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”Amerikkalaisten laskelmien mukaan Yhdysvalloissa käytettiin 
uraanin rikastamiseen vuosittain 17 miljardia kilo wattituntia 
sähköenergiaa. Laurila ei voinut olla siunailematta, että se on 
kolme kertaa koko Suomen sähkönkulu tus. Sähköenergia tuotettiin 
kivihiilivoimaloissa, joiden keskimääräinen tuotantokustannushinta 
oli kolme senttiä ki lowattitunnilta. Näin laskettuna U235:n hinnaksi 
tuli 15 dollaria grammalta [noin 44 $/g 2016 dollareissa]. 

Näin suureen energiakustannukseen ei ollut varaa muilla kuin 
suurilla ydinasevaltioilla, jotka pystyivät häivyttämään 
kustannukset varustelubudjetteihin.”

Akateemikko Erkki Laurila 1956.
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Miten valtiot tukevat ydinvoimaa?

 

1. Uraaninlouhinta ja uraanin väkevöinti
- toiminta tuettua monin tavoin mm. ympäristökustannukset jäämässä veronmaksajille, 
sotilasbudjettien kautta ja energiaintensiivisen teollisuuden tuen avulla (EU).

2. Tutkimus, kehitys ja koulutus
- ydinvoimaa tuettu yli 60 vuotta,  ei vain alkuvaiheessa. Tuki jatkuu siitä huolimatta, että ydinvoiman 
(fissio) pitäisi olla ”kypsää”, ydinjäteongelma ”ratkaistu” ja ydinvoiman ”turvallista.” Mm. Suomessa 2 
ydinjätteisiin erikoistunutta professoria ja VTT:n toiminta mm. ydinturvallisuusturvatalohanke.

3. Atomiteollisuuden toiminnan tuet
-  mm. verohelpotukset, rakentamistuet, nopeutetut poistot,  ydinjätehuoltorahastojen varojen käytön 
salliminen, lainavakuudet, vientituet, takuuhinta/hinnanerosopimus (Hinkley Point C/UK), Suomessa 
”omakustannussähkö” ns. mankala-järjestelmä. 

4. Onnettomuuskustannusten /ydinvastuun siirtäminen  pääasiassa/viime 
kädessä veronmaksajille 
- suurin ydinvoiman tukimuodoista. Suomessa alkuvuosina ydinvastuu vain 10 milj. €, nykyisin 680 
milj. €. ”Vakavan” onnettomuuden hinta noin 500 mrd. €.

5. Ydinjätehuolto ja käytöstäpoisto
- ratkaisua ei ole kuin paperilla. Kustannusten määrittäminen vaikeaa. Koko ajan arviot nousussa. 
Käytöstäpoiston kokemukset osoittavat, että arviot järjestelmällisesti pahasti aliarvioitu. Suomessa 
ns. loppusijoituksen jälkeen ydinjätteet valtion omaisuutta.
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Miten ydinvoimatuki on 
institutionalisoitu?

 

 Millään muulla toimialalla ei ole sellaista lobbaus, edistämis-, tuki- ja 
valvontakoneistoa kuin atomivoimalla. Ns. kolmen kopla edistää 
”rauhanomaista” ydinvoimaa myös diktatuurivaltioihin ja poliittisesti 
epävakaille alueille, kuten  Arabiemiraatteihin, Keniaan ja Turkkiin.

1. IAEA
YK:n alainen ydinenergiajärjestö yrittää samaan aikaan estää ydinaseiden leviämistä ja 
levittää ”rauhan atomien” ilosanomaa.

2. OECD:n NEA (Nuclear Energy Agency)
-Luotiin vastapainoksi IAEA:lle ja Euratomille. Neutraalein atomivoiman 
lobbausjärjestöistä.

