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ESIPUHE
Toimitusjohtaja
Jaakko Hirvonsalo
Rauman kauppakamari

Tämä raportti on yksi Eurajoen kunnan asettaman Uusi ydinvoimala Satakuntaan
työryhmän teettämästä kolmesta selvityksestä.

Tämän selvityksen tarkoituksena on osoittaa Satakunnan yritysrakenteen sopivuus
ja edullisuus uuden ydinvoimayksikön rakentamisessa.

Liiteosa on tarkoitettu ydinvoimaprojektista kiinnostuneille urakoitsijoille ja
alihankkijoille. Sen tavoite on kuvata projektin toteuttamistapaa sekä alihankkijoille
asetettavia vaatimuksia.

Raportin ovat laatineet Rauman ja Satakunnan kauppakamarit sekä PrizzTech Oy.
Raportin on rahoittanut Satakunnan TE-keskus EU:n osarahoituksella tavoite 2-
ohjelman teknisellä tuella.

Uuden ydinvoimayksikön rakentaminen on Suomen suurin teollinen investointi.
Investoinnin suuruuden arvioidaan olevan 1,8 - 2,5 miljardia euroa ja sen
työllisyysvaikutusten nousevan kerrannaisvaikutuksineen 11.500 - 24.000:een
henkilötyövuoteen riippuen rakennettavan voimalan koosta ja
kotimaisuusasteesta.

Mikäli ydinvoimayksikkö sijoitetaan Olkiluotoon, investointivaiheen
tuotantovaikutuksen maakuntaan arvioidaan olevan 200 - 440 miljoonaa euroa
sekä työllisyysvaikutuksen olevan 2.700 - 5.000 henkilötyövuotta. Luvut kuvastavat
Satakunnassa olevan runsaasti ydinvoimalaitosrakentamiseen sopivaa toimitus- ja
kilpailukykyistä yritystoimintaa.
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Satakunta on energiamaakunta. Se on eräs Suomen energiatuotannon ja -
tutkimuksen keskuksia. Satakunnan osuus Suomen sähköntuotannosta on 22 %,
josta _ osaa on tuotettu ydinvoimalla. Lisäksi yksittäisenä energian käyttäjänä
Rauma on Suomen suurin teollisuuden sähkönkuluttajapaikkakunta.

Nykyisten voimaloiden johdosta Satakunnalla on jo vahva energiaimago , jota uusi
yksikkö vain täydentäisi. Olkiluoto tunnetaan nykyään myös käytetyn
ydinpolttoaineen tutkimuksen kärkipaikkana.

Satakunnan vahva perusteollisuus, 1990-luvun lopun suurinvestoinnit sekä
Rauman ja Porin suursatamat ovat luoneet ydinvoimalaitosten ohella seudulle
vahvan infrastruktuurin, joka rakenteeltaan ja yrityskannaltaan sopii hyvin uudelle
ydinvoimalle.

Projektirakentamista ja yrityspalvelutoimintaa, joka on erinomaisen toimitus- ja
kilpailukykyistä uudessa ydinvoimaprojektissa, on maakunnassa mm.
metallirakentamisen, laitevalmistuksen, suunnittelupalvelujen,
rakentamispalvelujen, putkisto- ja ilmastointirakentajien, sähkö- ja
automaatioasennuksen, kiinteistöpalvelujen, teollisuuden varaosapalvelujen sekä
dokumentaatiopalvelujen alueilla. Monilla näistä toiminnoista on myös taustallaan
vahva valtakunnallinen yritys. Lisäksi maakunnassa on kymmeniä
ydinvoimayksikön rakentamisprojektiin sopivia pk-yrityksiä.

Minkään maakunnan yritysrakenne ei voi tietenkään yksin riittää suuren
investointikohteen toteuttamiseen vaan tällaisiin projekteihin tarvitaan parhaat
yritykset kaikkialta maailmasta. Suomalaisten maakuntien yritysrakenteissa on
kuitenkin eroja. Satakuntalainen yritysrakenne on varmasti eräs parhaista uuden
ydinvoimayksikön toteuttamiseen ja sillä on etunaan myös investointikohteen
läheisyydestä johtuva kustannusetuus.

Tämä on vahva peruste sille, miksi uusi ydinvoimayksikkö tulisi sijoittaa
Olkiluotoon.
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1. Satakunnan infrastruktuuri sekä vahva perusteollisuus

Satakunnan ja Rauman seudun yritysrakenteet muodostavat erinomaisen
perustan uudelle ydinvoimayksikköprojektille.

Satakunta on energiamaakunta. Se on eräs Suomen energiatuotannon ja
tutkimuksen keskuksia. Maamme sähkön tuotannosta yli 22% tuotetaan
Satakunnassa. Satakunnan sähkönhankinnasta 78% tuotetaan ydinvoimalla.
Nykyisten TVO:n voimaloiden johdosta Satakunnalla on jo vahva energiaimago,
ota uusi yksikkö vain täydentäisi.

Olkiluoto tunnetaan nykyään myös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen
tutkimuspaikkana. Mikäli loppusijoitus myös toteutetaan Olkiluotoon, olisi
taloudellisesti ja imagollisesti luonnollista, että myös uuden yksikön tuottamat
ydinjätteet voitaisiin sijoittaa tuotannon kanssa samalle alueelle.

Teollisuuden Voima Oy:n nykyiset ydinvoimalat ja niitä ympäröivät
palvelurakenteet sekä TVO:n pitkäaikainen kokemus ydinvoimaloiden käytöstä
ovat uuden ydinvoimayksikön investoinnin sijaintipäätöksen vahvimmat
argumentit.

Nykyisten Olkiluodossa toimivien ydinvoimayksiköiden sekä alueen muun
vahvan perusteollisuuden johdosta seudulle on syntynyt tällaista yritysrakennetta
tukeva infrastruktuuri.

Satakuntaan on muodostunut myös suurten teollisuusinvestointien seurauksena
tällaisiin investointeihin kykenevä projektirakentamisteollisuus sekä tätä
rakennetta palveleva palveluyrityskanta.

Rauman ja Porin suursatamat ovat myös tärkeä osa maakunnan vahvaa
perusrakennetta. Olkiluodon yksityissatama palvelee suoria kuljetuksia.

1.1. Rauman seudun teollinen rakenne

Rauman seudun perinteisesti vahvan teollisuuden perustana ovat metsä- ja
metalliteollisuus. Metsäteollisuuden liikevaihto Rauman seudulla oli v. 2001
1.008 miljoonaa euroa ja se työllisti 2 200 henkilöä. Metalliteollisuuden liikevaihto
oli n. 400 milj. euroa ja se työllisti n. 4 000 henkilöä.
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UPM-Kymmene Oy:n neljä paperikonetta Raumalla muodostavat yhdessä
maailman suurimman aikakauslehtien painopaperia tuottavan yksikön. Rauma
on osoittautunut hyväksi paperiteollisuuden sijaintipaikaksi, sillä uusin paperikone
otettiin käyttöön v. 1998. Paperitehtaan tuotanto on yli miljoona tonnia ja tehdas
työllistää n. 1 200 henkilöä. Metsä Botnia Oy:n 1995 valmistunut sellutehdas on
suurin yksilinjainen havusellua tuottava yksikkö Euroopassa. Tehtaan
tuotantokapasiteetti on 600.000 tonnia sellua ja se työllistää yhteensä 180
henkilöä. Rauman metsäteollisuuskeskittymää täydentää v. 2002 valmistunut
Euroopan suurimpiin mäntyöljytislaamoihin kuuluva metsäkemian yritys
Forchem Oy.

Euran ja lähiympäristön metsäteollisuuskeskittymään kuuluvat Ahlstrom Kauttua
Oy:n paperitehdas, etikettipaperia valmistava Jujo Thermal Ltd sekä paino- ja
pakkaustehtaat Amcor Flexibles Finland Oy, Euran Kuluttajatuotteet Oy ja
Avanspack Oy.

Rauman seudun raskaan metalliteollisuuden päärungon muodostavat Aker
Finnyards Oy:n telakka laajoine alihankintaverkostoineen sekä potkureita ja
laivalaitteita valmistava Rolls Royce Oy omine verkostoineen. Metalli-
teollisuuden muut merkittävät yritykset ovat Euroopan suurimpiin hanatehtaisiin
kuuluva Oras Oy sekä materiaalinkäsittely- ja kuljetinvalmistajat Raumaster Oy
sekä BMH Wood Technology Oy.

Kemiallisen metsäteollisuuden suursatamana tunnettu Rauman satama on
kasvanut merkittäväksi Suomen suurimpiin kuuluvaksi yleissatamaksi, joka
hallitsee myös raskaat yksittäistavarat. Liikenne-ennätys 5,7 milj tonnia
saavutettiin vuonna 2002. Satamasta on säännöllinen liikenne lähes kaikkialle
Eurooppaan sekä USA:han. Sataman liikennöitävä syväys on 10 metriä.
Ydinvoimalan läheisyydessä sijaitsevaan Olkiluodon yksityiseen satamaan on
6 metrin väylä.

