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Hallituksen esitys Eduskunnalle ydinenergialaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Ydinenergian käytön turvallisuus ja yhteiskun
nan kokonaisedun huomioon ottaminen ydin
energian käytössä ovat viimeaikaisessa yhteiskun
nallisessa keskustelussa nousseet yhä keskeisem
miksi kysymyksiksi. Samalla on esitetty, että 
tärkeimmät ydinenergian käyttöä koskevat pää
tökset tulisi tehdä nykyistä kansanvaltaisempaa 
menettelyä noudattaen kiinnittäen asiaankuulu
vaa huomiota kuntien ja kansalaisten mielipitei
siin. Aivan erityisesti on korostettu eduskunnan 
aseman vahvistamista näitä päätöksiä tehtäessä. 
Vuodelta 195 7 peräisin oleva atomienergialain
säädäntö on ydinenergia-alalla tapahtuneen kehi
tyksen myötä osoittautunut monilta muiltakin 
osin vanhentuneeksi ja puutteelliseksi. 

Näiden muutostarpeiden huomioonottamisek
si ehdotetaan säädettäväksi ydinenergialaki. jossa 
määriteltäisiin ne yleiset periaatteet, ehdot ja 
vaatimukset, jotka ydinenergian käytön on täy
tettävä. Ydinenergian käytön on siten oltava 
turvallista, yhteiskunnan kokonaisedun mukais
ta, eikä se saa edistää ydinaseiden leviämistä. 
Lakiin sisältyisivät ne luvan myöntämisen edelly
tykset ja muut aineelliset säännökset, joilla edellä 
mainittuihin tavoitteisiin pyritään. Laissa ilmais
taisiin tyhjentävästi ja nykyistä huomattavasti 
seikkaperäisemmin esimerkiksi toiminnan har
joittajan velvollisuudet turvallisuudesta huolehti
miseksi. Nykyistä huomattavasti yksityiskohtai
semmin säädettäisiin erityisesti ydinjätehuollosta 
ja siitä, miten toiminnan harjoittajan on etukä
teen turvattava ydinjätteistä huolehtiminen pe
rustettavalle valtion ydinjätehuoltorahastolle suo
ritettavin maksuin ja valtiolle luovutettavin va
kuuksin. 

Riittävän kansanvaltaisen menettelyn omaksu
miseksi tehtäessä tärkeimpiä ydinenergiaa koske
via päätöksiä ehdotuksessa edellytetään edus
kunnan myötävaikutusta päätettäessä ydinvoima
laitoksen tai muun yleiseltä merkitykseltään huo
mattavan ydinlaitoksen rakentamisesta. Eduskun-
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nan käsiteltäväksi tulisi valtioneuvoston asiassa 
ensin tekemä periaatepäätös, jossa ydinlaitoksen 
rakentaminen on katsottu yhteiskunnan koko
naisedun mukaiseksi. Päätöksenteon kansan
valtaisuutta korostettaisiin myös siten, ettei val
tioneuvosto voisi tehdä periaatepäätöstä, jos 
suunnitellun ydinlaitoksen sijaintikunta lausun
nossaan suhtautuisi hankkeesen kielteisesti. Tä
män lisäksi ehdotetaan periaatepäätösmenette
lyyn liitettäväksi laaja kansalaisten, asianomaisten 
kuntien ja viranomaisten kuuleminen. Kansalais
ten mielipiteiden huomioon ottamiseksi olisi vi
ranomaisten ennen periaatepäätöksen tekemistä 
myös järjestettävä erityisiä julkisia tilaisuuksia, 
joissa kansalaiset voivat esittää mielipiteitään val
tioneuvoston tietoon saatettavaksi. 

Ehdotuksessa on omaksuttu päätöksentekojär
jestelmä, jossa kaikki tärkeimmät ydinenergian 
käyttöön tarvittavat päätökset tekisi valtioneuvos
to, eikä kauppa- ja teollisuusministeriö, kuten 
nykyisin. Ydinenergia-alan hallinto jäisi pääosin 
nykyiselleen. Ehdotuksessa on kuitenkin otettu 
huomioon ympäristöministeriön keskeinen asema 
ympäristöasioita johtavana ja yhteensovittavana 
viranomaisena sekä korostettu säteilyturvakeskuk
sen asemaa alan valvontaviranomaisena. 

Ydinenergialain säännöksiä sovellettaisiin ny
kyisestä poiketen myös kaivos- ja rikastustoimin
taan, jonka tarkoituksena on uraanin tai toriu
min tuottaminen. 

Päätöksentekomenettelyn yksinkertaistamiseksi 
ja päällekkäisten menettelyjen välttämiseksi eh
dotetaan sähkölakiin ja säteilysuojauslakiin tehtä
väksi pienehköjä muutoksia. 

Ehdotetut säännökset on tarkoitus saattaa voi
maan mahdollisimman pian, kuitenkin niin, että 
lain voimaantullessa käynnissä olevaa toimintaa 
koskevat luvat lakkaavat olemasta voimassa vii
meistään viiden vuoden kuluttua lain voimaantu
losta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Suuren ydinenergiahankkeen yhteiskunnalliset 
vaikutukset eivät ole pelkästään yritystaloudellisia 
ja kansantaloudellisia. Turvallisuuskysymysten li
säksi on hankkeesta päätettäessä harkittava sen 
merkitystä esimerkiksi noudatettavan energiapo
litiikan, aluepoliittisten näkökohtien ja työllisyy
den sekä kilpailukykymme kannalta. Y dinasei
den leviämisen estäminen on läheisesti ydinener
gian käyttöön liittyvä kysymys, minkä vuoksi 
ydinenergian käytössä on keskeinen sija ulkopo
liittisilla ja myös kauppapoliittisilla näkökohdil
la. Näin ollen on tärkeätä, että kaikki mahdolli
set ydinenergian käytön yhteiskunnalliset vaiku
tukset ovat ydinenergian käyttöä koskevia pää
töksiä tehtäessä harkinnan kohteena, jotta voitai
siin vakuuttua siitä, että ydinenergian käyttöön 
ryhdytään vain, jos siitä aiheutuva hyöty on 
yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja suurempi. 

