
 

 

Paks 2 -ydinvoimalan rakentamisluvan saamiseksi vaadittavat asiakirjat toimitettiin 

Unkarin atomienergiaviranomaiselle 

 

Paks 2 -ydinvoimalan tilaaja, Paks 2 Ltd, toimitti rakennuslupahakemuksen kahdelle uudelle 

VVER-1200 3+ sukupolven ydinvoimalayksikölle. Hakemus toimitettiin aikataulussa 30.6.2020 

Unkarin atomienergiaviranomaiselle (HAEA). 

 

”283 000 sivun lisenssidokumentin toimittaminen on merkittävin merkkipaalu uusien yksiköiden 

rakentamisessa. Dokumentti osoittaa uusien Paksiin suunnitteilla olevien yksiköiden olevan 

yhdenmukaisia Unkarin sekä eurooppalaisten säännösten ja turvallisuusvaatimusten kanssa. Paks 

2 -ydinvoimalan suunnittelussa pääpaino on ollut turvallisuudessa. Energiansaantia vaativien 

aktiivisten turvajärjestelmien lisäksi uudet yksiköt varustetaan myös passiivisilla 

turvajärjestelmillä, jotka pystyvät suorittamaan toimintoja ilman ihmisen tai teknistä väliintuloa”, 

sanoo János Süli, Paksin ydinvoimalan kahden uuden yksikön suunnittelusta, rakentamisesta ja 

käyttöönottamisesta vastaava ministeri. 

 

HAEA:lla on 12 kuukautta aikaa tarkastaa rakennuslupahakemus. Tarvittaessa tarkastusaikaa 

voidaan pidentää kolmella kuukaudella. Unkarin viranomainen myös kutsuu Kansainvälisen 

atomienergiajärjestö IAEA:n kautta ulkomaisia asiantuntijoita lupahakemuksen arviointia varten. 

Euroopan komission päätöksen perusteella maarakennuksen lupahakemus voidaan jättää Unkarin 

ydinvoimaviranomaisille kolmen kuukauden kuluttua nykyisen lupahakemuksen jättämisestä. 

 

”Modernin 3+ sukupolven ydinvoimalan valmistuminen onnistuneesti oli tärkeä vaihe Paks 2 -

ydinvoimalan rakentamisen valmistelussa. Olemme tehneet valtavasti töitä valmistellessamme 

hakemusta yhdessä unkarilaisten kumppaneidemme kanssa. Unkarin uusien 

ydinvoimalaitosyksiköiden rakentaminen vahvistaa, että ydinenergialla on kasvava rooli 

hiilivapaassa energiantuotannossa ja ilmastonsuojelutavoitteiden saavuttamisessa”, sanoo 

Rosatomin pääjohtaja Aleksei Lihatsev. 

 

Tausta: 

Paks 2 -ydinvoimalaitos on rakennettu Venäjän ja Unkarin hallitustenvälisen sopimuksen 

perusteella, jonka Rosatomin tytäryhtiö ASE EC JSC allekirjoitti 14.01.2014. Kaksi VVER-1200-

tyyppistä yksikköä toteutetaan kansainvälisen yhteistyön puitteissa. Turbiinimoottoritilan laitteet 

toimittaa GE, kun taas instrumentoinnin ja ohjauksen toimittaa konsortio, johon kuuluvat Ranskan 

Framatome ja saksalainen Siemens. Paks 2 -ydinvoimalaitoksen tekniikan toimittaja Rosatom on 

johtava globaali ydinvoimayritys.  

 

 **** 



Tietoja Rosatomista 

ROSATOM on ainoa yhtiö maailmassa, jolla on tarvittavat resurssit ja osaaminen tarjota energiaratkaisuja 

ydinvoiman toimitusketjun kaikissa vaiheissa. Yhtiön vahvuuksien laajaan kirjoon kuuluvat ydinvoimaloiden 

suunnittelu, rakentaminen ja operointi, uraanin louhinta, konversio ja rikastaminen, ydinpolttoaineen toimittaminen, 

laitosten käytöstäpoisto, käytetyn ydinpolttoaineen kuljettaminen ja varastointi sekä ydinjätteen loppusijoittaminen. 

Rosatom tuottaa myös välineitä ja isotooppituotteita ydinlääketieteen käyttöön ja tieteelliseen tutkimukseen sekä 

erilaisia digitaalisia ja innovatiivisia tuotteita niin ydinalalle kuin sen ulkopuolellekin. Yhtiön strategiana on kehittää 

matalahiilistä energiantuotantoa mukaan lukien tuulivoimaa. Konserniin kuuluu tällä hetkellä n. 300 yhtiötä ja 

organisaatiota sekä n. 250 000 työntekijää. 

Venäjän ydinteollisuuden 75. juhlavuosi 

Vuonna 2020 vietetään Venäjän ydinteollisuuden 75. juhlavuotta. Venäjä on aina ollut ydinenergian rauhanomaisen  

käytön edelläkävijä. Vuonna 1954 venäläistiedemiehet käynnistivät ensimmäisen ydinvoimalan ja nyt Rosatomilla on 

jo kolme yksikköä, joissa on viimeisintä 3+-sukupolvea edustavat reaktorit. Kolmen neljännesvuosisadan aikana 

venäläisen ydinteollisuuden tuotteita on käytetty monissa maissa ja tällä hetkellä Rosatomin ulkomainen portfolio on 

maailman suurin. Rosatomilla on maailman ainoa ydinkäyttöisten jäänmurtajien laivasto, tehokkain nopean neutronin 

reaktori ja se edistää digitalisaatiota sekä ydinlääketiedettä. 


