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Hanna Halmeenpää,

II puheenvuoro

E.ON osakaskokous 6.5.2009

Hyvät naiset ja herrat,
Esitin aiemmassa puheenvuorossani kysymyksen mahdollisesti Suomeen rakennettavan uuden
ydinvoimalaitoksen ydinjätteen loppusijoituksesta ja minulle vastattiin, että jätteistä tultaisiin huolehtimaan
Suomessa kansallisesti. Haluan vielä kysyä, mitä tämä tarkoittaa? Siis missä konkreettisesti ydinjätteet
uudesta ydinvoimalaitoksesta Suomessa tultaisiin käsittelemään ja loppusijoittamaan? Tähän liittyen esitän
myös jatkokysymyksen: Aletaanko ydinjätettä jonain päivänä tuomaan myös Saksasta Suomeen?
Aiemmin kysyin myös, onko E.ON suoraan tai epäsuoraan (Fennovoiman kautta) ostanut maata Suomesta
ja tuleeko E.ON jatkossa hankkimaan maata Suomesta. Haluaisin kuulla näihin kysymyksiini myös
vastauksen.
Kerroitte myös, että yhtiöllä ei vielä ole mitään vakuutuksia ydinvoimalaonnettomuuden varalta Suomessa.
Täytyyhän teidän kuitenkin tietää, kuinka suuri vakuutussumma teidän tulisi lakisääteisesti ottaa?
Kysyin aiemmin myös mahdollisen uuden ydinvoimalan ympäristövaikutuksista ja te vastasitte, että YVAselvitys on tehty ja toimitettu Työ- ja elinkeino ministeriöön. Asia ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteinen.
Luin juuri eilen illalla Työ- ja elinkeinoministeriön Fennovoimalta edellyttämää lisäselvitystä hankkeen
ympäristövaikutuksista ja tässä selvityksessä todetaan, että lisätutkimuksia mm. meriveden laadun
nykytilasta tullaan tekemään vielä kesän 2009 aikana. Mikä siis on ympäristön nykytila?
Haluaisin vielä kertoa, että Fennovoiman toimitusjohtaja (Tapio Saarenpää) on lehtihaastattelussa todennut,
ettei Fennovoima tule rakentamaan ydinvoimaa kuin sellaiselle paikkakunnalle, jossa asukkaat sen
hyväksyvät. Fennovoima ei kuitenkaan pidä lupaustaan. Suomessa ei ole ainoataan paikkakuntaa, jonne
asukkaat haluaisivat ydinvoimalan. Hyväksyisittekö, että jokaisella paikkakunnalla, jonne yhtiönne haluaa
rakentaa ydinvoimalan, järjestettäisiin kansanäänestys ydinvoimasta?
Kiitos

Hanna Halmeenpää,
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E.ON osakaskokous 6.5.2009

Hyvät naiset ja herrat,
On toki mielenkiintoinen teoria, että E.On haluaa kumppaninsa Fennovoiman kanssa rakentaa Suomeen
ydinvoimaa, mutta ei koe lainkaan vastuukseen huolehtia myös ydinjätteistä, vaan toteaa, että suomalaiset
huolehtivat jätteistä kansallisesti.
Esiin nostettu yhtiö nimeltä Posiva on kuitenkin hyvin selvästi ilmoittanut, etteivät Fennovoima tai E.ON
voi dumpata ydinjätteitään Posivan tunneleihin. Siis kysyn vielä kerran, minne konkreettisesti ydinjätteet
Suomessa tultaisiin loppusijoittamaan?
Kiitos
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