3. Euratom (ydinenergiayhteisö)
- Alun perin Ranskan johtama  atomiase- ja atomivoimahanke. EU:n keskeinen sopimus, jonka 
perusteella jäsenmaat edistävät ”rauhanomaista” ydinvoimaa. EU-tukea juoksee miljarditolkulla 
fissiovoimalle eri momenttien kautta. Kuinka moni suomalainen tiesi tästä, kun vuonna 1994 
äänestettiin EU-jäsenyydestä? Saksa on livennyt sopimuksesta, mutta ei estä EU:ta Ranskan 
johdolla tukemasta ydinvoimaa.
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IAEA, NEA ja Euratom: 
ydinvoimatuen takuuorganisaatiot

  

1. Kansainvälisissä sopimuksissa määritellään valtiot vastuulliseksi 
atomialan turvallisuudesta ja  viime kädessä onnettomuuskustannuksista 
sekä ydinjätteistä. Ydinteollisuus vastaa ”kohtuullisissa määrin” kuluista.
Sekä Pariisin yleissopimuksen että Brysselin lisäyleissopimuksen johdannossa halutaan 
varmistaa riittävä ja tasapuolinen korvaus henkilöille, jotka kärsivät vahinkoa 
ydintapahtumasta, mutta samalla myös se, että ydinenergia käyttö, sen kehitys ja 
atomivoiman tuotanto ei esty.

”On ilmeistä, että rajoittamaton laitoksenhaltijan vastuu ei ole sopusoinnussa 
Pariisin ja Brysselin yleissopimusten sisällön kanssa.”
HE 10 /1994 (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinvastuulain muuttamisesta).

2. Erityisesti Euratom/EU rahoittaa atomitutkimusta ja -rakentamista.
Euratom Loan Facility, Tacis, Phare, Frameworkit jne.

3. Jatkuva atomilobbaus käynnissä veronmaksajien rahoilla.
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Paavo Lipponen: 
”Suomen valtion budjetissa ei 

ydinvoimatukea.”

  

Suomi maksoi vuonna 2016 pohjoismaiselle ydinturvallisuusalan yhteistyölle, IAEA:lle 
ja OECD:n NEA:lle sekä Euratomin sihteeristölle yhteensä 3,2 miljoonaa euroa.
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Suomalainen legalisoitu ydinvoimatuki:
Ydinvastuuttomuuslaki & 

ydinenergian edistämislaki
Kaksi keskeistä lakia: ydinenergialaki ja ydinvastuulaki edistävät ja 
subventoivat atomialaa omilla tavoillaan.

1.  Ydinvastuulaki 
Atomitoimijoiden vakuutusvastuu rajataan noin 1/1000 osaan todellisen 
”vakavan” onnettomuuden kustannuksista.  Veronmaksajien virallinen 
vastuu noin 500 milj. €. Ei mitään vastuuta, jos  terroristit tai maanjäristys 
iskee.
2. Ydinenergialaki 
Korkea-aktiiviset ydinjätteet siirtyvät valtion omaisuudeksi ns. 
loppusijoituksen jälkeen. Ei edellytetä parasta mahdollista teknologiaa, 
BAT. Laki suojelee atomi-investointeja kansalaisten turvallisuuden ja 
terveyden kustannuksella.
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Ydinenergialain käänteinen 
todistustaakka 
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Uraanin väkevöintiyhtiöt
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Uraaninlouhinnan ja uraanin väkevöinnin 
subventiot

  

1. Eivät koske suomalaisia veronmaksajia, mutta vääristävät 
globaalisti ydinsähkön hintaa verrattuna muihin energiamuotoihin –
varsinkin kun sekä uraaninlouhinta että väkevöinti ovat tuettuja.
Koplow (2011) laskenut tämän tukihinnaksi Yhdysvalloissa  noin 2,1–5,1 €/MWh
 (noin 10–20% sähkön hinnasta).

2. Uraaninlouhinta
Kaivosten perustamista ja toimintaa on tuettu, ympäristö- ja  
sairauskustannukset  jääneet/ jäämässä veromaksajille: USA, Australia, Niger, 
Kanada, Venäjä, Kazakstan.

3. Uraanin väkevöinti
Valtion laitoksia. Energiaintensiivisen teollisuuden tuki (EU), EDF on ostanut 
ylihintaan Arevan pääomistamalta Eurodifltä rikastettua uraania, yhtiö dumppasi 
väkevöintihintaa. Rosatomin (Venäjän ydinenergiaministeriön) TENEXillä ei 
markkinahintaa.
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Tutkimus-, kehitys- ja koulutustuet

  

1. Teknologian tukemista pidetään yleensä hyväksyttävänä, jos  tuki 
on avointa, määräaikaista ja se kohdistuu ns. kypsymättömään 
teknologiaan. 
Ydinvoimatuet on pyritty  peittämään epäsuoriin subventiojärjestelmiin. Vain 
Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa on myönnetty avoimesti, että atomivoima 
tarvitsee tukia selvitäkseen. Ranskassa koko ala on kansallinen kysymys.

