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Työssä vertaillaan eri sähköntuotantovaihtoehtojen taloudellista kannattavuutta. 
Kannattavuusvertailu suoritetaan pelkkää sähköä tuottaville voimalaitoksille. Sähkön ja 
lämmön yhteistuotannon lisärakentaminen tulee kattamaan tietyn osuuden 
lähitulevaisuuden sähkön hankinnan vajeesta, mutta sen lisäksi tarvitaan myös uutta 
lauhdetuotantokapasiteettia. 
 
Tutkittavat voimalaitostyypit ovat: ydinvoimalaitos, maakaasukombilauhdevoimalaitos, 
kivihiililauhdevoimalaitos, turvelauhdevoimalaitos, puulauhdevoimalaitos ja 
tuulivoimala. 
 
Kannattavuustarkastelu suoritetaan annuiteettimenetelmällä käyttäen 5 % reaalikorkoa ja 
tammikuun 2008 hintatasoa. Laskelmien perusteella 8000 tunnin huipunkäyttöajalla 
ydinsähkön tuotantokustannus olisi 35,0 € /MWh, kaasusähkön 59,2 €/MWh ja 
hiilisähkön 64,4 €/MWh, kun hiilidioksidipäästöoikeuden hintana käytetään 23 €/t. Ilman 
päästökauppaa kaasusähkön hinta on 51,2 €/MWh ja hiilisähkön 45,7 €/MWh ydinsähkön 
hinnan pysyessä ennallaan.  
 
Herkkyystarkastelun tulosten perusteella ydinvoiman kilpailukyky korostuu muihin 
tarkasteltuihin tuotantomuotoihin verrattuna. Ydinpolttoaineen suurellakaan hinnan 
muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta ydinsähkön tuotantokustannukseen, kun taas 
maakaasusähkö on erittäin riippuvainen polttoaineen hinnasta. Myös päästöoikeuden 
hinnan kasvu lisää merkittävästi ydinvoiman kilpailukykyä kaasu- ja hiilisähköön 
verrattuna. 
 
Ydinvoimainvestoinnin kannattavuutta ja takaisinmaksua tarkastellaan myös yksinään 
siten, että investoinnilla saavutettavien tuottojen laskennassa käytetään useita eri sähkön 
markkinahintoja. Investoinnin kannattavuus on erittäin hyvä, kun sähkön markkinahinta 
on 50 €/MWh tai suurempi.   
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ABSTRACT 
 
Authors: Risto Tarjanne, Aija Kivistö 
Subject: Comparison of electricity generation costs  
Year: 2008 
Location: Lappeenranta 
 
 
Research Report, Lappeenranta University of technology 
24 pages, 12 figures and 4 tables 
 
 
Keywords: nuclear power, power plants, competitiveness, electricity generation costs 
 
The economical competitiveness of various power plant alternatives is compared. The 
comparison comprises merely electricity producing power plants. Combined heat and 
power (CHP) producing power will cover part of the future power deficit in Finland, but 
also condensing power plants for base load production will be needed.  
 
The following types of power plants are studied: nuclear power plant, combined cycle gas 
turbine plant, coal-fired condensing power plant, peat-fired condensing power plant, 
wood-fired condensing power plant and wind power plant. 
 
The calculations are carried out by using the annuity method with a real interest rate of 5 
% per annum and with a fixed price level as of January 2008. With the annual peak load 
utilization time of 8000 hours (corresponding to a load factor of 91,3 %) the production 
costs would be for nuclear electricity  35,0 €/MWh, for gas based electricity 59,2 €/MWh 
and for coal based electricity 64,4 €/MWh, when using a price of 23 €/tonCO2 for the 
carbon dioxide emission trading. Without emission trading the production cost of gas 
electricity is 51,2 €/MWh and that of coal electricity 45,7 €/MWh and nuclear remains 
the same (35,0 €/MWh) 
 
In order to study the impact of changes in the input data, a sensitivity analysis has been 
carried out. It reveals that the advantage of the nuclear power is quite clear. E.g. the 
nuclear electricity is rather insensitive to the changes of nuclear fuel price, whereas for 
natural gas alternative the rising trend of gas price causes the greatest risk. Furthermore, 
increase of emission trading price improves the competitiveness of the nuclear 
alternative. 
 
The competitiveness and payback of the nuclear power investment is studied also as such 
by using various electricity market prices for determining the revenues generated by the 
investment. The profitability of the investment is excellent, if the market price of 
electricity is 50 €/MWh or more. 
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1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 
Eri voimalaitosvaihtoehtojen sähköntuotantokustannusten vertailu muodostaa pohjan 
uusien voimalaitosinvestointien valmistelulle ja päätöksenteolle. Tässä työssä suoritetaan 
kannattavuusvertailu Suomessa kysymykseen tulevien pelkkää sähköä tuottavien 
voimalaitosten kesken. Tehtävänä on hakea edullisinta vaihtoehtoa perusvoiman 
lisätuotannolle. Sähköä ja lämpöä tuottavia (CHP) laitoksia ei ole otettu mukaan 
tarkasteluun, koska niiden tuotantokustannusten jako sähkön ja lämmön osalle voidaan 
tehdä monella vaihtoehtoisella tavalla. Hyvissä kohteissa CHP-laitokset ovat kannattavia, 
mutta uusien käyttökohteiden kokonaispotentiaali on rajallinen. Sähkön ja lämmön 
yhteistuotannon lisärakentaminen tulee kattamaan tietyn osuuden lähitulevaisuuden 
sähkön hankinnan vajeesta, mutta sen lisäksi tarvitaan myös uutta 
lauhdetuotantokapasiteettia. 
 
