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Viran puolesta osana 
Fennovoiman tarinaa

Ydinvoima-alalla aikajänteet ovat pitkiä.  
Fennovoima täytti kesän korvalla yhdeksän 
vuotta, mutta voimalaitosta vasta suunnitel-
laan. Meistä harva, jos kukaan, on näkemässä 
sitä päivää kun laitos aikanaan otetaan pois 
käytöstä. Laitoksessa käytettävää polttoainet-
ta aletaan loppusijoittaa aikaisintaan 2090- 
luvulla. Sitäkään tapahtumaa ei meistä moni 
ole todistamassa. 
Vastuuta ei kuitenkaan voi siirtää ja jättää  
tulevien sukupolvien huoleksi. Vastuun kan-
tavat aina päätöksentekijät. Tämä ajatus oli 
mielessä myös vuoden 2010 eduskunnalla, 
kun se antoi Fennovoimalle kuusi vuotta 
aikaa tarkentaa suunnitelmiaan käytetyn 
polttoaineen loppusijoittamisessa. Itse asian 
hoidolla ei ole kiire, mutta tärkeään ja paljon 
keskustelua herättävään asiaan haluttiin tar-
kempia askelmerkkejä jo lähitulevaisuudessa. 
Tämä on myös Fennovoiman etu: hanke on 
sitä hyväksyttävämpi, mitä vähemmän avoi-
mia kysymyksiä siihen liittyy.
Fennovoima täyttää vuoden 2010 periaate- 
päätösvelvoitteen kesäkuussa työ- ja elin-

keinoministeriölle jätetyllä ympäristövaiku-
tusten arviointiohjelmalla. Tavoite on edistää 
ympäristövaikutusten huomioon ottamista 
Fennovoiman loppusijoitushankkeen suun-
nittelussa ja päätöksenteossa. Ympäristövaiku- 
tuksilla tarkoitetaan ihmisten terveyteen, 
elinoloihin ja viihtyvyyteen, maaperään,  
ilmaan, vesistöön, kasvillisuuteen ja eläimiin 
sekä maisemaan ja rakennettuun ympäris-
töön liittyviä tekijöitä. Näitä asioita aletaan 
nyt arvioida sekä Eurajoella että Pyhäjoella.  
Käytännön työtä tekee Posiva, jonka kanssa 
Fennovoima on solminut pitkäaikaisen pal-
velunostosopimuksen. 
Fennovoiman käytetyn polttoaineen loppusi-
joituspaikka päätetään 2040-luvulla. Jokaisen 
ydinvoimalaitoksen käytetyn polttoaineen 
loppusijoitukselle haetaan periaatepäätös 
eduskunnasta. Lopullisesta hyväksynnästä 
päättää kunta. Pitkä on tämäkin kaari, mutta 
sen päätöksen meistä moni näkee. 

Vastuu oman horisontin taakse

Pääkirjoitus

Lisää aiheesta
voit lukea

osoitteesta
Fennovoima.fi/

loppusijoitus

Maira Kettunen
Viestintäjohtaja, Fennovoima

Teksti: Maira Kettunen  Kuva: Susanna Kekkonen
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Timo Kallio 
palaa tuttuun 
hankkeeseen

Hanhikivi 1 -työmaalle luotiin keväällä oma ilme. Olennainen osa ilmettä on hank-
keen logo, jonka suunnittelijaksi valikoitui julkisen kilpailun myötä Mainonnan 
Työmaa -mainostoimisto Oulusta. Logo esiintyy jatkossa mm. työmaan vaate-
tuksessa ja messuilla. Sen alla voivat viestiä työmaan asioista jatkossa kaikki 
työmaalla toimivat yritykset – Fennovoiman lisäksi laitostoimittaja ja pääura-
koitsija alihankintaketjuineen.

Diplomi-insinööri Timo Kallio on monelle 
tuttu mies. Vuosina 2007–2013 Fennovoi-
man rakentamisjohtajana työskennellyt 
Kallio on palannut takaisin hankkeen pa-
riin, tällä kertaa Titan-2:n palkkalistoille. 
Kalliolla on työhistoriansa ansiosta vah-
va kokemus niin suomalaisesta ydinvoi-
ma-alasta kuin yhteistyöstä eri tahojen ja 
viranomaisten kanssa. Hän tuntee myös 
hyvin laitospaikkakunnan, Pyhäjoen.
– Olin noin kolme vuotta poissa hankkees-
ta, vaikka seurasin sen etenemistä tarkasti 
koko ajan. Nyt on ollut hienoa nähdä, kuin-
ka paljon hanke on mennyt eteenpäin. 
Fennovoimassa vieraillessa on mukava 
törmätä vanhoihin työkavereihin ja tunne 
on kuin olisi kesälomalta palannut. Valta-
osa henkilöistä on minulle kuitenkin uusia 
tuttavuuksia, eli paljon on Fennovoiman 
henkilöstö lisääntynyt kolmen vuoden ai-
kana, Kallio kertoo. 
– Työnteko Titan-2:n palveluksessa avaa 
uuden näkökulman hankkeeseen, koska 
pääurakoitsijana Titan-2 vastaa konkreet-
tisesti hankkeen toteuttamisesta. Tämä 
on uusi haaste ja toisenlainen näkökulma 
tähän mielenkiintoiseen hankkeeseen. 
Kallio tuo mukanaan kattavaa projek-
tinhallinnan ja kehittämisen osaamista 
Titan-2:lle. Hänen vastuullaan on muun 
muassa koordinoida suunnittelutyötä  
Titan-2:n ja eri tahojen välillä sekä kehittää 
suunnitteluosastoa. 