2. Fissiovoima ei näytä ”kypsyvän” ollenkaan, koska sen tuottaman 
sähkön hinta vain nousee  – toisin kuin uusiutuvien 
energiantuotantomuotojen.

3. Uraanivoimaa tuettu yli 60 vuotta eikä loppua näy.
mm. Suomessa tuetaan ( ml. EU-rahoitus)  vieläkin noin 10–20 milj. €/v. 
ydinvoiman turvallisuustutkimusta ja ydinjätetutkimusta, vaikka atomivoima on 
kuulema ”turvallista”  ja  ydinjäteongelma on ”ratkaistu.”  Uusi VTT:n 
ydinturvallisuustalo maksaa noin  30 miljoonaa euroa+ käyttökustannukset 
päälle.
1950–70-luvuilla KTM/valtio rahoitti  suurilla summilla ydinvoimateollisuuden 
koulutusta, tutkimusta ja kehitystä = ns. Laurilan Manhattan.



Avustetut atomimyllyt. Nomerta 2017. 11

Tutkimustuet ja niiden vaikutukset, osa 1

  

Yhdysvalloissa noin nelikymmenkertainen atomisähkön 
kehitysvaiheen tuki tuulisähköön verrattuna on tuottanut 
vain neljä kertaa suuremman sähköntuotannon, joten 
ydinvoimatutkimus tuottaa huonosti hyötyä sijoitetulle 
pääomalle.

Yhdysvalloissa on vertailtu ydinvoiman (vuosina 1947–1961) 
ja tuulivoiman kehittämiseen (vuosina 1975–1989) 
ensimmäisten viidentoista vuoden aikana annettuja julkisia 
tukia. Ensimmäisten kehitysvuosien aikana ydinvoima sai 
avustusta 39,4 ja tuulivoima 0,9 miljardia dollaria. 

Viidentoista vuoden aikana tuki ydinvoimalle megawattituntia 
kohti oli 15 300 dollaria, tuulivoimalle 460 dollaria.

Vuonna 2015 Yhdysvalloissa tuotetusta sähköstä 20 % 
generoitiin ydinvoimalla ja 4,7 % tuulivoimalla.
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(Tutkimus)tuet ja niiden vaikutukset, osa 2

  

EU-alueella fissiovoiman tukia on  myönnetty 
enemmän kuin kaikille uusiutuville yhteensä 
(ml. vesivoima). Tutkimustukea fissiovoima 
on saanut 29 kertaa enemmän kuin 
tuulivoima. EU-alueen sähköä tuotettiin  
vuonna 2015 noin 28 % fissiovoimalla ja 6 % 
tuulivoimalla.  Noin 30-kertainen tutkimustuki 
on johtanut vain noin 5-kertaiseen 
tuotantoon.
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Tutkimustuet ja niiden vaikutukset, osa 3
EU/Euratom
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Tutkimustuet ja niiden vaikutukset, osa 4

Suomi: kansallista ydinjätettä ja 
ydinturvallisuutta

  

Suomessa alan teollisuus on päässyt vaikuttamaan energiatutkimuksen 
kohdentamiseen ja rahoittamiseen ennen kaikkea 
atomi/ydinenergianeuvottelukunnan  kautta.

”Tutkimusohjelman rahoitus on suunniteltu tulevan valtaosin julkisista lähteistä. 
Lähtökohtana on pidetty nykyisen rahoituksen tasoa. Tavoitteena on aikaisemmista 
ohjelmista poiketen, että julki set rahoittajat (KTM, STUK ja VTT) tekisivät sitovat 
rahoituspäätöksensä koko ohjelmaan osal listumisesta jo vuoden alussa.”

Ydinenergianeuvottelukunta työssään vuonna 1998

Monenlaista  ydintutkimusohjelmaa on pykätty pystyyn valtiovallan kanssa: 
Ykä, RATU, FINNUS, Safir, JYT, KYT, jne.

Samalla yhden toimialan ongelmista: turvallisuus ja jätehuolto on tehty 
kansallisia kysymyksiä.