Tutkittavat voimalaitostyypit ovat: 

- ydinvoimalaitos 
- maakaasukombilauhdevoimalaitos 
- kivihiililauhdevoimalaitos 
- turvelauhdevoimalaitos 
- puulauhdevoimalaitos 
- tuulivoimala 

 
Kaikki laitokset ovat nykyteknologian mukaisia voimalaitoksia ja niiden koot on valittu 
niin suuriksi, että suuren yksikkökoon kustannuksia alentava skaalaetu tulee 
mahdollisimman hyvin hyödynnetyksi. Turve- ja puuvoimalaitoksilla polttoaineen 
hankinta muodostaa rajoituksen voimalaitoksen suuruudelle. Polttoaine on hankittava 
noin 100 km säteellä voimalaitoksesta, jottei polttoaineen kuljetuskustannus nosta 
merkittävästi polttoaineen hintaa. 
 
Fossiilisia polttoaineita ja turvetta polttavat voimalaitokset tuottavat hiilidioksidia, minkä 
päästöjä on rajoitettava Suomen energiapolitiikan mukaisesti. Kasvihuonekaasupäästöjen 
rajoituksen vaikutus voimalaitosvalintoihin tulee esiin laskennassa käytettävän 
päästöoikeuden hinnan kautta.  
 
Ydinvoimainvestoinnin kannattavuutta ja takaisinmaksua tarkastellaan myös yksinään 
siten, että investoinnilla saavutettavien tuottojen laskennassa käytetään useita eri sähkön 
markkinahintoja. 
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2 LÄHTÖTIEDOT 
 
Voimalaitosrakentamisen hintataso on noussut viime vuosina merkittävästi. Hintatason 
nousua selittää rakennuskustannusten, metallien (teräs, kupari ja alumiini) ja 
voimalaitoskomponenttien hinnan nousu sekä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino 
voimalaitosrakentamisen markkinoilla. Myös polttoaineiden hinnat ovat olleet viime 
vuosina melko voimakkaassa nousussa. Yleinen kustannustason nousu nostaa käyttö- ja 
kunnossapitokustannuksia.  
 
Laskelmissa on käytetty tammikuun 2008 hintatasoa. Investointikustannukset ovat 
arvonlisäverottomia ja ne sisältävät myös rakennusaikaiset korot ja omistajan kaikki 
kustannukset. Voimalaitoksen investointikustannus on siten turnkey-periaatteella 
toimitetun voimalaitoksen täysimääräinen hinta laitoksen kaupallisen käytön 
alkuhetkellä. Ydinvoimalaitokselle on käytetty kuuden vuoden rakennusaikaa ja muille 
laitoksille lyhyempiä aikoja. Kunkin voimalaitoksen sähköntuotannon hyötysuhde 
ilmaistaan vuosihyötysuhteena, millä tarkoitetaan koko vuoden keskimääräistä 
hyötysuhdetta. Laskelmissa ei ole otettu huomioon puu- ja tuulilaitosten valtiovallalta 
mahdollisesti saatavia tukia (mm. investointituki). 
 
Ydinvoimalaitos on kevytvesireaktorivoimalaitos (painevesireaktori, PWR tai 
kiehutusvesireaktori, BWR). Laitoksen tehoksi on valittu 1500 MW, mikä edustaa 
suurimpien tarjolla olevien ydinvoimalaitosten kokoluokkaa, jolloin laskelmissa 
käytettävä tehoyksikköä kohti laskettu investointikustannus (euroa per kilowatti, €/kW) 
sisältää skaalaedun täysimääräisenä. Ydinpolttoaineen alkulataus on mukana ydin-
voimalaitoksen investointikustannuksessa. Tässä laskelmassa ydinvoimalaitoksen 
investointi on määritelty sen mukaisesti, että laitos rakennettaisiin uuteen 
sijoituspaikkaan. Laitoksen investointikustannus rakennusaikaisine korkoineen on 4,125 
miljardia euroa (2750 €/kW). 
 
Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoistokustannus ja käytetyn ydinpolttoaineen käsittely- ja 
loppusijoituskustannus sisältyvät ydinvoimalaitoksen käyttökustannuksiin 
ydinjäterahastomaksun muodossa. Näiden osuus on noin neljännes käyttö- ja 
kunnossapitokustannuksista. Myös laitoksen ylläpitoinvestoinnit sisältyvät käyttö- ja 
kunnossapitokustannuksiin. Ydinvoimalaitoksen hyötysuhteena käytetään 37 %. 
 
Kaasukombilaitos oletetaan rakennettavan nykyisen kaasuverkon läheisyyteen, jolloin 
liittymismaksu kaasuverkkoon ei vaikuta merkittävästi investointikustannuksiin. 
Kaasukombilauhdelaitos koostuu yhdestä kaasuturbiinista, jätelämpökattilasta ja 
höyryturbiinista. Sähköteholtaan laitos on 400 MW. Kaasu- ja höyryturbiinin 
kombikytkentä ja kaasuturbiinien kehittynyt tekniikka mahdollistavat korkean 
sähköntuotannon hyötysuhteen. Tässä tarkastelussa kaasukombivoimalaitoksen 
hyötysuhteena käytetään arvoa 58 %. Laitoksen investointikustannus on 280 miljoonaa 
euroa (700 €/kW). 
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Hiilivoimalaitos on teholtaan 500 MW ja se perustuu pölypolttotekniikkaan. Rannikolle 
sijoitettava laitos on varustettu tarpeellisilla rikin- ja typenpoistolaitteilla ja sen 
hyötysuhde on 42 %. Laitoksen pääoman tarve on 650 miljoonaa euroa (1300 €/kW). 
 
Turvelaitos perustuu leijukerrostekniikkaan. Turvevoimalaitoksen teho on 150 MW ja 
vuosihyötysuhde 40 %. Laitoksen investointi olisi 225 miljoonaa euroa (1500 €/kW). 
 
