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Lausuntopyyntö käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon
toimintapolitiikan ja kansallisen ohjelman päivittämisestä sekä
ympäristövaikutusten arvioinnista
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
LAUSUNTO KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN JA RADIOAKTIIVISEN JÄTTEEN HUOLLON
TOIMINTAPOLITIIKAN JA KANSALLISEN OHJELMAN PÄIVITTÄMISESTÄ SEKÄ
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA
DIAARINUMERO: VN/874/2021
Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskuksen ovat aloittaneet
käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan toimintapolitiikan ja
kansallisen ohjelman päivittämisen. Kansalliselle ohjelmalle toteutetaan valmistelun kuluessa
ympäristövaikutusten arviointi lain 200/2005 mukaisesti. Kuulemisvaiheen aikana viranomaisilta ja
toiminnanharjoittajilta pyydetään lausuntoja suunnitellusta toimintapolitiikan, kansallisen ohjelman
sekä ympäristöselostuksen laajuudesta ja yksityiskohtaisuudesta. Myös kansalaisilla ja yhteisöillä on
mahdollisuus esittää lausuntonsa tai mielipiteensä.
Fortum Power and Heat Oy (Fortum) on perehtynyt suunnitelmaan käytetyn ydinpolttoaineen ja
radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan toimintapolitiikan ja kansallisen ohjelman päivittämisestä
sekä ympäristövaikutusten arvioinnista ja toteaa seuraavaa:
1.
Suomalainen ydinjätehuollon toimintapolitiikka ja kansalliset menettelytavat ovat
noudattaneet 1980 -luvulla asetettuja yleisiä periaatteita ja suunnitelmia. Ydinjätehuollon
suunnitellut toimenpiteet on toteutettu onnistuneesti ja maassa on toimivat ratkaisut
ydinvoimalaitosten tuottamien radioaktiivisen jätteen käsittelylle, varastoinnille ja loppusijoitukselle.
Käytetyn polttoaineen osalta toimenpiteet ovat edenneet pitkän aikavälin suunnitelman mukaisesti
ja Suomessa ollaan ensimmäisenä maailmassa edetty käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja
loppusijoituslaitoksen rakentamiseen. Tämä osoittaa että maassamme noudatettu toimintapolitiikka
ja kansallinen ohjelmat on toimivia eikä tarpeita sen muuttamiselle ole.
2.
Kansallisen ohjelman ympäristövaikutusten arvioinnin suhteen on syytä huomioida, että
kansalliseen ohjelmaan sisältyvät käytetyn polttoaineen ja jätehuollon ratkaisut on luvitettu ja niiden
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ympäristövaikutukset on arvioitu luvitusajankohtana voimassa ollein menettelyin. Kansallisen
ohjelman ympäristövaikutusten arvioinnissa ei siis tule toistaa jo tehtyä työtä vaan arvioida
ohjelman vaikutuksia yleisellä tasoalla.
3.
Yksi kansallisen toimintapolitiikan keskeisistä periaatteista on se, että Suomessa syntyneestä
käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä on huolehdittava Suomessa. Tämän
periaatteen osalta on kuitenkin syytä säilyttää mahdollisuudet hyödyntää tarvittaessa ulkomaisia
käytetyn polttoaineen tai radioaktiivisen jätteen huollon ja tutkimuksen palveluita, jos se jätehuollon
kannalta on tarkoituksenmukaista. Esimerkkinä tästä ovat käytetyn polttoaineen tutkimuspalvelut,
joita maassamme ei ole tarjolla, sekä kontaminoituneen metallijätteen käsittelypalvelut, jossa
puhdistettu metalli kierrätetään ja puhdistuksessa erotettu radioaktiivinen materiaali palautetaan
käsittelyn jälkeen Suomeen loppusijoitettavaksi.

Suntio Marjo
Fortum Power and Heat Oy - Jari Tuunanen, Ydinpolttoaine- ja jätehuolto

Lausuntopalvelu.fi

2/2

