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TEM; Fennovoima Oy:n hakemus valtioneuvoston 6.5.2010
periaatepäätöksen täydentämiseksi; sisäministeriön pelastusosaston
lausunto
Sisäministeriön pelastusosasto on vastaanottanut viitteenä olevan lausuntopyynnön
koskien Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen vuoden 2010 valtioneuvoston
periaatepäätöksen täydentämistä.
Pelastusosasto on lausunut asiasta vuonna 2009 seuraavaa.
"Sisäasiainministeriöllä ei ole periaatepäätöshakemukseen merkittävää
huomautettavaa oman toimialansa näkökulmasta. Sisäasiainministeriö pyytää
kuitenkin päätöksentekijää ja luvanhakijaa kiinnittämään huomiota alla mainittuihin
seikkoihin.
Sisäasiainministeriön pelastusosasto on aiemmin antanut lausunnon Fennovoima
Oy:n Pöyry Energy Oy:llä teettämistä lakisääteisistä ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta ja -selostuksesta liittyen Suomeen mahdollisesti rakennettavaan
uuteen ydinvoimalaitokseen. Näissä lausunnoissaan pelastusosasto totesi mm., että
laitoksen sijoituspaikkaa harkittaessa tulee arvioida onko tarkoituksenmukaista
sijoittaa merkittävää sähköntuotantokapasiteettia lähelle toisiaan ja että keskittymästä
onnettomuuden sattuessa aiheutuvat kerrannaisvaikutukset tulee ottaa huomioon eri
sijoitusvaihtoehtojen arvioinnissa. Periaatepäätöshakemuksessa on otettu huomioon
Säteilyturvakeskuksen ohje YVL 1.10, Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkaa koskevat
vaatimukset, eri sijaintipaikkoja arvioitaessa.
Periaatepäätöshakemukseen ei sisälly arviointia hankkeen vaikutuksista
pelastustoimen palvelutasoon ja mahdollisuuksiin palvelutason kehittämiseen ja
ylläpitämiseen eri sijoituspaikkakunnilla. Sisäasiainministeriö pitää tärkeänä tiivistä
yhteistyötä alueellisen pelastustoimen sekä pelastustoimeen osallistuvien tahojen ja
hankkeen toteuttajien välillä jo suunnittelu- ja periaatelupahakemusvaiheessa.
Hankkeen tulee arvioida mahdolliset vaikutukset sekä rakentamis- että
käyttövaiheessa pelastustoimen järjestelyihin ja mahdollisiin lisäresurssitarpeisiin,
muuttuviin alueellisiin riskeihin sekä riittävän pelastustoimen palvelutason ja
valmiuden ylläpitämiseen. Lisäksi, hankkeessa tulee huomioida väestön suojaaminen
tai evakuointi mahdollisessa onnettomuustilanteessa sekä näihin varautumisen ja
toteuttamisen aiheuttamat vaikutukset esimerkiksi liikennejärjestelyihin.
Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan kaikilla ydinvoimalaitosten sijoituspaikoilla
tulee noudattaa yhteneviä varautumis- ja turvallisuuskriteerejä, esimerkiksi
lentokieltoalueiden määrittelyssä."
Perehdyttyään nyt viitteenä olevaan lausuntopyyntöön, pelastusosasto toteaa että
tilanne ei ole pelastusosaston toimialan kannalta muuttunut merkittävästi ja aiempi
lausunto on soveltuvilta osiltaan edelleen ajankohtainen. Yhteistyö paikallisen
pelastustoimen kanssa on edelleen tärkeää ja pelastusosasto pitää hyvänä, että
Jokilaaksojen pelastuslaitokselle on annettu mahdollisuus antaa lausuntonsa
periaatepäätöksen täydentämisestä.
Fennovoiman hakemuksessa periaatepäätöksen täydentämiseksi on liitteessä 4 A
käsitelty edellisen ja nykyisen lausuntokierrosten välissä tapahtuneita
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säädösmuutoksia. Sisäministeriön pelastusosasto huomauttaa, että
lausuntokierrosten välissä on astunut voimaan tai päivitetty aiheeseen liittyen myös
pelastuslaki 379/2011, sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien
kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta 406/2011, sisäasiainministeriön asetus
tiedottamisesta säteilyvaaratilanteessa 774/2011 sekä sisäasiainministeriön asetus
erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta annetun
sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta 228/2013. Pelastusosasto kehottaa
huomioimaan nämä soveltuvilta osiltaan.
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Sisäministeriö SM
06.05.2014 klo 14.14. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