Rauman seudulle on keskittynyt teollisuutta palvelevien yritysten kanta vahvoine
valtakunnallisine suunnittelu-, kunnossapito-, vartiointi- ja
kiinteistöpalveluyrityksineen. Suuret investoinnit perusteollisuuteen 1990-luvulla
ovat kasvattaneet merkittävästi sekä määrällisesti että laadullisesti
yrityspalvelukantaa.

Projektirakennusteollisuuden vahvoihin toimialoihin seudulla kuuluvat
teräsrakentaminen, putkisto-, sähköasennus- ja -automaatioyritykset,
rakennusverkko- ja naulatehtaat, betonitehtaat, maanrakennus- ja
murskausyritykset, perinteisen rakentamisen rakennusyritykset sekä lvi-yritykset.
Tästä osaamisalueesta on tarkempi selvitys kappaleessa 3.
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1.2. Porin seudun teollinen rakenne

Pori on perinteinen teollisuus- ja satamakaupunki, joka on viime vuosien aikana
kehittynyt myös monipuoliseksi opiskelukaupungiksi. Monipuolisella
ammatillisella perus- ja täydennyskoulutuksella on vankat perinteet. Viime
vuosien aikana koulutustarjontaa on monipuolistanut Satakunnan
ammattikorkeakoulun lisäksi erityisesti Porin yliopistokeskus, jossa on toimintaa
mm. Tampereen teknillisellä yliopistolla ja Turun kauppakorkeakoululla.
Maakunnan pääkaupungin palveluvarustus on monipuolinen ja kattava runsaan
75.000 asukkaan väestöpohjalla.

Teollisuus ja erityisesti metalliteollisuus on edelleen tärkein työllistäjä Porin
seudulla. Porin työpaikoista kolmannes on jalostuksen palveluksessa. Porin
seudun teollisuuden liikevaihto on runsaat 2.600 miljoonaa euroa, josta
metalliteollisuuden osuus on vajaat 1.500 miljoonaa euroa.

Suurin teollinen työnantaja on Outokumpu Oyj, jolla on tuotantolaitoksia sekä
Porissa että Harjavallassa. Outokumpu on keskittynyt Porin seudulla kuparin
jalostukseen. Outokumpu-konsernin eri yhtiöt työllistävät Porin seudulla lähes
2.000 henkilöä. Muita metalliteollisuuden merkittävimpiä yrityksiä ovat nykyisin
runsaat 800 henkilöä työllistävä Mäntyluoto Works Oy sekä Metso Oyj:n,
Hollming Works Oy:n , Componenta Oyj:n, Nakkilan Konepaja Oy:n, Swisslog
Oy:n ja Sampo-Rosenlew Oy:n toimipisteet. Yrityksistä löytyy merkittävää
raskaan metalliteollisuuden, kone- ja laitevalmistuksen , alihankinnan ja vaativan
kansainvälisen projektitoiminnan kokemusta ja osaamista.

Porin seudulle on muodostunut suomalaisittain voimakas automaatioalan
yritysten keskittymä. Pienempiä alihankintakokemusta omaavia yrityksiä on
runsaasti.

Lisäksi seudulta löytyy myös merkittävää kemian ja muovialan teollisuutta kuten
Kemira Oyj:n Porin ja Harjavallan, Rosenlew RKW Finland Oy:n, Stenqvist
Suomi Oy:n, Polimoon Oy:n ja KWH Pipe Oy Ab:n tuotantolaitokset.

Alueen asema mekaanisessa metsäteollisuudessa on vahva. Alueella toimii mm.
neljä merkittävää sahaa. Rakennusaineteollisuuden merkittävimpiä yrityksiä
maakunnassa ovat esim. Suomen Kuitulevy Oy, SPU Systems Oy, Knauf Oy,
Finnglass Oy , Seloy Oy. Puustelli Group Oy ja Karvia Ikkunat Oy.

Porin seudulla toimii monia suunnittelu- ja insinööritoimistoja, joilla on kokemusta
suurista projekteista. Näitä ovat mm. Technip Rauma Offshore Oy, RR Offshore
Oy, PI-Rauma Oy, Insinööritoimisto SCC Viatek Oy Geoinsinöörit Pori,
Insinööritoimisto SCC Viacon Oy Pori, Insinööritoimisto Porin Juva Oy ja Etteplan
Oyj. Alueelta löytyy monipuolisesti ohjelmistoalan yrityksiä.
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Suurimmat yritykset ovat ulkoistaneet toimintojaan viime vuosien aikana. Porin
alueella on tästäkin johtuen runsaasti osaavia erilaisia yrityspalveluja tarjoavia
yrityksiä.

Logistisesti Porin seudun asema on hyvä. Porin satamiin on 10 ja 15.3 metrin
väylät, satamissa on kokemusta suurista projektitoimituksista ja
nosturikapasiteettia on runsaasti, nosturiteho yhdellä nosturilla on maksimissaan
200 tonnia. Alueelle johtavat valtatiet 2, 8, 11 ja 23 sekä rautatieyhteys
Tampereelta. Porin lentokentältä on 6 säännöllistä lentoyhteyttä Helsinkiin.
Kentälle on mahdollista liikennöidä myös raskailla rahtikoneilla.

1.3. Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa

Pitkä ja vahvan teollisen perinteen omaavissa Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan
maakunnissa toimii merkittäviä yrityksiä seuraavilta toimialoilta: metallituotteet,
rakentaminen, suunnittelu, asennustoiminta ja teollisen palvelun tarjoajat. Nämä
tarjoavat varmasti tuotteitaan, palvelujaan ja osaamistaan Olkiluotoon
mahdollisesti rakennettavaan ydinyksikköön.

Varsinais-Suomen vahvuutena on erityisesti raskaan teräsrakentamisen
osaaminen. Samoin siellä on merkittävää yritystoimintaa liittyen sähkö- ja
ilmastointiasentamiseen. Pirkanmaa taas on tunnettu koneenrakennus-
maakuntana. Sinne on keskittynyt runsaasti koneenrakentamisen sekä raskaan
koneenrakentamisen resursseja ja osaamista.

Näiden seutukuntien yrityksillä on jo olemassa pitkään toimineita liikesuhteita
satakuntalaisen teollisuuden kanssa ja logistiset yhteydet Varsinais-Suomesta ja
Pirkanmaalta Satakuntaan ovat hyvät. Lähimaakuntien yritykset pystyvät myös
rakentamaan tarvittavia yritysverkostoja suurempien toimituskokonaisuuksien
hallitsemiseksi. Lisäksi Satakunnassa on ydinvoimarakentamisen kannalta
merkittäviä yrityksiä, joiden emoyhtiöt sijaitsevat mm. Varsinais-Suomessa ja
Pirkanmaalla ja toiminta on jo toimivaa Satakunnan alueella.

2. Suuret teollisuusinvestoinnit projektirakentamisen osaamisen perustana

Satakunnassa toimivat suuret metsä-, kemian- ja metalliteollisuusyritykset ovat
1990-luvulta lähtien investoineet voimakkaasti olemassa olevien tuotantolaitosten
uudistamiseen. Lisäksi Satakuntaan on investoitu merkittävästi aivan uusia
tuotantolaitoksia. Vuoden 1994 jälkeen toteutuneiden investointien kokonaisarvo
oli yli 1 500 milj. € ja niiden työllistävä vaikutus rakennusaikana yli 10 000 mies-
työvuotta. Luvut ovat merkittäviä myös valtakunnallisesti.

Merkittävimpiä teollisuusinvestointeja ovat olleet suuret uudisinvestoinnit:
ß Metsä Botnia Oy:n uuden sellutehtaan rakentaminen Raumalle v. 1994-

1995, arvoltaan noin 500 milj. €
ß UPM-Kymmene Oy:n neljännen paperikoneen rakentaminen Raumalle

v. 1996-1997, arvoltaan noin 400 milj. €
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ß Outokumpu Harjavalta Metals Oy:n sulattojen uudistaminen
Harjavallassa v. 1996-1997, arvoltaan noin 290 milj. €

ß pienemmät, maakunnallisesti merkittävät investoinnit, kuten Kemira
Pigments Oy:n prosessin uudisinvestoinnit v. 2002, OMG Harjavalta
Nickel Oy:n tuotantoinvestointi v.2002 sekä Forchem Oy:n
mäntyöljytehtaan valmistuminen Raumalle v. 2002.