Tekijät

Lue lisää
fennonen.fi

Yli-insinööri Jorma Aurela
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Parhalahti-päivä 
toi kesäfiiliksen

Sointuja kesäisessä iltapäivässä. Jonne Näsänen (vas.), 

Oona Muurinen ja Harri Haataja viihdyttivät Parhalahti- 

päivän yleisöä taidokkaasti tulkituilla kappaleillaan.

Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen (vas.) ja kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Matti Pahkala ottivat ilon irti leppoisasta tunnelmasta.

Fennovoima oli mukana järjestämässä 
Parhalahti-päivää Pyhäjoella. Lämminhenkinen 
kylätapahtuma tarjosi jälleen lentävän lähdön 
kesään. Nähtävää, tehtävää ja koettavaa riitti 
niin lapsille kuin aikuisille.

Partiolippukunta Hanhikiven Kiertäjien antimilla sai suun makeaksi ja hymyn kor-

viin. Muurinpohjaletut lukeutuvat kesäisten herkkujen aateliin. Toisaalla oli tarjolla 

lohisoppaa, jota tarjoiltiin päivän aikana yli 500 annosta.

Katso video 
fennonen.fi 

Albumi

Teksti: Kimmo Siira  Kuvat: Ville Pohjonen
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Fennovoiman teltalla jaettiin muun muassa ilmapalloja, joiden väreistä pinkki oli 

tällä kertaa suosituin. Fennovoima oli järjestämässä tapahtumaa yhteistyössä Par-

halahden kyläyhdistyksen, RAOS Projectin ja Pyhäjoen kunnan kanssa.

Parhalahti-päivän sujuvasanainen kuuluttaja Keijo Pylväs ehti testata pesäpallon 

lyöntivoimaansa Pattijoen Urheilijoiden pisteessä. Pylväs iski tutkaan kunnioitet-

tavan lukeman: 106 kilometriä tunnissa.

Ponikyyti on kesätapahtumien takuuvarma hitti vuosikymmenestä toiseen. 

5-vuotias Lilja Pasanen oli omasta ratsastustuokiosta innoissaan.

E. Helaakoski Oy:n ajoneuvonosturi vei vieraita korkeuksiin ihailemaan Parha- 

lahden maisemia. Lintuperspektiivistä avautui näkymä myös Hanhikiven nie-

melle saakka.

Parhalahden kyläyhdistyksen puheenjohtaja Toni Kippola (oik.) sai tapahtumaan  

tilauksen mukaisen poutasään. Kippola ehti kiireidensä lomassa käydä myös Keijo 

Pylvään tentattavana. 

Albumi
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Hanhikivi 1 -työmaalla aloittivat alkutalvesta 
henkilöstön edustajat Mikko Lehtelä (vas.) ja Jouni 

Karekivi (oik.). ”Sopimuksen mukaan työmaalla 
noudatetaan suomalaista lainsäädäntöä ja 

suomalaisia työehtosopimuksia, tulipa porukka 
mistäpäin maapalloa tahansa.”

Teksti: Tiina Rytky  Kuva: Ville Pohjonen

Rakennusliiton Matti Harjuniemi uskoo 
osaamisen nostavan Suomen uuteen nousuun.

Valoa näkyvissä 
rakennusalalla

Tarinoita tekijöistä

Rakennusliitossa on uskoa tulevaan. Rakenta-
misen määrä on kääntynyt hiljattain nousuun 
varsinkin Etelä-Suomessa, ja rakennusalan 
ammattilaisille riittää sitä myöten aiempaa 
enemmän työmaita.
– Tilanne ei Suomessa näytä niin pahalta kuin 
annetaan ymmärtää. Takana on huonoja ja 
hankalia vuosia, mutta luotan siihen, että tääl-
lä on koulutettuja, ahkeraa ja hyvää porukkaa. 
Investoinneistahan on kiinni tämä meidän 
oma työllisyys, Rakennusliiton puheenjoh-
taja Matti Harjuniemi toteaa.
Rakentamisessa kasvu on jo alkanut. Raken- 
nusteollisuus kasvaa tänä vuonna 2,5 pro-
senttia ja alan työllisyys paranee ennusteen  
mukaan kuluvana vuonna selvästi.

Massiivinen muutos on edessä
SAK:n hallituksen pitkäaikainen jäsen odot-
taa paljon Hanhikivi 1 -työmaalta. Vastaavan- 
kaltaisia työmaita on vaikea löytää lähivuosilta, 
joten hän palauttaa mielellään mieliin Kosta-
muksen rakentamisen ajat kolmen vuosikym-
menen takaa. Venäläinen kaivoskaupunki imi 
työvoimaa koko Pohjois-Suomen alueelta.
– Niillä, jotka vielä muistavat Kostamuksen 
rakennusajan, on kokemus ja ymmärrys siitä, 
miten massiivisesta muutoksesta alueella on 
kysymys, Harjuniemi pohtii.
Harjuniemen kotikunnasta Haapavedeltä läh-
dettiin paljon töihin Kostamukseen. Urakat ja 
päivärahat tekivät kauppansa.