Nykyisin puuta käytetään Suomessa voimalaitospolttoaineena vain yhdistetyn sähkön ja 
lämmön tuotannon (CHP) voimalaitoksissa. Metsäntähdehake (eli metsähake) on 
edullisin tarjolla oleva puupolttoaine ja se soveltuu parhaiten seospolttoaineeksi 
jyrsinturpeen kanssa. Pelkkää sähköä tuottavia voimalaitoksia ei ole nykyisin käytössä 
Suomessa, koska niiden sähköntuotantokustannus olisi muita vaihtoehtoja ja sähkön 
markkinahintaa korkeampi. Tämän johdosta Suomen markkinoille ei ole kehitetty 
optimaalista pelkkää sähköä tuottavaa voimalaitostyyppiä. Tarjolla olevat 
voimalaitosratkaisut perustuvat pienehköihin CHP-laitoksiin, joiden sähköteho olisi 
enimmillään 30 MW. Näiden ratkaisujen perusteella pelkkää sähköä tuottavan 
puuvoimalaitoksen investointikustannus olisi varsin suuri – yli 3000 €/kW ja hyötysuhde 
vain 33 %. Voidaan olettaa, että puuvoimalaitoskysynnän kasvaessa laitosten hinnat 
laskisivat jonkin verran. Tässä työssä 30 MW puuvoimalaitoksen hinnaksi on oletettu 81 
miljoonaa euroa (2700 €/kW) ja hyötysuhteeksi 33 %. 
 
Tuulivoimalaitosten investointikustannustaso on ollut Suomessa rannikkoseuduille 
rakennetuissa kohteissa 1000-1100 €/kW 1990-luvun loppupuolelta aina viime vuosiin 
saakka. Investointikustannustaso määräytyy mm. markkinavolyymistä, kilpailutilanteesta, 
projektien koosta ja sijoituspaikan olosuhteista. Viime vuosien tuulivoimaloiden 
kysynnän kasvu on kuitenkin kiristänyt kilpailutilannetta, mikä yhdessä teräksen ja 
alumiinin kallistumisen kanssa on nostanut tuulivoimalaitosten ominaisinvestointeja 
usealla kymmenellä prosentilla. Viitteessä /3/ on arvioitu rannikolle rakennettavien 
tuulivoimalaitosten investointikustannukseksi 1300 €/kW. Ensimmäiset merelle 
rakennettavat laitokset ovat toteutumassa Suomeen, kun Kemin Ajokseen rakennetaan 
10x3 MW tuulipuisto. Sen investointikustannukseksi on arvioitu liki 1700 €/kW. 
Viitteessä /3/ arvioidaan merituulivoimaloiden investointikustannukseksi 2000 €/kW.  
Tässä tutkimuksessa käytetään rannikolle rakennettavan tuulivoimapuiston 
investointikustannuksena 1300 €/kW. 
 
Tuulivoiman tuotantotilaston mukaan vuonna 2006 koko vuonna toiminnassa olleiden 
laitosten keskimääräinen huipunkäyttöaika oli 1789 h/a. Sen sijaan 10 parasta laitosta 
ylitti 2400 tunnin huipunkäyttöajan. Vuonna 2005 tuulisuuden ollessa parempi vastaava 
keskimääräinen huipunkäyttöaika oli lähes 2010 h/a ja 20 parasta laitosta ylitti 2400 
tunnin huipunkäyttöajan. Parhaimpiin tuotantolukemiin yltävät uudet, korkeat 
megawattiluokan laitokset 1990-luvun alkupuolella rakennettujen tuulivoimalaitosten 
huipunkäyttöaikojen jäädessä alhaisemmiksi /2/. Tässä tutkimuksessa käytetään 2200 
tunnin huipunkäyttöaikaa. 
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Suomen tuulivoimalaitosten keski-ikä oli vuoden 2006 lopussa 7,8 vuotta. Pisimpään 
toiminnassa olleet laitokset ovat olleet käytössä vuodesta 1991 lähtien eli lähes 17 vuotta. 
Tässä tutkimuksessa käytetään voimalaitoksen elinikänä 25 vuotta.  
 
Nykyisten tuulivoimalaitosten käyttökokemukseen perustuva käyttö- ja 
kunnossapitokustannus vaihtelee välillä 10-15 €/MWh, josta pääosan muodostaa 
ennakkohuolto ja vikakorjaus. Laitoksen suurempi yksikkökoko ja yksittäisten laitosten 
sijoittelu suuremmiksi tuulipuistoiksi alentanee tulevaisuudessa käyttö- ja 
kunnossapitokustannuksia. Tässä tutkimuksessa käytetään käyttö- ja 
kunnossapitokustannuksena 11 €/MWh. 
 
Polttoaineen hinnat ovat nousseet viime aikoina melko voimakkaasti. Öljyn 
maailmanmarkkinahinnan nousu heijastuu selvästi maakaasun hintaan, joskin 
vaikutusmekanismi sisältää viivettä. Kivihiilen hintaa on nostanut öljyn hinta ja hiilen 
kasvanut kysyntä. Ydinpolttoaineen hinta muodostuu luonnonuraanin, väkevöintityön ja 
polttoaine-elementtien valmistuskustannuksista. Luonnonuraanin hinnan nousu on 
aiheuttanut suurimman kasvun ydinpolttoaineen hintaan. Laskelmissa on käytetty 
seuraavia polttoainehintoja: ydinpolttoaine 1,85 €/MWh, kaasu 23,2 €/MWh, hiili 11,0 
€/MWh, turve 8,90 €/MWh ja metsähake 13,4 €/MWh /4/. Huomionarvoista on, että 
ydinpolttoaineen hinta on vain murto-osa muiden polttoaineiden hintatasosta ja että 
kaasun hinta on selvästi korkeampi kuin hiilen, turpeen ja puun.  
  
