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§ 201
Deltagande i tävlings- och planeringsfasen av projektet Olkiluoto 4

HEL 2011-003009 T 00 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna att

 Oy Mankala Ab avger en bindande anmälan till Industrins Kraft 
Abp om deltagande i tävlings- och planeringsfasen av projektet 
Olkiluoto 4 med en andel som motsvarar bolagets 
egendomsandel och beviljar Industrins Kraft Abp ett delägarlån 
på högst 24,6 mn euro

 Helsingfors Energi avger på stadens vägnar en bindande 
anmälan till EPV Energia Oy och Pohjolan Voima Oy om 
deltagande i tävlings- och planeringsfasen av projektet Olkiluoto 
4 och tecknar med kassatillgångar en ökning av EPV Energia 
Oy:s aktiekapital med högst 2,6 mn euro och beviljar Pohjolan 
Voima Oy ett delägarlån på högst 2,3 mn euro.

Dessutom hade stadsfullmäktige godkänt följande hemställningskläm:

Helsingfors stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors Energi alltjämt 
gör kraftiga satsningar i syfte att öka den förnybara, inhemska energins 
andel i stadens energiproduktion och inte prutar på de kvantitativa 
målen för den förnybara energin även om staden deltar i tävlings- och 
planeringsfasen av projektet Olkiluoto 4. (Mari Kiviniemi)

Behandling

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att ledamöterna Osmo 
Soininvaara och Jan Vapaavuori var jäviga och inte deltog i 
behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Outi Ojala understödd av ledamoten Emma 
Kari under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle 
besluta förkasta stadsstyrelsens förslag.

Vidare hade det föreslagits en hemställningskläm som understöddes.

Redogörelsen befanns vara riktig.
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Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Först ställs ledamoten Outi Ojalas förslag om 
förkastande som motförslag mot stadsstyrelsens förslag.

Vinner ledamoten Outi Ojalas förslag, förfaller den föreslagna 
hemställningsklämmen. Vinner stadsstyrelsens förslag, tas den 
föreslagna hemställningsklämmen upp till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande första 
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Outi Ojalas förslag om förkastande 
godkänts

Ojala Outi: Jag föreslår att förslaget förkastas och att staden 
koncentrerar sig på att utveckla de förnybara inhemska energikällorna.

Understödd av: Kari Emma

1 omröstningen

JA-förslag: Stn

NEJ-förslag: Jag föreslår att förslaget förkastas och att staden 
koncentrerar sig på att utveckla de förnybara inhemska energikällorna.

Ja-röster: 44
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria 
Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Mika Ebeling, 
Matti Enroth, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Rakel Hiltunen, Seppo 
Kanerva, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli 
Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Terhi Mäki, Lasse Männistö, 
Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, 
Sanna Perkiö, Heli Puura, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Nina 
Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Ulla-
Marja Urho, Olli Valtonen, Markku Vuorinen

Nej-röster: 40
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Tuija Brax, Sture 
Gadd, Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari 
Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma Kari, 
Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Hannele 
Luukkainen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa 
Puhakka, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, 
Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Nils Torvalds, Tuomo 
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Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia 
Virkkunen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Jan Vapaavuori

Ordföranden konstaterade att ledamoten Mari Kiviniemi understödd av 
ledamoten Laura Rissanen under diskussionen hade föreslagit följande 
hemställningskläm:

Helsingfors stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors Energi alltjämt 
gör kraftiga satsningar i syfte att öka den förnybara, inhemska energins 
andel i stadens energiproduktion och inte prutar på de kvantitativa 
målen för den förnybara energin även om staden deltar i tävlings- och 
planeringsfasen av projektet Olkiluoto 4.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Mari 
Kiviniemis förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter 
sig klämmen röstar nej.

Kiviniemi Mari:

Helsingfors stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors Energi alltjämt 
gör kraftiga satsningar i syfte att öka den förnybara, inhemska energins 
andel i stadens energiproduktion och inte prutar på de kvantitativa 
målen för den förnybara energin även om staden deltar i tävlings- och 
planeringsfasen av projektet Olkiluoto 4.