– Se tarjosi leipää silloin pöytään moneksi 
vuodeksi. Työmaan vaikutus oli todella suuri.
Samoin käy Hanhikiven kanssa. Ennen kuin 
sen vaikutukset näkyvät, sen laajuutta ei  
oikein kunnolla ymmärretä.
– Tähän maahan on koko ajan kaivattu teol-
lisia investointeja. Hanhikivi on sellainen 
investointi, johon ei veronmaksajien tarvitse 
laittaa fyrkkaa. Suoraan valtion budjetista ei 
tule mitään. Vaikka laitoksen komponentit 
tilataankin ulkomailta, ne asennetaan Suo-
messa, joten työtä riittää kotimaassa.

Pelisäännöt kuntoon ennen 
töiden aloittamista
Hanhikivi 1 -työmaan toimintaa ohjaa osal-
taan työmaasopimus. Raamisopimus on 
neuvoteltu yhdessä Fennovoiman, RAOSin 
ja liittojen kesken ennen, kuin ensimmäistä-
kään urakkaa oli alueella aloitettu. Sopimus on 

ensimmäinen laatuaan Suomessa.
Työmaalla on aloittanut jo työnsä Rakennus-
liiton nimeämä luottamusmies ja työsuojelu-
valtuutettu. 
– Olennaista on se, että työmaalla on liiton 
edustajat paikan päällä. Pidän myös hyvänä 
sitä, että he ovat Fennovoiman työntekijöitä. 
Varmaan ongelmia tulee, mutta työmaasopi-
mus on tehty työkaluksi niiden ratkaisemista 
varten. Tarkoitus on, että ongelmat ratkotaan 
aitojen sisällä. Asiat ratkotaan yhdessä ja kaik-
ki sitoutuvat niiden ratkaisemiseen.

Kaikille työehtosopimusten 
mukainen palkka
Työmaasopimuksen ydin on selvä: kaikille 
työntekijöille maksetaan työehtosopimusten 
mukainen palkka.
– Ammattiliitolla ei voi olla muuta kantaa kuin 
se, että kaikki työntekijät ovat samalla viivalla 
työehtojen suhteen. Edellytämme, että kaikki 
muutkin lähtevät samasta periaatteesta. Ihmi-
siä ei voi kohdella eriarvoisesti.
Harjuniemen mukaan työmaa on kansain- 
välinen, mutta se ei tarkoita, että se olisi huono 
työmaa.
– Ammattiliitot vaativat, että kaikkien kan-
nalta kohtuullisesta työmaasopimuksesta pi-
detään kiinni. Kun näin toimitaan, on työmaa 
sosiaalisesti kestävä ja sillä tavoin laitokseen 
luotetaan myös tulevaisuudessa.

”Kaikki työn- 
tekijät ovat 
samalla viivalla 
työehtojen 
suhteen”  
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Kalajoki haluaa olla aktiivinen toimija Hanhi-
kivi 1 -hankkeessa, painottavat Kalajoen Hiek-
kasärkät Oy:n toimitusjohtaja Janne Anttila 
ja Kalajoen kaupungin elinkeinojohtaja Miia 
Himanka. Himanka uskoo, että Kalajoella on 
Hanhikivi 1 -hankkeen toimijoille runsaasti 
tarjottavaa niin monipuolisen elinkeinoelä-
män, kaupungin palvelujen kuin vapaa-ajan  
näkökulmasta. Kalajoki sijaitsee 30 kilometriä 
Pyhäjoelta etelään.
– Monipuoliset, laajat palvelut puolen tunnin 
päässä Pyhäjoelta, Anttila kiteyttää Kalajoen 
helmen, Hiekkasärkkien houkutukset.
Hengästyttävästi hän luettelee kylpylä-,  
kokous- ja ravintolapalvelut, monipuolisen  
majoituksen, vesipuiston, meriluontokeskuk-
sen, keilahallin, golfkentän, hiihtoladut, seik-
kailupuiston, ulkoilureitit ja erilaiset tapahtu-
mat. Pienkoneille sopiva lentokenttäkin on vain  
kävelymatkan päässä matkailukeskuksesta.
- Laskettelurinnettä meillä ei ole, mutta se on 
alle tunnin matkan päässä Sievissä, Anttila 

keksii tuumaustauon jälkeen.
Kansainvälistymistä on opeteltu Kalajoella jo 
matkailun ja kansainvälisten yritysten myötä. 
Tuulivoiman rakentamiseen liittyvät kokemuk-
set ovat vahvistaneet suurhankeosaamista.
Kaupungissa on alkamassa esimerkiksi venä- 
jän kielen alkeiden ja kulttuurin opiskelu. 

