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1. Hallituksen puheenjohtaja Ami Rastas avasi kokouksen
2. Suvi Karirinne esitteli ”Ydinenergiaprojekteihin soveltuvan alihankintaosaamisen
kehittäminen” –hankkeen tilanteen ( liite1)
a. Rakentaminen ja suunnittelu osuuden väliraportti saatiin Finnmap
Consulting:lta 21.8. aamupäivällä. Väliraportissa toimituskokonaisuuksia
analysoitu rakennus- ja turvaluokkakohtaisesti. Osuuden esittelyssä kokous
keskusteli suomalaisten toimijoiden kilpailueduista. Raportin mukaan
perinteisessä rakentamisessa ei varsinaista kilpailuetua ole ja korkeimpien
turvaluokkien rakentaminen ei sanottavasti eroa perinteisestä
rakentamisesta. Korkeammissa turvaluokissa rakentamisen kohonneet
vaatimukset eivät sinällään aiheudu itse rakentamisesta, vaan ydinvoima –
alan laatu-, turvallisuus- ja dokumentin hallinnan vaatimuksista, jotka eivät
ole suomalaisten toimijoiden vahvuuksia. Kokous esitti suomalaisten
kilpailuvaltiksi myös paikallisen toimintaympäristön (säädökset,
viranomaiset, infran, alihankintaketjun ja markkinoiden) tuntemuksen.
Keskusteltiin myös moduulirakentamisen mahdollisuuksista etenkin
jätteenkäsittelylaitoksen ja varavoimalaitoksen rakentamisen yhteydessä ja
teknisen rakentajan puuttumisesta. Myös suomalaisten rakennusyritysten
mahdollisuudet ja halukkuus yhteistyöhön ulkomaalaisten toimijoiden
kanssa tulee selvittää. Johtoryhmä esitti huolensa ko. osuuden selvitystyön
etenemisestä.
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b. Järjestelmät –osuuden selvitys etenee aikataulussa ja 5.9.12 Workshoptilaisuudessa esitetään valittuihin tarjoomakokonaisuuksien mahdollistamat
yhteistoimintamallit.
c. Esikvalifiointi-osuus etenee ja ensimmäinen pilot-auditointi toteutettiin
14.8.2012. Tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että esikvalifioinnissa on
keskityttävä perusasioihin. Ohjausryhmä keskusteli esikvalifioinnin roolin
tärkeydestä konsultointipohjaisena. Offshore-puolen kokemuksien mukaan
esikvalifiointi ei poista auditointivaatimusta, mutta se lyhentää
neuvotteluihin kuluvaa aikaa. Auditointiperiaatteita on selvitetty ja
bencmarkkaus IT-sovelleukselle on aloitettu. Johtoryhmässä sovittiin, että
Directory:a kehitetään siten, että yritysten sertifikaatit lisätään kunkin
yrityksen kohdalle.
d. Keskusteltiin 5.9.2012 järjestettävästä ”Konsortioiden muodostaminen” –
aloitusseminaarista ja workshop:sta ja toimintaperiaatteista. Johtoryhmän
mukaan ensin kartoitetaan FinNuclear ry:n jäsenten halukkuus konsortion
muodostukseen ja vasta sen jälkeen tarvittaessa täydennetään verkostoa
ulkopuolisilla. Sovittiin, että 5.9.12 Workshop-tilaisuudesta lähetettävään
muistutussähköpostiin liitetään linkki valmistuneeseen
Yhteistoimintakäsikirjaan, jossa esitellään mm. yhteistoiminnan muotoja ja
tapoja.
3. Professori Ari Saarnio Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta esitti
rinnakkaishankkeen Ydinvoimalaitosprojekti ja sopimussuhteet
(SOPU) –projektin tilannekatsauksen (liite 2).
a. Nettikysely lähetettiin 84 yritykselle (vastausprosentti 21%). Kyselyn
tavoitteena oli saada tietoa siitä, minkälaisia oikeudellisia haasteita
ydinvoimatoimittajayritykset kohtaavat erityisesti alihankintatilanteissa.
b. Kyselytutkimuksesta kertynyttä tietoa syvennetään tutkijoiden tekemillä
yrityshaastatteluilla. Haastateltavat yritykset on valittu ja haastattelut
toteutetaan syys-lokakuussa 2012
c. Seminaari / workshop järjestetään Technopolis Ruoholahdessa 02.10.2012
mikäli tiloja vapaana, Leena Jylhä lupasi avustaa tilavarauksen tekemisessä.
4. Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 14.10.
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