Understödd av: Rissanen Laura

2 omröstningen

JA-förslag: Hemställningskläm: Helsingfors stadsfullmäktige förutsätter 
att Helsingfors Energi alltjämt gör kraftiga satsningar i syfte att öka den 
förnybara, inhemska energins andel i stadens energiproduktion och 
inte prutar på de kvantitativa målen för den förnybara energin även om 
staden deltar i tävlings- och planeringsfasen av projektet Olkiluoto 4.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 74
Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma 
Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Arto 
Bryggare, Mika Ebeling, Matti Enroth, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Juha 
Hakola, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Rakel 
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Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, 
Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Heikki 
Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Päivi 
Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, 
Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, 
Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, 
Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Heli Puura, Mika Raatikainen, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pekka 
Saarnio, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Johanna Sumuvuori, Nina 
Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-
Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas 
Wallgren, Ville Ylikahri

Nej-röster: 1
Kati Peltola

Blanka: 9
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Kauko Koskinen, Otto Lehtipuu, Outi 
Ojala, Sirpa Puhakka, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Ilkka 
Taipale

Frånvarande: 1
Jan Vapaavuori

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Seppo Olli, stadskamrer, telefon: 310 36135

seppo.olli(a)hel.fi

Bilagor

1 Helenjk lausunto 21.9.2011 § 58 Olkiluoto 4-hanke
2 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 

20 p.)
3 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 

20 p.)
4 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 

20 p.)
5 Äänestyslista

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Oy Mankala Ab Förslagstext
Helsingin Energia Förslagstext
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Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna att

 Oy Mankala Ab avger en bindande anmälan till Industrins Kraft 
Abp om deltagande i tävlings- och planeringsfasen av projektet 
Olkiluoto 4 med en andel som motsvarar bolagets 
egendomsandel och beviljar Industrins Kraft Abp ett delägarlån 
på högst 24,6 mn euro

 Helsingfors Energi avger på stadens vägnar en bindande 
anmälan till EPV Energia Oy och Pohjolan Voima Oy om 
deltagande i tävlings- och planeringsfasen av projektet Olkiluoto 
4 och tecknar med kassatillgångar en ökning av EPV Energia 
Oy:s aktiekapital med högst 2,6 mn euro och beviljar Pohjolan 
Voima Oy ett delägarlån på högst 2,3 mn euro.

Föredraganden

Bakgrund

Helsingfors Energi/Helsingfors stad har följande ägarandelar

 8,14 % av Industrins Kraft Abp genom Oy Mankala Ab

 0,79 % av Pohjolan Voima Oy som äger 58,4 % av Industrins 
Kraft Abp

 7,19 % av EPV Energia Oy som äger 6,5 % av Industrins Kraft 
Abp. Dessutom äger EPV Energia Oy 7,22 % av Pohjolan 
Voima Oy.

Med detta förslag anhålls om Helsingfors stads gemensamma 
koncernstyrning och förhandssamtycke till deltagandet i tävlings- och 
planeringsfasen av Industrins Kraft Abp:s (TVO) projekt Olkiluoto 4 
(OL4).

TVO inledde år 2006 utredningar om anskaffandet av en ny 
kärnkraftverksenhet. TVO tillställde i april 2008 statsrådet sin ansökan 
om ett principbeslut i enlighet med kärnenergilagen om att det är 
förenligt med samhällets helhetsintresse att uppföra en ny 
kärnkraftverksenhet OL4 med en lättvattenreaktor med en värmeeffekt 
på högst 4 600 MW och en eleffekt i storleksklassen 1 000−1 800 MW 
på kraftverksplatsen i TVO:s ägo på Olkiluoto.

Statsrådet fattade 6.5.2010 ett jakande principbeslut om TVO:s 
ansökan och riksdagen beslutade lämna principbeslutet i kraft 
1.7.2010. Vid samma tillfälle lämnade riksdagen i kraft också 
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statsrådets positiva principbeslut om utbyggandet av den 
slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle som ska byggas på 
Olkiluoto för enheten OL4.

Det principbeslut som riksdagen lämnade i kraft är giltigt i fem år och 
upphör att gälla 30.6.2015 om en ansökan om bygglov för 
kärnkraftverksenheten dittills inte har tillställts statsrådet.

Visionen för projektet OL4 är Konkurrenskraftig el i överenskommen 
tidtabell i 60 år. Följande kritiska framgångsfaktorer har identifierats för 
förverkligandet av visionen:

 säkrad investeringsbeslutsprocess

 säkrad och konkurrenskraftig finansiering

 högklassiga och konkurrenskraftiga upphandlingar

 rätta leverantörsval

 optimal genomförandemodell

 effektiva processer

 god planering och projektgenomförande

Avsikten med projektet OL4 är att anskaffa, bygga och ta i bruk en ny 
kärnkraftverksenhet med en eleffekt på cirka 1 450−1 750 MW och en 
årsproduktion på cirka 12−13 TWh på Olkiluoto i Euraåminne.