Miia Himangan mukaan Kalajoella on satsattu 
kaavoitukseen aina, olipa kyse yrityksille,  
asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen osoite-
tuista tonteista.
Elinkeinojohtaja muistuttaa myös sataman 
mahdollisuuksista ja monipuolisesta elinkei-
norakenteesta.
Kalajoen seudun yrityspalvelukeskus on pal-
vellut vuoden alusta lähtien myös Merijärveä 
ja Alavieskaa. Se tarjoaa yrityksille konkreet-
tista asiantuntijuutta esimerkiksi Hanhiki-
ven niemen työmaalle rekisteröitymisissä tai 
tarjousasiakirjojen laadinnassa. Osaajia löy-
tyy myös toimitilakysymysten tai yritysten 
henkilöstön asumisjärjestelyjen ratkomiseen.
Kalajoen elinkeinoelämälle Hanhikivi 1 -han-
ke tarkoittaa erinomaista lisää. Hanke tarjoaa 
mahdollisuuksia myös niille yrityksille, jotka 
eivät suoranaisesti ole mukana ydinvoiman 
rakentamisessa.

Yhteistyökyky, luotettavuus ja ratkaisuhakui-
nen asenne. Näiden arvojen varaan perustaa 
toimintansa oulaistelainen Rakennusliike 
Sorvoja Oy, joka urakoi Hanhikiven niemelle 
Fennovoiman koulutusrakennusta.
Urakka Oulaisten naapurikunnassa Pyhä-
joella tarkoittaa mahdollisuutta toiminnan 
laajentamiseen, osaamisen jalostamiseen ja 
tunnettuuden kasvattamiseen. Samalla yri-
tyksestä on tullut tienavaaja, jonka urakointi-
kokemukset kiinnostavat niin alueen yrityksiä 
kuin mediaakin. 
– Mistään aiemmasta urakasta ei ole seuran-
nut niin paljon julkisuutta kuin tästä. Tämä on 
meille näytön paikka, Rakennusliike Sorvojan 
toimitusjohtaja Jaakko Sorvoja kiteyttää.
Yritys on kerännyt kehuja ammattimaisuu-
dellaan.
– Päätimme heti, että rakennamme kohdetta 
kuin kyseessä olisi ydinvoimalaitos. Emme 
kyseenalaista vaatimuksia, vaan teemme asiat 
juuri niin kuin Fennovoima meiltä edellyttää. 

”Näin on ennenkin tehty” -ajattelu ei toimi 
tässä projektissa, Sorvoja huomauttaa.

Myös aliurakat jäivät alueelle
Toimitusjohtaja Sorvojan mukaan Fennovoi-
ma on tilaajana tiukka ja tarkka. Tarkkuutta 
edellytetään myös Rakennusliike Sorvojan 
omilta aliurakoitsijoilta.
Aliurakointiketjuun on valikoitunut paikalli-
sia toimijoita, jotka ovat vastanneet esimerkiksi 
LVI-suunnittelusta ja -töistä, rakennesuun-
nittelusta sekä maansiirtotöistä. Työmaalla 
työskentelee noin 20 henkilöä, joista neljä on 
Rakennusliike Sorvojan omia työntekijöitä.
– Lähes kaikki urakan toimijat ovat Pohjois- 

Pohjanmaalta. Ainakin tämän työmaan osalta 
voi sanoa, että työt ovat pysyneet tällä alueella, 
Sorvoja painottaa.
1200-neliöinen koulutusrakennus valmistuu 
elokuussa. Työnäytettä kelpaa kehua.
– Olemme kiinnostuneita Hanhikivi 1 -hank-
keen muistakin rakennustöistä, Jaakko Sor-
voja summaa ja havahtuu matkapuhelimensa 
pirinään.
Yrityksen osaamiselle ja Hanhikiven niemeltä 
saaduille kokemuksille riittää kysyntää. 

Täydellisesti käytetty näytön paikka

Kalajoella odottaa korea kattaus

Matkailustaan tunnetulla 
Kalajoella on myös 
suurhankeosaamista

Koulutusrakennusta 
urakoiva Rakennusliike 
Sorvoja on ammattimai-
suudessaan malliesimerkki 
Hanhikivi 1 -hankkeeseen 
haluaville yrityksille.

Rakennusliike Sorvoja Oy:n urakoima Fennovoiman koulutusrakennus on noussut Hanhi- 
kiventien varteen vauhdilla. ”Mistään aiemmasta urakasta ei ole seurannut niin paljon julkisuutta 
kuin tästä,” Jaakko Sorvoja kertoo.

Teksti: Kimmo Siira  Kuva: Ville Pohjonen

Teksi: Kristiina Tuikkala  Kuva: Jarmo Tyyskä

Tarinoita tekijöistä
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Tulevaisuuden töitä

2016 – 2017
Pääportti

Toimisto- ja hallintorakennus
 Majoituskylä

 Tukirakennukset
Paloasema

 Betoniasemat
Titan-2:lle työmaatoimisto, ruokala ja sosiaalitilat

Vesialueen ruoppaus ja louhintatyöt
Infratyöt jatkuvat

2018
Ydinvoimalaitoksen rakentaminen alkaa

2024
Sähköntuotanto alkaa
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Työmaalla tapahtuu

Joulukuu
Joulukuussa valmistuneen tutkimuk-
sen mukaan 68 % pyhäjokisista kannat-
taa Fennovoiman hanketta.