Yhteiskunnan tehtävänä on suojella jäseniään 
tarpeettomilta vaaroilta. Ydinenergian olemuk
seen kuuluu olennaisena piirteenä radioaktiivis
ten aineiden säteily, usein huomattavasti suu
rempina määrinä kuin muissa yhteyksissä. Radio
aktiivisten aineiden säteilyllä on haitallisia vaiku
tuksia elävään solukkoon. Hyvin suuret säteilyan
nokset voivat aiheuttaa ihmisen tai muun elävän 
organismin kuoleman. Vaikutukset saattavat osit
tain ilmaantua viivästyneinä, joskus vasta jossakin 
myöhemmässä sukupolvessa. Näistä syistä on 
välttämätöntä estää ihmisten ja ympäristön jou
tuminen alttiiksi tavanomaista runsaammalle ra
dioaktiivisten aineiden säteilylle. 

Radioaktiivisten aineiden kanssa joudutaan te
kemisiin ydinpolttoainekierron kaikissa vaiheissa, 
ydinpolttoaineen valmistuksessa, sen käyttämises
sä ydinreaktorissa ja huolehdittaessa ydin jätteistä. 
Suurimmat säteilyongelmat liittyvät käytettyyn 
ydinpolttoaineeseen, joka on ydinjätteistä ongel
mallisin. Se sisältää suuren määrän radioaktiivisia 
aineita, joista monien aktiivisuus säilyy hyvin 
pitkään ja eräät ovat myös kemiallisten ominai-

suuksiensa vuoksi vaikeasti käsiteltäviä. Ydin
jätteiden syntymistä ei aina voida välttää silloin
kaan, kun ydinaineita käytetään muihin tarkoi
tuksiin kuin ydinenergian tuottamiseen. 

Näin ollen eräs lakiehdotuksen keskeisistä ta
voitteista on ydinenergian käytön turvallisuus. 

Ydinaseiden leviämisen estäminen on ollut 
eräs suurvaltapolitiikan tavoitteista ja myös 
useimmat ydinaseettomat valtiot, joukossa Suo
mi, ovat katsoneet tämän tavoitteen välttämättö
mäksi. Näissä pyrkimyksissä ovat tärkeitä virstan
pylväitä olleet Kansainvälisen Atomienergiajär
jestön perustaminen ja ydinaseiden leviämisen 
estämisestä tehdyn sopimuksen eli ydinsulkusopi
muksen (SopS 11/70) ja siihen liittyvien valvon
tajärjestelmien aikaansaaminen. 

Ydinenergialaissa asetettaisiin siten yleisiksi ta
voitteiksi ydinenergian käytön pitäminen yhteis
kunnan kokonaisedun mukaisena ja sen varmista
minen, että ydinenergian käyttö on ihmisen ja 
ympäristön kannalta turvallista eikä myöskään 
edistä ydinaseiden leviämistä. Laki sisältäisi kei
not, joilla voitaisiin huolehtia näiden tavoittei
den saavuttamisesta. Osin tähän pyrittäisiin pa
kottavien säännösten nojalla ja osin luvanvarai
suuden ja eräissä tapauksissa myös ilmoitusvelvol
lisuuden avulla. Viranomaisilla olisi myös käytös
sään tehokkaat keinot tarpeen vaatiessa käskyin ja 
kielloin puuttua ydinenergian käyttöön. 

1.2. Keinot 

1. 2. 1. Ydinenergian käyttöä koskevat säännök
set ja luvanvaraisuus 

Lakiehdotuksen tavoitteisiin pyritään toisaalta 
antamalla ydinenergian käyttöä koskevia aineel
lisoikeudellisia ja muita säännöksiä ja toisaalta 
näiden säännösten noudattamisen valvonnalla. 
Valvonnan keskeisin keino on luvanvaraisuus. 
Ydinenergian käyttöä säännellään ydinenergian 
käytön yleisin periaattein, luvan myöntämisen 
edellytyksin, toiminnan harjoittajan velvollisuuk
sia koskevin säännöksin ja viranomaisten mää
räyksin. 
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1. 2. 1.1. Yleiset periaatteet 

Lakiehdotuksen keskeinen yleinen periaate on, 
että ydinenergian käytön tulee, sen eri vaikutuk
set huomioon ottaen, olla yhteiskunnan koko
naisedun mukaista. Tällä lainsäädännössämme 
uudella käsitteellä on tahdottu korostaa sitä, että 
tämän säännöksen nojalla tapahtuva harkinta on 
luonteeltaan tarkoituksenmukaisuusharkintaa ja 
antaa päätöksen tekijälle mahdollisuuden tarkas
tella asiaa mahdollisimman laajasta näkökulmas
ta. 

Yleiseksi periaatteeksi on otettu myös se, että 
ydinenergian käytön on oltava turvallista niin, 
että siitä ei saa aiheutua vahinkoa ihmiselle, 
ympäristölle tai omaisuudelle. Yhteiskunnan ko
konaisedunkin voidaan sinänsä sanoa tätä edel
lyttävän. Turvallisuuden erottaminen omaksi 
yleiseksi periaatteekseen on johtunut siitä, että 
turvallisuusvaatimuksen täyttyminen tulisi rat
kaista oikeuskysymyksenä, eikä sen tule olla aino
astaan yksi yhteiskunnan kokonaisedun harkin
nassa vaikuttava tekijä. Turvallisuutta koskee 
myös yleinen periaate, jonka mukaan turva- ja 
valmiusjärjestelyiden sekä muiden ydinvahinko
jen rajoittamiseksi ja ydinenergian käytön turvaa-

. miseksi lainvastaiselta toiminnalta tarpeellisten 
järjestelyjen on oltava riittäviä. 