Suurten teollisuusinvestointien vaikutukset ovat olleet mittavia. Niiden merkitys
uuteen ydinvoimainvestointiin voidaan tiivistää seuraavasti:
ß Maakunnan yritysten osuus näiden suurinvestointien toimituksista ja

alihankinnasta on ollut huomattava, mikä todistaa osaltaan yritysten
osaamista ja kilpailukykyä. Satakunnan yritysten osuuden arvio perustuu
mm. erillisiin selvityksiiin sekä investointiprojektien loppuarviointeihin.

ß Investointien myötä maakuntaan on syntynyt ja kertynyt vahvaa
osaamista ja tietotaitoa suurten teollisuusprojektien toteuttamisesta.
Tämä osaaminen on myös säilynyt, koska investointiprojekteissa
mukana olleet yritykset ovat olleet kilpailukykyisiä myös maakunnan
ulkopuolella sijaitsevissa kohteissa.

ß Uudet ja uudistetut tuotantolaitokset tarvitsevat yhä enenevässä määrin
erilaisia käynnissäpitopalveluja. Näiden palvelujen kohoava kysyntä
puolestaan ylläpitää, kasvattaa ja kehittää teollisuuden
kunnossapitopalveluja tarjoavia yrityksiä.

ß Suurten investointien myötä valtakunnallisesti toimivat insinööri- ja
suunnittelutoimistot ovat perustaneet maakuntaan aluetoimistoja. Näiden
aluetoimistojen henkilöstö tuntee hyvin maakunnan elinkeinorakenteen.
Asiakasta lähellä toimien ne pystyvät tarjoamaan suuren emoyhtiön
palvelut lähipalveluna ja voivat myös hyödyntää tehokkaasti maakunnan
pienten suunnittelutoimistojen palveluja lisäkapasiteettina.

3. Satakunnan yritysrakenteen kartoitus

Satakunnassa on useita valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin merkittäviä
teollisia toimijoita, joiden panos uuden ydinvoimayksikön rakentamisessa tullee
olemaan merkittävä.

Maakunnan metsä-, kemian- ja metallurgianteollisuus eivät sinänsä suoraan liity
ydinvoimayksikön rakentamiseen, mutta niiden investoinnit ja käynnin tarvitsemat
palvelut ovat synnyttäneet ja ylläpitävät seudulla merkittävää teollisuutta
palvelevaa yrityskantaa. Näiden teollisuustoimialaojen projektirakentaminen on
samantyyppistä raskasta teollisuusrakentamista, mitä uuden ydinvoimayksikön
rakentaminen tulee pääosin olemaan.

Seuraavassa on esitelty muutamia yrityksiä esimerkkinä kustakin yritysryhmästä.
Ne eivät sinällään kata koko ryhmää vaan antavat mielikuvaa siitä, mitä yrityksiä
ryhmään kuuluu.
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3.1. Suunnittelu ja projektijohtaminen

Maakunnassa on merkittäviä suunnittelun ja projektijohtamisen osaavia
insinööritoimistoja. Näistä suurimpia ovat
ß Technip Rauma Offshore Oy, joka kuuluu suureen kansainväliseen

konserniin
ß PI-Rauma Oy, joka on suurin maakunnassa toimiva suunnittelutoimisto ja

jolla on vahva omistustausta
ß Deltamarin Oy, jolla on laajaa kansainvälistä toimintaa.

Satakunnassa sijaitsee myös useita valtakunnallisesti toimivien
insinööritoimistojen paikallistoimistoja, joiden kautta on resursoitavissa
suunnitteluresursseja alueelle. Tällaisia ovat mm.
ß JP-Suunnittelu Oy, joka on osa Pöyry-konsernia
ß Empower Oy, joka on syntynyt Pohjolan Voima Oy:n ja Vattenfall Ab:n

suunnittelutoimintojen yhdistämisestä
ß SCC Geoinsinöörit Oy, pohjoismaisen konsernin Satakunnassa toimiva

yhtiö
ß Air-ix Suunnittelu/Santasärkkä Oy, joka on valtakunnallisesti toimivan

konsernin Rauman yksikkö.

3.2. Teräsrakentaminen

Satakunnan teräsrakentamisen selkärangan muodostavat kansainväliset
toimijat:
ß Aker Finnyards Oy:n telakka
ß Mäntyluoto Works Oy:n offshore-telakka
ß Hollming Works Oy:n konepajaryhmä, joka on viimeaikoina voimakkaasti

kasvanut ja on nyt Suomen suurimpiin kuuluva konepaja

Näiden lisäksi suuria teräsrakentajia palvelevia teräsrakentamisen alihankkijoita
Satakunnassa on runsaasti.

3.3. Teollisuusasennukset

Maakunnan vahvasta suurteollisuuskannasta johtuen tänne on sijoittunut
valtakunnallisten yritysten paikallisyksikköjä palvelemaan teollisuutta. Tällaisia
ovat mm.
ß YIT-Industria Oy ja YIT Huber Oy, joilla on neljä putkistojen valmistus- ja

asennusyksikköä Satakunnassa
ß ABB Talotekniikka ja Kiinteistöpalvelut Oy, jolla on sähkön ja ilmastoinnin

asennusyksiköt
ß ARE Oy sähköasennusyksikkö.
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3.4. Laitevalmistus

Maakunnassa on myös ydinvoimarakentamiseen sopivaa laitevalmistusta.
Esimerkkeinä tästä ovat
ß Nakkilan Konepaja Oy, joka on hyväksyttyjen paineastioiden ja

ruostumattomien rakenteiden valmistaja
ß Oripipe Oy, jolla on kokemusta vaativista putkistotöistä myös

ydinvoimalaitoksissa
ß UTU Elec Oy, joka valmistaa sähkökeskuksia

3.5. Yrityspalvelut

Suurteollisuuden jokapäiväisen tarpeen ja myös viimeisen kymmenen vuoden
aikana tapahtuneiden suurten investointihankkeiden myötä on Satakuntaan
syntynyt palveluverkosto, joka kykenee vastaamaan suuriin investointeihin
liittyvästä palvelutarpeesta. Tähän kuuluvia yrityksiä ovat esimerkiksi
ß ABB Service Oy ja YIT Service Oy, jotka tuottavat teollisuuden

kunnossapito- ja huoltopalveluja
ß RTK-Palvelu Oy, joka tuottaa kiinteistöpalveluja
ß Helminen Engineering Oy , joka on nostojen ja raskaiden siirtojen osaaja
ß Modultek Oy, joka hallitsee tiedonhallinnan järjestelmät
ß Rauman Akku Oy, joka on alueellisesti suuri teollisuustarvikemyyjä

3.6. Logistiikka

Logistiselta sijainniltaan Olkiluoto on erinomaisessa paikassa kahden suuren
sataman välissä ja suorien yhteyksien päässä Varsinais-Suomesta ja
Pirkanmaasta. Lisäksi Olkiluodossa aivan TVO:n kyljessä toimii yksityinen
satama, jota hoitaa Material-Master Oy. Olkiluodon satamaan tulee 6 metrin
väylä, mikä voi palvella rakennustyömaata monien merikuljetusten
vastaanottajana.

Rauman satama on Suomen tärkeimpiä vientisatamia. Yhteensä 20 laiturin
satama tarjoaa täyden palvelun vienti-, tuonti- ja transit -liikenteelle. Laajasti
tunnustettu kilpailukyky ja palvelutaso ovat tehneet Raumasta Suomen johtavan
paperisataman ja länsirannikon suurimman konttisataman. Sen liikenne on
viisinkertaistunut reilussa 20 vuodessa ja oli vuonna 2002 5,7 miljoonaa tonnia.
Konttiliikenteen kasvu on ollut vieläkin nopeampaa, sillä sataman kautta
kulkeneiden konttiyksikköjen määrä liki kymmenkertaistui 1990-luvulla. Vuonna
2002 kuljetettiin Rauman kautta 97 455 konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee
16,5 prosentin lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna. Laivoja satamassa kävi
vuoden 2002 aikana yhteensä 1274 kappaletta, joiden yhteinen vetoisuus oli 3,7
miljoonaa nettotonnia.
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Rauman Satamalla on sertifioidut SFS-EN ISO 9001 laatu- ja SFS-EN ISO
14001 ympäristöjärjestelmät. Molemmat järjestelmät kattavat Rauman Sataman
tavarankäsittely-, alus- ja vuokrauspalvelut; satama-alueen investoinnit ja
kunnossapidon sekä myynti- ja ostotoiminnot.

Rauman sataman kappaletavaran nostokapasiteetti muodostuu kolmesta
mobiilinosturista nostokyvyiltään 35t, 54t ja 100t sekä pukkinosturista
nostokyvyltään 40t.