Andament Group ja Titan-2 tekevät 
sopimuksen pintamaan poistosta 
sekä työmaateiden rakentamisesta 
laitosalueelle. 

Sisäministeriön asetus liikkumis- ja 
oleskelurajoituksesta alueella astuu 
voimaan marraskuun viimeisenä 
päivänä.

Tammikuu
Työmaan yhteinen luottamusmies 
Jouni Karekivi ja työsuojeluvaltuutettu 
Mikko Lehtelä aloittavat ensimmäisinä 
luottamushenkilöinä.

Laitosalueen työmaatoimisto otetaan 
käyttöön. Kaksikerroksinen tilaele-
menttirakennus on kooltaan noin 
650 neliötä ja tarjoaa työ- sekä kokous-
tilat noin 20 työntekijälle.

Helmikuu
Koulutusrakennuksen rakentaminen 
alkaa. Rakentajana toimii Rakennuslii-
ke Sorvoja Oy.

Titan-2 valitsee Ruskon Betonin valmis-
betonin toimittajaksi. Betoniasemien 
rakentamisesta vastaa kalajokinen 
Steel-Kamet Oy.

Työmaa-alueen vartiointisopimus 
kilpailutetaan. Vartioinnista vastaa 
huhtikuusta lähtien Securitas Oy.

Maaliskuu
Titan-2 allekirjoittaa Nab Labs Oy:n 
ja EHP-Tekniikka Oy:n kanssa sopi-
muksen ympäristön tilan seurannasta 
Hanhikiven niemellä.

Koulutusrakennuksen perustukset 
valmistuvat ja rungon asennus alkaa. 

68%

Aikajana
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Tulevaisuuden töitä

2016 – 2017
Pääportti

Toimisto- ja hallintorakennus
 Majoituskylä

 Tukirakennukset
Paloasema

 Betoniasemat
Titan-2:lle työmaatoimisto, ruokala ja sosiaalitilat

Vesialueen ruoppaus ja louhintatyöt
Infratyöt jatkuvat

2018
Ydinvoimalaitoksen rakentaminen alkaa

2024
Sähköntuotanto alkaa

6

5

4
T
o
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u

Huhtikuu
Ensimmäisen betoniaseman pystytys 
alkaa. Työ valmistuu kesä–heinäkuun 
vaihteessa.

Reaktorirakennuksen alueen maan-
kaivuu ja louhinta käynnistyy. Puoli-
toista vuotta kestävän urakan toteut-
taa Destia.

Suojausautomaation tärkeimpien  
arkkitehtuuriosien suunnittelijaksi  
valitaan Rolls-Royce Civil Nuclear SAS.

Työmaa-alueen läheisyydessä viete-
tään ydinvoiman vastaista toiminta-
viikkoa mielenosoituksineen.

Toukokuu
Iltahämärissä etsitään viitasamma- 
koita, jotka on tarkoitus siirtää työ-
maan alueelta uuteen elinympäristöön 
Hanhikiven niemellä. Kuukauden 
kestävien etsintöjen aikana viitasam-
makoita ei löydy. Sammakkoseuranta 
jatkuu myös tulevina vuosina.

Kesäkuu
Työmaan tiet saavat asfalttipinnan. 
Koko työmaan vahvuus on juhannus-
viikolla noin 190 henkilöä.

Aikajana
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Juhani Hyvärinen on työskennellyt 
suurimman osan työurastaan ydin-
voiman parissa.
Nykyisin voimalaitosinsinööri Hy-
värinen tutkii ja opettaa Lappeenrannan tek-
nillisessä yliopistossa LUTissa. Hän on ydin-
voimatekniikan mallinnuksen professorina 
ydinvoiman kärkiasiantuntijoita Suomessa. 
Hyvärinen on joutunut lukuisia kertoja vas-
taamaan kysymykseen: onko ydinvoima tur-
vallista?
– Tekniset laitteet eivät ole koskaan virheettö-
miä. Siksi laitokset täytyy alusta lähtien suun-
nitella niin, että vaikka yksittäinen toiminto 
pettäisi, sillä on useampi toisistaan riippu-
maton varajärjestelmä, joka estää suuremman 
vahingon syntymisen. Näin varmistetaan se, 
että mahdolliset haitat voidaan rajata laitoksen 
sisäpuolelle, Hyvärinen kertoo.

Radioaktiivisuus on luonnonilmiö
– Radioaktiivinen säteily on terveydelle 
haitallista, mutta myrkkynä ei kuitenkaan 
kovin paha verrattuna moneen muuhun ai-
neeseen. Radioaktiivisuus on luonnonilmiö. 
Olemme kaikki säteilyn kohteena luonnos-
taan, koko ajan.
Hyvärinen muistuttaa myös, että ydinvoi- 
malaonnettomuuksien haittoja on ollut tapana 
liioitella.
– Säteilyn terveysvaikutukset tunnetaan hy-
vin, ja radioaktiivisuus voidaan havaita hirveän 
pienistä määristä, tuhansia kertoja pienemmis-

tä kuin millä olisi mitään terveysvaikutuksia. 
Toisin on monen kemiallisen myrkyn kanssa, 
millä terveysvaikutuksia alkaa ilmetä pian  
havaitsemisrajan yläpuolella.
Hyvärisen mukaan ydinvoimalaitos voidaan 
tehdä turvalliseksi.
– Siitä tulee sellaista kuin miksi se tehdään. Jos 
ollaan sivistysmaassa kuten Suomessa, jossa on 
kehitetty ja mietitty näitä asioita, niin turvalli-
nen voimalaitos voidaan rakentaa. Turvallisuus 
ilmenee niin, että voimalaitoksen käytöstä ei 
aiheudu ihmiselle mitään vaikutuksia.

