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Bevezetés

A finn energiatermelésben az atomenergia
az 1980-as évek eleje óta játszik fontos sze-
repet – jelenleg a Finnországban felhasznált
összes villamos energia 27 %-át állítják elõ
atomerõmûvekben. Az üzemeltetõ cégek
büszkék a magas kihasználtsági mutatókra,
az elõállított villamos energia alacsony árára
és az alacsony radioaktív emisszióra. Szintén
az atomenergia használatának köszönhetõ-
en a villamosenergia-termelésbõl fakadó
széndioxid-kibocsátás is alacsony szinten
tartható. A radioaktív hulladékok elhelye-
zését és kezelését szigorúan szabályozzák,
beleértve annak pénzügyi vonatkozásait is.

A villamosenergia-piac a skandináv or-
szágokban teljesen nyitott, a fogyasztók sza-
badon dönthetik el, hogy melyik termelõtõl
vásárolják az áramot. A nyitott piac megnö-
velte az együttmûködési készséget a külön-
bözõ országok hatóságai és termelõi között.

Finnország a nemzetközi, elsõsorban az
Európai Unió számos országában uralkodó
közhangulattal szemben foglalt állást, amikor
a kormány a parlament elé terjesztette egy
új atomerõmû építésének engedélyezésé-
rõl szóló javaslatot. A javaslat megtételéig
hosszú út vezetett, ennek leírására próbálok

vállalkozni a következõkben. A finn energia-
felhasználás és -termelés elmúlt negyedszá-
zados alakulásának ismertetése után bemuta-
tom az energiatermelés szerkezetét és a
nukleáris energia szerepét a finn áramterme-
lésben. Összefoglalom az újabb atomerõmû
engedélyezéséhez vezetõ utat, különös te-
kintettel annak kommunikációs vonatkozá-
saira.

A finn energiaszektor elmúlt negyed-
százada és a jelenlegi energiahelyzet

1975 óta az energiafelhasználás többé-ke-
vésbé lineárisan emelkedett, az összes fel-
használt primer energiahordozó mennyisége
1975 és 2001 között 70 százalékkal nõtt. Az
energiafelhasználás szerkezete kis változá-
sokkal – leszámítva a 90-es évek elejének
gazdasági visszaesését – állandó: az összes
energia felét az ipar használja, körülbelül 23
%-ot fordítanak fûtésre, 16 %-ot használnak
fel a közlekedésben. A maradék 12 % oszlik
meg a szolgáltatások, a mezõgazdaság és a
háztartások között. Az ipar nagy fogyasztását
annak szerkezete magyarázza: az erdészeti
és fafeldolgozó ipar (beleértve a papírpép-
és papíripart) hagyományos nagyfogyasztó
(az összes ipari felhasználás 60 százalékát
képviseli).
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Elektromos áram elõállítására használják
az összes primer energiahordozó 50 %-át.

A finn energiagazdaság erõsen imporfüg-
gõ, az összes energiahordozó 71 %-a külföld-
rõl érkezik. A teljes importból az olaj része-
sedése rendkívüli mértékben csökkent – kb.
60 %-ról 27 %-ra.

Jelentõs szerkezeti változás következett
be az importban 1980-tól, amikor az elsõ
atomerõmû megkezdte a termelést. 2001-
ben a szén a teljes finn energiafogyasztás
kb. 12 %-át fedezte. A földgáz importja 1974
óta folyamatosan növekszik, 2001-ben 11
%-ot tett ki az össze primer energiahordozók
között. Ezek 18 %-a fûtõanyag az atomerõ-
mûvekhez. Az importált villamos energia
részesedése mindössze 3 %.