Suomi on kansainvälisessä politiikassa johdon
mukaisesti pyrkinyt osana turvallisuuspolitiik
kaansa ajamaan ydinaseiden leviämisen estämi
seen tähtäävää linjaa ja on omalta osaltaan valtio
sopimuksin sitoutunut pitäytymään ydinenergian 
käytössä vain rauhanomaisiin sovellutuksiin. Tä
mä kannanotto sisältyy lakiehdotukseen yleisenä 
periaatteena, jonka mukaan ydinräjähteiden hal
lussapitäminen, tuonti ja käyttäminen Suomessa 
on kielletty. Mitä tulee ydinaseiden leviämisen 
estämiseen muutoin, on sen katsottava sisältyvän 
yhteiskunnan kokonaisetuun. 

Yleisten periaatteiden merkitys on siinä, että 
ydinenergian käyttöön ei voida myöntää lupaa, 
ellei toiminta ole näiden periaatteiden mukaista. 
Luvan nojalla harjoitettavan toiminnan on myös 
pysyttävä näiden periaatteiden mukaisena ja jol
lei siihen päästä puutteiden tai epäkohtien kor
jaamisella, on lupa tarpeen vaatiessa petuutetta
va. 

1.2.1.2. Lupaedellytykset ja totmmnan harjoit
tajan velvollisuudet 

Lakiehdotuksessa on yleisistä periaatteista -
ydinräjähteitä koskevaa periaatetta lukuunotta
matta - johdettu tarkemmat luvan myöntämisen 
edellytykset, jotka on koottu yhtenäiseksi kutakin 
lupatyyppiä koskevaksi säännöstöksi. Säännöstöt 
eivät ole tarkoitettu tyhjentäviksi, vaan ainoas
taan eräitä tärkeimpiä tarkastelunäkökulmia sisäl
täviksi. Jos lupa myönnetään, siirtyvät useat lu
van myöntämisen edellytykset lupaehdoiksi, jot
ka luvanhaltijan on edelleen täytettävä. 

Laissa on erikseen lueteltu toiminnan harjoitta
jan velvollisuudet. Keskeisimmät näistä ovat vel
vollisuus vastata ydinenergian käytön turvallisuu
desta, velvollisuus huolehtia turva- ja valmiusjär
jestelyistä ja muista ydinvahinkojen rajoittami
seksi tarpeellisista järjestelyistä, jotka eivät kuulu 
viranomaisille sekä velvollisuus huolehtia ydin
jätehuollosta ja velvollisuus vastata ydinjätehuol
lon kustannuksista. 

Ydinenergian käytön turvallisuus edellyttää, 
että myös käytössä syntyneistä ydinjätteistä huo
lehditaan asianmukaisesti. Tämä puolestaan 
edellyttää, että ydinjätehuoltoa varten tarvittavat 
varat ovat olemassa ja käytettävissä silloin, kun 
niitä tarvitaan. Ydinjätehuollon toimenpiteitä 
päästään useissa tapauksissa suorittamaan vasta 
pitkän ajan kuluttua siitä, kun jätteet ovat synty
neet. Voimalaitoksessa käytetyn ydinpolttoaineen 
on annettava jäähtyä muutamien vuosikymme
nien ajan ennenkuin se voidaan lopullisesti sijoit
taa esimerkiksi kallioperään. Jätehuoltovelvolli
sen on sen vuoksi jo ennalta kerättävä tarvittavat 
varat ja säilytettävä ne niin, että yhteiskunnalla 
on riittavä varmuus näiden varojen säilymisestä. 
Lakiehdotuksen mukaan näitä varoja tulisi säilyt
tää hallitusmuodon 66 §:n 2 momentissa tarkoi
tetussa erityisessä tulo-ja menoarvion ulkopuolel
la olevassa rahastossa. Jätehuoltovelvollisen olisi 
viranomaisen päätöksen petusteella määrättävänä 
ydinjätehuoltomaksuna vuosittain siirrettävä tä
hän kauppa- ja teollisuusministeriön hoidossa 
olevaan valtion ydinjätehuoltorahastoon niin pal
jon varoja, että ne kulloinkin riittävät siihen 
mennessä kertyneiden ydinjätteiden ydinjäte
huollon arvioitujen menojen maksamiseen. Siltä 
osin kuin tästä pääsäännöstä sallittaisiin poiketta
van, olisi vastuu katettava luovuttamalla valtion 
huostaan vakuuksia. Varoja voitaisiin käyttää sitä 
mukaa, kun ydinjätehuollon toimenpiteitä suori
tetaan. Lakiehdotuksen mukaan palautettaisiin 
jätehuoltovelvolliselle vuosittain jälkikäteen varo-



1985 vp. - HE n:o 16 5 

ja siltä osin kuin tämän taloudellinen vastuu sen 
suorittamien toimenpiteiden vuoksi pienenee. 
Ydinjätehuollon päätyttyä ylijääneet varat palau
tettaisiin jätehuoltovelvolliselle. 

1.2.1.3. Viranomaisten määräykset ja valvonta 

Lakiehdotuksen mukaan valtioneuvoston tulee 
tarpeellisessa määrin antaa yleisiä määräyksiä 
ydinenergian käytön turvallisuudesta samoin 
kuin turva- ja valmiusjärjestelyistä sekä pelastus
palvelujärjestelyistä. Valvontaviranomaisen - sä
teilyturvakeskuksen - tulee antaa ydinenergian 
käyttöä koskevia yksityiskohtaisia määräyksiä sekä 
asettaa luvan tarkoittamaa toimintaa koskevat 
yksityiskohtaiset vaatimukset.· 

Ydinenergian käyttöä koskevia määräyksiä an
nettaisiin myös lupaehdoilla. 

Viranomaisten tehtävänä on myös määrätä 
niistä periaatteista, joihin nojautuen velvollisuus 
vastata ydinjätehuollon toimenpiteistä on toteu
tettava. Keskeisimmät taloudellista varautumista 
ydinjätehuollon kustannuksiin koskevat määräyk
set antaisi valtioneuvosto ja kauppa- ja teollisuus
ministeriö. 

