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Lausuntopyyntö Loviisan ydinvoimalaitosta koskevasta ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmasta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Lausunto Loviisan ydinvoimalaitosta koskevasta YVA-ohjelmasta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa Loviisan ydinvoimalaitosta koskevasta 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. 

YVA menettelyssä vaihtoehtoina ovat:

Vaihtoehto VE1: Loviisan ydinvoimalaitoksen käytön jatkaminen enintään noin 20 vuodella nykyisen 
käyttölupajakson jälkeen, minkä jälkeen se poistetaan käytöstä. Vaihtoehtoon sisältyvät myös mm. 
toimenpiteet voimalaitoksen käyttöiän jatkamiseksi, voimalaitoksen käytöstä poisto lupajakson 
jälkeen, itsenäistettävien laitososien käyttö ja lopulta niiden purkaminen sekä näihin vaiheisiin 
liittyvät jätehuollon toimenpiteet. Lisäksi vaihtoehtoon sisältyy mahdollisuus vastaanottaa, käsitellä, 
välivarastoida ja loppusijoittaa pieniä määriä muualla Suomessa muodostunutta radioaktiivista 
jätettä.

Vaihtoehto VE0: Loviisan ydinvoimalaitoksen poistetaan käytöstä nykyisen lupajakson (v. 2027/2030) 
jälkeen. Vaihtoehtoon sisältyvät myös itsenäistettävien laitososien käyttö ja lopulta niiden 
purkaminen sekä näihin vaiheisiin liittyvät jätehuollon toimenpiteet.

Vaihtoehto VE0+ Loviisan ydinvoimalaitoksen poistetaan käytöstä nykyisen lupajakson (v. 
2027/2030) jälkeen. Vaihtoehtoon sisältyvät myös itsenäistettävien laitososien käyttö ja lopulta 
niiden purkaminen sekä näihin vaiheisiin liittyvät jätehuollon toimenpiteet. Lisäksi vaihtoehtoon 
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sisältyy mahdollisuus vastaanottaa, käsitellä, välivarastoida ja loppusijoittaa pieniä määriä muualla 
Suomessa muodostunutta radioaktiivista jätettä.

Hankealueen kaavatilanne

Maakuntakaavatilanne:

Hankealueen voimassa oleva maakuntakaavatilanne on kuvattu YVA-ohjelmassa oikein ja riittävällä 
tarkkuudella. 

YVA-ohjelmassa on kuvattu oikein ja riittävällä tavalla Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan 2050 
ehdotus, jonka Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 25.8.2020 vaihemaakuntakaavan.  Voimaan 
tullessaan vaihemaakuntakaava kumoaa kaikki voimassa olevat maakuntakaavat Uudenmaan 4. 
vaihemaakuntakaavan tuulivoimaratkaisua lukuun ottamatta.   Itä-Uudenmaan 
vaihemaakuntakaavan 2050 ydinvoimalaa koskevaan kaavamerkintään ei ole tullut muutoksia 
kaavan nähtävillä olon (8.10.–8.11.2019) jälkeen. Vaihemaakuntakaava ei ole vielä voimassa; 
voimaantuloa koskevan ajantasaisen tiedon voi tarkistaa Uudenmaan liiton verkkosivuilta 
www.uudenmaanliitto.fi

Uudenmaan liitto toteaa, että Loviisan ydinvoimalan YVA-ohjelmassa esitetyt hankevaihtoehdot VE1, 
VE0 ja VE0+ ovat kaikki voimassa olevien maakuntakaavojen sekä maakuntavaltuuston 25.8.2020 
hyväksymän Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava 2050 mukaisia.

Yleis- ja asemakaavatilanne:

Hankealueella on voimassa Loviisan rantaosayleiskaava (hyväksytty 10.12.2008). Ydinvoimalan 
alueella on voimassa Hästholmenin ydinvoimalaitosalueen asemakaavan muutos ja laajennus 
(hyväksytty 21.1.2009).

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- tai asemakaavan alueella, mutta se on 
ohjeena laadittaessa ja muutettaessa niitä.

Uudenmaan liitto katsoo, että lausunnolla oleva arviointiohjelma antaa riittävät edellytykset 
arviointiselostuksen laatimiselle.
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