A belföldi energiahordozók aránya csak
29 %, de ezt az arányt a jövõben is tartani
kívánják, mivel stratégiai fontosságúnak tart-
ják a Finnországban található energiahordo-
zók kihasználását, és az alapfunkciók ellá-
tásához elegendõ importfüggetlen energia
elõállítását. Finnország energiahordozókban
szegény, a fõ helyi energiaforrások a víz, a
fa, a fafeldolgozóipar szennyvizei és a tõzeg.
A fa és más bio-tüzelõanyagok a teljes ener-
giafelhasználás 20 %-át fedezik. A megújuló
energiaforrások intenzívebb használata érde-
kében számos erõfeszítést tettek az elmúlt
húsz évben, de ez nem volt elegendõ rész-
arányuk növeléséhez. A vízben rejlõ energiát
gyakorlatilag teljes mértékben kihasználták,
a számottevõ esésû folyókon erõmûvek mû-
ködnek – sõt vízerõmû van például Tampe-
re belvárosában is, kihasználva a várost körül-
ölelõ két tó közötti szintkülönbséget. A ma-
radék számításba jöhetõ folyót a természet-
védelmi törvények védik. A szélerõmûvek
építése költséges, és a szélsõséges klímán
üzemeltetésük szintén drága és bonyolult.
A fabázisú tüzelõanyagok gazdaságosabb és
a környezetet kevéssé károsító felhasználá-
sát számos kutatási projekt tûzte ki célul, és
jelentõs eredményeket mutatnak fel a fából

elõállítható folyékony tüzelõanyagok fejlesz-
tésének terén csakúgy, mint a biodízel-elõ-
állításban.

A villamos energia elõállításával kapcso-
latos szabályozásban a finn kormány célja a
folyamatos, biztonságos ellátás biztosítása
volt. A 90-es évek elejéig a legfontosabb
áramtermelõ és -szolgáltató vállalatok 100
%-os állami tulajdonban voltak, és az állam a
mai napig befolyásoló részesedést tart fenn
bennük. A 90-es évek végére létrejött a telje-
sen szabad árampiac, amely magával hozta
az elektromos energia árának látványos csök-
kenését. Finnországban a villanyáram fo-
gyasztói ára Európában a legalacsonyabbak
között van. Az árampiaci törvény (1995) sza-
baddá tette a piacot minden fogyasztó
számára, ami azt jelenti, hogy kb. 3 millió
fogyasztó döntheti el, melyik termelõtõl vá-
sárolja az áramot. A dereguláció következ-
tében jelentõs változások zajlottak le a ter-
melés és elosztás tulajdonosi szerkezetében.

Az áramfogyasztás 1975 óta a primer
energiahordozóknál lényegesen nagyobb
arányban növekedett, jelezve ezzel az ener-
giafelhasználás szerkezetének módosulását.
2001-re a teljes áramfogyasztás az 1975-ös
29 TWh szintrõl nagyjából egyenletes emel-
kedéssel elérte a 81,6 TWh-t, ami körülbelül
15 800 kWh fejenkénti áramfogyasztásnak
felel meg. Az ipar ennek 53 %-át használja
fel, a háztartások és a mezõgazdaság kb. a
negyedét. A szállítási veszteség minimális.
Az elektromos áram könnyû hozzáférhetõ-
sége és alacsony ára következtében az or-
szágban kb. 600 ezer háztartásban villannyal
fûtenek – a közelmúltban épült családi házak
70-80 %-át kizárólag elektromos fûtéssel
szerelték fel.

A mintegy 15 ezer MW villamos energiát
négyszáz kisebb-nagyobb erõmûben terme-
lik, ezek fele vízerõmû. Országszerte körül-
belül száz áramszolgáltató vállalat végzi az
elosztást. Az áramtermelés jelentõs része
kombinált ciklusú, hõ és áram termelésére
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egyaránt használt erõmûvekben történik,
ami kielégíti a nagy energiaigényû ipar és a
távfûtõ központok igényeit is.

Az északi árampiac fejleményei azt mu-
tatják, hogy a többi északi országból való
áramimport lehetõsége csökkenõben van,
és jelentõs növelésre Oroszországból sem
lehet számítani. A 2010-re becsülhetõ új ter-
melõi kapacitás 2500 -3000 MW között van.
Szintén figyelembe kell venni, hogy a jelen
évtizedtõl kedve a 70-es években létreho-
zott termelõi kapacitások elavulnak, azokat
is új erõmûvekkel kell felváltani. A kombinált
ciklusú (hõ- és áramtermelõ) erõmûvek ka-
pacitásának fokozása csak részben oldja meg
a problémát, szükség van csak áramtermelõ
erõmûvekre is. A széndioxid-kibocsátás
csökkentésére tett finn kötelezettségvállalás
gyakorlatilag kizárja újabb széntüzelésû
erõmû építését. A kapacitások növelése a
fenti okok miatt elsõsorban földgázzal vagy
bioüzemanyagokkal fûtött vagy nukleáris
erõmûvek építésével lehetséges.