Ydinenergian käytön turvallisuuden valvonta 
kuuluu säteilyturvakeskukselle, jonka tehtävänä 
on lisäksi suorittaa turva- ja valmiusjärjestelyjen 
valvontaa sekä ydinaseiden leviämisen estämiseksi 
tarpeellista valvontaa. 

Valvonnan toteuttamiseksi säteilyturvakeskuk
sella on lakiehdotuksen mukaan käytettävänään 
tehokkaat valvontaoikeudet ja pakkokeinot. Siten 
esimerkiksi ydinlaitoksen käyttöä voidaan rajoit
taa tai käyttö kokonaan keskeyttää, jos se osoit
tautuu välttämättömäksi. 

Viranomaisvalvontaa toteutetaan myös niin, 
että käyttölupien tultua myönnetyksi suoritetaan 
erityisiä tarkastuksia ennen kuin kysymyksessä 
olevaa toimintaa saa ryhtyä harjoittamaan. Nämä 
tarkastukset kohdistuvat erityisesti turvallisuusky
symyksiin. Menettely on tarpeen siksi, ettei kaik
kia luvan myöntämisen edellytyksiä voida lopulli
sesti tarkastella ennen kuin vasta toimintaa aloi
tettaessa. 

1.2.1.4. Muut keinot 

1. 2 .1. 4 .1. Periaatepäätös yhteiskunnan koko
naisedusta 

Lakiehdotuksessa on lähdetty siitä, että yleisel
tä merkitykseltään huomattavan ydinlaitoksen ja 
erityisesti ydinvoimalaitoksen rakentamista kos
keva hanke tulisi saattaa mahdollisimman varhai
sessa vaiheessa valtioneuvoston käsiteltäväksi. Tä
män ehdotetaan tapahtuvan siten, että valtioneu
voston tulisi päättää siitä, onko hanke yhteiskun
nan kokonaisedun mukainen ja sallitaanko sitä 
siten vielä jatkettavan. Valtioneuvoston peri
aatepäätös, jossa hankkeen katsotaan olevan yh
teiskunnan kokonaisedun mukainen, on saatetta
va eduskunnan käsiteltäväksi, joka voi kumota 
päätöksen tai jättää sen kumoamatta. Päätös, 
jolla eduskunta on jättänyt periaatepäätöksen 
kumoamatta, merkitsee asiallisesti vain lupaa 
jatkaa valmistelutoimia ja sitä, että rakentamislu
van myontämisen edellytys on tältä osin olemas
sa. 

Se, että tällainen päätös tehdään mahdollisim
man varhain, on edullista niin hyvin yhteiskun
nan kuin periaatepäätöksen hakijan kannalta. 

Lakiehdotuksessa on kunnallista itsemäärää
misoikeutta tahdottu korostaa myös sillä tavoin, 
että ydinlaitoksen sijaintikunnan myönteinen 
lausunto on ehdoton edellytys periaatepäätöksen 
tekemiselle. Periaatepäätöstä ei myöskään voida 
tehdä, jos esiin on tullut seikkoja, jotka osoitta
vat, että ei ole riittäviä edellytyksiä rakentaa 
ydinlaitosta turvalliseksi. 

1.2.1.4.2. Tietojen hankkiminen periaatepää
töstä varten 

Jotta periaatepäätöstä tehtäessä kaikki mahdol
liset yhteiskunnan kokonaisetua koskevat näkö
kulmat olisivat esillä, on lakiehdotuksessa säädet
ty erittäin laajasta kansalaisten, kuntien ja viran
omaisten kuulemisesta. 

Ehdotuksen mukaan olisi hankittava lausunto
ja eri viranomaisilta, minkä lisäksi olisi kansalai
sille laajasti jaettava tietoa periaatepäätöstä kos
kevasta hakemuksesta ja varattava näille sekä 
asianomaisille sijainti- ja naapurikunnille tilai
suus mielipiteiden esittämiseen. Lisäksi on asian
omaisen viranomaisen toimin järjestettävä julki
sia tilaisuuksia, joissa asiasta voidaan esittää mie
lipiteitä. Nämä mielipiteet on saatettava valtio
neuvoston tietoon ennen periaatepäätöksen teke
mistä. 
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2. Nykyinen tilanne, ehdotetut 
muutokset ja asian valmistelu 

2.1. Lainsäädäntö 

2.1.1. Yleistä 

Ydinenergian käyttöä koskevia säännöksiä on 
nykyisin pääasiassa atomienergialaissa ( 3 56 1 
57) ja sitä täydentävässä atomienergia-asetukses
sa (75 1 58). Atomienergialakia säädettäessä ajatel
tiin turvallisuussääntelyn pääasiallisesti tulevan 
hoidetuksi säteilysuojauslain avulla. Viime vuo
sien kokemus on kuitenkin osoittanut, että sätei
lysuojauslakiin ja atomienergialakiin tällä hetkel
lä sisältyvät lupamenettely- ja turvallisuussään
nökset eivät ole kaikilta osin täysin riittäviä. 
Atomienergialaki onkin pääasiassa puitelaki, jos
ta paljolti puuttuvat aineelliset säännökset. Esi
merkiksi tärkeimmät ydinlaitoksen turvallisuusta
soon liittyvät määräykset annetaan lupaehdoissa 
ja säteilyturvakeskuksen ohjeissa, joiden noudat
tamiseen lupaehdot velvoittavat. Tätä järjestelyä 
ei voida pitää asianmukaisena. Ydinenergian 
käytössä noudatettavat keskeiset periaatteet, joil
la tulisi ilmentää koko yhteiskunnan näkemyksiä 
ydinenergian käytön yleisistä edellytyksistä, tulisi 
lainsäädännössä ilmaista nykyistä selvemmin ja 
laajemmin. 

