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Toimiala (miniklusteri) — sähköntuotanto ja jakelu

Toimialan kuvaus

Toimialan miniklusterirakenne on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. Vetovoimaisimmat
segmentit on korostettu kuvan keskiöön.
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Sähköntuotanto ja jakelu

Nykytilan määrittely

Satakunnan alueella toimivien alan yritysten, mukaan lukien valtakunnallisten yritysten
Satakunnassa toimivat yksiköt, liikevaihto on yli 600 miljoonaan euroa ja ne työllistävät yli
1400 henkilöä. Välilliset työllisyysvaikutukset huomioon ottaen luku on kaksin-nelin-
kertainen. Laskelmassa on mukana kolmisenkymmentä yritystä ja yksikköä, joskin
muutaman osalta käytettävissä on ollut vain joko liikevaihto tai henkilömäärä.
Henkilömäärältään yrityksistä suurin osa on joko pieniä tai keskisuuria, joukossa on vain
yksi yli 250 henkeä työllistävä yritys. Liikevaihtoa tarkasteltaessa on havaittavissa
samanlainen tilanne.

Tilastokeskuksen virallisen tilastoinnin mukaan toimialaan liittyvät luvut eriävät yllä
esitetyistä. Muiden toimialojen kanssa yhdenvertaisuuden vuoksi Tilastokeskuksen luvut on
esitetty seuraavassa:

Sähkön tuotanto ja jakelu (code 401)

Yritysten
lukumäärä /
toimipaikkoja

Jako kokoluokkiin (v. 2002)

v. 2001 v. 2002
Yli 50
henkeä

Yli 100
henkeä

Yli 250
henkeä Alle 10 M€ Yli 10 M€ Yli 20 M€

69 69 4 0 1 61 3 5

Työllisten määrä Tuotannon määrä
v. 1999 v. 2000 v. 1999 v. 2000

1138 henkeä 1095 henkeä 466,3 M€ 467,0 M€



S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 4 (13) 3 3 2003

Keskeiset yritykset segmentoituina liikeidean mukaan

Yritys Liikeidea (tuotteet/palvelut)
Fortum Power and Heat Oy, Meri-Pori Energian tuotanto

Graninge Energia Oy Energian tuotanto

Länsi-Suomen Voima Oy Energian tuotanto

Porin Lämpövoima Oy Energian tuotanto

PVO-Lämpövoima Oy Energian tuotanto

Suomen Hyötytuuli Oy Energian tuotanto

Teollisuuden Voima Oy Energian tuotanto

UPM-Kymmene Oyj Rauma, voimalaitos Energian tuotanto

Fortum Markets Oy Energian myynti/jakelu

Kokemäen Sähkö Oy Energian myynti/jakelu

Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Energian myynti/jakelu, myös tuotantoa

Lammaisten Energia Oy Energian myynti/jakelu

Lankosken Energia Oy Energian myynti/jakelu, myös tuotantoa

Paneliankosken Voima Oy Energian myynti/jakelu, myös tuotantoa

Pori Energia Energian myynti/jakelu, myös tuotantoa

Rauman Energia Oy Energian myynti/jakelu, myös tuotantoa

Satapirkan Sähkö Oy Energian myynti/jakelu, myös tuotantoa, palveluja
osakasyhtiöille

Vakka-Suomen Voima Oy Energian myynti/jakelu, myös tuotantoa

Vatajankosken Sähkö Oy Energian myynti/jakelu, myös tuotantoa

Empower Oy Energianhallinta Tasehallinnan, energiakaupan, sähkön myynnin
sekä jakelun palvelut

Empower Oy Käynnissäpito Voimalaitosten käynnissäpitopalvelut

Empower Oy Verkkopalvelut Sähkö- ja televerkkojen suunnittelu, rakentaminen,
kunnossapito

Fincopower Oy Verkkoliiketoimintapalvelut asiakkaille

Fingrid Oyj Kantaverkkopalvelut

Fortum Service Oy Käyttö- ja kunnossapitopalvelut

PVO-Pool Oy Käyttökeskuspalvelut ja sähkökauppa

PVO-VesivoimaOy Vesivoiman käytön ja kunnossapidon palvelut

Satavakka Oy Resurssitarjonta osakkaille, siirtopalvelut

Posiva Oy Käytetyn polttoaineen loppusijoitus

TVO Nuclear Services Oy Ydinvoimaosaamisen markkinointi
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Toimialan kuvaus – Suomessa

Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat avautuneet ja kytkeytyneet Keski-
Eurooppaan Tanskan liityttyä yhteispohjoismaiseen markkina-alueeseen.
Pohjoismaisen Nord Pool -sähköpörssin kautta käytävä kauppa on kasvanut
vuosittain ja v. 2002 suomalaistoimijoiden 14,9 miljardin kilowattitunnin Elspot-
kauppa kattoi noin 18 prosenttia Suomen sähkön kulutuksesta.

Pohjoismaisille sähkömarkkinoille on ominaista suuri vesivoiman osuus ja
sitä kautta markkinasähkön hinta on voimakkaasti riippuvainen pohjoismaiden
vesitilanteesta.

Sähkön käyttö Suomessa vuonna 2002 oli 83,9 terawattituntia. Käytöstä
teollisuuden osuus oli 53 %, kotitalouksien ja palveluiden 34 %, sekä
maatalouden ja julkisen sektorin 10 %. Siirto- ja jakeluhäviöiden osuus oli noin
3 %. Viime vuosina kulutuksen kasvu on ollut 2 - 3 prosentin luokkaa.

Sähkön hankinnasta vuonna 2002 sähkön ja lämmön yhteistuotanto kattoi
32 %, ydinvoima lähes 26 %, vesivoima vajaat 13 % sekä hiili ja muu tavan-
omainen lauhdutusvoima runsaat 15 %. Nettotuonnin osuus oli yli 14 %.
Tuulivoiman osuus oli alle 0,1 %.

Toimiala työllistää Suomessa n. 15 000 henkilöä (lähde: Sähkö ja kaukolämpö
2000), välilliset vaikutukset huomioiden määrä on moninkertainen. Kun otetaan
huomioon edullisen sähkön merkitys energiavaltaiselle teollisuudelle, vaikutus
on vielä tätäkin suurempi. Alan suoranaisesti työllistyvän henkilöstön määrä
on laskenut 1990-luvulla noin neljänneksellä. Henkilöstön keski-ikä on n. 45
vuotta ja se on edelleen kasvussa.

Toimialan kuvaus – Satakunnassa

Satakunnan alueella oleva sähkön tuotantokapasiteetti (18 TWh) on
merkittävästi alueen kulutusta (6 TWh) suurempi, joten Satakunta on sähkön
nettoviejä. Satakunnassa on mm. kaksi ydinvoimalaitosyksikköä, kaksi
perusvoimatuotantoon tarkoitettua hiilivoimalaitosta, vesivoimalaitoksia sekä
lukuisa määrä pienvoimalaitoksia. Yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa on
paitsi taajamien kaukolämpölaitoksissa myös puunjalostus- ja
metsäteollisuudessa.

Satakunnan sähkön hankinnasta vuonna 2001 ydinvoiman osuus oli 78 %,
vesivoiman 3 %, kivihiilen 14 %, turpeen 1 %, puun 4 %, öljyn 0,4 % ja
tuulivoiman 0,05 %. Sähkön kulutuksesta teollisuuden osuus oli 75 %, koti-
talouksien 14 %, palvelujen 5 %, julkisen kulutuksen 3 % ja maatalouden 3 %.

Satakuntaan on suunnitteilla maailman toistaiseksi ainoa käytetyn
ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos. Tarvittavasta tutkimus-, kehitys- ja
suunnittelutyöstä sekä myöhemmin laitoksen rakentamisesta ja käytöstä
vastaava yhtiö, Posiva Oy, toimii jo tällä hetkellä Satakunnassa.
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Trendit ja vaikuttavat tekijät

Yleiset trendit

1. Suomen energiapolitiikassa panostetaan jatkossa omavaraisuuteen,
monipuolisuuteen, ilmastoystävällisyyteen ja edulliseen
tuotantorakenteeseen.