Atomerõmûvek

A jelenlegi finn atomerõmûvi kapacitás ele-
gendõ az elektromos energia iránti állandó
alapigény kielégítésére. Az elsõ atomerõmû
egység 1977-ben állt üzembe, és a nyolcva-
nas évek elején már mind a négy, ma üze-
melõ reaktor áramot termelt. A kedvezõ
tapasztalatok és a tartós biztonságos üzemel-
tetés alapján mind a négy blokk teljesítmé-
nyét megnövelték a 90-es évek folyamán.

A reaktorok átlagos kihasználtsága – az
ún. load factor – a legjobb a világon. (Itt kell
megjegyezni, hogy a Nuclear Engineering
International statisztikája szerint a finnek
után szorosan a paksi erõmû következik.)

Az elsõ atomerõmûvet a Helsinkitõl kb.
száz kilométerre keletre fekvõ Loviisa város
melletti szigeten építették fel. Mindkét reak-
tora szovjet gyármányú, a Pakson mûködõk-
kel azonos rendszerû, nyomottvizes, kétvíz-
körös VVER 440 típusú. Mindkét reaktor
névleges teljesítményét egy 1996-98 között
végzett rekonstrukció keretében 488 MW-
ra emelték az eredeti 440-rõl. A rendszer fõ
elemei – a reaktor, a gõzgenerátorok, a csõ-
vezetékek legnagyobb része, valamint a
turbógenerátorok — az eredeti szovjet alkat-
részekbõl készültek, viszont a biztonsági
rendszerekben már az építés során is az ak-
kor legmodernebb nyugati technológiát
alkalmazták. Mindkét reaktort nyugati gyárt-
mányú biztonsági automatikával szerelték
fel, és az esetleges emissziót visszatartó, ala-
csony nyomású üzemcsarnokot építettek
köréje. Az építés óta a vezérlést és a bizton-
sági rendszereket folyamatosan korszerûsítik.
A finn szabályok értelmében az erõmûvet
felszerelték a lehetõ legnagyobb katasztrófa
– a reaktor megolvadása – esetére is bizton-
sági rendszerekkel. (A loviisai tapasztalatokat
felhasználták a Paksi Atomerõmû biztonsági
rendszereinek korszerûsítésénél is.)

Az erõmû üzemanyagát 2001-ig kizáró-
lag orosz forrásból szerezték be, azonban a

Reaktor teljesítmény üzemanyag- áramtermelés összesített
bruttó/nettó MW mennyiség (tU) kezdeti éve kihasználtság %

fûtõelemek száma

Loviisa 1 510/488 38/313 1977 84,6
Loviisa 2 510/488 38/313 1981 87,7
Olkiluoto 1 870/840 90/500 1979 90,9
Olkiluoto 2 870/840 90/500 1982 92,4
összesen 2760/2656 89,6

1. táblázat • A jelenleg mûködõ finn reaktorok fõbb jellemzõi
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2001-2005 közötti idõszakra megállapodást
kötöttek egy brit céggel, amely a fûtõelemek
egy részét szállítja. A kis- és közepes aktivi-
tású radiokatív hulladék végleges elhelye-
zését az erõmû területén épített, a gránitszik-
lába mélyesztett tárolókban oldották meg.
Itt épül az erõmû majdani lebontásakor ke-
letkezõ hulladék elhelyezésére is megfelelõ
tárolóhely. A kiégett fûtõelemeket korábban
a Szovjetunióba szállították reprocesszálásra,
de a további exportnak törvényi akadálya
lévén, megkezdõdött a végleges elhelye-
zésre szolgáló tároló tervezése. Ennek elké-
szültéig az erõmû területén ideiglenes táro-
lókban helyezik el ezeket.

