehtisessä tuodaan
esiin seikkoja, jotka kyseenalaistavat näitä väitteitä.
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1/2015
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Energiakäänne		
					
Pyhäjoella
					

Joukkovoima 			
vastaan ydinvoima		

Luennoimassa diplomi-insinööri Alpo Kekkonen, emeritusprofessori Jouko Korppi-Tommola, Venäjältä Bellona-järjestöstä Andrey
Ozharovsky sekä Christine Anvegård MKGjärjestöstä, Ruotsista. Lisäksi luennon yhteydessä on järjestötori, jossa voi esitellä omaa
toimintaa, pöytävaraukset: parempaavirtaa@
maanystavat.fi.

Joukkovoima vastaan ydinvoima! -toimintaleiri järjestetään Pyhäjoen Hanhikivenniemen
läheisyydessä 8. -19.6. 2015. Leirillä tutustutaan erilaisiin suoran vastarinnan keinoihin
ja mahdollisuuksiin. Osallistujat ovat tervetulleita tarjoamaan omaa ohjelmaa leirille,
ja kaikkia koskevat päätökset pyritään tekemään konsensuksella.			
Tarkempaa tietoa: www.hyokyaalto.net/joukkovoima-vastaan-ydinvoima/

-luentopäivä 13.6.2015
Pyhäjoen lukion auditorio 		
klo 10-16
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Hanhikiven 			
maa-alueiden 		
pakkolunastuksesta

Turvallisuus ja
taloudellisuus?
Fennovoiman suurin yksittäinen itsenäinen osakas ja laitostoimittaja Rosatom
(RAOS Voima Oy:n emoyhtiö) on vastuussa lukuisista vakavista ongelmista, joista
parhaiten tunnemme edelleen vaikuttavan
Tshernobylin suuronnettomuuden vuonna
1986. Uusien ydinvoimaloiden automatisoituminen taas kasvattaa riippuvuutta
teknologian toimivuudesta, mikä luo uudenlaisia uhkia. Myös mahdollisuus, että
hakkerit pääsevät tunkeutumaan ydinvoimaloiden tietojärjestelmiin on aiheuttanut
huolta. Naapurissa sijaitsevan suurvallan
kontrollin lisääminen herkän ja vaarallisen teknologian avulla on herättänyt myös
paljon keskustelua. Ei pidä unohtaa, että
Rosatom on kiinteä osa Venäjän valtiojärjestelmää.
					
Ydinvoimalla tuotetun sähkön hinta on
kallistumassa suhteessa uusiutuviin. Euroopassa yleistyvän tuulivoiman hinta on
jyrkässä laskussa samaan aikaan kun
ydinvoiman kustannukset kasvavat. Fukushiman odottamaton suuronnettomuus
vuonna 2011 pakotti ydinvoimateollisuuden
parantamaan laitosten turvallisuutta, mikä
synnytti valtavat lisäkustannukset alalla.
Euroopassa monista hankkeista luovuttiin,
ja esimerkiksi Fennovoimaa perustamassa
ollut E.ON ilmoitti luopuvansa ydinvoimahankkeista. Mankala-periaatteella Fennovoimassa mukana olevat kunnat ovatkin
joutumassa maksajiksi siinäkin tilanteessa, että ensi vuosikymmenellä ydinsähkön hinta ei muita asiakkaita houkuttelisi.
Ydinvoimalahankkeilla on myös tapana
kallistua rakentamisen aikana, joten todellisia kuluja on tässä vaiheessa mahdotonta
tietää.
					
Fennovoiman luomaa työllisyyttä olisi syytä
verrata muihin mahdollisiin vaihtoehtoihin.
Teknillisen fysiikan professori Peter Lund
Aalto-yliopistosta on arvioinut, että uusiutuviin panostamalla Suomeen voitaisiin luoda 30 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020
mennessä. Hajautettu energiantuotanto
jakautuisi tasaisemmin haja-asutusalueille
ja voisi tuoda lisätuloja esimerkiksi maatalousyrittäjille. Fennovoiman massiivinen
hanke on kuitenkin viemässä edellytykset
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämmiltä
vaihtoehdoilta.
					