Rauman satamaan pääsee 10 metrin syväväylää Rihtniemen kautta tai 7,5
metrin syväväylää Valkeakarin kautta. Saaristomeren merenkulkupiiri on tutkinut
Rauman sataman toimeksiannosta Rauman sataman tuloväylän syventämistä
11 tai 12 metrin kulkusyvyiseksi. Alustavien selvitysten mukaan Rauman väylän
syventäminen on kannattavaa ja tarpeellista.

Porin Satama käsittää kolme eri tyyppistä satamaa: Tahkoluodon syväsatama,
Tahkoluodon öljy-/kemikaalisatama ja Mäntyluodon satama. Porin satamassa on
käsittelypalvelut mm. hiilelle, rikasteille ja puutavaralle. Porin satama on yksi
Suomen suurimmista ulkomaanliikenteen satamista. Vuonna 2002 sen
kokonaisliikennemäärä oli noin 4,5 miljoonaa tonnia.

Syväsatamassa maksimisyväys on jopa 15,3 m, minkä ansiosta se on ainoa
vaihtoehto, mikäli tarvitaan yli 10 metrin syväystä. Porin muissa satamissa
maksimisyväys on 10 m. Mäntyluotoon tulevan väylän syventäminen 12 metriin
sisältyy meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelmaan v. 2003-2012.

Mäntyluodon satama on erikoistunut kontti-, puutavara- ja rikasteliikenteeseen
sekä raskasnostoprojekteihin. Nostoteho yhdellä nosturilla on maksimissaan 200
tonnia. Nykytonnistolle sopivia laituripaikkoja Mäntyluodon satamassa on 12,
joista kaksi on eräporttipaikkoja (ro-ro).

Porin Satamalla on sertifioidut ISO 9001:2000 ja ISO 14001:1996 standardien
vaatimukset täyttävät laatu- ja ympäristöjärjestelmät. Järjestelmät kattavat kaikki
Porin Sataman toiminnot. Sataman konttiliikenne on kasvussa ja kesällä 2003
satamassa otetaan käyttöön toinen uusi konttipukkinosturi.
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3.7. Ydinvoimalaitosten vuosihuollot

Olkiluodon voimalat ovat osoittautuneet tomintavarmoiksi. Niiden
rakentamisvaiheesta on jo suhteellisen kauan, joten rakentamisvaiheessa
alueella oleville yrityksille siirtynyt tieto ei ole enää kovinkaan relevanttia. Sen
sijaan vuosihuolloissa on työskennellyt vuosittain noin 110 yritystä, joista
maakunnassa toimivia yrityksiä oli noin 40 prosenttia. Vuosihuoltotoiminnassa
olleet yritykset ja niiden osaaminen ovat TVO:lle jo entuudestaan tuttuja ja ne
muodostavat näin merkittävän potentiaalin, mikäli osaamista halutaan siirtää
uusille tahoille.

Oleellista on kuitenkin, etteivät nykyisten voimaloiden huolto- ja
käynnissäpitotoiminnat vaarannu rakentamishankkeen takia.

4. Verkostoituminen

Suurissa teollisuushankkeissa yleisesti järkeväksi toimintatavaksi on
muodostunut mahdollisimman suurten kokonaisuuksien ostaminen
mahdollisimman valmiina. Ydinvoimayksikön rakentamishankkeessa tämä
näkynee sekä varsinaisen ydinteknologian moduulitoimituksina että
alihankintakokonaisuuksien ostamisessa. Näin neuvottelukontakteja saavutetaan
hallittava määrä ja vastuu alihankintaverkostossa kytkeytyy lähemmäs tekijöitä.

On nähtävissä, että suurissa investointihankkeissa ei merkittävin toimittajien
valintaperuste enää ole pelkkä hintakilpailukyky, vaan se yhdistyy moniin muihin
valintakriteereihin. Ensisijaisen tärkeää on teknologian soveltuvuus, minkä lisäksi
toiminnan ja tuotteen laadun hallinta, projektinhallinnan osaaminen, aikataulujen
pitävyys ja syntyneet jo toimivat verkostorakenteet muodostavat merkittävän
osan valintakriteereistä hankintapäätöstä tehtäessä. Näiden lisäksi huomattavaa
osaa ydinvoimahankkeessa, niinkuin muissakin suurissa teollisuus-
investoinneissa, edustaa dokumentoinnin kokonaisvaltainen hallinta
jäljitettävyysvaatimuksineen.

Verkostoissa yritysten osaaminen joko laaja-alaistuu tai kapenee
substanssiosaamisen ympärille.
ß Ns. systeemitason alihankkijat panostavat ydinteknologiansa lisäksi

myös tuotannonohjaus- ja ostotoimintaan kehittäen kykyään toimia
tehokkaasti myös näillä alueilla tuottaen lisäarvoa koko verkoston
käyttöön.

ß Pienemmät, substanssiosaamista hallitsevat yritykset taas keskittävät
kehittämispanoksensa ydinosaamisensa vahvistamiseen ja purkavat
muut toiminnot mahdollisimman ohuiksi yrityksen kannattavuussyistä.
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Satakunnassa on vahvan teollisuusrakenteen johdosta paljon eri tason
verkostoyrityksiä, joille verkostomaiset toimintatavat, mm. sähköiset
tilauskäytännöt ovat tuttuja. Käynnissä on parhaillaankin verkostojen
kehittämishankkeita, joissa näitä valmiuksia rakennetaan silmälläpitäen mm.
ydinvoimayksikköhanketta. Alueen yritysten kehittämiseen keskittyneet toimijat
ovat sitoutuneita toimimaan kehittämishankkeiden kautta yritysten valmiuksia ja
osaamistasoa nostaen koko rakentamishankkeen ajan.

5. Maakunnan vahvuudet

Rauman seudulla ja Satakunnassa on valtakunnallisesti katsottuna vahva
infrastruktuuri sekä laaja osaaminen teollisten suurinvestointien toteutuksesta.
Näiden investointien tarvitsemien palveluiden rakenne on myös kehittynyt
vahvaksi. Tämä on ollut seurausta siitä, että maakunnassa toteutetut yli 1 500
miljoonan euron teollisuusinvestoinnit ovat arvoltaan ja laajuudeltaan olleet
erittäin merkittäviä myös valtakunnallisesti.

Rauman ja Satakunnan Kauppakamarit sekä maakunnan yritysjärjestöt tukevat
voimakkaasti viidennen ydinvoimayksikön sijoittumista maakuntaan. Yhdessä
julkisten elinkeinoelämää tukevien organisaatioiden kanssa ne ovat valmiit
monin tavoin auttamaan maakunnan yrityksiä tarjoamaan laitteita, työtä ja
palveluja rakennettavaan ydinvoimalaan.

Maakunnassa panostetaan vahvasti osaavan työvoiman saatavuuden
turvaamiseen, yritysten verkostoitumisen kehittämiseen sekä tarvittavan
erikoisosaamisen kasvattamiseen.

PÄÄMIES

REAKTORI-
TOIMITTAJA

MUIDEN LAAJOJEN OSAKOKO-
NAISUUKSIEN TOIMITTAJAT

SYSTEEMIALIHANKKIJAT

ALIHANKINTAYRITYKSET

TOIMITUKSIA TUKEVA PALVELURAKENNE

alueellisen yrityskannan merkitys
suuri mm. logistiikkasyistä

kansallinen tai kansainvälinen
kilpailu toimittajien välillä

Kuva 1 Esimerkki teollisuusinvestoinnin alihankintaverkostosta l.
ns. ketjutettu alihankinta
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LIITEOSA
1. Uuden ydinvoimayksikköhankkeen mahdollisuudet ja vaatimukset yrityksille

Seuraavassa käsitellään ydinvoimayksikön rakentamista, sen tarjoamia
mahdollisuuksia yrityksille sekä niitä vaatimuksia, joita osallistuminen
hankkeeseen mukaan haluaville yrityksille asettaa.

1.1. Uuden ydinvoimayksikön todennäköiset rakentamistavat

Uusi voimalaitosyksikkö perustuu kevytvesireaktoritekniikkaan kuten nykyisetkin
Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitokset. Kevytvesilaitokset ovat joko
kiehutusvesi- tai painevesilaitoksia.

Tarjousten perusteella valitaan rakennettava laitostyyppi ja sen valmistajat sekä
päätetään, rakennetaanko uusi yksikkö Loviisaan vai Olkiluotoon.

Uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiskustannuksiksi on arvioitu
1,8 – 2,5 mrd € riippuen mm. valittavasta laitoksesta.

Rakentamisprojekti voidaan hankkia yhtenä tai useampana kokonaisuutena sen
mukaan, miten kokonaisvastuu toteutuksessa jaetaan toimittajan ja TVO:n
kesken.

TVO rakennuttaa yksikön vaatimat maan- ja vesirakennustyöt sekä hankkii
voimalaitosyksikön rakennukset joko laitostoimittajalta tai hankkii ne itse.