Avustetut atomimyllyt. Nomerta 2017. 15

(Tutkimus)tuet ja niiden vaikutukset, osa 5

Suomi: ydinvoimasopimus- ja 
koulutustukea

Ydintoimijat eivät maksa edes  sopimusjuridisia selvityksiään 
itse (OL3, Fennovoima). Tekes rahoitti hanketta 121 000 eurolla.

Ydinvoimalaitosprojekti ja sopimussuhteet (SOPU). Turun yliopisto.

Ydinvoimalaitosta koskeva rakentaminen on tiukasti erityislainsäädännössä ja muissa 
normeissa säänneltyä toimintaa. SOPU-projektin (2011 – 2013) tavoitteena on paikantaa 
ydinvoimalaitostoimitukseen parhaiten soveltuvat sopimusoikeudelliset periaatteet sekä 
samalla kartoittaa vältettävien sopimusmääräysten joukkoa. 

Fennovoiman koulutusta ESR- ja julkisilla koulutusvaroilla.

Ydinosaajat – Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136)
Hankeaika: 1.1.2015-30.4.2017

Hallinnoija: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Kokonaisvolyymi: 930 000 euroa

Rahoittajat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (80%), toteuttajien omarahoitus (16,8%) ja Fennovoima Oy (3,2%).
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 Atomiteollisuuden toiminnan tuet, 
osa 1

  

Ydinvoima syntyi tuettuna suojatuille monopolimarkkinoille, joten sen 
kannattavuutta ei ole juuri tarvinnut murehtia. Usein asialla oli valtionyhtiöt. 
Loviisan voimaloiden osia maksoi valtio suoraan ( ”hankintalista pantiin 
puoliksi”).

Pääomavaltaisena teollisuuden alana ydinvoimaa on tuettu ja tuetaan 
lainavakuuksin ja vientituin. Loviisalle ja OL1 & 2:lle Suomen valtio antoi 
lainavakuudet. OL3:lle Ranskan ja Ruotsin valtioiden vientitakuulaitokset 
myönsivät  vakuudet, vaikka kyseessä oli unionin sisämarkkinakauppa. 

Yhdysvalloissa  Bushin jr.:n aikana luotiin uusille atomivoimaloille oma 
tukijärjestelmä, vuoden 2005 energialailla: lainavakuudet, tuotantotuki noin 18 
$/MWh (tuulivoimatuki 7 $/MWh). 500 miljoonan dollarin riskivakuutus per 
reaktori.

Ison-Britannian kiinalais-ranskalaisen  Hinkley Point C:n hinnanerosopimus, 
joka takaa yli 100 €/MWh subvention 35 vuodeksi lyö laudalta kaikki tuet. 
Cameronin mukaan tuki on tarpeen, jotta ”voidaan pitää valot päällä.”
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 Atomiteollisuuden toiminnan tuet, 
osa 2

  

Yhdysvalloissa ollut ja  on käytössä myös erilaiset verohelpotukset ja 
nopeutetut poistot.

Suomessa Yhdysvaltojen ns. nopeutetut poistot ovat  ”normaalia”, koska  
etupainotteisten veropoistojen avulla on kannustettu investoimaan. 
Nopeutetut poistot ovat subventiota kaikelle pääomavaltaiselle teollisuudelle 
Tämä on johtanut tehottomaan pääoman käyttöön. Suomessa tehtiin 1980-
luvulla (turhien) investointien maailmanennätys, mikä johti ylikapasiteettiin. 
Sama energiaintensiivinen teollisuus, joka ei oppinut 1980-luvun löysän rahan 
ja noususuhdanteen aikana laskemaan  investointien kannattavuutta, omistaa 
TVO:n.

EU:ssa Euratomin oma ”pankki”, Euratom Loan Facility on tukenut 
ydinvoimarakentamista  myös EU:n ulkopuolella. Muulla suoralla tuella on 
tuettu mm. Arevan ja EDF:n vientiponnistuksia EU-alueen ulkopuolella.
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Euratomin /EU:n tuet ja atomijargonia

 

.

Komission sisäinen dokumentti liittyen uusiin valtiontukisääntöihin vuodettiin heinäkuussa 
2013 saksalaiselle sanomalehdelle Süddeutsche Zeitung. Dokumentin mukaan komissio 
harkitsi ydinvoiman sisällyttämistä uusiin valtiontukisääntöihin, mitä mm. Saksa ja Itävalta 
vastustivat voimakkaasti. Euroopan komissio päätti lokakuussa 2013, ettei ydinvoimaa 
sisällytetä uusiin valtiontukisääntöihin. Se ei tarkoita sitä, etteikö ydinvoimaa tuettaisi, sitä 
ei vain kerrota suoraan.