Kasvihuonekaasupäästöjen rajoituksen vaikutus sähköntuotantokustannuksiin tulee 
näkyviin päästökaupassa määräytyvän hiilidioksidin päästöoikeuden hinnan välityksellä. 
Tästä aiheutuu lisäys kaasu-, hiili- ja turvevoiman tuotantokustannuksiin, mutta 
ydinvoimalle, tuulivoimalle ja puuvoimalle ei aiheudu mitään lisäkustannuksia. 
Päästöoikeuden tulevia hintoja on noteerattu sähköpörssissä vuoteen 2012 asti. Siitä 
eteenpäin on käytettävissä eri tahojen esittämiä arvioita. Laskelmissa käytetään 
perustapauksessa päästöoikeudelle vuoden 2012 forward-hintaa 23 €/tonniCO2. 
Kaukaisemman tulevaisuuden hintana on eräässä EU-komission taustaselvityksessä 
käytetty lähes 60 €/tonniCO2 hintaa kaudelle 2013-2020. Tämän työn laskelmissa on 
myös esitetty sähkön tuotantokustannukset päästöoikeuden nollahinnalla ja hinnalla 60 
€/tCO2. 
 
Suomen ydinvoimalaitosten huipunkäyttöajat ovat keskimäärin olleet yli 8000 tuntia 
vuodessa ja yltäneet jopa 8400 tuntiin, minkä perusteella ydinvoiman huipunkäyttöajaksi 
valitaan perustapauksessa 8000 tuntia vuodessa vastaten 91,3 % käyttökerrointa. Myös 
muille laitoksille – tuulivoimaa lukuunottamatta - käytetään perustapauksessa 8000 
tunnin vuotuista huipunkäyttöaikaa. Todellisuudessa kaasu-, hiili-, turve- ja puulaitosten 
vuotuiset huipunkäyttöajat jäisivät kuitenkin lyhyemmiksi, mutta yhdenvertaisuuden 
vuoksi niille käytetään ydinvoiman mukaista huipunkäyttöaikaa. 
 
Voimalaitosten taloudelliset eliniät (pitoajat) kuvaavat sitä aikaa, jonka kuluessa 
voimalaitosinvestoinnin on maksettava itsensä takaisin. Voimalaitosten tekninen elinikä 
on yleensä tätä pidempi. Ydinvoimalaitoksen tekninen elinikä on 60 vuotta ja 
taloudellisena elinikänä käytetään 40 vuotta. Tämän saavuttamiseksi tarvittavat  vuotuiset 
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ylläpitoinvestoinnit sisältyvät käyttö- ja kunnossapitokustanuksiin. Muille 
voimalaitoksille käytetään 25 vuoden taloudellista elinikää eikä niiden käyttö- ja 
kunnossapitokustannuksiin sisälly ylläpitoinvestointeja. 
 
Sähkön markkinahinta vaikuttaa voimalaitosinvestoinnin liiketaloudelliseen 
kannattavuuteen. Päästörajoituksilla ja päästöoikeuden hinnalla on selvä vaikutus 
markkinahinnan tulevaan kehitykseen, mikä on selvästi nousujohteinen. Sähkön forward-
hinta vuodelle 2013 on 53 €/MWh ja vuoden 2020 paikkeilla hinta voi olla hyvinkin 
luokkaa 60-70 €/tCO2. Ydinvoimainvestoinnin takaisinmaksun ja muiden 
kannattavuusindikaattoreiden laskennassa käytetään sähkön markkinahintoja välillä 40-
70 €/MWh. 
 
Taulukkoon 1 on koottu eri voimalaitosvaihtoehtojen suorituskyky- ja kustannustiedot 
perustapauksessa ja liitteessä 1 on esitetty graafisesti laskelman lähtötiedot. 
 
 
Taulukko 1. Voimalaitosten suorituskyky- ja kustannustiedot. Hintataso 1/2008 
 
LÄHTÖTIETOTAULUKKO  Hintataso 1/2008   
  YDIN KAASU HIILI TURVE PUU TUULI
SÄHKÖTEHO [MW] 1500 400 500 150 30 3 
VUOSIHYÖTYSUHDE 37 % 58 % 42 % 40 % 33 % - 
INVESTOINTIKUSTANNUS 
[milj.€] 4125 280 650 225 81 3,9 

OMINAISINVESTOINTIKUSTAN-
NUS [€/kW] 2750 700 1300 1500 2700 1300 

POLTTOAINEEN HINTA [€/MWh] 1,85 23,20 11,0 8,90 13,4 - 
SÄHKÖNTUOTANNON 
POLTTOAINEKUSTANNUS 
[€/MWh sähköä] 

5,00 40,00 26,19 22,25 40,61 - 

KÄYTTÖ- JA KUNNOSSA-
PITOKUSTANNUKSET, KUN 
8000 h/a [€/MWh] 

10,00 5,00 8,00 8,00 9,00 11,00 

MUUTTUVIEN K&K-KUST. 
OSUUS [%] 50 % 65 % 70 % 50 % 40 % 40 % 

TALOUDELLINEN ELINIKÄ [a] 40 25 25 25 25 25 
REAALIKORKO [%] 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
ANNUITEETTITEKIJÄ [%] 5,83  7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 
PÄÄSTÖOIKEUDEN HINTA 
[€/t CO2] 23 23 23 23 23 23 

HUIPUNKÄYTTÖAIKA [h/a] 8000 8000 8000 8000 8000 2200 
KÄYTTÖKERROIN [%] 91,3  91,3 91,3 91,3 91,3 25,1 
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3 LASKENTAMENETELMÄT 
 
Sähkön tuotantokustannukset lasketaan annuiteettimenetelmällä, minkä periaatteena on 
laskea investoinnista aiheutuva vuotuinen pääomakustannus tasasuurina erinä koko 
laitoksen taloudelliselle eliniälle. Näillä erillä maksetaan investointi korkoineen takaisin 
tasaerinä laitoksen taloudellisen eliniän loppuun mennessä. Laskenta suoritetaan kiinteillä 
hinnoilla (tammikuun 2008 hintataso) ja reaalikorkoa käyttäen. Reaalikoron suuruus on 
likimäärin nimelliskorko vähennettynä inflaatioprosentilla, kun inflaatio on pieni. 
Rahamarkkinoiden nimelliskorkoon perustuva reaalikorko on tällä vuosikymmenellä 
ollut suuruusluokkaa 2-3 %. 
 