A másik atomerõmû Olkiluotoban, a Bot-
teni-öböl partján épült. Itt két svéd tervezésû
forróvizes reaktor mûködik; névleges kapaci-
tásuk az építés idején egyenként 660 MW
volt, de késõbb – két fázisban – 840 MW-ra
növelték. A biztonsági rendszerek folyama-
tos korszerûsítése itt is az erõmû üzemelteté-
sének rutinfeladatai közé tartozik. A reak-
torépületeket itt is felszerelték katasztrófa-
elhárító berendezésekkel. Az olkiluotoi erõ-
mû üzemanyagát hosszú távú szerzõdések
alapján több – nyugati – forrásból szerzik be.

A reaktor üzemeltetése során keletkezõ
kis és közepes aktivitású hulladékot már
1992 óta az erõmû területén épült állandó
lerakóhelyen helyezik el. A kiégett fûtõele-
mek tárolása itt is az erõmû területén levõ
ideiglenes tárolóban történik, a végleges el-
helyezést szolgáló tárolóhelyet pedig mind-
két erõmû számára az olkiluiotoi erõmû
területén fogják megépíteni.

Az ötödik blokk engedélyezése

Részben az energiatermelés és -felhasználás
szerkezetének elõzõekben leírt változásai,
részben az atomerõmûvek építése és üze-
meltetése kapcsán szerzett pozitív tapaszta-
latok, részben pedig Finnországnak a Kiotói
Egyezményben vállalt kötelezettségei indí-
tották arra a döntéshozókat, hogy számításba

vegyék egy új atomerõmû építését. Az 1994
elején hatalmon levõ kormány javaslatát a
parlament kis többséggel elutasította. A kö-
vetkezõ kormány – bár meg volt gyõzõdve
a nukleáris megoldás szükségszerûségérõl
– elsõ ciklusa alatt nem vette a kérdést napi-
rendre, és komolyabban az új erõmû építése
csak a második ciklus vége felé került újra
elõ, amikor – az olkiluotoi atomerõmûvet
üzemeltetõ – Teollisuuden Voima (TVO) cég
2001-ben elvi döntésért folyamodott a kor-
mányhoz. A kormány a szakértõi vélemé-
nyek alapján és a tervezett erõmû körzeté-
ben levõ önkormányzatok meghallgatása
után úgy döntött, hogy a kérdést a parlament
elé viszi támogató javaslattal. 2002 májusá-
ban a parlament 107-92 arányban megerõsí-
tette a kormány elvi engedélyét az ötödik
atomerõmûvi blokk építésére. A kormány-
koalícióban részt vevõ Zöld Párt – beváltva
fenyegetését – a parlament igen szavazata
után kilépett a koalícióból.

Az engedélykérelem benyújtását hosszú
folyamat elõzte meg. 1998-ban az atomerõ-
mûveket üzemeltetõ két vállalat egymástól
függetlenül elvégeztette a törvény által elõírt
környezeti hatáselemzést, arra az esetre, ha
az új erõmû Olkiluotoban vagy Loviisaban
épülne. A 2000 februárjára elkészült hatásta-
nulmányt a Kereskedelmi és Ipari Miniszté-
rium elfogadta. 2000 novemberében az épí-
tésre vállalkozó cég, a TVO benyújtotta az
elvi engedély iránti kérelmét, amiben egy
olyan 1000-1600 MW-os egységre tett javas-
latot, amely üzembe helyezésétõl számítva
hatvan éven át termelne villamos energiát.
A kérelemben nyitott kérdésként szerepelt
az új erõmû építési helye (Olkiluoto vagy
Loviisa) csakúgy, mint az építendõ reaktor
típusa (nyomottvizes vagy forróvizes), vi-
szont tartalmazta az erõmû élettartama során
keletkezõ nukleáris hulladék elhelyezésével
kapcsolatos összes elképzelést.

A parlamenti felhatalmazás alapján a TVO
folytatja az elõkészületeket az új erõmû ter-
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vezésére és építésére. Technológiai és gazda-
sági érvek alapján határoz az építendõ erõmû
típusáról, és választja ki a két elõzetesen meg-
vizsgált és jóváhagyott helyszín közül az épí-
tés helyét. Ezután nyújtják be a végleges épí-
tési engedély iránti kérelmet a kormányhoz,
amely várhatóan 2005-ben dönt az engedé-
lyezésrõl. Kedvezõ döntés esetén a mûködési
engedélyt a kb. négyéves építési idõszak után
lehet kérni. Az új erõmû az évtized végén
kezdheti meg az energiatermelést.