2.1.2. Soveltamisala 

Atomienergialain soveltamisalaa ei voida enää 
pitää tarpeita vastaavana. Atomienergialaki ei 
ensinkään koske laitoksia, joissa käsitellään tai 
käytetään pelkästään ydinjätteitä. Tällaisissa lai
toksissa käsiteltävien aineiden ominaisuuksien 
vuoksi olisi myös nämä laitokset saatava saman
laisen valvonnan ja päätöksenteon piiriin kuin 
muutkin ydinlaitokset. 

Tehokkaan ja ajanmukaisen ydinaseiden leviä
misen estämiseen tähtäävän politiikan harjoitta
minen ei ole lain nykyisen liian tiukasti rajatun 
soveltamisalan takia toteutettavissa erityisesti 
eräiden ulkomaankauppaan liittyvien toimien 
osalta, koska lain nojalla ei voida puuttua tar
peellisessa määrin useiden sellaisten aineiden, 
laitteiden ja laitteistojen vientiin ja tuontiin, 
joita samalla, kun ne soveltuvat käytettäväksi 
ydinlaitoksissa tai ydinenergian aikaansaamiseen, 
voitaisiin käyttää myös ydinaseisiin tai niiden 
valmistukseen. Ydinenergia-alan tietoaineiston, 
jota ei yleisesti ole saatavilla, hallussapito ja 

käyttö on usein sidottu kansainvälisten valtioso
pimusten määräyksiin. Atomienergialain sovelta
misala ei myöskään ulotu yksityisoikeudellisiin 
ydinenergia-alan sopimuksiin, joita solmitaan ul
komaalaisen kanssa. Myös nämä sopimukset olisi 
saatava riittävän viranomaisvalvonnan piiriin. 

Atomienergialakia ei sovelleta kaivos- tai rikas
tustoimintaan, jonka tarkoituksena on uraanin 
tai toriumin tuottaminen. Yhteiskunnan koko
naisedun kannalta tämä olisi kuitenkin tarpeen 
sen vuoksi, että näitä aineita käytetään ydinpolt
toaineen valmistukseen ja toiminnasta seuraa 
jossakin määrin ydinjätteitä. Sääntely antaisi tältä 
osin myös lisätakeita kansainvälisten sopimus
velvoitteittemme täyttämiselle. 

2.1. 3. Lupajärjestelmä sekä lausunto- ja kuule
mismenettely 

Atomienergialain mukaan kaikki luvat myön
tää kauppa- ja teollisuusministeriö, minkä lisäksi 
asetuksella voidaan luvan myöntäminen antaa 
myös muun viranomaisen tehtäväksi. Tätä mah
dollisuutta ei kuitenkaan ole käytetty. Atomie
nergialain mukaiset ydinlaitosten käyttöluvat si
sältävät nykyisin vain yleisluontoisen luvan pitää 
hallussa ja käyttää ydinpolttoainetta ja muita 
käytön kannalta tarpeellisia ydinaineita. Kutakin 
nimettyä ydinaine-erää varten on lisäksi vaadittu 
vielä erillinen lupa ydinaineen hallussapitoon ja 
käyttöön kysymyksessä olevassa ydinlaitoksessa. 
Näissä luvissa on tarpeen mukaan annettu myös 
lupa ydinaineen kuljetukseen, luovutukseen, 
maahantuontiin ja maastavientiin. Vastaava erä
kohtainen lupa on vaadittu myös ydinlaitosten 
ulkopuolella tapahtuvaan ydinaineiden käyttöön 
liittyviä toimintoja varten. Atomienergialain no
jalla luvanvaraisiksi säädettyjen toimintojen eri
laisuudesta ja siitä, että kaikki käytön ehdot on 
sisällytetty lupiin, aiheutuu, että luvat ovat sisäl
löllisesti hyvin erilaisia. Käytännössä sangen 
usein lupaa haetaan vain yhden kertaluonteisen 
toimenpiteen, kuten esimerkiksi maastaviennin 
suorittamiseen. Edellä mainittuja eräkohtaisia 
ydinainelupia ovat tarvinneet lähinnä erilaiset 
tutkimus- ja teollisuuslaitokset. Ydinaineita kos
kevat luvat muodostavat lukumääräisesti suurim
man osan atomienergialain nojalla tähän men
nessä myönnetyistä luvista. Muita kuin ydin
laitos- ja ydinainelupia on tähan mennessä haet
tu vain muutamia. 

Ydinvoimalaitoshankkeen toteuttamiseen tar
vitaan käytännössä useita atomienergialaissa sää-
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dettyjä lupia, kuten rakentamislupa, lupa ydin
polttoaineen maahantuontiin sekä käyttölupa, 
jotka kaikki atomienergialain mukaan myöntää 
kauppa-- ja teollisuusministeriö. Tosin viime ai
koina on käytännöksi tullut, että ydinvoimalai
tostemme käyttöä koskevat lupapäätökset on teh
ty valtioneuvostossa valtioneuvoston ohjesäännön 
(995 /43) nojalla. 

Käytännössä tosin valtioneuvosto on joutunut 
ottamaan laitoshankkeisiin välillisesti kantaa jo 
ennen rakentamisluvan myöntämistä kauppaso
pimusten tai rahoitusjärjestelyjen yhteydessä, 
mutta näitä päätöksiä tehtäessä ei rakennettavan 
laitoksen turvallisuutta ja ympäristövaikutuksia 
ole tarkasteltu. 

Uudistettaessa lainsäädäntöä on tavoitteeksi 
asetettu se, että päätöksen tekeminen tapahtuisi 
mahdollisimman aikaisin, mutta kuitenkin riittä
vän monipuolisen tiedon pohjalta. Keskeiseksi 
muodostuu tällöin kysymys siitä, milloin ja millä 
tasolla tämä päätös tulisi tehdä. Vaihtoehtona 
tulevat lähinnä kysymykseen ministeriö, valtio
neuvosto tai eduskunta. 

