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Fennovoiman 

vastuullisuusohjelma
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Vastuullisuusohjelma tukee
Fennovoiman toimintojen ja 

Hanhikivi 1 -hankkeen kestävää
kehitystä.

Ympäristö Sosiaalinen ja taloudellinen vastuuTurvallisuus
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Vastuullisuusohjelma kattaa
Fennovoiman kaikki toiminnot ja 
keskittyy asioihin, jotka ovat
tärkeitä meille ja keskeisille

sidosryhmillemme. 



Näihin keskitymme
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Vastuulliset

toimintatavat

Taloudellinen

kannattavuus

omistajille ja 

yhteiskunnalle

Tehokas Hanhikivi

1 -hankkeen

hallinta

Organisaation

kehittäminen ja 

Fennovoima 

työpaikkana

Turvallinen

ydinenergia

Ympäristö-

vaikutusten

hallinta

Sidosryhmä-

yhteistyö

Toimitusketjun

hallinta ja 

työvoima-

käytännöt

Fennovoiman vastuullisuusohjelma on linjassa YK:n Global Compactin kymmenen periaatteen kanssa.
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Vastuulliset toimintatavat

Noudatamme lainsäädäntöä, suojelemme ihmisoikeuksia, 

olemme oikeudenmukaisia emmekä koskaan hyväksy

lahjontaa tai korruptiota.
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Tehokas Hanhikivi 1 -hankkeen

hallinta

Vastuullinen toiminta Hanhikivi 1 -hankkeessa edellyttää

Fennovoiman sisäisten toimintojen sujuvuutta.
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Hanhikivi 1 –työmaalla 

noudatetaan suomalaisia 

sääntöjä ja lainsäädäntöä
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Effective Hanhikivi 1 program 

and construction management

Well-functioning management system that complies with 

all regulatory requirements and 

ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 standards

Taloudellinen kannattavuus

Hanhikivi 1 -hankkeella on merkittävä myönteinen vaikutus

alueellisesti ja kansallisesti
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 Fennovoiman tehtävänä on rakentaa Suomeen uusi ydinvoimalaitos, joka

tuottaa vähäpäästöistä ja vakaahintaista sähköä Fennovoiman omistajille. 

 Fennovoima toimii mankalaperiaatteen mukaisesti, eli yhtiö ei tuota voittoa tai 

jaa osinkoa omistajille. Mankalamalli mahdollistaa pienten toimijoiden

osallistumisen isoon energiahankkeeseen. Suomalaisista energiayhtiöistä yli

40 %:n liiketoimintamalli perustuu mankalaperiaatteelle.

Taloudellinen kannattavuus
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 Fennovoima on tehnyt tiivistä yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin

toimijoiden kanssa projektin alkuvaiheista asti. Kehityshankkeiden tavoitteena on saada

Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeesta mahdollisimman paljon hyötyä seutukunnille ja vahvistaa

alueen vetovoimaisuutta. 

 Kannustamme suomalaisia yrityksiä ottamaan osaa Hanhikivi 1 –hankkeeseen, sillä Hanhikivi 1 -

hanke on merkittävä taloudellinen investointi, jonka vaikutukset ulottuvat koko Suomeen ja 

kansantalouteen.

– Kotimaisen investoinnin arvo on EUR 1,8−2,7 miljardia.

– Ennen voimalaitoksen rakentamista tehtävien investointien arvo on

400 - 500 M€

 Rakennushankkeen työllistävä vaikutus on 17 400–26 000 henkilötyövuotta. Rakentamisaikana yksi

työpaikka rakennustyömaalla luo 5–5,5 työpaikkaa työmaan ulkopuolelle. Vastaavasti yksi työpaikka

käyvässä voimalaitoksessa luo 5,2–6,2 uutta työpaikkaa voimalaitoksen ulkopuolelle.

 Hanhikivi 1 hyödyttää elinkaarensa aikana kansantaloutta myös verotuloin, joita kertyy rakentamisen

seurauksena 420–630 miljoonaa euroa. Käytön aikana maksettavat verot ovat kaikki

kerrannaisvaikutukset huomioiden noin 49 miljoonaa euroa vuodessa.

Taloudellinen kannattavuus
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Ydinturvallisuus

Ydinturvallisuus on toimintamme keskiössä.
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Organisaation kehittäminen ja 

työskentely Fennovoimassa

Varmistamme, että Fennovoimalla on käytettävissa riittävä asiantuntijuus

ja osaaminen hankkeen kaikissa vaiheissa, ja kiinnitämme paljon

huomiota organisaation kehittämiseen, organisaatiokulttuuriin ja 

työhyvinvointiin.
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Toimitusketjun hallinta

Fennovoiman toimitusketjun hallinta kattaa koko Hanhikivi 1 -

hankkeen alihankintaverkoston hallinnan, valvonnan ja 

kehittämisen.  Torjumme harmaata taloutta työmaalla. 

Vaadimme ihmisoikeuksien kunnioittamista ja edistämistä

sekä oikeudenmukaisia työvoimakäytäntöjä. 



14

Työterveys- ja turvallisuus

Edellytämme kaikkien hankkeessa työskentelevien

sitoutuvan nolla tapaturmaa -

periaatteeseen. Työturvallisuuskonseptimme kattaa koko

toimitusketjun.
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Ympäristövaikutusten hallinta

Varmistamme, että kaikissa rakentamisen vaiheissa vaikutukset

ympäröivään luontoon ovat mahdollisimman vähäiset.
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 Ydinvoiman tuotannosta ei aiheudu kasvihuonepäästöjä. Koko tuotannon

elinkaarta tarkasteltaessa päästöjä aiheutuu voimalaitoksen rakentamisesta ja 

käytöstäpoistosta sekä polttoaineen tuotannosta.

 Ydinvoiman koko elinkaaren ajan päästöt vastaavat tuuli- ja vesivoimalla

tuotetusta energiasta aiheutuvia päästöjä.

Ydinvoima ja ilmasto

Sähköntuotantomuotojen

elinkaaren ajan

kasvuhuonepäästöintensiteetti

(World Nuclear Association, 2011).
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Stakeholder engagement
Sidosryhmäyhteistyö

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua ja teemme yhteistyötä eri

sidosryhmiemme kanssa.
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Project based on local support 

What is your opinion about 

Fennovoima building a nuclear 

power plant to Pyhäjoki?

Lähde: Norstat


