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Kunnanhallitus
Aika 22.09.2020 klo 15:00 - 18:43

Paikka Kunnanvirasto, Eurajoki-sali tai sähköinen osallistuminen

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Jalonen Vesa 15:00 - 18:43 puheenjohtaja

Nurmi Mika 15:00 - 18:43 varapuheenjohtaja
From Minna 15:00 - 18:43 jäsen
Hollmén Maria 15:00 - 18:43 jäsen
Salonen Tomi 15:00 - 18:43 jäsen
Siiri Marja-Leena 15:00 - 18:43 jäsen
Talasma Esa 15:00 - 18:43 jäsen
Tuominen Hanna 15:00 - 18:43 jäsen
Vaitomaa Marja 15:00 - 18:43 jäsen
Sjöman Ilona 15:00 - 18:43 kunnanvaltuuston pj
Syväsalmi Emilia 15:00 - 18:43 kunnanvaltuuston II vpj
Jasu-Näyrä Jemina 15:00 - 18:43 kunnanvaltuuston III vpj
Lakaniemi Vesa 15:00 - 18:43 kunnanjohtaja, esittelijä
Komminaho Alpo 15:00 - 16:20 perusturvajohtaja Läsnä § 153-155 käsittelyn ajan.
Piirainen Minna 15:00 - 18:43 hallintosihteeri,

pöytäkirjanpitäjä

Poissa Perkola Hannu kunnanvaltuuston I vpj
Ahto Bella talous- ja hallintojohtaja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________________________________________________________________________

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tomi Salonen ja
 Maria Hollmén.

 Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Minna Piirainen.

__________________________________________________________________________

Käsitellyt asiat §:t 153 - 173

__________________________________________________________________________

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Eurajoen kunnanvirasto sekä kunnan verkkosivut 28.9.2020



EURAJOEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kunnanhallitus § 167 22.09.2020

Lausunto hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusta koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

234/11.01.00/2020

Khall § 167
Asia

Teollisuuden Voima Oyj on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen
arviointiohjelman (YVA-ohjelma) hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen
maa pe rä lop pu si joi tuk ses ta. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii hank-
keen arviointimenettelyn yhteysviranomaisena. Eurajoen kunnalta on
pyy det ty lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Tausta

Arviointiohjelma koskee hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen maa pe-
rä lop pu si joi tus ti lan rakentamista Eurajoelle Olkiluodon ydin voi ma lai-
tos alu eel le. Vaihtoehtona maaperäloppusijoitukselle ohjelmassa esi-
te tään nykyisin käytössä olevan, kallioperässä sijaitsevan, matala- ja
kes ki ak tii vi sen voimalaitosjätteen loppusijoituslaitoksen laa jen ta mis-
ta.

Hyvin matala-aktiivinen ydinjäte sisältää vain hyvin vähäisiä määriä
ra dio ak tii vi sia aineita, minkä vuoksi jäte voidaan loppusijoittaa maa-
pe rään rakennettavaan loppusijoitustilaan. Loppusijoitettavat jätteet
koos tu vat huoltojätteistä, kuten kertakäyttöisistä suojavaatteista, sii-
vous lii nois ta ja pakkausmateriaaleista ja romuista, kuten puretuista
kom po nen teis ta, putkista ja rakennusmateriaaleista.

Maaperäloppusijoitustila on maanpinnan läheisyyteen sijoitettava ra-
ken nel ma, jonka useat erilaiset kerrokset eristävät radioaktiiviset jät-
teet ympäristöstä niin pitkäksi aikaa, ettei jätteestä aiheudu ym pä ris-
töl le merkittäviä säteilyvaikutuksia. Rakenteiden kuntoa ja toi mi vuut-
ta seurataan loppusijoitustilan koko käyttöjakson ajan.

YVA-ohjelmassa esitetään neljä sijaintivaihtoehtoa ydin voi ma lai tos-
alu eel la hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen maa pe rä lop pu si joi tus ti lal-
le. Sijoittaminen tapahtuu kampanjaluontoisesti n. 5-10 vuoden vä li-
ajoin. Jäte pakataan vesitiiviisti ja varastoidaan ennen lop pu si joit ta-
mis ta Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella. Loppusijoitustilaan voi daan
lop pu si joit taa myös vähäisiä määriä muualla Suomessa syn ty viä hy-
vin matala-aktiivisia jätteitä.

Hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitustilan käyttöönotto
vaa tii toteutuakseen Säteilyturvakeskuksen myöntämän ydin ener gia-
lain (990/1987) 21 §:n mukaisen luvan.
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Mahdollisen maaperäloppusijoituksen on arvioitu käynnistyvän ar-
viol ta vuonna 2023–2024.

Lausunnon jättämiselle on pyydetty lisäaikaa 25.9.2020 asti.

Päätösehdotus:
Eurajoen kunnalla ei ole huomautettavaa ympäristövaikutusten ar-
vioin ti oh jel mas ta.

Päätös:
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti seu raa-
van selonteon: Keskustelun aikana Hanna Tuominen Maria
Hollménin kannattamana esitti lausunnoksi seuraavaa: "Tämä ei ole
kier to ta lous mal lin mukaista toimintaa ja ensisijaisesti jätteet tulisi
kier rät tää."

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan pää tös eh-
do tuk ses ta poikkeava kannatettu vastaehdotus, suoritetaan ni men-
huu to ää nes tys niin, että kunnanjohtajan ehdotusta kannattavat sa-
no vat JAA ja Tuomisen ehdotusta EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Toimitetussa äänestyksessä JAA-ääniä annettiin 7 (Marja Vaitomaa,
Esa Talasma, Marja-Leena Siiri, Tomi Salonen, Minna From, Mika
Nur mi ja Vesa Jalonen), EI-ääniä 2 (Hanna tuominen ja Maria
Hollmén).

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kun nan joh ta-
jan ehdotuksen äänin 7-2, Eurajoen kunnalla ei ole huomautettavaa
ym pä ris tö vai ku tus ten ar vioin ti oh jel mas ta.

-----

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Eurajoella 24.9.2020

Minna Piirainen
pöytäkirjanpitäjä
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Muutoksenhakuohje

Edellä pykälässä 167 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain 136 §:n mukaan saa
tehdä oikaisuvaatimusta eikä kun nal lis va li tus ta, kos ka päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

-----