Perustapauksessa käytetään 5 prosentin reaalikorkoa, missä on parin prosentin marginaali 
todelliseen reaalikorkoon verrattuna. Tämä aiheuttaa 100 prosentin lainarahoituksen 
tapauksessa todellisuutta suuremman pääomakustannuksen. Laskelma on siten jonkin 
verran konservatiivinen. Toisaalta on järkevää pitää laskentakorossa pieni marginaali, 
millä voidaan kompensoida toiseen suuntaan vaikuttavia lähtötietojen muutoksia. 
Vaihtoehtoisesti reaalikoron marginaalin voidaan katsoa antavan lievää liikevoittoa 
laitokselle 40 vuoden taloudellisen eliniän aikana. 
 
Perustapauksessa annuiteettimenetelmässä käytettävä annuiteettitekijä on ydinvoimalle (5 
%, 40 vuotta) 5,83 % ja muille vaihtoehdoille (5 %, 25 vuotta) 7,10 %.  
 
Kullekin laitosvaihtoehdolle lasketaan sähkön omakustannushinta ilman liikevoittoa ja 
siitä aiheutuvaa veroa. Tulokseksi saadaan sähkön tuotantokustannus 
(”omakustannushinta”), minkä mukaisella tulokassavirralla katetaan vuotuiset 
kassamenot sekä maksetaan koko investoinnin suuruisen lainan korot ja lyhennykset 
taloudellisen eliniän loppuun mennessä. 
 
Lasketut sähkön omakustannushinnat soveltuvat eri laitosvaihtoehtojen väliseen 
kannattavuusvertailuun, mutta ne eivät sellaisenaan ilmaise liiketaloudellista 
kannattavuutta. Sähkön markkinahinnan ja omakustannushinnan välinen hintaero 
laitoksen taloudellisen eliniän aikana määrää liiketaloudellisen kannattavuuden. 
 
Lähtötietoihin liittyvän vaihteluiden vaikutusta tarkastellaan herkkyysanalyysissä, missä 
annetaan yhden lähtötiedon kerrallaan vaihdella tietyissä rajoissa. 
 
Ydinvoimainvestoinnin kannattavuutta ja takaisinmaksua tarkastellaan myös yksinään 
siten, että investoinnilla saavutettavien tuottojen laskennassa käytetään useita eri sähkön 
markkinahintoja. Tulokset esitetään takaisinmaksupiirroksina sekä samalla lasketaan 
investoinnin takaisinmaksuaika, nykyarvo ja sisäinen korko. 
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4 TULOKSET 

4.1 Sähköntuotantokustannukset ilman päästökauppaa 
 
Kuvassa 1 ja taulukossa 2 on esitetty sähköntuotantokustannukset ilman päästökauppaa. 
Ydinsähkön hinnaksi saadaan 35,0 €/MWh ja se on tutkituista 
sähköntuotantovaihtoehdoista edullisin. Turvesähkön hinnaksi muodostuu 43,6 €/MWh, 
hiilisähkön 45,7 €/MWh ja kaasusähkön 51,2 €/MWh. Kaasusähkö on 16,2 €/MWh, 
hiilisähkö 10,7 euroa/MWh ja turvesähkö 8,6 €/MWh kalliimpaa kuin ydinsähkö. 
Tuulisähkön hinta on 52,9 €/MWh ja puusähkön hinta 73,6 €/MWh. 
 

SÄHKÖNTUOTANTOKUSTANNUKSET, ILMAN PÄÄSTÖKAUPPAA
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Kuva 1. Eri voimalaitostyyppien sähköntuotantokustannukset ilman päästökauppaa. 
 
Pääomakustannus muodostaa suurimman osan ydinsähkön ja tuulisähkön hinnasta. 
Tuulisähkön pääomakustannus on noin kaksinkertainen ydinvoimaan verrattuna ja 
puuvoiman jonkin verran suurempi kuin ydinvoiman. Kaasuvoiman pääomakustannus on 
pienin. Kaasulla ja puulla polttoainekustannus on merkittävä – noin 40 €/MWh, kun taas 
ydinvoimalla polttoainekustannus on alhainen. 
 
Päästörajoitusten johdosta hiili ja turve soveltuvat kehnosti perusvoiman lisätuotantoon. 
Myös vuoden 2005 kansallisen ilmastostrategian mukaan kivihiilen käyttöä tulee rajoittaa 
voimakkaasti. (Päästökaupan aiheuttama hintalisä jäljempänä esitetyissä tuloksissa tuo 
konkreettisesti esiin hiilen ja turpeen kilpailukyvyn heikentymisen.) Päästöttömistä 
vaihtoehdoista puun kilpailukyky on heikko (ilman päästökaupan hintalisää). 
Vähäpäästöinen kaasusähkö ja tuulisähkö ovat tuotantokustannuksiltaan vähän yli 50 
€/MWh ja siten yli 15 €/MWh kalliimpaa kuin ydinsähkö. 
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Taulukko 2. Voimalaitosten sähköntuotantokustannukset (€/MWh) ilman päästökauppaa. 
Reaalikorko on 5 prosenttia. 
 

KUSTANNUSKOMPONENTTI YDIN KAASU HIILI TURVE PUU TUULI

PÄÄOMAKUSTANNUKSET 20,0 6,2 11,5 13,3 23,9 41,9 
KÄYTTÖ&KUNNOSSAPITO 10,0 5,0 8,0 8,0 9,0 11,0 
POLTTOAINE 5,0 40,0 26,2 22,3 40,6 0,0 
YHTEENSÄ 35,0 51,2 45,7 43,6 73,6 52,9 
 

4.2 Sähköntuotantokustannukset kun päästökauppa on mukana 
 

Kuvassa 2 ja taulukossa 3 on esitetty sähköntuotantokustannukset eri laitosvaihtoehdoilla, 
kun päästökaupan vaikutus on mukana. Hiilidioksidipäästöoikeuden hinnalla 23 €/tCO2 
kaasusähkön hinnaksi saadaan 59,2 €/MWh hiilisähkön 64,4 €/MWh, ja turvesähkön 65,5 
€/MWh ydinsähkön hinnan pysyessä ennallaan arvossa 35,0 €/MWh. Tällöin kaasulla 
tuotettu sähkö on lähes 70 % ja kivihiilellä ja turpeella tuotettu sähkö noin 85 % 
kalliimpaa kuin ydinsähkö.  
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Kuva 2. Eri voimalaitostyyppien sähköntuotantokustannukset päästöoikeuden hinnalla 23 
€/tCO2. 
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Taulukko 3. Voimalaitosten sähköntuotantokustannukset (€/MWh) päästökaupan hinnalla 
23 €/tCO2. Reaalikorko on 5 prosenttia. 
 