2. Suomen sähkönkulutus jatkaa kasvuaan vähintään 1,5 % vuosittain
(vuoteen 2015).

3. Vuonna 2010 Suomen sähkönkulutuksen on arvioitu olevan
- 89,8 TWh, Kansallinen ilmastostrategia (kasvu 10 % vuodesta 2001)
- 92,5 TWh, Sähkömarkkinat 2015, Finergy (13,4 %)

4. KTM:n Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelmalla pyritään uusiutuvien
energialähteiden energia saamaan kilpailukykyiseksi avoimilla markkinoilla.

5. Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman työllisyysvaikutukset
Satakunnassa arvioidaan olevan maksimissaan 100 työpaikkaa.

6. Uusi ydinvoimalaitosyksikkö on suunniteltu rakennettavaksi Loviisaan tai
Eurajoelle 2010-luvun loppuun mennessä. Valmius uuden yksikön
toimittajasta, koosta ja sijoituspaikasta tehtävälle päätökselle saavutetaan
vuoden 2003 loppuun mennessä.

7. Satakunnan sähköntuotantokapasiteetti on jatkossakin monipuolista,
ympäristöystävällistä ja uudenaikaista.

8. Maakaasuputkea ei tule Satakuntaan vuoteen 2010 mennessä.

9. Vesivoiman osalta Satakunnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

10.Tuulivoimapuiston rakentamiselle Tahkoluodon edustalle on hyvät
edellytykset. Tuulivoiman kokonaispotentiaali on 100 MW, vuoteen 2005
mennessä on mahdollista rakentaa tuulivoimaa n. 45 MW.

11.Jätteen energiakäyttö tulee lisääntymään tarkastelujakson loppupuolella.
Satakunnassa tämä edellyttää keskitettyä ratkaisua. Energiajätteen
energiasisällön arvioidaan Satakunnassa olevan 500 - 1000 GWh/vuosi.

12.Turpeen energiakäyttö pysyy vähintään samana kuin tällä hetkellä.

13.EU:n komission ehdotuksen mukaan päästökauppa alkaisi vuonna 2005.
Käytännön ongelmien vuoksi päästökaupan alku siirtynee, mutta otettaneen
käyttöön ennen vuotta 2010.
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14.Teollisuuden ja energiayhtiöiden yhteishankkeita energiantuotannossa
tapahtunee Satakunnassa.

15.Kivihiilen käytölle mahdollisesti kohdistetuilla ohjaustoimenpiteillä voi olla
vaikutuksia tarkastelujakson loppupuolella.

16.Puun energiakäytön kasvulle on edellytyksiä uusien käsittely- ja
keruumenetelmien ja uudistettavien voimalaitosten myötä. Toisaalta puun
saatavuus saattaa rajoittaa kehitystä.

17.Mikäli uusi ydinvoimalaitosyksikkö tulee Olkiluotoon, seuraa siitä
400 kV -kantaverkon vahvistuksia maakunnassa.

18.Suomen ja Ruotsin välisen tasasähköyhteyden siirtokapasiteetin
kaksinkertaistaminen on mahdollinen riippuen sähkömarkkinoiden ja
siirtotarpeen kehittymisestä.

19.Sähkönjakeluyhtiöiden verkottuminen jatkuu.

20.Polttoaineiden ja energiajätteiden kaasutuksessa on tapahtunut
teknologiakehitystä, mutta vaikutusta on vaikea tässä vaiheessa arvioida.
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Roadmap — sähkön tuotanto ja jakelu

1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000- ja 2010-luku

Sähkönkulutus 1975 = 30 TWh 1985 = 52 TWh 1995 = 68 TWh 2005 = 90 TWh (ennuste)

Tuotanto

• Vesivoiman rakentaminen
loppuun

• Öljylauhdelaitosten
rakentaminen ja öljykriisi

• Hiilivoiman rakentaminen
• Ydinvoiman käyttöönotto

• Ydinvoimatuotannon
vakiintuminen

• Teollisuuden ja yhdyskuntien
yhteistuotannon rakentaminen

• Energiaturpeen käyttöönotto

• Teollisuuden CHP*-laitosten uudistaminen ja
kapasiteetin laajentaminen

• Ydinvoiman modernisointi ja tehonkorotukset
• Ensimmäiset tuulivoimalat

• CHP-Bio* laitokset ja metsätähteen
suurimittakaavainen käyttö

• Tuulivoiman rakentamisen jatkuminen
• Ydinvoiman lisärakentaminen
• Fossiilisten polttoaineiden käytön

