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PTK 60/2001 vp
Tarkistamaton
60. KESKIVIIKKONA 16. TOUKOKUUTA 2001 kello 14
1) Valtioneuvoston periaatepäätös 21 päivänä joulukuuta 2000 Posiva Oy:n hakemukseen
Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta
Muu asia M 7/2000 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 6/2001 vp
Keskustelu:
Leena Luhtanen /sd: Arvoisa herra puhemies! Posiva Oy on pyytänyt ydinenergialain 11 §:ssä
tarkoitettua valtioneuvoston periaatepäätöstä siitä, että Suomessa tuotetun käytetyn
ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentaminen Eurajoen kunnan Olkiluotoon on
yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Posivahan on Teollisuuden Voima Oy:n ja Fortum Power
and Heat Oy:n vuonna 95 perustama ja omistama yhtiö, ja tämän yhtiön päätoimialana on huolehtia
omistajiensa ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen huollosta voimalaitosalueella tapahtuvan
välivarastoinnin jälkeen.
Suunniteltu loppusijoituslaitos koostuu maanpäällisestä kapselointilaitoksesta ja noin 400-700
metrin syvyyteen kallioperään louhittavista loppusijoitustiloista. Tämä käytetty ydinpolttoaine
sijoitettaisiin loppusijoitustilaan kuparikapseleissa. Loppusijoituslaitoksen rakentaminen alkaisi
vuoden 2010 jälkeen ja käyttövaihe olisi 2020. Siis aikajänne olisi varsin pitkä.
Käsiteltävänä oleva ydinlaitoksen rakentamista, ydinjätteen loppusijoitusta koskeva periaatepäätös
on erittäin merkittävä asia, jonka vaikutukset ulottuvat pitkälti tulevaisuuteen. On siis kyse hyvin
kauaskantoisesta periaatepäätöksestä. Valtioneuvosto pitää yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena
Suomen nykyisten ydinvoimalaitosten toiminnassa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoituslaitoksen rakentamista Eurajoen kunnan Olkiluotoon.
Tämä päätös on viipymättä annettava eduskunnan tarkistettavaksi, ja huomattava on ja korostan
sitä, että eduskunta voi ainoastaan kumota periaatepäätöksen sellaisenaan tai päättää, että se jää
sellaisenaan voimaan. Talousvaliokunta esittää, että periaatepäätös jää sellaisenaan voimaan.
Mitkä sitten ovat talousvaliokunnan perustelut edellä mainitulle päätökselle? Valiokunnan
puoltavaan kantaan vaikuttivat hyvin monet asiat, ensinnäkin se, että valiokunnalla oli
käytettävissään hyvin runsaasti erilaista materiaalia. Ensinnäkin jo vuosien ajan, noin 20 vuoden
ajan, on etukäteen tehty hyvin perusteellista valmistelutyötä loppusijoitukseen liittyen. Myös
valtioneuvosto käsitteli asiaa erittäin perusteellisesti ja huolellisesti ja pyysi lausuntoja hyvin
monelta taholta, teki itse selvityksiä, ja nämä selvitykset ovat olleet meidän kaikkien
kansanedustajien käytössä.
Tietysti valiokunnan oma valmistelutyö - asiantuntijoiden kuuleminen, selvitysten saaminen - on
vaikuttanut ratkaisevasti asiaan. Valiokunta vieraili myös Olkiluodossa paikan päällä saaden täältä
tarvittavia lisätietoja asian ratkaisua varten. Merkittävä peruste oli tietysti myös se, että Eurajoen
kunta yksimielisesti oli puoltanut asiaa. Se oli tärkeätä, että Eurajoen kunnan valtuuston päätöksellä
oli olemassa lain voima. Eurajoen kunnan edustajat totesivatkin valiokunnassa, että kunnassa on
hyvin laaja yksimielisyys tälle asialle. Tämä seikka tietysti vaikutti puoltavasti myös valiokunnan
käsittelyyn.