Fennovoima lupaa tarjota rakentamisvaiheessa parhaimmillaan 4000 työpaikkaa,
joista valtaosa ollaan toteuttamassa edullisemmalla siirtotyövoimalla. Myös erityisosaajia haetaan alueen ulkopuolelta.
Massiivinen määrä uusia asukkaita alueella vilkastuttanee palvelualaa ja alueen
kuntien peruspalvelujen olisi tulevaisuudessa vastattava kasvavaa asukasmäärää. Tarvittavien palvelujen järjestäminen
olisi kuitenkin myös raskas taakka kunnille. Ydinvoimalan rakentaminen on poliittinen valinta – kestävämmillä vaihtoehdoilla voisi luoda työtä ilman, että samalla
vaarannetaan koko Perämeren alueen
turvallisuus hamaan tulevaisuuteen asti.
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Kesällä 2015 astuu voimaan Fennovoiman
valtioneuvostolta saama lupa Hanhikiven
maiden pakkolunastukseen. Lupa saatiin
11.12.2014, vähän sen jälkeen kun eduskunta
oli äänestänyt Fennovoiman periaatepäätöksen täydentämisestä. Fennovoiman määräaika rakentamislupahakemuksen jättämiselle
umpeutuu kesäkuun lopussa, jolloin periaatepäätöksen mukaan alueiden hallinnan ja
ydinjätteen loppusijoituksen pitäisi olla selvillä. Pakkolunastusprosessi on kesken, mutta
Fennovoima on saanut ennakkohaltuunottoluvan ja on aloittanut jo keväällä valmistelevat
metsähakkuut alueella.

Hetkonen?
Ydinvoima ja
ilmasto			
Ydinvoimateollisuus markkinoi ydinvoimaa
ratkaisuna ilmastokriisiin. Ilmastonmuutos
kuitenkin vaatii nopeita ja tehokkaita toimia:
rakenteellisia muutoksia sekä energiantuotannossa että teollisuudessa laajemmin.
Hajautettu uusiutuvia hyödyntävä tuotanto
olisi nopeasti toteutettavissa, jos poliittista tahtoa löytyisi. Sähkön varastoimiseen
on kehitteillä erilaisia vaihtoehtoja, jotka
kehittyvät paljon nopeammin kuin esimerkiksi ratkaisu ydinpolttoaineen turvalliseen
loppusijoittamiseen, jota on koetettu ratkaista jo vuosikymmeniä tuloksetta. Vaikka
Eurajoella rakennetaan Onkaloa korkeaaktiiviselle jätteelle, ei ajatus jätteen hautaamisesta maahan ole saanut juurikaan
kannatusta maailmalla.
Ydinvoimalan rakentaminen on pitkä, raskas ja epävarma projekti, jonka mahdolliset
hyödyt päästöjen vähentämiseksi jäävät
parhaimmillaankin vähäisiksi. Olkiluoto 3
-reaktorin myöhästyminen on hidastanut
Suomen siirtymistä pois hiilivoiman käytöstä. Jos 2000-luvun alussa olisi satsattu
uusiutuviin, moni hiilivoimala olisi jo suljettu. Fennovoiman hanke tekisi uusiutuviin
investoimisen edelleenkin kannattamattomaksi, olisihan sähköntuotantoon odotettavissa 1200 megawatin lisä vuonna 2024.
Ydinvoima ei myöskään ole päästötöntä,
vaikka itse sähköntuotanto uraanin avulla
ei aiheuta CO2-päästöjä, kuten Olli Tammilehdon artikkelista (sivu 4) opimme.
Ydinvoima vaatii ennustettavat luonnonolosuhteet ja vakaan yhteiskunnan.

Ilmastonmuutos on luomassa haasteita molemmille vaatimuksille. Ilmastonmuutoksen
kaikki seuraamukset eivät ole tällä hetkellä kenenkään tiedossa. Luonnonkatastrofit
voivat myös aiheuttaa ongelmia maailmantaloudelle, mikä voi aiheuttaa vakavia yhteiskunnallisia konflikteja. Konfliktialueella
ydinvoimalaa voi verrata atomipommiin.Suomen esimerkkiä lisätä ydinvoimaa on käytetty
perusteena rakentaa uusia voimaloita riskialttiimmilla alueilla, kuten Intiassa ja Filippiineillä. Ukrainassa ydinvoimala jouduttiin jo
väliaikaisesti sulkemaan yhteiskunnallisen
epävakauden vuoksi.
NOORA KETTUNEN
					
Lähteitä ja lukemista:
Kansainvälisen Greenpeacen raportti Rosatomista:
http://www.greenpeace.org/finland/Global/
finland/Dokumentit/Julkaisut/Ydinvoima/
Rosatom%20Risks.pdf
Tutkijoiden laatima vaihtoehto energiapolitiikalle:
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/43024/Kasvua%20ja%20ty%
C3%B6llisyytt%C3%A4%20uudella%20ener
giapolitiikalla.pdf?sequence=1