Reaktorilaitos, turbiinilaitos ja muut energiatuotantoon suoranaisesti liittyvät työt
ovat valittujen toimittajien vastuulla.

Laitosrakentamisen kustannustehokkuutta sekä rakentamisajan lyhyyttä pyritään
parantamaan käyttämällä hyväksi moduulirakentamista, jossa suurehkoja osia ja
kokonaisuuksia rakennetaan muualla ja tuodaan valmiina rakennuspaikalle

Uuden ydinvoimayksikön rakentamisen arvioidaan kestävän valmistelutöineen
noin 5 vuotta, josta yksikön varsinainen rakentamisaika on neljä vuotta.

Uuden ydinvoimayksikköhankkeen mahdollisuudet
ja vaatimukset yrityksille
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Uuden ydinvoimayksikön rakentaminen on suurelta osin (arviolta noin 75
prosenttisesti) normaalia vaativaa teollisuus- ja voimalaitosrakentamista.
Erityispiirteenä on kuitenkin rakennuskohteen laajuus ja pitkä rakennusaika.

Noin neljännes ydinvoimayksikön rakentamisesta on erikoisosaamista vaativaa
työtä, joka edellyttää yrityksiltä ja työntekijöiltä osoitettua pätevyyttä. Tämä
tarkoittaa mm. kokemusta vastaavista töistä, sertifioitua tai auditoitua
laatujärjestelmää sekä työntekijän pätevyyden osoitusta testein.

Rakentamis- ja alihankintatavoissa tulee olemaan valittavasta toimittajista
riippuvia erovaisuuksia, jotka heijastuvat alihankintatoimituksiin.

Projektin kokonaisinvestointi voidaan jakaa maa-, vesi- ja voimalaitosten
rakentamiskustannuksiin sekä reaktorilaitoksen, turbiinilaitoksen ja muiden
energiantuotantolaitteistojen kustannuksiin. Riippuen yksikön tehosta ensin
mainitut kustannukset vaihtelevat 385 - 580 milj. euron välillä. Reaktori- ja
turbiinilaitoksen sekä muiden laitteistojen investointikustannusten vaihteluväli on
puolestaan 1 050 - 1 550 milj. euron välillä.

Laitoksen rakentaminen alkaa maansiirto- ja maanrakennustöillä, joita asteittain
seuraavat voimalaitosrakennuksen rakennustyöt ja laitteistojen asennukset.

Ydinvoimayksikön rakentaminen työllistää paikallisesti, rakentamismenetelmästä
riippuen, enimmillään noin 1 800 henkilöä.

Koska yksikön päätoimitukset tulevat ulkomailta, tulee kielitaidolla luonnollisesti
olemaan merkittävä asema rakennustyön aikana. Englannin kieltä osaavasta
työvoimasta tulee olemaan runsaasti kysyntää, varsinkin johtotehtävissä olevilta
työntekijöiltä edellytetään kielitaitoa.
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Rakentamisen suuruuden havainnollistamiseksi on seuraavassa esitelty 1970-
luvulla rakennetun Olkiluoto I -voimalaitoksen rakentamisen tunnuslukuja.

Rakennukset
ß rakennustilavuus 450.000 m3
ß betoni 100.000 m3
ß betoniteräs 7.500 tonnia
ß jänneteräs 300 tonnia

Prosessi
ß putkisto 1.500 tonnia, yli 180 km
ß pumput 360 kpl
ß lämmönvaihtimet 500 kpl
ß venttiilit 13.000 kpl
ß suodattimet 650 kpl
ß putkistokomponentteja 36 000 kpl
ß sähkökaapit ja kotelot 3.700 kpl,

joista sähkö 1.100 kpl ja automaatio 2.600 kpl
ß kaapelit 1.800 km
ß kaapelihyllyt 50 km
ß mittaukset 5.500 kpl

Dokumentaatio
ß kansiot 3000 kpl, 185 hyllymetriä
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1.2. Aikataulu

Arvio ydinvoimayksikön rakennusaikaisten töiden ajallisesta etenemisestä
tehtävän mukaan.

Tehtävä Vuosi 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi 5.

Työmaan
johto ja
valvonta

Maa- ja vesira-

kentamisen

johtamista ja

valvontaa.

Kesto n. _

vuotta.

Ydinvoimalan

rakennusteknisten

töiden johtaminen

ja valvonta.

Kesto arviolta 2-2_

vuotta.

Ydinvoimalan

rakennusteknisten

töiden johtaminen

ja

valvonta.

Kesto arviolta

2-2 _ vuotta.

Laitosyksikön laite-

asennusten johto ja

valvonta.

Kesto n. 3 vuotta.

Laitosyksikön

laiteasennusten

johto ja valvonta.

Kesto n. 3 vuotta.

Laitosyksikön

laiteasennusten

johto ja valvonta.

Kesto n. 3 vuotta.

Raken-
nustyöt

Maa- ja vesi-

rakentaminen

rakennuspaikalla.

Kesto _ vuotta.

Ydinvoimalan

rakennustekniset

työt.

Kesto 2-2_ vuotta

Ydinvoimalan

rakennustekniset

työt.

Kesto 2-2 _ vuotta.

Rakennustekniset

työt vähenevät

merkittävästi ed.

vuodesta väheten

edelleen vuoden

edetessä.

Rakennustekniset

työt päättyvät.

Asennus-
työt

Ei käynnissä. Asennustyöt

käynnistynevät

vuoden loppu-

puolella.

Laitosyksikön

asennustyöt lisään-

tyvät merkittävästi.

Kesto n. 3 vuotta.

Laitosyksikön

asennustyöt

ovat suurimmillaan.

Kesto n. 3 vuotta.

Laitosyksikön

asennustyöt

jatkuvat runsaina

väheten vuoden

loppupuolella.

Työmaa-
palvelut

Käynnistyvät

työmaan tar-

peen mukaan.

Käynnissä. Käynnissä. Käynnissä. Käynnissä.

2. Projektin osakokonaisuudet

2.1. Suunnittelu

Voimalaitosyksikön päätoimittajat vastaavat oman toimituksensa osalta
laitossuunnittelusta. Toimittajavalinnasta riippuen tullaan laitoksen
rakentamisessa tarvitsemaan runsaasti myös Suomesta ostettavaa
suunnittelupalvelua.

Tällaista suunnittelutyötä on muun muassa rakentamiseen liittyvä
suunnittelupalvelu arkkitehtuurisuunnittelusta alkaen sekä rakennus- ja
rakennesuunnittelu, teräsrakennesuunnittelu, prosessisuunnittelu, sähkö- ja
automaatiosuunnittelu sekä työnsuunnittelu.
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Projektin rakennussuunnittelusta vastaava suunnittelija löytynee
pääkaupunkiseudulta. Pääsuunnittelija käyttää alihankkijoita ja mahdollisesti
myös omia aluekonttoreitaan joidenkin osien toteuttamiseen. Näin työtä siirtyy
runsaasti myös maakuntiin.

2.2. Rakennustyöt

Arvioidaan, että rakennusten pääurakoitsija on suuri suomalainen tai ulkomainen
rakennusyhtiö tai rakennusliikkeiden konsortio. Pääurakoitsijat kuitenkin
palkkaavat paljon työvoimaa läheltä kohdetta käyttäen mm. paikallisia
rakennusyhtiöitä.

Rakentaminen alkaa valitulla rakennuspaikalla maanrakennustöillä, joihin
kuuluvat ensimmäisessä vaiheessa alueen raivaus ja tasaus sekä tiestön ja
kenttien rakentaminen.

Voimalaitosyksikköä varten rakennetaan jäähdytysvesikanavat ja –tunnelit,
satamalaituri sekä louhitaan varsinaisen ydinvoimalan rakennuskaivanto.

Suurin yksittäinen työ on voimalaitoksen kaivannon louhinta, jonka syvyys on
toimittajavalinnasta riippuen 10 – 20 metriä. Kalliorakentamisesta johtuen
työmaalla tarvitaan myös kallion sidontaa injektoimalla ja betonoimalla.
Edellämainitut rakennustyöt alkavat nopeasti sijoituspaikka- ja toimittajavalinnan
jälkeen.

Louhittava kalliomateriaali käytetään täytemaaksi sekä osittain murskataan ja
välivarastoidaan valmistettavan betonin raaka-aineeksi. Betonintuotantoa varten
rakennustyömaalle tullaan perustamaan betoniasema.

Varsinaisen voimalaitosrakennuksen rakentaminen on 90 prosenttisesti
normaalia raskasta teollisuusrakentamista. Noin 10 prosenttia rakentamisesta on
vaativaa insinöörirakentamista, vrt. sillanrakentaminen, joka edellyttää erityisen
vaativaa suunnittelu- ja rakentamisosaamista. Rakentamista valvotaan
tarvittaessa erilaisilla menetelmäkokeilla.