Edellä mainitut tavoitteet ovat parhaiten saa
vutettavissa niin, että valtioneuvosto siinä vai
heessa, kun on selvitetty ydinlaitoksen tarve, 
valittu sijoituspaikkavaihtoehdot ja alustavat rat
kaisuvaihtoehdot, periaatepäätöksen muodossa 
ottaisi kannan siihen, onko ydinlaitoksen raken
taminen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. 
Vain merkittävimmät ydinlaitoshankkeet edellyt
täisivät tällaisen päätöksen tekemistä. Lisäksi vaa
dittaisiin hankkeen jatkamiseksi eduskunnan 
päätös, jolla periaatepäätös jätetään voimaan. 
Luonnollista on, että päätöksenteon ajankohtaan 
liittyvä tavoite ja toisaalta päätöksen pohjaksi 
tarvittavan riittävän laajan tietoaineksen olemas
saoloon liittyvä tavoite ovat lähtökohtaisesti kes
kenään ristiriidassa. Koska periaatepäätösmenet
tely kohdistuisi sangen erityyppisiin ydinlaitok
siin, on päätöksenteon ajankohtaa koskevan ylei
sen säännöksen sisällyttäminen lakiin epätarkoi
tuksenmukaista ja päätöksenteon ajankohta on
kin ratkaistava tapaus tapaukselta. Asetuksessa, 
jolla määritellään periaatepäätöstä varten tarvitta
vaan hakemukseen liitettavät tiedot ja selvitykset 
ja sillä hetkellä vaadittavan tiedon taso, voidaan 
samalla epäsuorasti jossakin määrin määritellä 
päätöksen ajankohta. 

Voimassa olevaan atomienergialakiin ei sisälly 
minkäänlaista määräystä muiden viranomaisten 
kuulemisesta. Atomienergia-asetuksen mukaan 
atomienergia-alan erityisenä valvontaviranomai
sena toimii säteilyturvakeskus, jonka tehtävänä 

on muun muassa antaa lausuntoja atomienergia
lain edellyttämiä lupia koskevista hakemuksista. 
Lisäksi päätöksen tekemisen edellytyksenä on, 
että atomienergianeuvottelukuntaa ja tarvittaessa 
muitakin viranomaisia on kuultu. Atomienergia
lain edellyttämää lupamenettelyä voidaan pitää 
varsin asiantuntija- ja viranomaiskeskeisenä. 

Nykyiseen atomienergialakiin ei sisälly min
käänlaisia määräyksiä suunnitellun ydinlaitoksen 
lähiympäristön asukkaiden ja kuntien kuulemi
sesta. Käytännössä kuuleminen on meillä ennen 
uusien hallintomenettelyä koskevien säännösten 
voimaantuloa hoidettu lähinnä rakennuslainsää
dännön kautta. Jos rakennus- tai asemakaava on 
vahvistettu samalla kertaa useammalle ydin
voimalaitokselle, voidaan etenkin myöhemmässä 
vaiheessa toteutettavien ydinvoimalaitosten osalta 
perustellusti kysyä, antaako useita vuosia aikai
semmin tehty kaavoitusmenettely riittävät takeet 
paikkakunnan asukkaiden kannan huomioon ot
tamisesta. 

Varhaisemman käytännön mukaan ei laitoksen 
sijoituspaikkakuntaa, lähiympäristön asukkaita 
enempää kuin kuntiakaan ole rakennuslupavai
heessa virallisesti kuultu. Myöskään lupahake
muksesta ja siihen liittyvistä selvityksistä ei ole 
viranomaisten taholta yleisesti tiedotettu. Sen 
sijaan rakennuttajayhtiö on kyllä itse järjestänyt 
laitospaikalla tiedotustilaisuuksia. Muutosta ti
lanteeseen on merkinnyt uusi hallintomenettely
laki. Sen mukaanhan on asian vireilläolosta il
moitettava julkisesti, jos asian ratkaisulla voi olla 
huomattava vaikutus laajalla alueella tai lukui
sien henkilöiden oloihin. Tätä säännöstä on so
vellettu valmisteltaessa ydinvoimalaitosten käyt
tölupien voimassaolon jatkamista koskevien lupa
hakemusten ratkaisemista. 

Lähiympäristön asukkaiden ja paikallisvirano
maisten mahdollisuutta vaikuttaa päätöksenteko
menettelyyn valtioneuvoston harkitessa peri
aatepäätöstä yleiseltä merkitykseltään huomatta
van ydinlaitoksen rakentamisesta ja käyttämisestä 
tulisi edelleen kehittää. Hallintomenettelylain 
säännökset jättävät nimittäin jossakin määrin 
harkinnanvaraiseksi sen kuinka laajalti peri
aatepäätöksen vireilläolosta on ilmoitettava. Li
säksi vireilläolosta ilmoittaminen jättää viran
omaisille varsin laajalti harkintavaltaa siitä, kuin
ka asian sisällöstä tiedotetaan. Tieto asian vireil
läolosta ei sellaisenaan vielä riitä, vaan vaikutta
minen päätöksentekoon edellyttää myös, että 
kansalaisilla on mahdollisuus saada riittävät ja 
oikeat tiedot itse asiasta. 
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2.1.4. Lupa 

2.1.4.1. Lupaharkinta ja luvan peruuttaminen 

Atomienergialain mukaan lupa on myönnettä
vä milloin hakemuksen perusteena olevaa tarkoi
tusta on pidettävä yleisen edun mukaisena. Lu
paharkinnan on sen vuoksi katsottu olevan luon
teeltaan oikeusharkintaa. Ydinenergian käytön 
yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi tätä ei ole 
pidettävä asianmukaisena. 

Siinä tarkoituksessa, että kävisi kiistattoman 
selväksi, että lupaharkinnan tulee olla tarkoituk
senmukaisuusharkintaa, on lakiehdotuksessa 
omaksuttu yhteiskunnan kokonaisetua koskeva 
käsite. Sen sijaan kysymys ydinenergian käytön 
turvallisuudesta ratkaistaisiin oikeuskysymyksenä. 