Pakkolunastuslakia on yleensä käytetty julkisiin infrastruktuurihankkeisiin (tiet, sähköverkko) ja harvemmin luonnonsuojelutarkoituksiin.
Kesällä 2014 lakia tarkennettiin koskemaan
myös energiahankkeita. Käytännössä muutos tarkoitti, että lakia voidaan käyttää myös
yksityisiin hankkeisiin, jos ne katsotaan yhteiskuntaa hyödyttäviksi.
Pakkolunastuksen käyttö Fennovoiman tapauksessa merkitsee myös laajempia vaikutuksia maa-alueiden yksityisomistukseen ja
luonnonsuojeluun. Koska yhteiskunnan edun
määrittely on aina poliittinen kysymys, joka on
riippuvainen senhetkisistä intresseistä, avaa
tämänkaltainen lain hyödyntäminen ovet hyvin ongelmallisille mahdollisuuksille maa-alueiden käyttöön mielivaltaisesti taloudellisten
intressien takia. Samoin kuin Suomen samaan aikaan neuvotteleman TTIP-sopimus
investointisuojasta, antaa pakkolunastuksen
hyödyntäminen yksityisiin tarkoituksiin signaalin demokratian merkityksen hämärtymisestä ja vallan ojentamisesta taloudellisille

toimijoille ja intresseille yli kansallisen päätöksentekojärjestelmän.
Fennovoima nosti pakkolunastusmahdollisuuden esiin jo 2011, jolloin yhtiön viestinnässä kuitenkin annettiin edelleen ymmärtää, että
yhtiöllä on käytössään voimala-alueeseen
tarvittavat maat. Samaan aikaan Fennovoima on viestinyt ulospäin, että voimalahankkeelle pitää olla vahva paikallinen tuki ja että
yhtiö haluaa hyvät naapuruussuhteet. Lisäksi
Fennovoima luovuttaa alueet ydinvoimalan
toimittajan, Rosatomin, käyttöön voimalan
rakentamisen ajaksi. Varsinkin laajamittaiset
energiahankkeet Venäjän kanssa on EU:ssa
katsottu ongelmallisiksi nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Herää kysymys,
miksi valtioneuvosto suhtautuu niin kevyesti
asiaan ja ottaa täysin muusta Euroopasta
poikkeavan linjan yksittäisen hankkeen takia.
Koska periaatepäätösprosessiin ja hankkeen
luonteeseen on tullut jo lukuisia poikkeuksellisia ulottuvuuksia sitten 2010 alkuperäisen
päätöksen (hakemuksen täydentäminen jälkeenpäin, pakkolunastuslain muutos ja käyttö poikkeuksellisesti, omistajuuskysymykset),

on arveltu, että yhtä lailla tullaan joustamaan
rakentamislupahakemuksen suhteen. Esimerkiksi Fennovoiman oman näkemyksen
mukaan ydinjätekysymys on vuonna 2016
ratkaistava asia toisin kuin periaatepäätöksen
vaatimukset edellyttävät (Fennonen, 1/2015:
7). Onkin kyseenalaista, voiko koko prosessia pitää enää luotettava ehtojen ja sääntöjen
joustaessa jatkuvasti projektin ongelmien takia.					
					
					
Lähteitä ja lukemista:
-Yle: Ydinvoimayhtiön pakkolunastushanke hämmentää Pyhäjoella
-Yle: Vuodessa tehdään yli 700 pakkolunastusta
– vain 18 luonnonsuojelun vuoksi
-Tieteen termipankki 20.05.2015: Oikeustiede:
pakkolunastuslaki
-Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien
lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140691
koko laki: http://www.edilex.fi/smur/19770603
-Fennonen 1/2015:
http://www.fennovoima.fi/uutiset/uutiset/fennonenon-ilmestynyt-lue-kuinka-hankkeemme-jalkautuupyhajoelle

Fennovoima -kallista sähköä kuntalaisten rahoilla
Kuntalaiset ovat lähdössä mukaan hankkeeseen, jonka seurauksista he eivät ole tietoisia. Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaa
on kaupattu Mankala-periaatteen mukaisena
hankkeena, jossa voidaan tuottaa sähköä
omakustannehintaan ja myydä sitä suomalaisille. Mukaan on lähtenyt useita kymmeniä
pienosakkaita, erityisesti kuntien hallinnoimia
sähköyhtiöitä. Kuitenkaan hankkeen riskeistä
ei mielestämme ole riittävästi tiedotettu osakkaille.
				