Saksalainen energiakomissaari Günther Oettinger totesi European Energy Forumissa 
keväällä 2013, että Ison-Britannian suunnitelma 35 vuoden valtiontuesta EDF:n Hinkley 
Point C -atomimiilulle on Neuvostoliiton aikaista. Suurin meteli ei syntynyt komissaarin 
mielipiteestä vaan siitä, että tieto päätyi julkisuuteen. Myöhemmin Oettinger kommentoi 
asiaa twitterissä ja totesi sen olleen vain vitsinomainen huomautus, sillä Britannia haluaa 
edelleen lisätä kapasiteettimekanismeja. EU-käsite ’kapasiteettimekanismit’ (en 
capacity mechanisms) tarkoittaa subventiota ydinvoimarakentamiseen ja vanhojen
voimaloiden käyttöiän pidentämiseen.

EU energy chief @goettingereu says UK power plans are ”Soviet” at @europarl_
en #eefdebate yesterday eve. #energybill #decarb2030
Mark Johnston (@mark_johnston) February 20, 2013.

@6point626 @mark_johnston @jeremygordonwnn It was a jokey reference, made
in the context of the UK wanting to introduce capacity mechanisms.
Günther Oettinger(@GOettingerEU) February 20, 2013.
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 Atomiteollisuuden toiminnan tuet
Suomen hankala mankala

Mankala-järjestelmä merkitsee  sitä, että energiayhtiön 
sallitaan myydä osakkailleen (pörssiyhtiölle TVO:n 
tapauksessa) ”omakustannusssähköä”. Mitään muuta tuoteta 
ei saa myydä osakkaille alihintaan tai se katsotaan peitellyksi 
osingonjaoksi.

Alkuperäinen  Oy Mankala Ab oli koskiyhtiö 1950-luvulta, 
jonka tavoitteena oli tuottaa sodanjälkeisessä sähköpulan
Suomessa teollisuusomistajilleen tuotantosähköä.

Turun yliopiston finanssioikeuden professorin Jaakko Ossan 
mukaan mankala-järjestelmä on vanhentunut.

Huolimatta siitä pidetäänkö mankalaa veronkiertona vai ei, se 
on joka tapauksessa subventiota, koska osakkaat eivät 
maksa markkinahintaa ( noin -15% alhaisempi hinta).
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Mankala-soppa



Avustetut atomimyllyt. Nomerta 2017. 21

Mankala-järjestelmä tekee omistajien tuesta 
myös ydinvoimasubventiota (OL3)

  

Koska mankala-järjestelmässä osakkaat ovat suoraan vastuussa yhtiön veloista ja 
heillä on sähkönostovelvollisuus osakemäärän suhteen, ne voivat käyttää muita 
subventioitaan mankala-yhtiön tukemiseen. TVO:n mankala-osakkaat eivät kuitenkaan 
ole vastuussa mahdollisista ydinvahingoista.

TVO:n  keskeiset omistajat (PVO:n kautta) ovat samoja yhtiöitä, jotka  saavat 
suurimman osan energiaveron palautuksista  eli ns. energiaveroleikkuritukea. 
Vuodesta 1998 käytössä ollut (määräaikainen) verotuki laajennettiin vuonna 2012 niin, 
että se on nykyisin yli 200 miljoonan euron tuki vuosittain. Päätöstä perusteltiin  
hallituksen  esityksessä (HE 129/2011) sillä, että se on osa  Kataisen hallitusohjelmaa 
ja työmarkkinaratkaisua. Sen kerrottiin haittaavan energiansäästöä edistävää 
veropolitiikkaa. Muutoksen seurauksena ympäristön kannalta haitallisten verotukien  
määrä  kasvaa.  

Viimeisimpänä tukena Sipilän hallitus otti ns. päästökauppatuen käyttöön vuoden 2017 
alusta. Se on noin 40 miljoonan vuosittainen tuki pääosin TVO:n mankala-osakkaille.