Az ötödik blokkal kapcsolatos elvi dön-
téssel egyidõben a parlament külön elvi dön-
tésben hagyta jóvá azt a tervet, amely szerint
az épülõ új atomerõmû nukleáris hulladékát
ugyanott fogják elhelyezni, ahol a jelenlegi
erõmûvekbõl kikerülõ kiégett fûtõelemeket.

Érvek a nukleáris megoldás mellett

Ahhoz, hogy a kormány és a parlament áldá-
sát adja a nemzetközi trenddel látszólag ellen-
tétes elhatározásra, hosszú út vezetett,
amelynek során az atomerõmû szükségessé-
gérõl meggyõzõdött szakemberek sorra
meggyõzték azokat az embereket, szerve-
zeteket és hivatalokat, akiknek, illetve ame-
lyeknek a jóváhagyására szükség volt. A
meggyõzéshez elsõsorban érvek kellettek.
Ezek egy részét könnyû volt a statisztikákból
elõállítani; az ország energiahelyzete gyakran
téma a médiában, és senki számára nem volt
kétséges, hogy új energiatermelõ beruházá-
sokra lesz szükség a közeli jövõben.

Fontos érv, hogy a finn atomerõmûvek
minden nemzetközi összehasonlítás szerint
a világ legbiztonságosabban mûködõ erõ-
mûvei. Ehhez kapcsolódik az atomerõmû
által okozott valódi és potenciális környe-
zetszennyezés felmérése. A legfrissebb kör-
nyezeti hatástanulmányok szerint sem befo-
lyásolta károsan a közvetlen és távolabbi kör-
nyezetet egyik mûködõ finn nukleáris
létesítmény sem. Az erõmûvek mûködése
során folyamatosan vizsgálták a környezõ
növényzetet, a tehenek tejét, a vizet és a

tavak üledékét. A levegõt és az esõvizet is
folyamatosan elemezték, valamint különös
figyelmet fordítottak a közeli környék lakos-
ságának egészségi állapotára. A mérések azt
mutatták, hogy a közvetlenül az erõmûvek
szomszédságában élõ lakosságot az erõmû-
bõl eredõen 0,001 és 0,002 mSv közötti hatás
éri, ami alig növelte meg a természetes hát-
térsugárzásból eredõ terhelést – ami Finnor-
szágban átlagosan 4mSv évente. Az egyetlen
valóban kimutatható környezeti hatás a hû-
tésre használt tengervíz felmelegedése volt.
A tengerbõl felszivattyúzott víz 11-13 fokkal
magasabb hõmérsékleten tér vissza a tenger-
be, ami azzal a hatással jár, hogy az erõmû
környékén kevésbé fagy be a tenger, illetve
a téli jégtakaró vékonyabb, mint máshol.

Jelentõs érv az atomenergia igénybevé-
tele mellett, hogy a megújuló energiaforráso-
kat kivéve legkevésbé járul hozzá a globális
felmelegedéshez.

 A finn Nemzeti Éghajlatstratégia, ame-
lyet a kormány 2001 márciusában fogadott
el, meghatározza azokat a teendõket, ame-
lyek ahhoz szükségesek, hogy Finnország
megfeleljen a Kiotói Jegyzõkönyvben meg-
állapodott üvegházgáz-kibocsátási határér-
tékeknek. A stratégia értelmében a szén
használatát jelentõsen korlátozni kell a követ-
kezõ években, és az így kiesõ kapacitásokat
földgáz és atomenergia használatával pótolni.
A villamos energia importjának növelése
növelné az ország függõségét a mindenkori
árampiactól, ezért mint lehetõség szóba sem
kerül. A megújuló energiaforrások használata
pedig tovább már nem növelhetõ.