Projektet OL4 är redo att övergå till tävlings- och planeringsfasen vars 
huvudsakliga mål är att nå beredskapen att fatta ett investerings- och 
genomförandebeslut om kärnkraftverksenheten OL4 uppskattningsvis i 
början av 2014.

Genomförandefaserna och beslutsprocessen för projektet OL4

Beslutsprocessen för projektet OL4 har två faser. I första fasen, som nu 
är under behandling, beslutar TVO:s bolagsstämma på framställning av 
styrelsen om inledningen av tävlings- och planeringsfasen och om den 
finansiering som hänför sig till denna. Det huvudsakliga målet för 
tävlings- och planeringsfasen är att nå beredskapen att fatta 
investerings- och genomförandebeslutet om byggandet av 
kärnkraftverksenheten OL4 i början av 2014.

I andra fasen i början av 2014 fattar TVO:s bolagsstämma på 
framställning av styrelsen det egentliga investeringsbeslutet om 
byggandet av kraftverksenheten. Därefter övergår man till 
verkställandefasen.



Helsingin kaupunki Protokoll 15/2011 7 (12)
Stadsfullmäktige

Kj/6
26.10.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 0201256-6
00099 HELSINGINFORS STAD Helsingfors Tilinro Alv.nro
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/hallintok

eskus
FI0680001200062637 FI02012566

Betydande mål för tävlings- och planeringsfasen före det egentliga 
investeringsbeslutet om projektet OL4 är att säkerställa att 
kraftverksenheten är licensierbar, att enheten kan byggas i Finland och 
att få konkurrenskraftiga anbud.

Tävlings- och planeringsfasen innefattar följande faser:

 tävlingsfas: hur de olika kraftverksalternativen lämpar sig för 
licensiering utreds, kraftverksalternativen konkurrensutsätts 
m.m.

 planeringsfas: kraftverksenheten planeras, byggarbetena 
konkurrensutsätts m.m.

Efter tävlingsfasen fattar TVO:s styrelse ett särskilt beslut om 
övergången till planeringsfasen och utvärderar under planeringsfasen 
möjligheterna att genomföra projektet. Om styrelsen anser att det inte 
finns några förutsättningar att genomföra projektet tar styrelsen ärendet 
upp till behandling på bolagsstämman som beslutar om ärendet.

I tävlings- och planeringsfasen ingår en utredning om hur de olika 
kraftverksalternativen lämpar sig för licensiering, en preliminär 
planering och konkurrensutsättning, efter vilka det finns beredskap att 
fatta investerings- och genomförandebesluten gällande 
kraftverksenheten och att tillställa statsrådet ansökan om bygglov.

Motiveringen till en modell som framskrider stegvis är att riskerna med 
tanke på tidtabellen och kostnaderna är mindre, anskaffningspriset för 
kraftverksenheten är mer förutsägbart och det är möjligt att följa en 
snabbare tidtabell och uppnå synergifördelar mellan projekten OL3 och 
OL4.

I andra fasen som uppskattningsvis inleds år 2014 fattar TVO:s 
bolagsstämma på framställning av styrelsen det egentliga 
investeringsbeslutet om byggandet av kraftverksenheten. Därefter 
övergår man till verkställandefasen.

Förfrågan till delägarna om bindande anmälan om deltagande i tävlings- och planeringsfasen av 
projektet OL4

TVO har sänt en förfrågan till sina delägare om bindande anmälan om 
deltagande i tävlings- och planeringsfasen av projektet för det nya 
kärnkraftverket (OL4). I syfte att bereda beslutsfattandet i tävlings- och 
planeringsfasen har TVO bett om delägarnas bindande anmälan om

 deltagande i tävlings- och planeringsfasen av projektet OL4 med 
den totala sammanlagda andelen TVO-aktier av serier A och B, 
med vilken reserveras rätten att delta även i förverkligandet av 
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projektet och att få elektricitet ifrån den nya kraftverksenheten 
OL4 efter att enheten tagits i kommersiellt bruk

 den andel med vilken delägarna deltar i tävlings- och 
planeringsfasen, om andelen avviker från den nuvarande 
sammanlagda andelen TVO-aktier av serier A och B, och med 
vilken delägarna reserverar sig rätten att delta även i 
förverkligandet av projektet och rätten att få elektricitet ifrån den 
nya kraftverksenheten OL4 efter att enheten tagits i bruk. 
Beslutet om genomförandet av projektet fattas dock först senare 
på det sätt som beskrivs nedan.

Också Pohjolan Voima Oy (PVO) och EPV Energia Oy (EPV) har som 
delägare i TVO sänt motsvarande förfrågningar om bindande anmälan 
till sina delägare.