Kaikissa energiamuodoissa on puolensa
Täysin turvallista energiantuotantotapaa ei 
tosin ole olemassakaan. Hyvärisen mukaan 
turvallisuudesta puhuttaessa eri energiantuo-
tantomuodot on pistettävä mittakaavaan.
– Jos ydinvoimaa verrataan mihin tahansa 
muuhun energiamuotoon, se pärjää vertailussa 
hyvin. Melkein kaikissa muissa tuotantomuo-
doissa menehtyy enemmän ihmisiä. Hiilikai-
vokset ja patomurtumat ovat historian saatossa 
vaatineet paljon uhreja.
Siinä, missä ydinvoimaan liitetään usein pelko 
onnettomuuksista, unohdetaan samalla se, 
että fossiiliset polttoaineet tuottavat nor-
maalissa, jokapäiväisessä käytössä terveydelle 
haitallisia pienhiukkaspäästöjä. Miksi tästä ei 

puhuta enemmän?
– Polttamiseen perustuvalla 
energiantuotannolla on pitkät 
perinteet, ja se koetaan normaa-

liksi. Sen sijaan ydinvoimaonnettomuudet ovat 
niin harvinaisia, että ne ovat suuria uutisia, Hy-
värinen pohtii.

Vahva ammattikunnia takaa varman 
lopputuloksen
Jotta turvallinen ydinvoimalaitos voidaan ra-
kentaa, on sitä rakentavien ihmisten otettava 
turvallisuus huomioon kaikessa tekemisessään.
– Hyvä turvallisuuskulttuuri tarkoittaa poh-
jimmiltaan sitä, että tiedetään mitä tehdään 
ja tehdään se vastuullisella mielellä. Se ei ole 
kauhean eri asia kuin ammattikunnia. Oma 
työ pitää tehdä niin hyvin, että se kelpaisi jol-
lekin muullekin. Kunnioitetaan ammattitai-
toa, liittyipä se sitten suunnitteluun, laatuun, 
projektin johtoon, hallintoon tai viestintään. 
Lopputuotteen on oltava sellainen, mistä voi 
olla ylpeä. Siitä voi sanoa, että ”minä olin teke-
mässä, tulipa hyvä.”

Työtä ja 
tekniikkaa”

Ydinvoimalaitoksen turvallisuus 
on yhdistelmä työtä ja tekniikkaa. 

Tekniikan tehtävä on ohjata  
toimintaa niin, että työ on helppo 

tehdä. Loppu jää ihmiselle.

Lue lisää
fennonen.fi

”
Juhani Hyvärinen:

Teksti: Tiina Rytky Kuva: Raisa Ranta

Turvallisuus10
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Fennovoima ja Posivan tytäryhtiö Posiva 
Solutions Oy ovat solmineet palveluso-
pimuksen. Sopimuksen myötä Posivan 
osaaminen pystytään hyödyntämään 
Fennovoiman loppusijoitushankkeessa.
Lisäksi Fennovoima on jättänyt ympäris-
tövaikutusten arviointiohjelman (YVA-

ohjelma) työ- ja elinkeinoministeriölle. 
Loppusijoituksen soveltuvuutta koske-
vat paikkatutkimukset käynnistetään 
yhdessä Posiva Solutions Oy:n kanssa 
Eurajoella ja Pyhäjoella.
Fennovoiman loppusijoitushanke on 
ajallisesti vuosikymmeniä pitkä prosessi: 

käytetyn polttoaineen loppusijoitus-
paikan valinta tulee ajankohtaiseksi 
2040-luvulla. Fennovoiman käytetyn 
polttoaineen loppusijoitus alkaa aikaisin-
taan 2090-luvulla.

Oheisessa kaaviossa on esitetty 
käytetyn polttoaineen suhteelli-
sen aktiivisuuden pieneneminen. 
Polttoaine välivarastoidaan 
vuosikymmeniksi ennen loppu-
sijoitusta kallioperään. Ennen 
loppusijoitusta polttoaine paka-
taan kupariseen kapseliin.  Noin 
tuhannen vuoden kuluttua sen 
säteilytaso on laskenut tasolle, 
jossa kapseloimattoman poltto-
aineen läheisyydessä voisi 
oleilla ilman huolta terveys- 
vaikutuksista.
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Tämän jälkeen käytetty polttoaine on 
vaarallista lähinnä sisäisesti nautittuna

Paljon sähköä pienellä 
määrällä polttoainetta
Ydinvoimalaitoksessa halkaistaan ato-
meita. Syntyvä lämpöenergia muunne-
taan liike-energian kautta sähköksi.
Atomien halkaisemisesta vapautuu mo-
ninkertainen määrä energiaa verrattuna 
polttamalla tapahtuvaan energiantuo-
tantoon. Siksi hiiltä ja biomassaa hyö-
dyntävät laitokset vaativat monin verroin 
enemmän polttoainetta suhteessa ydin-
voimalaitokseen.
Ydinvoima-ala on ala, joka kerää jätteensä 
talteen ja huolehtii niiden säilyttämisestä. 
Jätteet käsitellään ja säilötään niin, ettei 
niistä ole haittaa ihmisille tai ympäristölle. 
Ydinvoiman kokonaisuudessaan tuotta-
mat elinkaaripäästöt ovat hyvin pienet 
suhteessa tuotettuun energiamäärään. 
Melkoista cleantechiä.