Pontos mérések mutatják, hogy a finnor-
szági széndioxid-kibocsátás jelentõs mérték-
ben csökkent a 80-as évek elején, amikor be-
indultak az elsõ atomerõmûvek. Becslések
szerint, amennyiben széntüzelésû erõmûvek-
ben termelnék a most az atomerõmûvek által
elõállított áramot, 30-35 %-kal lenne magasabb
az ország teljes CO

2
-kibocsátása. Elvben

lehetséges a kiotói célok elérése nukleáris
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energia további alkalmazása nélkül is, azonban
ennek a költségei jóval meghaladnák az atom-
erõmûvekkel kapcsolatos várható kiadásokat.
Mindazonáltal atomerõmû építése esetén is
szükség van az energiatermelés struktúrájá-
nak további változtatására: nagyobb szerepet
kell kapnia a földgáznak és a fából elõállítható
tüzelõanyagoknak (a fa növekedése során az
elégetésekor keletkezõnél több légköri szén-
dioxidot használ fel, valamint természetes
lebomlása következtében is üvegház-gázok
keletkeznek, így égetése nem növeli a légkör
széndioxid-koncentrációját).

Az atomenergia belépése a finn áramter-
melésbe azzal a pozitív hatással is járt, hogy
észrevehetõen csökkent a légkörbe jutó sav-
képzõ gázok, elsõsorban a kén-dioxid
mennyisége (ehhez hozzájárult természete-
sen a kis kéntartalmú motorhajtó üzemanya-
gok bevezetése és elterjedése is). Végül az
elõnyös hatás a nitrogén-oxidok kibocsátá-
sára is kimutatható, bár a csökkenés kisebb
mértékû, mint a kén-dioxid esetében, mivel
az energiaszektor részesedése a nitrogén-
oxid-kibocsátásból viszonylag csekély, mind-
össze fele a közlekedésbõl származónak.

Az atomerõmû-ellenes közhangulat leg-
lényegesebb eleme a nukleáris hulladékok-
tól való félelem. A tájékoztatási kampányban
rendkívül nagy súlyt kapott a hulladéklera-
kók biztonságáról és a fûtõelemek kezelé-
sérõl szóló információ. Az atomerõmûvek
mûködése során kétféle radioaktív hulladék
keletkezik. Az egyik az üzemeltetéssel járó
kis és közepes aktivitású szilárd és folyékony
hulladék, valamint az erõmû leállítása után, a
bontáskor visszamaradó gépészeti, építési
hulladék. Ezt a mindkét meglevõ erõmûben
megépített, a gránitsziklába 60-100 m mély-
ségben megépített silókban, speciális tartá-
lyokban helyezik el, majd az erõmû végle-
ges leállítása után a silókat feltöltik, és a
hozzájuk vezetõ alagutakat lezárják. A másik
fajta hulladék a használt, ám még rendkívül
hosszú ideig sugárzó fûtõelemek, amelyeket

egy Olkiluotóban megépülõ, végleges táro-
lóhelyen fognak elhelyezni. A jelenleg mû-
ködõ reaktorok élettartama során várhatóan
körülbelül négyezer tonna kiégett fûtõelem
elhelyezésérõl kell gondoskodni. Ezeket
egy, a föld felszínén épített üzemben víz- és
légmentes, duplafalú fémkapszulákba he-
lyezik, ahonnan egy alagútrendszeren ke-
resztül szállítják a gránitsziklába ötszáz méter
mélységben épített tárolóba. A gránitüregbe
süllyesztett kapszulák körüli teret bentonit-
tal töltik ki. Amikor a tároló megtelt, a tokozó
üzemet lebontják, a teljes alagútrendszert
pedig bentonit, homok és kõzúzalék keveré-
kével töltik fel. A finn kormány határozata
értelmében a rendszert úgy kell megépíteni,
hogy szükség esetén az ott elhelyezett kap-
szulák újra a felszínre hozhatók legyenek.

A környezetvédelem jelentõs terheket
ró a költségvetésre, illetve közvetve az adó-
fizetõkre. A költségek csökkentése érdeké-
ben a kormány és a törvényhozás jelentõs
erõfeszítéseket tesz, hogy a felmerülõ költ-
ségek minél nagyobb részét a szennyezõkre
hárítsa. Az atomerõmûveket üzemeltetõ vál-
lalatok a törvény értelmében teljes mérték-
ben felelõsek a hulladékkezelésért, bele-
értve minden felmerülõ költséget. Ezen túl-
menõen kötelesek egy, a késõbb felmerülõ
váratlan kiadásokat fedezõ állami alapba is
befizetni. Az atomerõmûvekben termelt
áram ára természetesen tartalmazza ezeket
a költségeket, csakúgy, mint az erõmû maj-
dani lebontásának és ártalmatlanításának
költségeit, de még így is a legalacsonyabb
költséggel elõállítható áram.