Oy Mankala Ab ska senast 21.11.2011 tillställa TVO en bindande 
anmälan om deltagande i tävlings- och planeringsfasen av projektet 
OL4. Helsingfors Energi/Helsingfors stad ska senast 21.10.2011 
tillställa EPV och senast 31.10.2011 tillställa PVO en bindande 
anmälan om deltagande i tävlings- och planeringsfasen av projektet 
OL4. Helsingfors Energi har meddelat EPV att svaret tillställs EPV 
senast 31.10.2011.

Helsingfors Energi/Helsingfors stad har ägarandelar i TVO genom tre 
delägarbolag (Mankala, PVO, EPV). Bolagen och genom dessa även 
Helsingfors Energi har om de så vill rätten att som delägare delta i 
tävlings- och planeringsfasen och att senare som delägare delta också 
i förverkligandet av projektet och att få elektricitet ifrån den nya 
kraftverksenheten OL4 efter att enheten tagits i kommersiellt bruk.

Genom de olika bolagen blir Helsingfors Energis sammanlagda 
deltagarandel i projektet 9,7 %.

TVO:s och PVO:s delägares självfinansierade andel förverkligas i 
tävlings- och planeringsfasen som delägarlån som delägarna beviljar 
bolagen ovan. EPV finansierar sin andel i tävlings- och planeringsfasen 
genom en riktad aktieemission.

Deltagande i verkställandefasen av projektet förutsätter deltagande i 
tävlings- och planeringsfasen. Om en delägare väljer att inte delta i 
tävlings- och planeringsfasen, avstår delägaren också från sin rätt att 
senare delta i själva investeringsprojektet.

Kostnaderna för tävlings- och planeringsfasen

Kostnaderna för tävlings- och planeringsfasen som ska anordnas före 
det egentliga investeringsbeslutet uppgår sammanlagt högst till 300 mn 
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euro inklusive de kostnader som ackumuleras före tävlings- och 
planeringsfasen.

I början av projektet betalas utgifterna under tävlings- och 
planeringsfasen med ett delägarlån som är räntefritt tills 
investeringsbeslutet fattas. Principen är alltså att ägarna finansierar alla 
kostnader i denna fas direkt genom delägarlån.

Kostnaderna för Helsingfors Energi i tävlings- och planeringsfasen 
uppgår till:

 EPV Energia Oy 2,370 mn euro

 Pohjolan Voima Oy 2,291 mn euro

 Oy Mankala Ab 24,42 mn euro.

Kostnaderna preciseras i takt med att beredningen fortskrider. Den 
grundläggande utgångspunkten är att kostnaderna för tävlings- och 
planeringsfasen ska aktiveras. En del av utgifterna (som orsakas före 
beslutet om övergången till tävlings- och planeringsfasen) finansieras 
som en intern överföring genom TVO:s aktieserie A i elpriset till 
delägarna och debiteras i sinom tid i elpriset genom TVO:s nya 
aktieserie D som ska införas för OL4.

Risker

Det har gjorts upp en intern och en extern riskgranskning för 
framskridningen av projektet.

Betydande risker i anslutning till stora projekt är bl.a. risker som hänför 
sig till tidtabell, kostnader, finansiering, licensiering, val av leverantör 
och politiskt beslutsfattande. Riskerna minskas genom att projektet 
fortskrider stegvis och genom utredningar och planering före det 
egentliga investerings- och genomförandebeslutet. De risker som ska 
försäkras säkerställs med ett ekonomiskt optimalt och täckande 
försäkringsskydd.

På projektnivån har riskerna i olika faser utvärderats, bl.a. riskerna i 
planerings-, investerings-, verkställande-, ibruktagande- och 
användningsfasen. Riskerna och de förebyggande åtgärderna 
utvärderas regelbundet.

Stadsstyrelsens ställningstaganden

Stn anser det som motiverat att delta i tävlings- och planeringsfasen av 
projektet OL4 med beaktande av de möjligheter till affärsverksamhet 
som projektet ger Helsingfors Energi i framtiden. Förslaget baserar sig 
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strategiskt på Helsingfors Energis utvecklingsprogram mot en 
kolneutral framtid godkänt av Stge 8.12.2010. Programpunkt 7.1.2 
lyder enligt följande: Helsingfors Energi har möjlighet att delta i 
nyinvesteringar och investeringar i effekthöjning vid kärnkraftverken.

