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Miért építenek a finnek új atomerőművet? 
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Finnországban igen nagy az egy főre jutó energiafogyasztás, nagyobb 

mint a legtöbb európai országban, például Németországban. Ennek oka a hi-
deg éghajlat, a nagy távolságok, az energiaigényes ipari szerkezet és újabban 
a lakosság városokba vándorlása. Számítások szerint a következő 15 évben 
az energiatermelést kb. 20%-kal kell növelni. Régi erőműveket le kell állítani; 
összesen mintegy 3800 MW-tal kell bővíteni a kapacitást, amelyet az ország 
energiahálózatába bekapcsolnak. 

Eddig kb. 50% importenergiát használtak, mivel a finnek nem rendelkez-
nek jelentős fosszilis energiahordozó-készletekkel (kivéve a tőzeget). Haszno-
sítják a biomasszát, fát, tőzeget és a vízenergiát. A megújuló források sem 
képviselnek jelentős hányadot az ellátásban. 

Ez késztette a finneket arra, hogy elhatározzák, új atomerőművet építe-
nek. Jelenleg négy reaktor működik Finnországban, két orosz gyártású 
nyomottvizes egység a dél-finnországi Loviisában, két svéd gyártású forralóvi-
zes reaktor a nyugat-finnországi Olkiluotóban. Az atomerőműveket a TVO vál-
lalat üzemelteti. Az energiaellátás megoszlása az egyes energiahordozók kö-
zött: atomenergia 26,8%, vízenergia 16,3%, szén 14,1%, biomassza 11,4%, 
földgáz 10,3%, tőzeg 6,9%. 

Az atomenergia hasznosítása mellett szól annak gazdaságossága, biz-
tonsága és környezetkímélő volta. A finnek be akarják tartani a kiotói egyez-
ményt, amely előírja a CO2-kibocsátás csökkentését. Az import szén, földgáz 
stb. felhasználása gazdasági függőséget is jelent, ezt akarják elkerülni az 
atomerőmű építésével. Azt is remélik, hogy az olcsó energia vonzza a külföldi 
tőkét, és ösztönzi energiaigényes üzemek létesítésére. 

A finn parlament 2002. május 24-én igent mondott egy új atomerőmű épí-
tésére, amelyet a meglévők mellé Loviisába vagy Olkiluotóba telepítené- 
nek. Ezeken a helyszíneken megvan a megfelelő infrastruktúra és szakérte-
lem. Még nem döntötték el, hogy nyomottvizes vagy forralóvizes legyen-e; 
1000–1500 MW közötti teljesítményre tervezték. A várható költségek 1,7–2,5 

 



 

Mrd euró között lesznek. A gazdaságosság szempontjából a finn atomerőmű-
vek eddig is sikeresek voltak. A különböző energiahordozókból előállított vil-
lamos energia fajlagos fogyasztói ára (cent/kWh): atomenergia 2,18, szén 
2,52, földgáz 2,64, tőzeg 3,13. 

Számba vették a különböző nemzetközi gyártócégektől beszerezhető re-
aktortípusokat. Forralóvizes egységet szállít a General Electric (USA), a svéd 
Westinghouse és a német Siemens, nyomottvizes reaktort az USA-beli Wes-
tinghouse, a francia–német Framatome és az orosz Atomstrojexport. 

A parlament elvi döntését még hosszadalmas engedélyeztetési eljárás 
követi. Engedélyeztetni kell a helyi önkormányzattal, a Finn Sugárvédelmi Hi-
vatallal stb. Biztató viszont, hogy a lakosság az atomerőmű tervét kedvezően 
fogadta, nincs ellenállás az építés ellen. Ennek egyik oka, hogy az új intéz-
mény sok új munkahelyet fog teremteni. A pénzügyi hozzájárulásból 50% ha-
zai, a másik 50% külföldi tőke. Várják, hogy az erőmű a finn gazdaság fellen-
dítéséhez is hozzájárul. 

Úgy tűnik, hogy a finnek – elsőként a világon – megoldották a kiégett fű-
tőelemek és általában az atomhulladék végleges elhelyezésének kritikus prob-
lémáját. Olkiluotóban mély geológiai rétegekben építenek a hulladék számára 
tárolóhelyet. 

Egyéb energiahordozók szerepe 
a finn energiagazdálkodásban 

Említettük, hogy szén és földgáz tekintetében Finnország szegény, im-
portra szorul. Erősen függ például az orosz földgázszállításoktól. Szó volt egy 
Norvégiából induló földgázvezeték építéséről, de konkrét tervek nincsenek. 
Jelentős viszont Finnország tőzegkészlete. 94 000 km2 kiterjedésű mocsárvi-
dékből, kb. 6000 km2-en folyik tőzegkitermelés. Annak ellenére, hogy a tőzeg-
képződés lassú folyamat, több képződik belőle, mint amennyit ki tudnak ter-
melni, ezért a tőzeg Finnországban a „megújuló források” közé sorolható. Hát-
rány, hogy a tőzeg fűtőértéke kicsi, drága a szállítás, ezért a kitermelésnek 
maximum 50 km-es körzetében gazdaságos csak hasznosítani. Forssában 
üzemel egy biomasszát feldolgozó erőmű, ahol tőzegen kívül fakérget, fafor-
gácsot, fűrészport égetnek. Ez az üzem kapcsolt hő- és villamosenergia-
termelő rendszerben működik. Termikus teljesítménye 17 MW, elektromos 
teljesítménye 48 MW. 

(Dr. Menczel György) 
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