ohjaustoimenpiteet

Järjestelmä-
palvelut

• Y-75-
yhteiskäyttöjärjestelmä

• STYV-84-
yhteiskäyttöjärjestelmä

• Teollisuuden varatehopooli

• Yhteiskäyttöjärjestelmän kieltäminen ja
osapuolten omat varatehopoolit

• Tasevastuun käsite
• Järjestelmävastuun käsite
• Kaasuturbiinit kantaverkolle

• Häiriö-, taajuudensäätö- ja nopean
reservin markkinat

• Kapasiteetin riittävyyteen varautu-minen
yhteispohjoismaisella järjestelyllä

Sähkön siirto

• Viisi itsenäistä
verkkoyhtiötä (IVO, PVO,
Nokia, ESV ja EPV)

• Ulkomaanyhteydet täysin
IVO:n hallinnassa

• Teollisuuden kanta-
verkkoyhtiön perustaminen

• Ulkomaanyhteyksien
vahvistaminen, edelleen
IVO:n hallinnassa

• Teollisuus saa sähkön
tuontiluvan

• Alueverkkojen muodostuminen
• Yhden kantaverkkoyhtiön perustaminen ja sen

asettaminen järjestelmävastuuseen
• Pistetariffin käyttöönotto
• Rajasiirtojen vapautuminen

• Suunnitelmia yhteisestä pohjoismaisesta
kantaverkkoyhtiöstä

• Pohjoismaisen kantaverkon ja rajajohtojen
vahvistaminen

• ETSOn* ohjaava rooli
• Rajasiirtojen vapautuminen Euroopan

laajuisesti

Sähkömarkkinat

• Pitkät ostosopimukset
• Osuusvoimayhtiöt
• Tuottajien ja osuusvoima-

yhtiöiden kahdenkeskiset
tilapäiskaupat

• Korvauskaupat

• Kahdenvälistä
tilapäiskauppaa vähäisessä
määrin

• Osuusvoimayhtiöiden
keskittyminen

• Johdannaismarkkinoiden synty
• Sähkökauppayhtiöt ja -meklarit
• Yhteispohjoismaiset sähkömarkkinat
• Sähkömarkkinalaki
• Tase- ja säätösähkömarkkinat
• Siirron eriyttäminen tuotannosta ja myynnistä

• Maakaasumarkkinat
• Yhteiseurooppalaiset sähkömarkkinat
• Erikoistuneet myyntiyhtiöt
• Erilliset jakelu- ja markkinayhtiöt

Energiapolitiikka

• Öljykriisin vaikutukset ja
ylilyönnit

• Valtionyhtiöiden määräävä
asema

• ”Sähkövoimahuolto”-ajattelu
• Voimapoolin toiminta kriisien

varalta

• Sähkömarkkinoiden vapautuminen
• Viranomaisvalvonnan tuntuva lisääntyminen

energia-alalla:
- Sähkömarkkinavirasto
- Kilpailuvirasto

• Valtion ja EU:n ohjaus lisääntyy
lainsäädännön kautta:
- sähkömarkkinadirektiivi
- CHP*- ja RES*-direktiivit
- Suurten polttolaitosten direktiivi

Ympäristö

• Koskiensuojelulaki
• Ilmansuojelulaki
• Vihreä liike

• Rikin- ja typenpoistoinvestoinnit
• YVA-laki
• ISO 14001 sertifioinnit
• Yhteistuotannon suosiminen
• Yhteiskuntavastuun mukaantulo

• Sertifikaatti- ja päästökauppa
• Kioton pöytäkirjan soveltaminen
• Sivutuotteiden hyötykäyttö
• Ympäristön huomioiminen osana

jokapäiväistä toimintaa
* CHP = Combined Heat and Power, ETSO = European Transmission System Operators, RES = Renewable Energy Resources
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SWOT-analyysi (sähköntuotanto ja jakelu)

Työryhmä on määrittänyt toimialan keskeiset vaikuttavat tekijät SWOT-analyysin avulla
alla olevaan koosteeseen. Tästä ne on edelleen työstetty seuraavan sivun dynaamiseen
SWOT:iin.