KUSTANNUSKOMPONENTTI YDIN KAASU HIILI TURVE PUU TUULI

PÄÄOMAKUSTANNUKSET 20,0 6,2 11,5 13,3 23,9 41,9 
KÄYTTÖ&KUNNOSSAPITO 10,0 5,0 8,0 8,0 9,0 11,0 
POLTTOAINE 5,0 40,0 26,2 22,3 40,6 0,0 
PÄÄSTÖKAUPPA - 8,0 18,6 21,9 - - 
YHTEENSÄ 35,0 59,2 64,4 65,5 73,6 52,9 
 
 

Kuvassa 3 on esitetty sähkön tuotantokustannukset päästöoikeuden hinnalla 60 €/tCO2.  
Tällöin puuvoima tulee turpeella ja hiilellä tuotettua sähköä kannattavammaksi ja 
suunnilleen tasoihin kaasusähkön kanssa. 
 
Päästökauppa parantaa hiilidioksidivapaiden sähköntuotantomuotojen kilpailukykyä 
suhteessa fossiilisia polttoaineita ja turvetta käyttäviin tuotantomuotoihin. Ydinvoiman 
kilpailukyky kaasu-, hiili- ja turvesähköön nähden kasvaa. 
 

SÄHKÖNTUOTANTOKUSTANNUKSET, PÄÄSTÖKAUPPA 60 €/tCO2 (ARVIO 2013-20)
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Kuva 3. Eri voimalaitostyyppien sähköntuotantokustannukset päästöoikeuden hinnalla 60 
€/t CO2. 
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5 HERKKYYSANALYYSI 
 
Eri sähköntuotantovaihtoehtojen kannattavuustarkastelut perustuvat aina jossain määrin 
epävarmoihin ja likimääräisiin laskentatietoihin. Lisäksi tulevaisuus asettaa omat 
epävarmuustekijänsä. Herkkyystarkastelussa tutkitaan lähtötietojen muutosten vaikutusta 
tuloksiin. Luvuissa 5.1 - 5.6 lasketaan investointikustannusten, polttoainekustannuksen, 
hiilidioksidipäästöoikeuden hinnan, reaalikoron, taloudellisen eliniän ja huipunkäyttöajan 
muutoksen vaikusta sähköntuotantokustannuksiin. Herkkyystarkasteluissa 
perustapauksena on käytetty päästöoikeuden hinnalla 23 €/tCO2 laskettuja 
tuotantokustannuksia. 
 

5.1 Investointikustannusten muutos 
 

Kuvassa 4 on esitetty investointikustannuksen muutoksen vaikutus ydin-, hiili- ja 
kaasusähkön tuotantokustannuksiin, kun investointikustannuksia muutetaan ±20 %. Jos 
ydinvoiman investointikustannus kasvaisi 20 %, niin ydinsähkön tuotantokustannus 
nousisi arvoon 39,0 €/MWh. Tämä on vielä merkittävästi alle hiili- ja kaasusähkön 
hintatason, joten vaikutus kilpailukykyyn on pieni.  
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Kuva 4. Investointikustannuksen muutoksen vaikutus sähköntuotantokustannuksiin. 
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5.2 Polttoainekustannusten muutos 
 
Polttoaineen hinnan muutoksen vaikutus sähköntuotantokustannuksiin on esitetty kuvassa 
5. Vaihteluvälinä polttoaineen hinnalle käytetään –25% - +50 %. Jos polttoaineiden hinta 
nousisi 50 %, niin kaasusähkön hinnankorotus olisi 20 €/MWh ja hiilisähkön 13 €/MWh. 
Ydinvoiman tuotantokustannukset nousisivat sen sijaan vain 2,5 €/MWh. 
Ydinpolttoaineen hintamuutosten vaikutus on lievä, mutta kaasun hinnan nousu aiheuttaa 
melkoisen lisän kaasusähkön tuotantokustannuksiin. 
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Kuva 5. Polttoaineen hinnan muutosten vaikutus sähköntuotantokustannuksiin.  
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5.3 Hiilidioksidipäästöoikeuden hinnan muutos 
 

Päästökauppa parantaa hiilidioksidivapaiden sähköntuotantomuotojen kilpailukykyä 
suhteessa fossiilisia polttoaineita käyttäviin tuotantomuotoihin. Hiilidioksidivapaita 
tuotantomuotoja ovat ydin-, puu- ja tuulivoima. 
 