Rakentamisessa käytetään suomalaisia rakentamismenetelmiä.
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Rakentamiseen sisältyvät myös vedenkäsittelylaitokset, toimistotilat, verstas- ja
varastorakennukset, aidat, portit, kunnallistekniikka, aluevalaistus, ym. Näiltä osin
rakentaminen on normaalia teollisuusrakentamista mahdollistaen myös
maakunnan alan yritysten suorien urakoiden saamisen voimalaitoksen
rakennuttajalta.

Rakennustyössä ns. aputyövaiheiden osuus on suuri. Suurimpia tällaisia
työkokonaisuuksia ovat telinetyöt ja muottien purkutyöt.

2.3. Reaktorilaitos

Voimalaitosrakentamisen vaativin osa on varsinaisen reaktorilaitoksen eli
reaktorisaarekkeen rakentaminen.

Reaktorilaitoksen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa laitostoimittaja ja se
rakennetaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) määräysten ja valvonnan alaisena.

Laitostoimittaja vastaa itse reaktoriastian toimituksesta apulaitteineen,
pääkiertopumpuista ja höyryn pääkiertojärjestelmästä, reaktoriautomaatiosta,
turvajärjestelmistä ja muista kriittisistä järjestelmistä.

Koska reaktorilaitos tehdään pääosin erityisten ydinvoimalaitoksen
rakentamismääräysten mukaisesti, edellyttää se toimituksiin mukaan haluavilta
alihankkijoilta sertifioitua laatu- ja hitsausjärjestelmää sekä kykyä osoittaa niiden
toteutus käytännössä.

Reaktorilaitokseen liittyy paljon vaativaa alihankintaa, jossa materiaaleina
käytetään ruostumatonta ja haponkestävää terästä. Vaativan hitsauksen määrä
reaktorilaitoksessa on erityisen suuri.

2.4. Turbiinilaitos

Turbiinilaitos muodostaa oman kokonaisuutensa. Sen toimituksesta vastaa
erikseen valittu toimittaja. Turbiinilaitos pitää sisällään höyryturbiinin
apulaitteineen ja putkituksineen, generaattorin apulaitteineen ja tarvittavan
automaation.

Turbiinilaitos ei poikkea merkittävästi suuren perinteisellä polttoaineella toimivan
voimalaitoksen turbiinilaitoksesta. Rakentaminen pitää sisällään runsaasti eri
osaamisalueiden asennustöitä, joita käsitellään myös seuraavissa kohdissa.

Sijainnistaan riippumatta päätoimittaja pyrkii käyttämään suomalaisia
alihankkijoita ja tavarantoimittajia silloin, kun se on hinnallisesti, laadullisesti ja
ajallisesti heille paras vaihtoehto.
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2.5. Asennustyöt

Suurin työmäärä laitosrakentamisessa kohdistuu asennustöihin.

Asennustöiden suurimman osakokonaisuuden muodostavat putkistojen ja niiden
oheislaitteiden asennukset. Putkistoissa käytetään erittäin runsaasti
ruostumatonta ja haponkestävää materiaalia, joka asettaa erityisesti vaatimuksia
asentajien ammattitaidolle. Työmaalla tullaan tarvitsemaan huomattava määrä
korkeimman hitsauspätevyysluokan omaavia hitsaajia. Putkistojen
valmistuksessa on pyrkimyksenä siirtyä käyttämään esikasattuja moduuleja ja
esitaivutettuja putkia, jotta työmaalla tehtävä työ voidaan siirtää paremmissa
olosuhteissa tapahtuvaksi. Tämä lisää verstastyön kysyntää.

Sähkö- ja automaatioasennukset muodostavat toisen suuren työkokonaisuuden,
jossa tarvittavan ammattityövoiman tarve on suuri.

Asennus tulee liittymään osaksi osakokonaisuuksien kokonaistoimituksia, koska
laitostoimittajat pyrkinevät ostamaan laitteistot asennettuina ja sama toimintatapa
koskee myös pääalihankkijoita. Asennustöiden toteuttaminen tapahtunee paljolti
alueellista ja paikallista yrityskantaa hyväksikäyttäen, vaikka laitteistot
tilattaneenkin valmiiksi asennettuna.

Aikaisemmista suurista teollisuusinvestoinneista saatu kokemus on osoittanut
liian suuret työurakat hankalasti hallittaviksi. Sopivin työurakkakoko on ollut
sellainen, jossa työntekijämäärä on ollut suuruudeltaan 50 – 60 henkilöä.

2.6. Talotekniikka

Rakentaminen on huomattavalta osaltaan normaalia talonrakentamista ja siihen
sisältyy silloin runsaasti tavanomaista talotekniikkaa, kuten kiinteistön lämpö-,
vesi- ja ilmastointilaitteistot asennuksineen sekä sähkö-, puhelin-, tietoliikenne- ja
valvontajärjestelmät asennuksineen. Tähän osa-alueeseen voidaan katsoa
sisältyvän myös alueen aidat, portit, valaistus, turvavalvontajärjestelmät jne.
Maakunnan yrityksillä on hyvät mahdollisuudet kilpailla näistä urakoista.

Talotekniikkaa pitävät sisällään myös voimalaitoksen rakentamisen aikaiset
tarpeet. Rakennustyömaalla tarvitaan runsaasti rakentamisaikaista toimisto-,
majoitus-, sosiaali-, ruokala-, työpaja- ja varastotilaa. Näiden tilojen toimittaminen,
rakentaminen sekä rakennusaikainen ylläpito muodostavat merkittävän
työkokonaisuuden. Väliaikaisten tilojen talotekniikan rakentaminen ja ylläpito
tarjoavat työtä pienemmillekin alan yrityksille.
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3. Tyypillisiä alihankintoja

Vaikka ydinvoimayksikön tärkeimmät komponentit, kuten reaktorin
reaktoriautomaation, turbiinin ja generaattorin toimittavat voimalaitosyksikön
toimittajat, merkitsee ydinvoimalahanke suuria alihankintamahdollisuuksia myös
pienemmille suunnittelu-, laite-, asennus- ja palvelutoimittajille. Voimalaitoksen
prosessijärjestelmien ja päälaitteiden toimituksista vastaavat
voimalaitostoimittajat.

Voimalaitoshanke sisältää huomattavan määrän ns. ketjuuntunutta alihankintaa.
Näin ollen laitostoimittaja on yhteydessä ensi sijassa suuriin
suunnittelutoimistoihin, konepajoihin, putkistoasentajiin ja muihin isoihin yrityksiin.
Nämä yritykset tulevat puolestaan tarvitsemaan verkostoonsa huomattavan
määrän muita yrityksiä.

Alihankintatoimitusten ja –toimittajien keskeisiä valintaperusteita ovat hinnan
ohella mm. vaadittavien standardien noudattaminen, yrityksen sijainti ja
erityisvaatimuksia sisältävien toimitusten osaamis- ja yhteistyövalmiudet.

Alihankintana ostettavat toimitukset eroavat sisällöltään ja tavaltaan valittavista
päätoimittajista riippuen. Lisäksi alihankintatapaan vaikuttaa valituksi tuleva
laitosmalli ja valittujen toimittajien aikaisempi tapa toimia.

3.1. Metalliteollisuus

Ydinvoimayksikön toimitus sisältää paljon sekä laitetoimituksia että
teräsrakenteiden valmistusta. Pääkomponentit toimittavat valitut päätoimittajat.
Raaka-aineena käytetään paljon ruostumatonta ja haponkestävää terästä.

Alihankintana ostettavia laitetoimituksia voivat olla muun muassa
ß paineastiat, lämmönvaihtimet ja säiliöt
ß veden- ja lauhteenkäsittelyjärjestelmät
ß jäähdytysjärjestelmät, pumput, venttiilit ja putkistot
ß sprinklerijärjestelmät
ß nosturit, nostimet ja hissit
ß dieselagregaatit
ß teräsrakennetoimitukset
ß suojarakennuksen teräskuori, läpiviennit ja sulut
ß altaiden vuoraukset
ß kannakkeet, ripustukset ja kiintopisteet
ß hoitotasot, terästasot, raput ja kaiteet
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Terästoimitukset pitävät sisällään hyvin paljon pieniä teräsrakenteita, joiden tarve
jatkuu koko rakentamisen ajan. Pieniin teräsrakenteisiin ei pääosin liity
osaamiseen ja materiaaleihin liittyviä erikoisvaatimuksia, vaan niiden valmistus
sopii pienemmillekin metallipajoille. Näiden tarjonnassa tärkeimpinä vaatimuksina
tulevat olemaan toimitusten joustavuus ja nopeus.