Vahvuudet Heikkoudet
• monipuolinen tuotantorakenne
• käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus

Eurajoella
• valmiudet ydinvoiman lisärakentamiseen

Olkiluodossa
• ympäristöystävällistä tuotantoa alueella
• luontaiset edellytykset tuulivoiman

hyödyntämiseen
• maan paras syväsatama hiilen

käsittelyyn

• jakeluyritysten koko ja kilpailukyky
• ikääntyvä henkilöstö
• strategisesti ja verkkoteknisesti

keskittynyt tuotanto
• tiedon puute alan työpaikkojen

monipuolisuudesta (ei ole pelkästään
insinöörejä)

• puolison työllistyminen alueelle tulevien,
uusien resurssien osalta

• liikenneyhteydet (erityisesti
pääkaupunkisuunta)

• energia-alan korkeakoulutuksen
puuttuminen alueelta

Mahdollisuudet Uhat
• FIN5 rakennetaan Olkiluotoon
• valmius tuulivoiman lisärakentamiseen
• jätepolttoaineen lisäkäyttö
• alan osaamisen markkinointi
• jakeluyritysten edelleen verkottuminen
• alan imago paranemassa
• periaatepäätös lisäydinvoiman

rakentamisesta vaikuttaa alan
kiinnostavuuteen

• Kantaverkon ja Suomi-Ruotsi-
siirtoyhteyden vahvistaminen (Fenno-
Scan-linkki)

• nykyinen kaavoitettu maa-alue
lisäydinvoiman merkittävään
rakentamiseen ja siihen liittyvä omistus

• energiaverotuksen muutokset
• FIN5 ei rakenneta Olkiluotoon
• kivihiilen käyttörajoitukset
• alueellisten vaikutusmahdollisuuksien

väheneminen yritysostojen kautta
• alan imago heikkenee
• koulutetun henkilöstön saanti
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Toiminnan keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet
— dynaaminen SWOT

SWOT-analyysin pohjalta on valittu toimialan strategisen kehittymisen
kannalta keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet:

Vahvuudet Heikkoudet
• monipuolinen

tuotantorakenne
• käytetyn

ydinpolttoaineen
loppusijoitus
Eurajoella

• valmiudet ydinvoiman
lisärakentamiseen
Olkiluodossa

• ympäristöystävällistä
tuotantoa alueella

• luontaiset edellytykset
tuulivoiman
hyödyntämiseen

• maan paras
syväsatama

• jakeluyritysten koko ja
kilpailukyky

• ikääntyvä henkilöstö
• strategisesti ja

verkkoteknisesti
keskittynyt tuotanto

• tiedon puute alan
työpaikkojen
monipuolisuudesta
(ei ole pelkästään
insinöörejä)

• puolison työllistyminen
alueelle tulevien,
uusien resurssien
osalta

• liikenneyhteydet
(erityisesti
pääkaupunkisuunta)

• energia-alan
korkeakoulutuksen
puuttuminen alueelta

Mahdollisuudet Uhat
• FIN5 rakennetaan

Olkiluotoon
• valmius tuulivoiman

lisärakentamiseen
• alan osaamisen

markkinointi
• jakeluyritysten

edelleen
verkottuminen

• alan imago
paranemassa

• periaatepäätös
vaikuttaa alan
kiinnostavuuteen

• Kantaverkon ja
Suomi-Ruotsi-
siirtoyhteyden
vahvistaminen
(Fenno-Scan-linkki)

• nykyinen kaavoitettu
maa-alue lisäydin-
voiman merkittävään
rakentamiseen ja
siihen liittyvä omistus

• energiaverotuksen
muutokset

• FIN5 ei rakenneta
Olkiluotoon

• kivihiilen
käyttörajoitukset

• alueellisten
vaikutusmahdollisuuks
ien väheneminen
yritysostojen kautta

• alan imago heikkenee
• koulutetun henkilöstön

saanti

HYÖDYNNÄ
1.Alan imagon

paranemista
2.Jakeluyritysten

verkottumista
3.Kantaverkon

vahvistamista
4.Syväsatamaa
5.Olkiluodon ja

Tahkoluodon
olemassa olevaa
infrastruktuuria

KEHITÄ
1. Jakeluyritysten

kilpailukykyä
2. Henkilöstön

ikäjakautumaa
- osaamisen säilyminen

(kokeneet mukana)
- osaamisen siirtyminen

(nuoria lisää)