Kuvassa 6 on esitetty sähköntuotantokustannukset, kun päästöoikeuden hinta vaihtelee 
välillä 0 – 60 €/tCO2. Kuvissa 1, 2 ja 3 esitetyt tuotantokustannusten arvot 
päästöoikeuden hinnoilla 0, 23 ja 60 €/tCO2 ovat luettavissa myös kuvan 6 suorista. 
Suurilla päästöoikeuksien hinnoilla eri sähköntuotantomuotojen kilpailukykyjen 
muutokset toisiinsa nähden ovat merkittäviä. Ydinvoima on kilpailukykyisin 
tuotantomuoto ilman päästökaupan huomioonottamistakin, mutta ydinvoiman 
kilpailukyky kaasu- ja hiilisähköön nähden kasvaa edelleen päästöoikeuksien hinnan 
kasvaessa. Kun päästöoikeuden hinta nousee arvoon 40 €/tCO2 kasvavat 
sähköntuotantokustannukset kaasuvoimalle arvoon 65,1 €/MWh ja hiilivoimalle 78,2 
€/MWh ydinvoiman tuotantokustannuksen jäädessä entiselle tasolle 35,0 €/MWh. 
Hiilidioksidipäästöttömänä tuotantomuotona myös tuulisähkö tulee kaasu-, hiili- ja 
turvesähköä edullisemmaksi noin 10 €/t päästöoikeuden hinnalla. Puusähkö tulee 
vastaavasti hieman yli 30 €/t päästöoikeuden hinnalla turve- ja hiilisähköä 
edullisemmaksi. 
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Kuva 6. Hiilidioksidipäästöoikeuden hinnan vaikutus sähköntuotantokustannuksiin. 
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5.4 Reaalikoron muutos 
 

Reaalikoron muutokset vaikuttavat eri sähköntuotantovaihtoehtojen kilpailuasetelmaan. 
Reaalikoron vaikutusta sähköntuotantokustannuksiin on tarkasteltu kuvassa 7. Siinä 
reaalikoron arvo vaihtelee välillä 3 % - 15 %. Koron noston vaikutus on suurin 
investointivaltaisilla tuotantomuodoilla: ydin-, puu- ja tuulivoimalla. Alle 15 % 
reaalikorolla ydinvoima on kaikkia tarkasteltavia sähköntuotantomuotoja kannattavampi. 
Noin 15 % reaalikorolla ydinvoima ja kaasuvoima ovat tasaväkisiä.  
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Kuva 7. Reaalikoron vaikutus sähköntuotantokustannuksiin. 
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5.5 Taloudellisen eliniän muutos 
 
Perustapauksessa voimalaitosten taloudelliseksi eliniäksi valittiin ydinvoimalle 40 vuotta 
sekä muille vaihtoehdoille 25 vuotta. Taloudellisen eliniän muutosten vaikutus 
voimalaitosten sähköntuotantokustannuksiin ilmenee kuvasta 8. Siinä taloudellinen 
elinikä vaihtelee välillä 20 - 60 vuotta. 
 
Kun ydinvoiman elinikää alennetaan 40 vuodesta 25 vuoteen, niin tuotantokustannus 
nousee vain 4 €/MWh ja ydinvoiman on edelleen selvästi edullisin. Muilla vaihtoehdoilla 
eliniän nostaminen 25 vuodesta 40 vuoteen ei vaikuta olennaisesti vertailun tuloksiin. 
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Kuva 8. Taloudellisen eliniän vaikutus sähköntuotantokustannuksiin. 
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5.6 Huipunkäyttöajan muutos 
 
Huipunkäyttöajan vaikutus sähköntuotantokustannuksiin on esitetty kuvassa 9. 
Tuulivoimaa ei ole mukana kuvassa, koska sen huipunkäyttöaika ei voi vaihdella 
merkittävästi. 

Huipunkäyttöajan aleneminen vaikuttaa eniten pääomavaltaisiin ydin- ja puuvoimaan. 
Kun vuotuinen huipunkäyttöaika alenee perustapauksen 8000 tunnista, niin ydinvoiman 
kilpailukyky kaasusähköön nähden säilyy aina 3400 tuntiin asti.  
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Kuva 9. Huipunkäyttöajan vaikutus sähköntuotantokustannuksiin. 
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6 YDINVOIMAINVESTOINNIN TAKAISINMAKSU 
 
Edellä esitetyssä kannattavuustarkastelussa tehtävänä oli hakea edullisinta vaihtoehtoa 
perusvoiman lisätuotannolle. Ydinvoima on tässä vertailussa selvästi edullisin. Toisaalta 
voidaan tarkastella ydinvoimainvestoinnin kannattavuutta yksinään siten, että 
investoinnilla saavutetut tuotot perustuvat sähkön markkinahintaan. 
 
Uuden 1500 MW ydinvoimalaitoksen alkuinvestointi on 4,125 miljardia euroa (2750 
€/kW) ja taloudellinen elinikä 40 vuotta. Ilman pääomakustannuksia laitoksen vuotuiset 
kustannukset muodostuvat polttoainekustannuksista (5 €/MWh) ja käyttö- ja 
kunnossapitokustannuksista (10 €/MWh), mitkä tekevät yhteensä tuotettua sähköenergiaa 
kohti laskettuna 15 €/MWh. Laitoksen vuosituotanto on 12 TWh, mistä aiheutuu 180 
miljoonan euron vuotuiset kustannukset. 
 
Ydinvoimalaitoksen tuotot muodostuvat sähkön myyntituloista. Seuraavassa tarkastellaan 
voimalaitosinvestoinnin takaisinmaksua ja muita kannattavuusindikaattoreita eri sähkön 
myyntihinnoilla 35 – 70 €/MWh. 
 
Kun vuosituotanto, 12 TWh, myydään edellä lasketulla omakustannushinnalla 35,03 
€/MWh, vuotuiset myyntitulot ovat 420,36 miljoonaa euroa. Tällöin 4,125 miljardin 
investointi maksaa itsensä takaisin kuvan 10 mukaisesti 40 vuodessa. 

YDINVOIMAINVESTOINNIN TAKAISINMAKSUPIIRROS 
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Kuva 10. Ydinvoimainvestoinnin takaisinmaksu sähkön hinnalla 35,03 €/MWh 
(omakustannushinta) 
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Sähkön markkinahinnan oletetaan tulevaisuudessa olevan yli 50 €/MWh. Kuvassa 11 on 
esitetty ydinvoimainvestoinnin takaisinmaksukäyrät sähkön hinnoilla 35, 40, 45, 50 ja 60 
€/MWh. Kuvassa 12 on esitetty samasta kuviosta 20 alkuvuotta suuremmassa 
mittakaavassa. Kuvista nähdään, että investoinnin kannattavuus on erinomainen sähkön 
hinnoilla 50 ja 60 €/MWh. Vastaavat investoinnin takaisinmaksuajat ovat 14 ja 10 vuotta. 
 