Atomienergialakia säädettäessä eduskunta 
poisti atomienergialakiehdotuksesta säännöksen, 
jonka mukaan toistaiseksi annettu lupa olisi ollut 
peruutettavissa, milloin aihetta siihen olisi il
mennyt. Eduskunnan tuoHoisen käsityksen mu
kaan ei ydinvoimalaitosten rakentamiseen olisi 
muutoin ollut saatavissa yksityistä riskipääomaa. 
Lakiin jätettiin kuitenkin säännös, joka myöhem
min muutetussa muodossaan mahdollistaa luvan 
peruuttamisen sen vuoksi, että luvanhaltija on 
syyllistynyt atomienergialain tai sen nojalla an
nettujen määräysten tahi lupaehtojen rikkomi
seen. Atomienergialain mukaan luvan peruutta
minen tulee siten kysymykseen ainoastaan oikeu
denkäyntimenettelyn yhteydessä. 

Kun lakiehdotuksessa on ydinenergian käytölle 
asetettu yleiset periaatteet, on johdonmukaisuu
den vuoksi myös lähdetty siitä, että lupa olisi 
peruutettava, jos näiden yleisten periaatteiden 
toteutuminen olennaisella tavalla vaarantuu. Jos 
luvan peruuttaminen tapahtuisi luvanhaltijasta 
riippumattomasta syystä sen nojalla, ettei toimin
nan enää voida katsoa olevan yhteiskunnan koko
naisedun mukaista, suoritettaisiin kohtuullinen 
korvaus valtion varoista. 

2.1.4.2. Lupaehdot 

Hallituksen esitykseen atomienergialaiksi 
(Hall. es. 3215 7 vp.) vuoden 195 7 valtiopäiville 
sisältyi säännös, jonka mukaan lupa voitiin 
myöntää määräajaksi tai toistaiseksi. Eduskunta 
poisti kuitenkin tätä tarkoittavan säännöksen kat
soen, että lupa on annettava pysyvänä. Tämän 
vuoksi atomienergialakia sovellettiin alkuperäi
sessä muodossaan siten, että lupaa ei voitu antaa 

muutoin kuin pysyvänä. Erään yksittäisen ydin
voimalaitoksen käyttölupa-asian ratkaisemiseksi 
atomienergialakia muutettiin sittemmin niin, et
tä lakiin sisällytettiin mahdollisuus luvan myön
tamiseen määräaikaisena luvassa määritellyistä 
syistä. Samalla säädettiin, että uusittaessa määrä
aikaista lupaa se on myönnettävä pysyvänä, mil
loin määräaikaisuuden aiheuttaneet syyt ovat 
lakanneet, eikä turvallisuuden varmistaminen 
muuta vaadi. 

Atomienergialain mukaan on lupaan liitettävä 
ne ehdot ja ohjeet, jotka katsotaan turvallisuu
den varmistamisen, eräiden Suomen kansainvä
listen sopimusvelvoitteiden täyttämisen tai muu
toin yleisen edun kannalta tarpeellisiksi. Lisäksi 
on tarvittaessa lupaan liitettävä määräykset laissa 
tarkoitettujen, laitosten käytössä syntyvien ydin
jätteiden käsittelystä ja vaarattomaksi tekemises
tä. Kun atomienergialain nojalla annettuihin 
lupiin on jouduttu kirjoittamaan runsaasti ai
neellisia määräyksiä, niistä on tullut hyvin yksi
tyiskohtaisia ja vaikeaselkoisia. 

Ydinlaitoksen turvallisuutta koskevia määräyk
siä tulisi voida tekniikan kehittyessä muuttaa ja 
tarkistaa. Eduskunnan meillä alunperin kieltei
nen suhtautuminen tällaiseen tarkistamiseen 
muuttui kuitenkin sittemmin ja tarvittava muu
tos sisällytettiin atomienergialakiin vuonna 1977. 
Niinpä kauppa- ja teollisuusministeriöllä on ny
kyisin oikeus asettaa ehtoja tai antaa ohjeita, 
joilla aikaisempia ehtoja tai ohjeita muutetaan, 
"milloin turvallisuuden varmistaminen, Suomen 
atomienergia-alan kansainvälisten sopimusten 
mukaisten velvoitteiden muuttuminen tai uusia 
velvoitteita sisältävien Suomen atomienergia-alan 
kansainvälisten sopimusten voimaantuleminen si
tä vaatii". Näin ollen eivät esimerkiksi energia
poliittisilla syillä tehtävät lupaehtojen tarkistami
set tule kysymykseen. 

Lakiehdotuksessa on omaksuttu käsitys, jonka 
mukaan luvat myönnetään pääsääntöisesti määrä
aikaisina. Lupaehtoja voitaisiin myös nykyiseen 
verrattuna useammissa tapauksissa muuttaa. 

2.1.4.3. Luvansaaja 

Atomienergialain mukainen lupa voidaan 
myöntää Suomen kansalaiselle tai kotimaiselle 
yhteisölle tai laitokselle. Lupa kuljetuksiin voi
daan erityisistä syistä myöntää kuitenkin myös 
ulkomaalaiselle. Luvansaajaa koskevat säännökset 
ehdotetaan säilytettäväksi pääosin entisenlaisina. 
Selvyyden vuoksi ehdotetaan edellä ilmaistua 



1985 vp. - HE n:o 16 9 

pääperiaatetta - ydinenergian Suomessa tapahtu
van käytön rajoittamista Suomen oikeusjärjestyk
sen alaisiin - täsmennettäväksi niin, että pääsään
nön mukaan lupa ydinenergian käyttöön voidaan 
myöntää vain suomalaiselle henkilölle tai yhtei
sölle tai Suomen valtiolle sekä eräissä poikkeusta
pauksissa myös muille. 