- uudet ideat (nuoria
mukaan)

3. Alan koulutusta
(erityisesti
yliopistotaso)

4. Tietämystä alan
monipuolisista
työpaikoista

5. Pori-Rauma-
Turku-yhteyksien
parantaminen

6. Teollisuuden
yhteistyönä
kopteriyhteys
Satakunnasta
Helsinkiin

VAHVISTA
1. Monipuolista

tuotanto-
rakennetta

2. Energian-
tuotannon
ympäristö-
ystävällisyyttä

3. Ydinvoiman
lisärakentamista

VARAUDU
1. FIN5:n

rakentamiseen
Loviisaan

2. Energia-
verotuksen
muutoksiin

3. Koulutetun
henkilöstön
palkkaamisen
vaikeuteen
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Satakunnan visio 2010 — sähköntuotanto ja jakelu

1. Toimialan kehittyminen:

v. 2002 v. 2010
Yritysten lukumäärä 69

(Tilastokeskus)

Voi kasvaa yhteisyritysten
ansiosta, ei kuitenkaan

merkittävästi Æ n. 70

a) ydinvoima
ei sijoitu
Olkiluotoon

b) ydinvoima
sijoittuu
Olkiluotoon

Työllisten lukumäärä Kokonaisluku
(v. 2000)1400

1400 n. 1800

- Työllisten määrä kehittyy positiivisesti Posiva Oy:n ja muiden siirtyvien
toimintojen myötä, mutta pienenee vastaavalla määrällä lisääntyvän
rationalisoinnin myötä.

- Jos uusi ydinvoimalaitos tehdään Olkiluotoon, TVO:n henkilöstö-
vahvuus lisääntyy n. 150 hengellä.

- Lisäksi uusiutuvien energialähteiden investointien myötä ja toimialan
muissa toiminnoissa (kuten kunnossapito, vuosihuollot sekä käytetyn
ydinpolttoaineen huolto) henkilöstön arvioidaan kasvavan yhteensä n.
150 - 200 hengellä. Henkilöstömäärä kasvaa näin muodoin yhteensä
300 - 350 henkilöllä.

- Investointivaiheen työllistämisvaikutus on 24 000 henkilötyövuotta,
josta Satakunnan työllisyysvaikutukseksi on arvioitu 2700 - 5100
henkilötyövuotta.

2. Suomen viides ydinvoimalaitosyksikkö rakennetaan Olkiluotoon. Hankkeen
suorat ja välilliset työllistämisvaikutukset ovat käytön aikana 800 - 1000
henkilöä vuodessa. Hankkeen toteutuminen lisää alan kiinnostavuutta
Satakunnassa ja osaltaan varmistaa osaamisen säilymisen maakunnassa.

3. Satakunnassa harjoitetaan vuonna 2010 edelleen monipuolista,
kilpailukykyistä ja ympäristöystävällistä energiantuotantoa, joka pystyy
kilpailemaan avoimilla sähkömarkkinoilla.

4. Olkiluodon nykyiset ydinvoimalaitosyksiköt tuottavat edelleen sähköä
luotettavasti ja turvallisesti.

5. Meri-Porin ja Tahkoluodon hiilivoimalaitokset ovat käytössä.

6. Valtakunnan tason tukitoimet uusiutuvien energialähteiden käytön
edistämiseksi vaikuttavat myös Satakunnassa: tuulivoimakapasiteettia
lisätään, energiapuun, turpeen, biokaasun ja jätepolttoaineen
hyödyntäminen sähköntuotannossa on lisääntynyt.
Meri-Porissa ja muilla energiantuotantopaikoilla on tuulivoimayksiköitä.
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7. Jos Suomen viidettä ydinvoimalaitosyksikköä ei rakenneta Olkiluotoon
vaan Loviisaan, alan kehityksen turvaamiseksi ja osaamisen
säilyttämiseksi myös Satakunnassa Suomen kuudennen
ydinvoimalaitosyksikön rakentamisen valmistelut ovat käynnissä ja vuonna
2010 on valmiudet hakea periaatepäätöstä voimalaitosyksikön
rakentamiselle Olkiluotoon.