 

YDINVOIMAINVESTOINNIN TAKAISINMAKSUPIIRROS 
ERI SÄHKÖN HINNOILLA
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Kuva 11. Ydinvoimainvestoinnin takaisinmaksukäyrät sähkön hinnoilla 35, 40, 45, 50 ja 
60 €/MWh 
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YDINVOIMAINVESTOINNIN TAKAISINMAKSUPIIRROS 
ERI SÄHKÖN HINNOILLA (aika-akseli 20 vuotta)
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Kuva 12. Ydinvoimainvestoinnin takaisinmaksukäyrät sähkön hinnoilla 35, 40, 45, 50 ja 
60 €/MWh (aika-akseli 20 vuotta) 
 
 
Taulukko 4. Ydinvoimainvestoinnin kannattavuusindikaattorit eri sähkön hinnoilla 
 
YDINVOIMAINVESTOINNIN KANNATTAVUUSINDIKAATTORIT
TEHO 1500 MW
VUOSITUOTANTO 12 TWh
INVESTOINTI 4125 M€
TARKASTELUKAUSI: 40 vuotta

SÄHKÖN HINTA SISÄINEN NYKYARVO TAKAISINMAK-
(€/MWh) KORKO (M€) SUAIKA (a)

35,03 5,00 % 0 40
40 6,74 % 1023 24
45 8,38 % 2052 17
50 9,95 % 3082 14
60 12,99 % 5141 10
70 15,96 % 7200 8  

 
 
Lisäksi voidaan laskea investoinnin sisäinen korko ja nykyarvo sähkön eri 
myyntihinnoilla. Taulukkoon 4 on koottu nämä tulokset. Sähkön hinnalla 50 €/MWh 
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investoinnin sisäinen korko on 10 % sekä hinnoilla 60 ja 70 €/MWh peräti 13 ja 16 % 
vastaavasti. 
 
 
 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Suomen ydinvoimalaitoksille tyypillisellä 8000 tunnin vuotuisella huipunkäyttöajalla 
sähköntuotantokustannukset ovat ydinvoimalalla 35,0 €/MWh, mikä on selvästi edullisin 
tutkituista vaihtoehdoista. Päästöoikeuden hinnalla 23 €/MWh kaasusähkön hinnaksi 
muodostuu 59,2 €/MWh ja hiilisähkön 64,4 €/MWh. Turve- ja puusähkö olivat näitä  
kalliimpia. 

 
Sähkön markkinahinnan odotetaan nousevan 2010-luvun alussa välille 50-60 €/MWh ja 
sen jälkeen ehkä edelleen korkeammalle. Päästörajoitusten määrällä ja päästökaupan 
hinnalla on sähkön markkinahintaa nostava vaikutus. 
 
Ydinvoiman sähköntuotantokustannukset ovat vakaat. Polttoaineen hinta vaikuttaa 
ydinvoiman kustannuksiin vain vähän, kun taas kaasusähkö on herkkä 
polttoainekustannusten muutoksille. Jatkuvasti lisääntyvä maakaasun käyttö Euroopassa 
aiheuttaa nousupainetta kaasun hintaan ja sitä kautta kaasusähkön tuotantokustannuksiin. 
Suurin vaikutus ydinsähkön hintaan on investointikustannuksella, kun taas kaasuvoimalla 
investointikustannuksen vaikutus on pienehkö. Investointikustannusten kohtuullisella 
nousulla ei kuitenkaan ole merkitystä ydin- ja kaasusähkön keskinäiseen 
kilpailuasetelmaan. 
 
Herkkyystarkastelut osoittavat, että ydinvoima säilyttää hyvin kilpailukykynsä muihin 
tuotantomuotoihin nähden ja tietyt muutokset kuten polttoaineen ja 
hiilidioksidipäästöoikeuden hinnan nousu parantavat ydinvoiman kilpailukykyä. 
Päästökauppa aiheuttaa lisärasitteita fossiilisia polttoaineita ja turvetta käyttäville 
voimalaitoksille. Näin kaasu-, hiili- ja turvesähkön hinta nousee. Päästökaupan 
aiheuttamalla hintalisällä on suuri merkitys näiden voimalaitosten 
sähköntuotantokustannuksiin. 
 
Tarkasteltaessa ydinvoimainvestoinnin kannattavuutta ja takaisinmaksua yksinään sähkön 
eri markkinahinnoilla, ydinvoima osoittautuu erittäin kannattavaksi. Sähkön hinnalla 50 
€/MWh investoinnin takaisinmaksuaika on 14 vuotta ja sisäinen korko 10 %. Jos 
markkinahinta on 60 €/MWh, niin takaisinmaksu tapahtuu 10 vuodessa sisäisen koron 
ollessa peräti 13 %. 
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Liite 1 
 
Liite 1  VERTAILULASKELMAN LÄHTÖTIEDOT 
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POLTTOAINEEN HINTA JA PÄÄSTÖKAUPAN 
HINTALISÄ, KUN PK=23 €/TON CO2,  Tammikuu 2008
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SÄHKÖNTUOTANNON VUOSIHYÖTYSUHTEET
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VOIMALAITOSTEN OMINAISINVESTOINTI (€/kW)
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KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET 
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(YDINVOIMAN K&K-KUSTANNUKSIIN SISÄLTYVÄT YDINJÄTEHUOLLON 
KUSTANNUKSET, JOIDEN OSUUS K&K-KUSTANNUKSISTA ON NOIN NELJÄNNES. 
NE KATTAVAT KÄYTETYN POLTTOAINEEN, LAITOKSEN KÄYTÖSTÄPOISTON SEKÄ 
VÄHÄ- JA KESKIAKTIIVISEN JÄTTEEN HUOLLON KUSTANNUKSET)
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