Részben az állami kutatóintézetekben és
egyetemeken, részben pedig az üzemeltetõ
cégeknél intenzív kutatás folyik a nukleáris
technológia fejlesztése és a biztonság foko-
zása érdekében. A terület kutatási költség-
vetésének több mint felét az energiatermelõ
vállalatok finanszírozzák, mintegy 6 %-át az
EU, a többit a költségvetés különféle forrá-
sokból. A kutatási ráfordítások fele szolgálja
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a hulladékkezelést, közel 40 %-a a reaktorbiz-
tonság fokozását és kb. 10 %-a a szabályozott
magfúzió kutatását.

A biztonságot szolgálja a kiterjedt nem-
zetközi kapcsolatrendszer is.

Kommunikáció
az egyes csoportok meggyõzésére

Az új erõmûvel kapcsolatos párbeszédet
ugyanazokkal a célcsoportokkal kellett/kell
lefolytatni, mint az elsõ két erõmû építésekor,
illetve az erõmûvek mûködése során folya-
matosan fenntartani. Az elõzõ pontban vázolt
érvrendszer elemeibõl állítják össze az egyes
megszólítandó csoportok számára a monda-
nivalót.

A kommunikáció célcsoportjai:
• a környéken lakók
• a finn lakosság általában
• az EU állampolgárai
• az energiaszakma döntéshozói
• a politikai döntéshozók
• a társadalmi szervezetek és pártok
A környéken lakók szempontjából a leg-

fontosabb mondanivaló az erõmûvek kör-
nyezeti ártalmatlansága, a munkahelyterem-
tés és a helyi hatóságoknak fizetett iparûzési
adó. Elsõsorban a lakosság körében ingye-
nesen terjesztett rendszeres kiadványokban
adnak tájékoztatást az erõmû mindennapi
életérõl, az új tervekrõl és írják le az elkép-
zeléseiket alátámasztó érveket, de jó kapcso-
latban állnak a helyi médiával is. A környezõ
települések lakóival rendszeresen szemé-
lyes találkozókat is szerveznek, az erõmûve-
ket bárki megtekintheti. Mód van a kis és
közepes aktivitású radioaktív hulladék lera-
kóhelyének meglátogatására is. Az iskolák-
ban az erõmû szakemberei tartanak tájékoz-
tató órákat. A TVO (az építõ vállalat) a rend-
szeres hírlevélen kívül az energiatermelésrõl
és -elosztásról, az atomreaktorok mûködésé-
rõl, továbbá a tervezett új erõmûrõl külön
tájékoztató kiadványokat ad ki, amelyeket
nagyon széles körben terjeszt.

A lakosság szélesebb rétegeihez szóló
kommunikációban a fentiek mellett nagy
hangsúlyt kap az atomerõmûvekben ter-
melt áram olcsósága és a fosszilis tüzelõanya-
got égetõ erõmûvekkel szemben a minimá-
lis CO

2
-kibocsátás. Bármely finn állampolgár

kívánság szerint részt vehet az erõmûvet be-
mutató túrán.

Az EU többi országába küldött üzene-
tekben a magyarázkodás jeleit és a finn ön-
állóság és döntési szabadság hangsúlyozása
is felfedezhetõ. Az érvekbõl fõképpen a finn
energiahelyzet részletes ismertetése és a
kiotói vállalások a leghangsúlyosabbak.

Az energetikai szektor legmarkánsabb
érdekcsoportjai mûszaki érvekkel nem külö-
nösebben tudják egymást meggyõzni, hi-
szen a technológiai ismeretek mind a szén-
tüzelésû erõmûveket építõk és üzemelte-
tõk, mind a megújuló energiaforrások fej-
lesztésében dolgozók, mind az atomerõ-
mûvek tervezõi és építõi számára ismertek.
Az érvrendszer a piacfelosztás status quo-
jának többé-kevésbé érintetlenül hagyása
köré épül, azaz arra, hogy a jövõbeli fejleszté-
sekbõl minden irányzat kiveheti a részét.