8. Tuottavuuden kasvattamiseen toimialalla on edelleen paineita ja se
tapahtuu vähitellen.

9. Kantaverkon osalta on tapahtunut pohjoismaista integroitumista.

10.Sähkönjakelun ja siihen liittyvien toimijoiden osalta keskittyminen ja muut
yhteistyömuodot ovat edenneet.

11.Asiakkaat varmistavat partnerisopimuksin merkittävimmän osan
sähkön/energian saantitarpeestaan. Osin myös uudet sähkökaupan
tuotteet ja sopimusrakenteet ovat käytössä.

12.Jätteenpolton osalta sekä kaasutus- että massapolttomenetelmät ovat
käytössä ja ne ovat kehittyneet merkittävästi. Raaka-aineen
hankintateknologiat ovat kehittyneet metsätähteiden ja puunkäsittelyn
osalta sekä myös logistiikan puolella.

13.Kansainvälisyys on lisääntynyt. Kansainväliset päätökset ja toimenpiteet
ml. EU-direktiivit vaikuttavat toimintaan. Vaikutusta on vielä vaikea
konkretisoida.

14. Investointien osalta kansainvälisen rahoituksen ehkä myös pääoman rooli
ja merkitys ovat kasvaneet. Siihen liittyvä rahoitusosaamisen tarve kasvaa
tarkastelujaksolla. Uusiutuvan energiatuotannon tukeminen on lisääntynyt
ja muodostaa oleellisen osan siihen liittyvistä investoinneista.

15. Investointihankkeiden osalta projektiosaamisen tarve on muodostunut
keskeiseksi.

Toimenpide-ehdotukset ja suositukset

1. Yliopistokeskuksen kehittäminen opintosuunniltaan siten, että
energiatuotannon yliopistotason osaajien tarve varmistetaan. Nykyisin
ollaan lähes kokonaan muualla maassa toimivien teknillisten yliopistojen
varassa.

2. Automaatio-osaamisen (ensisijaisesti nykyaikaisen prosessiautomaation)
varmistaminen lähinnä SAMK:n koulutustoiminnan avulla. Voimalaitoksilla
on tähän jatkuvia tarpeita. Tarve on myös sähkönsiirron alueella.
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3. Kulkuyhteyksien parantaminen Helsinkiin ja Keski-Eurooppaan

4. Osaajatarpeen varmistamiseksi Satakunnan ulkopuolisten rekrytointien
osalta on hyvä tehdä pysyvä erityisjärjestely, jolla puolisoiden työpaikkoja
ja työllistymismahdollisuuksia haetaan konkreettisilla toimenpiteillä yksilö-
kohtaisesti. Järjestely olisi organisoitava ja resursoitava (TE-keskus?).

5. Kaasuputkiyhteys Norjaan eli ”Keski-Pohjolan maakaasuputki”
-selvitystyötä jatketaan ja pidetään pitkän tähtäimen vision osana.
Keskeistä on arvioida sen vaikutus Suomelle sekä Satakunnalle erityisesti,
jos putki liitetään Venäjän putkivaihtoehtoihin.

6. Julkisen sektorin toimenpiteiden ja panosten tulisi kohdistua
- tunnettuuden
- positiivisen imagon
- hyvien referenssien

edistämiseen ja julki tuomiseen. Toimenpiteitä vaaditaan sisäisen
”pessimismin” kääntämiseksi positiiviseen tulevaisuuden kuvaan.

Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus:

Hyödynnetään Posiva Oy:n kasvua ja toimitaan aktiivisesti toimialan keskittä-
misestä johtuvien yritysmahdollisuuksien saamiseksi Satakuntaan. Olkiluoto-
päätös on keskeisin haaste ja vaatii aktiivisuutta alueen toimijoilta. Alan
koosta johtuen osaajien koulutusta olisi saatava alueelle.


