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Ettepanekud Loviisa tuumaelektrijaama 

tegevusaja pikendamise projekti 

keskkonnamõju hindamise aruande kohta 

Esitasite Keskkonnaametile tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks Loviisa 

tuumaelektrijaama tegevusaja pikendamise projekti keskkonnamõju hindamise (KMH) 

aruande.  

 

Loviisa tuumaelektrijaama kahe tootmisploki Loviisa-1 ja Loviisa-2 tegevusload kehtivad 

vastavalt kuni 2027. a ning 2030. a lõpuni, mistõttu arendaja Fortum Power and Heat Oy on 

kavandamas praeguste tegevuslubade pikendamist veel umbes 20 aasta võrra. Alternatiivselt 

tuleb valmistuda Loviisa tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamiseks ning seetõttu hinnatakse 

KMH käigus ka tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisega seotud variante. Arendaja langetab 

tuumaelektrijaama tegevuse võimaliku jätkamise ja uute tegevuslubade taotlemise otsuse 

tulevikus. Loviisa tuumaelektrijaam asub Hästholmeni saarel, umbes 12 km kaugusel Loviisa 

linna keskpunktist.  

 

Arvestades, et tegemist on juba aastakümneid toimiva tuumaelektrijaama tegevuslubade 

pikendamise protsessiga (kuigi alternatiiv on ka lubade mittepikendamine), siis uusi riske 

sellega Eesti riigi vaates ei teki. Seda enam, et ette on nähtud ka teatud hoonete ja 

tehnosüsteemide uuendamine. Mõnevõrra uus moment on ladestuspaiga kasutamine ka mujalt 

Soomest toodavate tuumajäätmete ladestamiseks, kuid seegi puudutab pigem vaid 

ladestamisele minevate materjalide mahtu, mitte aga ladestuspaiga olemasolu või 

mitteolemasolu. Keskkonnaametil on Soome tuumaregulaator STUK-iga olemas toimiv 

infovahetus hädaolukorras teabe vahetamiseks, milleks on sõlmitud ka eraldi vastastikuse 

mõistmise memorandum Keskkonnaameti ja STUK-i vahel (2019)1.  

 

Keskkonnaametil ei ole märkusi KMH aruande kohta. Juhime tähelepanu üksnes järgnevale: 

 

KMH aruande kohaselt (eesti keelse versiooni ptk 6.1): „Tõsise reaktoriõnnetuse 

keskkonnamõju hindamine põhineb eeldusel, et keskkonda satub 100 terabekrelli (TBq) 

tseesium-137 (Cs-137) nukliidi, mis on määratletud Soomes tõsise reaktoriõnnetuse 

piirväärtusena.“ Märgime, et KMH aruandes mainitud 100 TBq on tõepoolest see väärtus, 

millest alates Soomes hakatakse pidama sündmust reaktoriõnnetuseks. Keskkonnamõju 

hindajad ei ole teinud selles osas vigu, kuid arvutuste tegemisel võiks konservatiivsuse 

saavutamiseks võtta kasutusele sellest suurema väärtuse. Nt on mitmetel õppustel mängitud 

stsenaariumitega, kus Cs-137 on vabanenud keskkonda ~2 % (see teeb arvutuslikult umbes 

                                                 
1 Leitav: https://adr.envir.ee/et/document.html?id=709ea84d-3e54-4231-88a7-ae2c89223ff5  

https://adr.envir.ee/et/document.html?id=709ea84d-3e54-4231-88a7-ae2c89223ff5
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3300 TBq Loviisa ühe reaktori inventarist). Kuigi Loviisa ja Fukushima Daiichi reaktorid ei 

ole võrreldavad, vabanes hinnanguliselt viimasel 2011. aasta õnnetusel ~3700 TBq Cs-137 ühe 

reaktori kohta. Siis oli muidugi saaste vabanemise periood mõned korrad pikem. 

 

Ühtlasi märgime, et korrektne oleks piiriüleste mõjude hindamise leevendusmeetmete peatükis 

(nt eestikeelse versiooni ptk-s 6.3) ka ära märkida leevendusmeetmete rakendamise eest 

vastutaja ja täitja. 
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