1000 MW tehoinen hiili- 
tai biovoimalaitos tuottaa 
tuhkaa 400 000 tonnia 
vuodessa

Paljonko 
jätettä 
tuotetaan 
vuodessa?

Hanhikivi 1 tuottaa 
käytettyä polttoainetta 
noin 36 tonnia vuodessa
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Orkesteri 
löysi yhteisen 
sävelen

Pyhäjoki

Seutukunnassa on jo pitkään tehty yhteistyötä, 
jolla varaudutaan tulevaan suurhankkeeseen. 
Salla Korhonen tuo kunnat yhteen.
Teksti: Kristiina Tuikkala  Kuva: Jarmo Tyyskä
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”Olen kuin matkasaarnaaja,”
Salla Korhonen kuvaa työtään.

Pyhäjoki

Jopa maakuntien rajat ylittävän yhteistyön synty-
mistä helpottaa pitkät yhteistyön perinteet. ”Ehkä 
tämä on riittävän suuri hanke, että on helppo  
rakentaa yhteistyötä,” Salla Korhonen pohtii.
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Länsimaissa monet edistävät ajatusta siitä, että 
sekä fossiiliset polttoaineet että ydinvoima 
pitäisi korvata uusiutuvalla energialla. Koko-
naan uusiutuvaan energiaan siirtyminen on 
varmasti erittäin hyvä pitkän aikavälin tavoite. 
Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n 
työn perusteella tiedämme kuitenkin, että  
ilmastonmuutoksen hillintä on äärimmäisen 
akuutti tehtävä.
Mikäli maapallon lämpeneminen halutaan  
rajoittaa kahteen Celsius-asteeseen, globaalien 
hiilidioksidipäästöjen pitäisi vuoteen 2050 
mennessä vähentyä 50 –85% vuoden 2000 
tasosta. On realismia, että teollisuusmaiden 
päästöjen pitäisi vähentyä tätä nopeammin, 
sillä kehittyvät maat liittyvät tiukkoihin rajoi-
tuksiin myöhemmässä vaiheessa. Viime jou-
lukuun YK:n ilmastokokouksessa kirjattuun 
tavoitteeseen eli lämpenemisen rajoittamiseen 
1,5 Celsius-asteeseen päästäksemme maailman 
päästöjä pitäisi rajoittaa vielä nopeammin.

Pääosa maailman energiasta tuotetaan 
edelleen fossiilisilla polttoaineilla
Tällä hetkellä maailman primäärienergian 

käytöstä 80 % tulee fossiilisista polttoaineista. 
Eri energialähteiden koko elinkaaren aikaisis-
ta päästöistä tehdyt tieteelliset tarkastelut ovat 
varsin yksimielisiä siitä, että pienimmät hiili-
dioksidipäästöt ovat aurinkosähköllä, tuulivoi-
malla ja ydinvoimalla. 
Eikö siis ympäristönsuojelunäkökulmasta kan-
nattaisi keskittyä siihen, miten uusiutuva ener-
gia, ydinvoima sekä mahdollisesti hiilidioksi-
din talteenotto perinteisistä voimalaitoksista 
saataisiin toimimaan mahdollisimman hyvin 
yhdessä? Tutkimusryhmämme Aalto-yliopis-
tossa on tutkinut asiaa koskien pohjoismaista 
energiajärjestelmää ja Suomen tilannetta.

Hyvin vähäpäästöinen sähköjärjestelmä 
on mahdollinen
Tutkimusryhmämme tekee erilaisia tule-
vaisuuden skenaarioita Suomelle tanska-
laisen Aalborgin yliopiston kehittämällä 
Energ yPL A N-mallilla . Mallilla voidaan  
simuloida tuntitasolla, olisiko sähköstä pulaa 
vai ylitarjontaa tyypillisen vuoden mittaan eri-
laisilla tuulivoiman ja ydinvoiman määrillä.
Olemme tehneet simulointeja erilaisilla tuuli-

voiman ja ydinvoiman lisäysmäärillä. Yhdistä-
mällä ydinvoimaa ja uusiutuvaa energiaa hyvin 
vähäpäästöinen sähköjärjestelmä on mahdolli-
nen. Se todennäköisesti edesauttaisi vähäpääs-
töisyyttä myös rakennuksissa ja liikenteessä 
sähkön lisääntyvän tehokkaan käytön myötä.