Mankala-periaate tarkoittaa sitä, että osakkaat sitoutuvat ostamaan sähköä tiettyyn takuuhintaan myös tilanteessa, jossa sähköä
olisi halvempaa ostaa muualta. Fennovoima
lupaa osakkailleen myymälle sähkölle takuuhinnaksi 50€/MWh ensimmäiseksi 12 vuodeksi. Osakkaat, kuten kunnalliset sähköyritykset
siis tekisivät voittoa, jos sähkön markkinahinta olisi tätä korkeampi. Tähän lupaukseen liittyy kuitenkin kaksi merkittävää riskiä:
1. Sähkön hinta ei todennäköisesti tule tulevaisuudessa nousemaan, kuten Fennovoima
on ennustanut.
2. Hanhikivi 1:n kustannukset nousevat niin
paljon, ettei 50€/MWh hinta riitä kattamaan
niitä. Tällöin Fennovoima voi takuulupauksestaan huolimatta korottaa sähkönsä hintaa
myydessään sitä osakkaille.
					
Arviot sähkön hintakehityksestä eivät tue sitä,
että 50€/MWh olisi kunnallisille sähköyhtiöille
kannattava hinta, etenkään voimalan ensimmäisinä käyttövuosina. Työ- ja elinkeinoministeriön raportin (5.12.2012) eri skenaariot sähkön hinnasta ennustavat reilusti alle
50€/MWh hintaa, jos molemmat Suomessa
rakenteilla olevat ydinvoimalat aloittavat toimintansa ennen vuotta 2026 (1). Sähkön hinnan laskusta on esitetty vieläkin radikaalimpia arvioita. 16.12.2013 Kauppalehti julkaisi

artikkelin, jonka mukaan on mahdollista, että
sähkön hinta lähes puolittuu tasolle 24 Eur/
MWh vuoteen 2035 mennessä, ei siis kaksinkertaistu Fennovoiman kannattavuusoletuksen mukaisesti. Hinnanlasku selittyy sillä,
että Suomessa sekä muissa pohjoismaissa
investoinnit uusiutuvaan energiaan tuovat
markkinoille lisää sähköä. Lisäksi Olkiluoto 3
käynnistyessään kasvattaa sähkökapasiteettia merkittävästi(2).
					
Mankala-osakkaille myös Fennovoiman rahoitukseen otettava laina muodostaa riskin.
Fennovoiman on tarkoitus kerätä osakkailtaan rahoitus vain 27,5 % koko pääomasta.
Loppu 72,5 % rahoitetaan Rosatomin järjestämällä lainalla, jossa Fennovoima on velallisena. Tästä lainasta pääosa on tarkoitus
ottaa Venäjän valtion kansallisen hyvinvoinnin rahastosta. Jos sähkön hinta ei vastaa
Fennovoiman arviota, tämän lainan takaisinmaksusta ovat ensisijaisesti vastuussa
Mankala-osakkaat. 			
On mahdollista, ettei Fennovoiman ydinvoimalahanke tule missään vaiheessa olemaan
kunnallisille osakkailleen kannattava. Kuten
Olkiluoto 3:n rakennusprosessista olemme
nähneet, ydinvoimalahankkeiden hinta tulee
länsimaissa uudentyyppisten laitosten ja niiden projektihallinnan ongelmien ja kiristyvien
turvavaatimusten vuoksi alati nousemaan.
Rosatomin Hanhikivi 1 voimala tulisi Olkiluoto
3:n tapaan olemaan prototyyppi. Se on Rosatomin uusin voimalatyyppi, jollaista ei ole
toiminnassa vielä missään maailmassa (4).
					
Myös olemassa olevien reaktoreiden kannattavuus on kyseenalaista. Esimerkiksi Ruotsissa Vattenfall on sulkemassa Ringhallin
voimaloitaan etuajassa, sillä ne eivät sähkön
hintakehityksen ja nousevien ylläpitokustannusten vuoksi ole kannattavia (5). Tšekissä

luovuttiin Rosatomin ydinvoimalahankkeesta
taloudelliseen kannattamattomuuteen vedoten. Siellä Rosatom voitti vuonna 2013
tarjouskilpailun Temelin 3 ja 4 reaktorien rakentamisesta CEZ-yhtiölle. Tämä hanke kuitenkin peruttiin vuonna 2014 Tšekin valtion
vetäydyttyä tukemasta sitä taloudellisesti.
CEZ:n toimitusjohtaja totesi, ettei hanke olisi ollut kannattava tilanteessa, jossa sähkön
hinta määräytyy vapailla markkinoilla (6).
Myös Hanhikivi 1 –voimalan kohdalla sama
riski uhkaa toteutua.
					
Fennovoima väittää, ettei osakas voi enää
irtautua voimalahankkeesta ilman vahingonkorvauksia. Kuitenkin Kesko teki taloudellisiin riskeihin perustuvan päätöksen irtautua
hankkeesta 27.3.2014. Kesko toteaa, että
sen antamat aikaisemmat sitoumukset olivat
ehdollisia (7). Myös Uudenkaarlepyyn kaupunki päätti irrottautua hankkeesta helmikuussa 2015 (8).				
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