Nu är det fråga om deltagande i tävlings- och planeringsfasen av 
TVO:s projekt OL4. Deltagande i verkställandefasen av projektet 
förutsätter deltagande i tävlings- och planeringsfasen. Om en delägare 
väljer att inte delta i tävlings- och planeringsfasen, avstår delägaren 
också från sin rätt att senare delta i själva investeringsprojektet.

Helsingfors Energis kostnader för deltagande i tävlings- och 
planeringsfasen uppgår högst till 29,5 mn euro. De preliminära 
sammanlagda kostnaderna för det investeringsprojekt om vilket beslut 
ska fattas senare uppgår till ca 6 miljarder euro i 2010 års 
penningvärde.

Direktionen för Helsingfors Energi har avgett utlåtande i saken. 
Utlåtandet utgör bilaga 1 till detta ärende. Det aktuella förslaget 
stämmer överens med direktionens utlåtande (21.9.2011). Direktionen 
fattade beslutet efter omröstning med rösterna 5−4. Ledamoten 
Andersson understödd av ledamoten Elomaa kom med ett motförslag 
enligt vilket förslaget ska förkastas. Vid omröstningen vann 
föredragandes förslag med 5 röster (Kantola, Oka, Sillanpää, Wallden-
Paulig, Lahti) mot 4 (Andersson, Elomaa, Sjövall, Warinowski).

TVO:s, PVO:s och EPV:s sekretessbelagda (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 
och 20 p.) delägarförfrågningar utgör bilagorna 2−4. Annat 
sekretessbelagt (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 och 20 p.) 
bakgrundsmaterial som hänför sig till ärendet är tillgängligt för 
fullmäktigeledamöterna hos beredaren av ärendet vid ekonomi- och 
planeringscentralen före stadsfullmäktiges sammanträde och vid 
stadsfullmäktiges sammanträde.

Om Stge godkänner det förslag som förelagts Stge, kommer Stn

 att uppmana Oy Mankala Ab att vid TVO:s kommande 
extraordinarie bolagsstämma godkänna de förslag från 
bolagsstyrelsen som gäller deltagande i tävlings- och 
planeringsfasen av projektet OL4

 att uppmana Helsingfors Energi att vid EPV:s och PVO:s 
kommande extraordinarie bolagsstämmor godkänna de förslag 
från bolagsstyrelsen som gäller deltagande i tävlings- och 
planeringsfasen av projektet OL4
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 att uppmana Oy Mankala Ab och Helsingfors Energi att agera 
vid de ovannämnda bolagens bolagsstämmor och vidta andra 
nödvändiga åtgärder i syfte att verkställa tävlings- och 
planeringsfasen och underteckna de nödvändiga handlingarna i 
de fall som förutsätter åtgärder i dotter- och delägarbolagen 
ovan på stadens vägnar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Seppo Olli, stadskamrer, telefon: 310 36135

seppo.olli(a)hel.fi

Bilagor

1 Helenjk lausunto 21.9.2011 § 58 Olkiluoto 4-hanke
2 -
3 -
4 -

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Oy Mankala Ab Förslagstext
Helsingin Energia Förslagstext

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.10.2011 § 885

HEL 2011-003009 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä, että

 Oy Mankala Ab antaa Teollisuuden Voima Oyj:lle sitovan 
ilmoituksen osallistumisesta Olkiluoto 4 - hankkeen kilpailu- ja 
suunnitteluvaiheeseen omistusosuuttaan vastaavalla osuudella 
ja antaa Teollisuuden Voima Oyj:lle enintään 24,6 milj. euron 
suuruisen osakaslainan 

 Helsingin Energia antaa kaupungin puolesta EPV Energia Oy:lle 
ja Pohjolan Voima Oy:lle sitovat ilmoitukset osallistumisesta 
Olkiluoto 4 - hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen sekä 
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merkitsee kassavaroin EPV Energia Oy:n enintään 2,6 milj. 
euron osakepääoman korotukset ja antaa Pohjolan Voima Oy:lle 
enintään 2,3 milj. euron osakaslainan.

Käsittely

10.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Hylkäysehdotus:
Ylikahri Ville: Hylkäysehdotus: Ehdotan, että ehdotus hylätään.

Kannattajat: Ojala Outi

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hylkäysehdotus: Ehdotan, että ehdotus hylätään.

Jaa-äänet: 8
Juha Hakola, Tarja Kantola, Ville Kopra, Jan D Oker-Blom, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 6
Kimmo Helistö, Elina Moisio, Outi Ojala, Osku Pajamäki, Johanna 
Sumuvuori, Ville Ylikahri

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 1
Jussi Halla-aho

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Seppo Olli, kaupunginkamreeri, puhelin: 310 36135

seppo.olli(a)hel.fi