3.2. Sähkö ja LVI

Sähköistys sisältää sekä huomattavan suuria toimituskokonaisuuksia että myös
normaalia kiinteistösähköistystä. Kiinteistösähköistys voidaan myös luokitella
talotekniikka-otsikon alle kuuluvaksi toimituskokonaisuudeksi, joka pitää
sisällään normaalin kiinteistöjen tarvitseman LVIS tekniikan.

Alihankintana ostettavia laitetoimituksia voivat olla muun muassa
ß muuntajat, käytöt, suojaukset
ß kytkinkenttä
ß prosessiautomaatio
ß sähkökeskukset
ß kaapelit
ß asennukset
ß kaapeliradat ja reitit
ß kaapelointi
ß laiteasennukset ja kytkennät

Talotekniikan alle voidaan katsoa kuuluvan muun muassa
ß vesi- ja viemärijärjestelmät
ß tilojen ilmastointi ja lämmitys
ß kiinteistösähköistys
ß kulunvalvonta ja telejärjestelmät
ß palohälytysjärjestelmät

3.3. Rakentaminen

Rakentaminen voidaan karkeasti jakaa kahteen eri osa-alueeseen:
maanrakentamiseen ja talonrakentamiseen. Maanrakentaminen alkaa
välittömästi sijoituspäätöksen tekemisen jälkeen ja työllistää
maanrakennusyrittäjiä todennäköisesti viimeistään vuoden 2004 alussa.
Maanrakentamisessa suurin yksittäinen työkokonaisuus on kallion louhinta, joka
massamäärältään on hyvin merkittävä.

Maanrakentamiseen tarvittavia palveluja ovat muun muassa
ß maantasaus ja –siirto
ß kallion louhinta
ß tunnelin louhinta
ß kallion betonointi ja injektointi
ß maa-aineksen kuljetus ja läjitys
ß kallion murskaus
ß vesistötyöt, ruoppaus, louhinta
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Rakentaminen on materiaalin käyttömääriltään erittäin suurta. Rakentamiseen
liittyviä toimituksia ja palveluja ovat mm.
ß betonilaudoitukset ja –muotit
ß betoniteräkset
ß raudoitteet esivalmisteena ja asennuspaikalla
ß betonirakenteet
ß jännitetyt betonirakenteet
ß valmisbetonin tuottaminen
ß betonielementit
ß pintakäsittelyt

3.4. Työmaapalvelut

Työmaapalvelut tulevat olemaan tärkeässä asemassa projektityömaan
toimivuuden kannalta ja muodostavat laajan palvelutarvekirjon. Rakentamisen
tehokkuuden kannalta on tärkeää, että toiminta työmaalla on sujuvaa. Työmaalla
työskentelevien yritysten ja työntekijöiden määrä tulee olemaan suuri, joten
erilaisten palvelujen saatavuus ja toimivuus tulevat olemaan erityisen tärkeitä.
Palvelujen tuottajien luovuus ja modernit toimintamallit kokonaispalvelujen
rakentamisessa ovat avuksi kilpailtaessa työtilaisuuksista.

Palvelutarjonta voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:
ß rakentamistyöhön liittyvät palvelut
ß kopio-, lähetti- ja toimistopalvelut sekä niitä vastaavat toiminnat
ß verstaspalvelut, metalli, puu, pintakäsittely ja sähkö
ß väliaikaisten verkostojen rakentaminen, LVIS, tele, data
ß työväline- ja laitevuokraus
ß työvoiman vuokraus
ß logistiikkapalvelut
ß kuljetukset, siirrot ja nostot
ß varastointi
ß posti ja rahti
ß henkilöstöpalvelut
ß majoitus, ruokailu
ß työterveyshuolto
ß kauppa, posti, pankki
ß turvallisuuspalvelut
ß vartiointi
ß palosuojelu

Seutukunnan infraa, liikennettä, henkilöpalveluja, asumista, vapaa-ajan
mahdollisuuksia ja muita palveluja käsitellään omassa erillisessä raportissa.
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4. Vaatimukset projektitoimittajille

Kun kyseessä on ydinvoimayksikön rakentaminen, poikkeaa se tietenkin monella
tavalla normaalista teollisuusrakentamisesta lainsäädännön ja määräysten
suhteen. Suurimmalta osaltaan (arviolta noin 75 %) rakentaminen on kuitenkin
tuttua teollisuusrakentamista eikä edellytä sellaista ylivertaista osaamista, joka
estäisi yrityksiä tarjoamasta palvelujaan ja osallistumasta rakentamiseen.

Ydinvoimayksikkö on rakennuskohteena erittäin suuri ja rakentamisen kestoaika
on pitkä, joten se vaikuttaa pitkään seudulla. Yritysten, jotka haluavat mukaan
toimittajaksi, pitää miettiä toimiaan pitkäjänteisesti.

Ydinvoimayksikön rakentamishankkeeseen mukaan haluavien yritysten tulee
erityisesti pystyä osoittamaan, että heillä on
ß toimituskyky (prosessit ja laitteistot)
ß osaaminen ja ammattitaito
ß taloudelliset toimintaedellytykset
ß hinta- ja laatukilpailukyky
ß kyky hallita aikatauluja
ß kyky tuottaa ja hallita tarvittava dokumentointi
ß kyky noudattaa laatu- ja ympäristöstandardeja
ß kyky toimia yritysverkostoissa

Projektin suunnitelman mukainen eteneminen edellyttää tiukkaa aikataulun
noudattamista. Koska työmaalla toimii suuri joukko yrityksiä, tulee yksittäisen
yrityksen ja sen työntekijöiden tiedostaa aikataulujen pitävyyden tärkeys. Myös
yhteistyökyky nousee merkittävään painoarvoon työmaalla, koska urakan
suuruus ja vaativa aikataulu edellyttävät sujuvaa toimintaa yritysten välillä.

Pienempien yritysten pääseminen toimittajiksi ydinvoimayksikköprojektiin
helpottuu merkittävästi, jos pienet yritykset kykenevät verkostoitumaan
keskenään ja muodostamaan suurempiin toimituskokonaisuuksiin kykeneviä
toimittajaryhmiä. Tällaiselta ryhmältä edellytetään kuitenkin näyttöä kyvystä toimia
yhdessä sekä taloudellisten ja toiminnallisten resurssien riittävyyttä.

4.1. Laatujärjestelmät

Ydinvoimalaitosyksikön toimituksista arviolta noin 25 % on ydinteknisten
määräysten alaista laitetoimitusta ja asennusta. Näille toimituksille on omat
erityiset määräykset. Säteilyturvakeskus (STUK) on laitos, joka tulee valvomaan
ydinteknisten määräysten mukaista toimintaa ja toimitusten laatua.
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Ydinvoimamääräysten alaisiin toimituksiin osallistuminen edellyttää aina
voimassa olevaa laatujärjestelmää ja kohteen edellyttämiä toimintokohtaisia
sertifikaatteja ja hyväksyntöjä. Näissä toimituksissa eurooppalaisena
laatujärjestelmävaatimuksena on ISO 9001:2000 mukaisesti sertifioitu
laatujärjestelmä ja EN 729-2 mukaan sertifioitu hitsausjärjestelmä. Vaativissa
ammattitöissä osaaminen tulee osoittaa suoritetulla testillä tai tutkinnolla.

Toimituksiin osallistuvilta suurten toimittajien alihankkijoilta ei välttämättä vaadita
sertifioitua laatujärjestelmää, mutta vaatimuksena on toimiva laadun
valvontaohjeisto ja päämiehen suorittama auditointi.

4.2. Dokumentointi

Ydinvoimayksikön rakentaminen poikkeaa merkittävästi perinteisestä
teollisuusrakentamisesta, kun kyseessä ovat Säteilyturvakeskuksen määräysten
alaiset laitoksen osat. Dokumentointi on näissä työsuorituksissa avainasemassa.

Teollisten projektien toteutuksessa dokumentoinnin vaatimus on yleisestikin
kasvanut ja dokumentoinnin toteutus on siirtynyt pääsääntöisesti sähköisesti
toteutettavaksi.

Ydinteknisten määräysten alaisissa työsuoritteissa:

ß Kaikista työvaiheista perussuunnittelusta alkaen edellytetään tehtävän
täydellinen dokumentointi, joka varmistaa vaatimusten mukaisuuden ja
toiminnan jäljitettävyyden.

ß Dokumentointivaatimus on sataprosenttinen. Tämä asettaa yritysten
toiminnalle omat erityiset vaatimukset, jotka on tiedostettava aina
yksittäisen työntekijän tasolla asti.

ß Yrityksiltä edellytetään järjestelmää, jonka avulla yritykset voivat laatia eri
työvaiheista, työmenetelmistä, käytetyistä materiaaleista ja tarkastuksista
kulloisenkin tarpeen mukaiset dokumentit.