VATT on kritisoinut molempia tukia tehottomiksi. Lisäksi teollisuus nauttii alemmasta 
sähköverokannasta kuin palvelut ja kauppa.
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Onnettomuuskustannukset 
sosialisoitu veronmaksajille

  

Suomessa ydinvoimaloiden omistajien vahinkovastuu on rajattu 680 
miljoonaan euroon, vaikka ”vakava ” onnettomuus maksaa noin 500 miljardia 
euroa. Veronmaksajat vastaavat virallisesti noin 500 miljoonan edestä, 
käytännössä paljon enemmän jos ”pahin mahdollinen” tapahtuu. Suomessa 
vastuuta on yritetty nostaa edes miljardiin, mutta se ei onnistu.

Vuodelta 2005 olevassa hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi ydinvastuulain 
muuttamisesta (HE 2/2005) todetaan aivan selvin sanoin, miksi Pariisin ja Brysselin sopimusten 
ydinvastuu on rajoitettu:
”Vastuun säätäminen ankaraksi asettamatta sille samalla ylärajaa katsottiin vakavaksi esteeksi 
ydinenergian käytön kehittämiselle ja toisaalta olisi ollut käytännöllisesti katsoen mahdotonta 
saada rajoittamatonta vakuutusta, joka kattaisi sellaisen vastuun.” 

Saksassa ydinvoimaloiden yhteisvastuu rajautuu 2,5 miljardiin euroon ja 
Yhdysvalloissa noin  12 miljardiin euroon.

Englantilaisen jälleenkäsittelylaitoksen Sellafield Ltd:n edustajan Jack 
DeVinen mukaan Harrisburgin ”pikku tapahtuma” on aiheuttanut vahinkoa
jopa 20 miljardin euron edestä, vaikka varsinaisia, monin tavoin rajattuja ydin-
vastuukorvauksia on maksettu vain noin 70 miljoonan edestä.



Avustetut atomimyllyt. Nomerta 2017. 23

Ydinjätekustannukset  epäselviä 
käytöstäpoisto aliarvioitu

  

Jätekustannukset ovat epäselviä, koska ydinjäteongelma on ”ratkaistu” 
vain paperilla. Käytöstäpoistosta on kokemusta ja sen mukaan 
kustannukset on järjestelmällisesti aliarvioitu.

Kustannusten alibudjetointi ja siirtäminen osittain tai kokonaan 
veronmaksajille näyttää olevan ydinalalla ”business as usual.”
- uraaninlouhinnan ja rikastuslaitosten ympäristö-, terveys- ja 
purkukustannukset.
- ydinvoimaloiden rakentamiskustannukset.
- käytöstäpoiston ja jätehuollon kustannukset.

Suomessa oletetaan käytöstäpoiston maksavan noin 200 miljoonaa 
euroa reaktoria kohden, kun muualla hinta on  300–1000 milj. €. 
EU:ssa laskettu hinnaksi noin 400 milj. €.

Ns. loppusijoituksen jälkeen jätteet veronmaksajien vastuulla. Yhtiöt 
eivät vastaa mistään enää sen jälkeen.
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VYR-pankki ja verovähennykset

  

Suomessa ydintoimijat maksavat vuosittain maksunsa Valtion 
ydinjätehuoltorahastolle, VYR:lle. Maksun suuruuden määrittää  
ydinjäteyhtiö Posiva. Yhtiöt voivat kuitenkin takaisinlainata 75 % 
maksuistaan edullisin ehdoin – ja ovatkin lainanneet ( vrt. TEL).

Siitä huolimatta, että VYR-toimii Fortum-konsernin ja TVO:n ja sen 
mankala-osakkaiden pankkina, yhtiöt saavat vähentää verotuksessa 
VYR-maksunsa.  

Suomessa ei erotella käytöstäpoiston ja jätehuollon kustannuksia eikä 
kustannuksista haluta muutenkaan puhua. Kuitenkin vuonna  2016 
TEM esitti EU:lle, että Suomen viiden  reaktorin kokonaisjätehuollon 
hinta (ml. käytöstäpoisto) maksaisi 3,5 mrd.€ eli 700  milj.€/y. Muualla 
on arviot yli  1mrd.€/y.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on esittänyt, että ulkopuolisen 
talousinstituutin pitäisi tarkistaa VYR-maksujen taso, mutta se ei ole 
toteutunut.
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Ydinjätetiedot ovat salaisia, 
vaikka jätteet päätyvät meidän 

omistukseen

  

                                            STUK on pyrkinyt  pimittämään Geologian 
tutkimuskeskuksen entisen johtajan, professori Matti Saarniston 

kriittistä raporttia Olkiluodon ydinjätesuunnitelmasta. Se ei ole 
ladattavissa STUKin nettisivustolta, vaan sitä pitää osata pyytää: ” Ei kopiointia. Ei saa 
jakaa eteenpäin.”

