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Liikenne- ja viestmtaministerio kiittaa asiakohdassa mamitusta
lausuntopyynnostä.
Liikenne- ja viestintaministerio esittaa, etta penaatepaatoksen
taydennyksessa huomioitaisiin ymparistovaikutusten arviomtiselostuksen yhteydessä annettu LVM:n lausunto, jonka liitteina
olivat hallmnonalan virastojen iausunnot. Nämä sisaisivat mm.
kannanottoja enkoiskuljetuksiin ja infraan, loppusijoituspaikkaan ja
vaaralhsten ameiden kuljetuksun (jaljempana VAK) ja VAKvaaratilantefsim, esimerkkejä kustannuksista, joihin hankkeesta
vastaavan tulisi varautua sekä ientoestelupaan, josta lisatietoja voi
tiedustella Lnkenteen turvaliisuusvirastosta.
Vaarallisten ameiden kuljetussäännöksiilä ja maarayksiila pyritaan
estamaan onnettomuuksia tai läheitä piti -tilanteita sekä
mimmoimaan. Lnkennemaänen kasvammen saattaa lisata iahelta

piti -tilanteita vanhmgot. Liikenne- ja mmistenöllä ei ole tietoa siita,
mita VAK-aineita kuljetetaan suunmtellun ydmvoimaiaitoksen
lähialueelia ja mitä vaaratilanteita saattaisi aiheutua. Liikenteen
turvalhsuusvirasto julkaisi viime vuoden loppupuolelia selvityksen
(20/2013) kuljetetuista VAK-maarista ja VAK-reiteistä. Selvitys
antaa kuvan siita, minka tyyppisia vaarallisia aineita ja millaisia
määnä kuljetettiin esim. maantiellä vuonna 2012. Julkaisu
on saatavilla:
http://www.trafi.fi/palvelut/iulkaisut/2013 mlkaisut/vakkuhetukset 2012. Lisatietoja selvityksestä voi tiedustella Lnkenteen
turvaliisuusvirastosta. Myos lahialueen pelastuslaitoksilla saattaa
olla oman varautumisen kautta arvio, millaisia VAK-aineita

lahialueella kuljetetaan ja millaisia vaaratilanteita kuljetukset
saattaisivat aiheuttaa.
Liikenne- ja viestintäministenö esittää, etta hankkeesta vastaavat
ovat tarvittaessa yhteydessä Lnkenteen turvallisuusvirastoon,
Liikennevirastoon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen myos
periaatepaatoksen taydentamisasiassa.
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