
Kuulutus

Fennovoima Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten 
arviointiohjelma (YVA-ohjelma)
Fennovoima Oy ( jäljempänä Fennovoima) on toimittanut työ- ja elinkeino- 
ministeriölle ympäristövaikutusten arviointiohjelman käytetyn ydinpoltto-
aineen loppusijoitushankkeesta. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan 
tahon suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjes-
tämisestä ympäristövaikutusten huomioon ottamiseksi hankkeen suun-
nittelussa. Arviointiohjelma sisältää muun muassa kuvauksen hankkeen 
arvioitujen vaikutusalueiden ympäristön nykytilasta.

Työ- ja elinkeinoministeriö toimii yhteysviranomaisena loppusijoi-
tushankkeen arviointimenettelyssä ja ilmoittaa ympäristövaikutusten 
arviointiohjelman vireilläolosta (laki ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä (468/1994)). Ministeriö pyytää lausunnot vaikutusalueen 
kunnilta, useilta viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä varaa kansalaisille 
mahdollisuuden mielipiteen esittämiseen.

Hankkeeseen sovelletaan myös valtioiden välistä arviointimenettelyä, 
jossa varataan ns. Espoon sopimuksen (67/1997) piiriin kuuluville maille 
mahdollisuus osallistua ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn.

Hanke

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen tarkoituksena on 
huolehtia Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen käytön yhtey-
dessä syntyvästä käytetystä ydinpolttoaineesta.  Fennovoima rakennuttaa 
myöhemmin valitsemalleen loppusijoituspaikalle käytetyn ydinpolttoai-
neen huollon toteuttamiseksi tarvittavan maanpäällisen kapselointilai-
toksen ja maanalaiset loppusijoitustilat sekä muut apu- ja oheistilat.

Kapselointilaitoksessa käytetty ydinpolttoaine pakataan loppusijoitus-
kapseleihin, jotka sijoitetaan loppusijoituslaitokseen eli kallioperään 
satojen metrien syvyyteen rakennettuihin tunnelitiloihin. Ydinvoimalai-
toksen toiminta-aikana käytettyä ydinpolttoainetta syntyy yhteensä noin 
1 200–1 800 uraanitonnia, joka vastaa noin 700–900 loppusijoitettavaa 
kapselia. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamista suunnitel-
laan Eurajoelle tai Pyhäjoelle. 

Fennovoiman Hanhikivi 1-voimalaitoshanke on tällä hetkellä rakenta-
mislupavaiheessa ja laitoksen käynnistyminen vaatii valtioneuvoston 
myöntämät rakentamis- ja käyttöluvat. Myös käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoitushanke vaatii toteutuakseen periaatepäätöksen sekä raken-
tamis- ja käyttöluvat. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittaminen 
alkaisi tämän hetken suunnitelmien mukaan 2090-luvulla.

Hankkeesta vastaava

Fennovoima Oy 

Arviointiohjelman nähtävilläolo

Arviointiohjelma on 12.9.2016–9.11.2016 yleisön nähtävänä seuraavissa 
paikoissa:
• Eurajoen kunnanvirasto, Kalliotie 5, Eurajoki
• Euran kunnanvirasto, Sorkkistentie 10, Eura
• Luvian kunnanvirasto, Kirkkotie 17, Luvia
• Nakkilan kunnanvirasto, Porintie 11, Nakkila
• Rauma ympäristövirasto, Kanalinranta 3, Rauma
• Pyhäjoen kunnanvirasto, Kuntatie 1, Pyhäjoki
• Raahen kaupunginvirasto, Rantakatu 50, Raahe
• Alavieskan kunnanvirasto, Pappilantie 1, Alavieska
• Merijärven kunnanvirasto, Kunnantie 1, Merijärvi
• Siikajoen kunnanvirasto, Siikasavontie 1 A, Ruukki
• Oulaisten kaupunginvirasto, Oulaistenkatu 12, Oulainen
• Kalajoen kaupunginvirasto, Kalajoentie 5, Kalajoki

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeesta ja arviointiohjelmasta antaa Fennovoimasta 
ympäristöjohtaja Marjaana Vainio-Mattila, puh. 020 7579 206, sähkö-
posti marjaana.vainio-mattila@fennovoima.fi, osoite Salmisaarenaukio 1, 
00180 Helsinki, www.fennovoima.fi.

Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä antaa työ- ja elin-
keinoministeriössä yli-insinööri Jorma Aurela, puh. 050 5922 109, sähkö-
posti jorma.aurela@tem.fi. Arviointiohjelma, siitä annetut lausunnot ja 
esitetyt mielipiteet sekä yhteysviranomaisen lausunto tulevat nähtäviksi 
myös osoitteessa www.tem.fi/yva-ohjelma-2016.

Yleisötilaisuus

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Fennovoima järjestävät kaksi hanketta 
koskevaa yleisötilaisuutta, joissa kansalaisilla on mahdollisuus esittää 
mielipiteitään ja saada tietoa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista.

Hanketta koskevat yleisötilaisuudet pidetään Eurajoella keskiviikkona 
21.9.2016 kello 18.00 alkaen Eurajoen kunnantalossa, osoitteessa Kalliotie 
5, ja Pyhäjoella torstaina 22.9.2016 kello 18.00 alkaen Pyhäjoen monitoi-
mitalossa, osoitteessa Koulutie 7.

Mielipiteiden esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjal-
lisesti toimittamalla ne työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon tai 
ministeriön viralliseen sähköpostiosoitteeseen (kuuleminen@tem.fi) 
viimeistään 9.11.2016. Annetuissa mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään 
viittamaan asian diaarinumeroon TEM/1308/08.05.01/2016.
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Helsingissä 12. päivänä syyskuuta 2016

Työ- ja elinkeinoministeriö