TEM:n toimittamista
ydinjätehuoltokaavioista 
oli sensuroitu kaikki
 luvut pois.
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Miksi valtiot tukevat ydinvoimaa?

  

Ydinasevaltiot tukevat sotilaspoliittisista  syistä ydinvoimaa. 
Ydinvoima ei ole  koskaan leikannut sotilaallista napanuoraansa 
kokonaan. Yhdysvalloissa tämä tunnustetaan avoimesti:

”Why is U.S. leadership in commercial nuclear energy so important? It all comes 
down to global influence and national security.”

Suomi: korporatiivisen ja korruptiivisen alhaisen jalostusasteen 
(metsä)teollisuuden ylläpitäminen mihin hintaan hyvänsä.
Metsäteollisuus on rahoittanut vuosikymmeniä poliittisia puolueita, erityisesti 
Kokoomusta, Keskustaa/Maalaisliittoa ja RKP:tä. Nykyisin vaalirahaa jaetaan myös 
SDP:lle ja Vasemmistoliiton ”teollisuuden ystäville”. 

Metsäteollisuus on ottanut  suojatöihin ainakin kokoomuslaisia ja demareita. 
Fennovoiman viestintäjohtaja on entinen ministeri Suvi Lindenin kokoomuslainen 
avustaja ja Fennovoiman lobbarina toimi SDP:n europarlamentaarikon Miapetra 
Kumpula-Natrin puoliso. Energiateollisuus ry:n PR-hommissa häärii kepulaisen 
kansanedustajan tytär, entinen ministerien avustaja  Eeva Kalli (kesk.) ja 
Metsäteollisuus ry:ssä on lobannut entinen europarlamentaarikko Riikka Pakarinen 
(kesk.), nykyisin Sipilän kabinetin hommissa.
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Energiatuet vain lisääntyvät, 
jalostusaste ei nouse

Suomen hallituksen tavoittelema 
biotalous on selluvetoisena matalan 
jalostusarvon liiketoimintaa. Se ei 
mahdollista korkeamman arvon 
innovaatiotoimintaa eikä pitkäaikaista 
kasvua. Tätä mieltä on Tekesin 
cleantechista vastaava ohjelmapäällikkö 
Jyri Arponen.

"Biotalous on jäänyt hyvin 
epämääräiseksi sellunkeiton 
maksimoimiseksi", sanoo Arponen.



Avustetut atomimyllyt. Nomerta 2017. 28

Ydinvoimatuet Yhdysvalloissa 
(Koplow 2011) ja Suomessa 
(Nermes 2017, karkea arvio)
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Muutama sana OL3:sta ja Hanhikivi 1:sta

  

OL3:  EPR-pilottireaktorin ostaminen Arevalta, joka ei ole koskaan vastannut 
reaktoreiden rakentamisesta (EDF yleensä projektijohtajana) huipensi suomalaisen 
tuotantotalousosaamisen. TVO toimi kuin Sulo Vilen Tankki Täyteen -sarjassa: ”Sain 
halvalla”.  Maailma oli muuttunut ja pohjoismainen sähkömarkkina on pullollaan 
edullista vesivoima ja määräaikaisesti tuettua tuulivoimaa. (Metsä) teollisuuden 
sähkönkulutus on laskenut. Siirrytty energiayliomavaraiseen sellun keittoon takaisin.

Hanhikivi 1:  Rosatomin (Venäjän ydinenergiaministeriön ) atomimyllyllä ei ole 
markkinahintaa. Suomalaisten osakkaiden takuuhinta päättyy  12 vuoden jälkeen. 
Fennovoiman osakkaat, pääosin kunnalliset sähkölaitokset joutuvat ostamaan 
Hanhikiven mankala-sähköä.
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Uuden ydinsähkön hinta
Suomessa  > 40€/MWh


