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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN LAUSUNTO YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA
FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEELLE

Maa- ja metsätalousministeriö esittää oman toimialansa osalta lausuntonaan seuraavaa:
Maa- ja metsätalousministeriö viittaa aikaisempaan lausuntoonsa ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeelle (MMM:
1910/413/2013). Tällöin ministeriö kiinnitti huomiota merivedenpinnan korkeuksiin ja
kehotti tarkistamaan ja tarvittaessa päivittämään meriveden pinnan noususkenaariot
vuoden 2013 tilanteen mukaisiksi. Ministeriö esitti myös lisäämään ympäristöohjelmaan selkeän kannanoton voimalan vaaraa aiheuttavien toimintojen rakentamiskorkeudesta suhteessa siihen, kuinka usein toistuva tulva voisi aiheuttaa vaaratilanteen. Kiinnitimme huomiota myös siihen, että ydinvoimalaitoksen rakentamisen aikana tulisi
myös arvioida vaikutukset kalatalouden kannalta.
Luonnon ääri-ilmiöiden, kuten poikkeuksellisen korkean meriveden pinnankorkeuden,
toistuvuuksia on tarkasteltu ympäristöselostuksessa ja kuvatun perusteella otettu suunnittelussa huomioon. Ympäristöselostuksen luvussa 3.3.1 ei kuitenkaan käy ilmi, onko
luonnon ääri-ilmiöiden arviointikuvauksissa käytetty edellä viitattuja viimeisimpiä (v.
2013) tietoja. Katsomme, että olosuhdekuvauksissa arviointiselostuksessa tulisi käyttää
viimeisintä olemassa olevaa tietoa. Mikäli viimeisimpien tutkimustietojen perusteella
tilanne ei ole muuttunut aikaisemmista selvityksistä, niin tämä tulisi kuitenkin todeta
asianmukaisin lähdeviittauksin.
Pidämme hyvänä, että ympäristöselostukseen (s. 132) on nyt sisällytetty rakentamisen
aikaiset vaikutukset kalastoon ja kalatalouteen, käytön aikaisten vaikutusten (luku
7.4.4.3) lisäksi. Käytöstä aiheutuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi esitetyt toimenpiteet (s. 225) vaikuttavat kuitenkin riittämättömiltä, eikä ehkäiseviä tai lieventäviä toimenpiteitä rakentamisen aikaisista vaikutuksista ole ollenkaan esitetty. Pidämme tärkeänä, että näitä toimenpiteitä täsmennetään selostukseen.
Pidämme hyvänä, että arviointiselostuksessa on käytön aikaisissa vaikutuksissa otettu
huomioon myös vaikutukset vieraslajeihin (tulokaslajit s. 140) erityisesti, koska tiedosMAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
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sa on runsaasti kokemuksia esim. vaeltajasimpukoiden aiheuttamista haitoista jäähdytysvesien ottoalueilla. Tässä yhteydessä on syytä oikaista, että selostuksessa olisi hyödyllistä käyttää oikeaa termistöä eli ”vieraslajit”, sillä kyseessä on ihmistoiminnan
kautta levinneet lajit (ks. termistö mm. Kansallinen vieraslajistrategia s. 35).

Osastopäällikkö

Juha Ojala

Neuvotteleva virkamies

Johanna Niemivuo-Lahti

Tämä lausunto on lähetetty vain sähköisenä. Allekirjoitettu lausunto on maa- ja
metsätalousministeriön arkistossa.
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