Muut dokumentointiin liittyvät yleiset vaatimukset

ß Tilaaja tullee määrittelemään toimittajille yhteisen dokumentointi-
järjestelmän tai vaihtoehtoisesti toimitettavan aineiston sisältöformaatin,
jolla tarvittava tieto tulee toimittaa tilaajalle.

ß Voimalaitosyksikön rakentamiseen osallistuvien laite- ja järjestelmä-
toimittajien tulee toimittaa tilaajalle täydellinen aineisto toimitusten tulevaa
huoltoa ja ylläpitoa varten.

ß Dokumentaatio tullaan pääsääntöisesti käsittelemään sähköisesti, mikä
edellyttää yrityksiltä kykyä hallita, tuottaa ja käsitellä sähköistä
tietoaineistoa.
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4.3. Turvallisuus

Ydinvoimayksikön rakentaminen asettaa yleiselle turvallisuudelle omat erityiset
normaalista teollisuusrakentamisesta poikkeavat vaatimukset.
Rakennustyömaan vieressä on kaksi toimivaa ydinvoimayksikköä, jotka asettavat
erityiset vaatimuksensa työmaatoiminnalle.

Myöskin itse voimayksikön rakentamiseen liittyvät turvallisuuskysymykset
asettavat työssä mukana oleville yrityksille heidän työntekijäkuntaansa liittyviä
vaatimuksia.

4.4. Työturvallisuus

Työturvallisuuteen kiinnitetään tänä päivänä rakennustyömailla erityistä huomiota
ja tällaisella suurella yleisen huomion kohteena olevalla työmaalla
työturvallisuutta tullaan varmuudella erityisesti seuraamaan ja valvomaan.

Voimalaitosyksikön rakentamisesta vastaavat päätoimittajat tulevat
edellyttämään toimittajayrityksiltään osoitettua turvallisuusasioiden hallintaa.
Rakentamiseen mukaan haluavien yritysten tuleekin jo riittävän ajoissa selvittää
ja laittaa kuntoon yrityksensä työturvallisuusasiat.

Suomessa ollaan ottamassa käyttöön työntekijäkohtaista työturvakorttia, jolla
osoitetaan työntekijän kyky hallita työturvallisuusasiat. Kortti on verrattavissa
pitkään käytössä olleeseen tulityökorttiin. Ydinvoimalaitoksen rakentamiseen
mukaan haluavien yritysten olisi hyvä aloittaa henkilöstönsä koulutus ja
työturvakortin hankinta työntekijöilleen hyvissä ajoin, koska kortin olemassa olo
tulee olemaan eduksi.

5. Kehitettävät kohteet

Vaikka Rauman seudulla ja maakunnassa on vahva kokemus mukana olosta
suurissa teollisuusinvestoinneissa sekä toiminnasta teollisuuden alihankkijana tai
palveluja tuottavana yrityksenä, on tulevaa ydinvoimayksikön rakentamista
ajatellen myös kehitettäviä asioita.

Tärkeimpiä kehityskohteita ovat
ß yritysten verkostoitumisen lisääminen ja tehokkaat yritysverkostojen

toimintatavat
ß laadunhallinnan ja siihen liittyvien laatuohjeistojen ja –järjestelmien ajan

tasalle saattaminen
ß raportoinnin toiminnallisten valmiuksien kehittäminen ja sen tärkeyden

tiedostaminen yrityksissä
ß ammatillisen osaamisen päivittäminen ja kehittäminen
ß turvallisen työpaikan edellyttämien työsuojelun asenteiden ja

toimintamallien kehittäminen pk-yrityskentässä
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Verkostoituminen on pienille yrityksille ehdoton edellytys, jotta ne voivat päästä
mukaan toteuttamaan suurempia hankekokonaisuuksia. Kiireellisenä asiana
onkin verkostoitumista edistävien toimintatapojen, työkalujen ja toimintamallien
kehittäminen sekä verkostoitumisen tärkeyden viestiminen maakunnan yrityksille.
Tässä toiminnassa vaaditaan aktiivisuutta kaikilta elinkeinotoimintaa edistäviltä
tahoilta ja myös itse yrityksiltä.

Laadunhallintakyvyn osoittaminen on reunaehto, jotta yritys voi edes tarjota
tuotteitaan tai osaamistaan. Asiakas ei aina edellytä sertifioidun laatujärjestelmän
olemassaoloa, vaan päämies auditoi toimittajan. Tällöin toimittajan on kyettävä
osoittamaan, että yrityksessä on toimiva laadun tuoton ja seurannan varmistava
ohjeisto eli laatujärjestelmä. Maakunnassa on 90-luvulla kehitetty aktiivisesti
yritysten laatujärjestelmiä. Tätä kehitystyötä tulee jatkaa ja sen tärkeyttä korostaa
yrityskehitystoimijoiden aloitteesta.

Uuden ydinvoimayksikön rakentamiseen liittyvänä erityispiirteenä on tarve
dokumentoida työsuoritteiden sisältöön, aikatauluihin sekä materiaaleihin että
laitteisiin liittyvät tiedot. Tämä dokumentointivaatimus ei liity pelkästään
ydinvoimarakentamiseen, vaan koskee kaikkia suuria teollisuusrakentamis-
projekteja. Varsinkin pienempien pk-yritysten ja työntekijöiden taholla valmiuksia
dokumentoinnin hallintaan on kehitettävä ja tiedostettava sen tärkeys.
Dokumentaation hyvä hoitaminen saattaa muodostua kynnykseksi
työtilaisuuksien saamisessa.

Ammatillisen osaamisen päivittäminen on useissa työsuorituksissa tarpeen, kun
tehdään erikoisvaatimusten alaista työtä. Tämä asia korostuu erityisesti
hitsauksessa, jossa monessa kohdassa työntekijältä edellytetään määrätyn
pätevyysluokan suorittamista. Hyväksynnän tulee olla riittävän tuore.
Maakunnassa pitää kiinnittää huomiota ammattimiesten koulutukseen ja
pätevöittämiseen ja tarvittavan osaamisen laajentamiseen.

Ydinvoimayksikkötyömaa tulee olemaan Suomen suurin teollisen rakentamisen
työmaa ja näin ollen se on erityisen suuren huomion kohde. Työturvallisuuden
hoitamista ja toteutumista työmaalla tullaan varmuudella seuraamaan erityisen
tarkasti. Päätoimittajilla tulee myös olemaan omat vaatimuksensa
työturvallisuuden hoitamiselle ja nämä vaatimukset tulee toimittajiksi aikovien
huomioida erityisellä vakavuudella.
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Maakunnassa toteutettujen suurinvestointien onnistumista arvioitaessa on tullut
esiin seuraavia seikkoja, jotka on tarpeen huomioida sekä tilaajan että toimittajan
taholla.

ß Hankintasopimusta sovitttaessa on hyvä varmistaa, että toimittajan
projektinhoitajalla on riittävästi aikaa, resursseja ja valtaa hoitaa projekti
hyvin

ß Pitkässä alihankintaketjussa valvonta voi muodostua ongelmaksi,
ongelmia on ollut laadussa ja raportoinnissa ketjun kauimmassa päässä.

ß Insinööritoimistojen tyyppiset kokonaisuuksien toimittajat, joilla ei ole
omaa tuotantoa, eivät aina kiinnitä riittävästi huomiota laatuun ja
aikataulujen pitävyyteen.

ß Erityinen huomio tulee kiinnittää pintakäsittelyyn. Onnistuneen
pintakäsittelyn perustana on huolellisesti tehty valmistustyö levy- ja
terästyövaiheessa (viisteet, `knööläys´ ja hionta). Hyvä pinnanlaatu on
merkki hyvin tehdystä työstä ja työn vastaanottaja tulee kiinnittämään
siihen erityistä huomiota.

Ydinvoimayksikön rakentamiseen mukaan haluavien yritysten tulee ymmärtää,
että heidän toimittajaksi pääsynsä edellytyksenä on yrityksen toimintaan
kohdistuvien vaatimusten selkeä täyttyminen. Yritysten tulee riittävän ajoissa
kartoittaa omat vahvuutensa ja mahdolliset toiminnan kehittämisalueet sekä
käynnistää vaadittavat kehittämistoimet. Näin ne varmistavat yrityksen toiminnan
ja osaamisen tason riittävyyden ja tilaaja voi vakuuttua siitä, että se saa
haluamansa ja vaatimukset täyttävän tuotteen tai palvelun.

Tämä raportti on muodostettu laajasta uutta ydinvoimayksikköä koskevasta
aineistosta sekä haastatteluista uutta ydinvoimayksikköä suunnittelevien
henkilöiden, ulkomaisten reaktori- ja turbiinitoimittajien ja niiden suomalaisten
edustajien kanssa.