Hyvät sähkön siirtoyhteydet 
entistäkin tärkeämpiä
Tehokkaat sähkönsiirtoyhteydet naapurimai-
hin ovat hyvin tärkeitä lisääntyvän tuulivoi-
man myötä. Kun sähkön tuotantoa esimerkiksi 
kesäaikaan on kysyntää enemmän, sitä voidaan 
viedä naapurimaihin. Esimerkiksi Viro on  
viime aikoina tuonut paljon sähköä Suomesta.
Mikäli sekä ydinvoimaa että tuulivoimaa lisä-
tään voimakkaasti, sähkö olisi ajoittain hyvin 
halpaa, mikä käytännössä vähentäisi muun 
sähköntuotannon määrää ja lämmityksessä 
lämpöpumput yleistyisivät entistä voimak-
kaammin. Sähköautojen infrastruktuurin  
kehitys mahdollistaisi myös vähäpäästöisen lii-
kenteen. Pohdittaessa ydinvoiman voimakkaan 
lisääntymisen vaikutuksia on kuitenkin hyvä 
muistaa, että nykyiset, 1970-luvulla rakenne-
tut reaktorit tulevat poistumaan käytöstä noin 
vuoden 2030 molemmin puolin.

Sanna Syri

Professori, energiatekniikka ja energiatalous

Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

Miten 
ydinvoima ja 

vaihteleva 
uusiutuva 

energia toimivat 
yhdessä?

Ilmastonmuutoksen torjumisella on kiire. Eikö 
siis kannattaisi keskittyä siihen, miten uusiutuva 
energia, ydinvoima sekä mahdollisesti hiilidioksidin 
talteenotto saataisiin toimimaan mahdollisimman 
hyvin yhdessä, professori Sanna Syri pohtii.

Pohjoismaiseen sähköjärjestelmään on viime vuosina  
lisätty erittäin suuria määriä tuulivoimaa. Ruotsissa oli tuuli- 
voimaa vuonna 2015 jo 5400 MW, mikä vaikuttaa merkittä- 
västi sähkömarkkinatilanteeseen Suomessakin.

Kuva:  Getty Images

Energia14
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Oulun Kalevan kisoja seurataan tänä vuonna 
poikkeuksellinen tarkasti, sillä niiden päättymisestä 
Rion olympialaisten alkuun on vajaat kaksi viikkoa. 
Oulussa nähdään, mihin suuntaan suomalaisten 
huippuyleisurheilijoiden olympiakunto on 
kehittymässä. Fennovoima on Kalevan kisojen 
pääyhteistyökumppani.

Tuo energiasi 
katsomoon

Fennovoima on solminut Oulun Pyrinnön 
kanssa sopimuksen 21.–2 4.7.2016 Oulussa 
järjestettävien yleisurheilun Kalevan kisojen 
pääyhteistyökumppanuudesta. Suomalaisen 
huippu-urheilun vuodenkierrossa Kalevan  
kisat on yksi seuratuimmista ja odotetuimmista 

tapahtumista. Ouluun saapuu jopa 20 000 
kisavierasta.
Kalevan kisat on omassa mittakaavassaan  
tapahtuma, jonka toteutumista ja mukanaan 
tuomaa nostetta pohjoissuomalaiset yleis-
urheilun ystävät ovat odottaneet pitkään. 

Edellisen kerran Kalevan kisat järjestettiin 
Oulussa vuonna 1998.
Virittäydy kisatunnelmaan lukemalla kilpakä-
velijä Matias Korpelan valmistautumisesta 
osoitteessa fennonen.fi

Fennovoiman toimisto Pyhäjoella on avoinna 

arkipäivisin kello 9–15. Toimistolla sinua palve-

levat tutut fennovoimalaiset Jaana Kangas, 

Kimmo Siira, Heli Haikola ja Anniina Kärkkäinen.

Toimistolla 
tavataan!

Haluatko Fennosen sähköpostiisi? Fennonen 

ilmestyy verkossa kuusi kertaa vuodessa. Voit 

tilata sen sähköpostiisi osoitteessa fennonen.fi

Fennovoiman Pyhäjoen-toimisto:

Vanhatie 48

86100 Pyhäjoki

ma–pe 9–15

Aluetiedottaja Kimmo Siira
020 757 8593

kimmo.siira@fennovoima.fi

Lehden tilauspyynnöt:

pyhajoki@fennovoima.fi

Päätoimittaja Tiina Rytky
020 757 8504

tiina.rytky@fennovoima.fi

Seuraa projektin etenemistä:

www.fennovoima.fi

www.fennonen.fi

facebook.com/fennovoima

@fennovoima

Loppusanat
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Tuo 
energiasi
meille

AULI, 30
Työmaapalvelupäällikkö

Haemme Aulille työkavereita rakentamaan hyvää suomalaista energiaa. Seuraavan kerran 
ilmoitamme avoimista työpaikoistamme syyskuussa osoitteessa www.fennovoima.fi/rekry. 
Uusilla rekrytointivideoillamme esittelemme Fennovoiman työntekijöitä. Verkkolehdessä kerro-
taan, miten työmaapalvelupäällikkö Auli Hietalasta kertova video syntyi. Kurkista kulisseihin ja 
katso video osoitteessa www.fennonen.fi

Tule tekemään suomalaista energiaa alansa huippujen kanssa.

      Tutustu Fennovoimaan työnantajana      fennovoima.fi/rekry