A politikai döntéshozók egy (kisebb)
része szakmai alapon meg van gyõzõdve
arról, hogy az atomenergia szükséges és
hasznos, de õket is el kell látni a politikai
vitákban és a nyilvános fellépések alkalmá-
val használható közérthetõ szakmai érvek-
kel. A döntéshozók másik részét részben köz-
vetlenül nekik szánt szakmai anyagokkal,
részben az országos közvéleményen keresz-
tül terelték az erõmû építésére vonatkozó
kedvezõ döntés irányába.

A társadalmi szervezetek különféle cso-
portjai számára külön-külön kommunikációs
stratégiákat dolgoztak ki, amelyekben az
egyes érveket az adott szervezet saját kom-
munikációjából kiolvasható véleményekhez
csoportosították. Különösen nehéz a zöld
párt és a zöld mozgalmak esetében a vita,
mert a zöldek egy része a szakmai érvek
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alapján meg van ugyan gyõzõdve arról, hogy
az atomenergia használata a legkevésbé
rossz lehetõségek egyike, de a zöld mozgal-
mak számára a nukleáris energia továbbra is
szitokszó marad. A parlament atomenergiát
támogató döntése után a kormányzó koalí-
ció részét képezõ zöldek elhagyták a kor-
mányt, bár a döntéssel szembeállítható reális
alternatívára nem tudtak javaslatot tenni. (A
zöldek által hangoztatott egyik érv az atom-
energia ellen az, hogy az atomerõmûvekben
termelt áram olcsósága nem ösztönzi eléggé
az energiatakarékosságot, és az erõforrások-
kal való pazarlásra vezet.)

Összefoglalás

A finn energiatermelés és -fogyasztás szerke-
zete, valamint a tudományos és gazdasági
elõrejelzések feltétlenül szükségessé teszik
az elkövetkezõ tíz év során 2-3 ezer MW új
erõmûvi kapacitás létrehozását és 1000-1500
MW korszerûtlen kapacitás felújítását. Finnor-
szág energiahordozókban szegény ország-
ként teljes energiaszükségletének kevesebb
mint egyharmadát tudja hazai forrásból fe-
dezni. A fosszilis tüzelõanyagok arányát kör-
nyezetvédelmi és gazdasági okokból feltét-
lenül csökkenteni akarják A hazai megújuló
energiaforrások legnagyobb része már ki van
használva, további vízerõmûvek létrehozásá-
ra nincs mód. Finnország a Kiotói Egyezmény
aláírásával kötelezettséget vállalt a széndi-

oxid- kibocsátás korlátozására. Mind mûsza-
kilag, mind stratégiailag – a jelenlegi négy
reaktor mellé – egy ötödik atomreaktor épí-
tése látszik kézenfekvõnek. Az atomerõmû-
veket üzemeltetõ vállalatok megegyezése
alapján a Teollisuuden Voima vállalat hivata-
los folyamodványt nyújtott be a kormányhoz
egy új erõmû építéséhez szükséges elvi en-
gedély iránt. A kormány tanulmányozta a kör-
nyezeti hatástanulmány és energiagazdasági
érvek alapján összeállított tervezetet, és jóvá-
hagyást kérve a parlament elé terjesztette azt.
A parlament elvi egyetértését adta, és határo-
zatában leszögezte, hogy egy újabb atomerõ-
mû építése a finn nemzet javát szolgálná.
Az építõ cég megkezdte a tervek készítését,
és az elõírt hivatalos engedélyezési folyamat
után, várhatólag az évtized végéig felépülhet
és áramot termelhet az új erõmû.

Az atomerõmû építését helyeslõ határo-
zat – egy kilenc évvel ezelõtti parlamenti
elutasítás után – az atomenergia szakembe-
reinek rendszeres felvilágosító és meggyõzõ
munkájának eredménye. A folyamat során
bebizonyosodott az õszinte és részletes pár-
beszéd szükségessége a lakosság és a dön-
téshozók legszélesebb rétegeivel.

Kulcsszavak: áramtermelés, atomenergia,
atomerõmû, környezetvédelem, nukleáris
energia, széndioxid-kibocsátás, villamos
energia
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