2.1.5. Ydinjätehuolto 

Merkittävä puute nykyisessä atomienergialaissa 
on se, että laissa vain sangen suppeasti säädetään 
ydinjätehuollon järjestämisestä ja sen varmistami
sesta. Ydinjätekysymystä ei lakia säädettäessä 
pidettykään merkittävänä. Atomienergialaissa on 
kuitenkin selvästi omaksuttu niin sanottu aiheut
tamisperiaate, jonka mukaan velvollisuus huoleh
tia ydinjätteiden käsittelystä ja vaarattomaksi te
kemisestä sekä siitä aiheutuvista kustannuksista 
on sillä laitoksen tai reaktorin omistajalla, jonka 
käytössä jätteet ovat syntyneet. Lisäksi on säädet
ty, että ydinjätehuoltoa tarkoittavat määräykset 
annetaan tarvittaessa luvassa. Atomienergialaissa 
on myös määräyksiä jätehuoltovelvollisuuden 
päättymisestä ja siitä, että ydinjätteet voidaan 
määrätä luovutettavaksi valtiolle ydinjätehuollon 
asianmukaista hoitamista varten. Sanotut sään
nökset lähtivät myös siitä, että ydinjätteet joka 
tapauksessa jäisivät valtiolle ja viranomaisten teh
täväksi jäisi vain määrätä se sovelias ydinjätehuol
lon vaihe, jossa ydinjätteet valtiolle luovutettai
sun. 

Aiheuttamisperiaate, joka on myös lakiehdo
tuksessa omaksuttu, merkitsee sitä, että jätehuol
tovelvollinen suorittaa ydinjätehuollon kokonaan 
aina loppusijoitusta myöten ja vastuu ydinjätteis
tä siirtyy yhteiskunnalle vasta, kun ydinjätteet jo 
ovat loppusijoitettuina. Ennen tätä ajankohtaa 
voisivat ydinjätteet joutua yhteiskunnan huoleh
dittaviksi vain pakottavista, poikkeuksellisiksi 
katsottavista syistä. Lakiehdotukseen on myös 
otettu huomattavasti nykyistä tarkemmat ja mo
nipuolisemmat säännökset jätehuoltovelvollisen 
velvollisuuksista ja viranomaisten toimivallasta ja 
oikeudesta antaa erityisesti ydinjätehuoltoa kos
kevia määräyksiä. Erityisesti ydinjätehuolto on 
ollut syynä kaivos- ja rikastustoiminnan sisällyttä
miseen eräiltä osin lain soveltamisalaan. 

2 438401299C 

2.1. 6. Varautuminen ydinjätehuollon kustan
nuksiin 

Atomienergialakiin on vuonna 1978 lisätty 
säännökset, joiden mukaan ydinjätteitä koskeva 
huolehtimisvelvollisuus lakkaa muiden edellytys
ten ohella vasta, kun viranomainen on todennut, 
että ydinjätteiden käsittelystä ja vaarattomaksi 
tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin on hyväk
syttävällä tavalla varauduttu. Näin ilmaistiin lain 
tasolla ensimmäisen kerran ajatus varautumisesta 
ydinjätehuollon kustannuksiin jo ydinlaitoksen 
hyötykäytön aikana. Tämä määräys rajoittui tosin 
vain niihin kustannuksiin, jotka liittyvät valtiolle 
luovutettaviksi määrättyjen ydinjätteiden ydin
jätehuoltoon. Varautumisen tarkempi sääntely jäi 
viranomaisten määrättäväksi. Sanottua lainmuu
tosta tarkoittaneen lakiehdotuksen perusteluissa 
katsottiin, että jätteiden tuottajat tulisi velvoittaa 
varautumaan ydinjätekustannuksiin osittain yri
tyksen sisäisin toimenpitein ja osittain yrityksen 
ulkopuolisin rahastointi- ja vakuusjärjestelyin. 
Mainitun lainmuutoksen ohella hyväksyttiin 
tuolloin myös valtioneuvoston periaatepäätös 
ydinjätehuollon järjestämisestä. Päätöksessä kat
sottiin muun ohella, että ydinjätehuollon vaati
mat varat kerätään laitoksen hyötykäytön aikana 
ja niiden reaaliarvon säilyminen turvataan. Ydin
jätehuollon kustannuksiin varaudutaan siten ny
kyisin tekemällä vuosittain varaus jätehuoltovel
vollisen yrityksen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä 
sen mukaisena kuin kulloinenkin varaustarve 
edellyttää. Maksukyvyttömyyden varalta on 
kauppa- ja teollisuusministeriölle määrätty luo
vutettavaksi sen hyväksymät vakuudet. Suljetun 
loppusijoitustilan myöhemmästä hoidosta ja val
vonnasta mahdollisesti aiheutuviin, sinänsä pie
nehköihin kustannuksiin varautuminen suoritta
malla ne erityiselle tilille, on lupapäätöksissä 
sallittu toistaiseksi jättää tekemättä, koska nämä 
maksut olisivat suuruudeltaan vain murto-osa 
koko vuosittaisesta varautumismäärästä ja myös 
siksi, että varautumista koskeva lainsäädäntö on 
juuri uudistumassa. 

Osa ydinjätteistä on sellaista, että se voidaan 
loppusijoittaa vasta kun tällaisen ydinjätteen 
lämmönkehitys on laskenut riittävästi. Tämä vie 
useitakin vuosikymmeniä. Myös loppuunkäytetty 
ydinlaitos voidaan purkaa vasta usean vuosikym
menen kuluttua sen käyttöönotosta. Lakiehdo
tuksessa on sen vuoksi lähdetty siitä, että yhteis
kunnan edun turvaaminen edellyttää varmuutta 
siitä, että ydinjätehuollon edellyttämät varat ovat 
varmuudella olemassa ja käytettävissä silloin, kun 
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asianomaiset ydinjätehuollon toimenpiteet on 
tehtävä. Lakiehdotuksessa on päädytty varautu
misjärjestelmään, jossa jätehuoltovelvollinen suo
rittaa taseeseensa sisällytetyn varauksen sijasta 
ydinjätemaksuja perustettavalle julkiselle rahas
tolle, jonka tehtävänä on hallinnoida kerättyjä 
varoja ja huolehtia siitä, että sillä olevat varat 
ovat aikanaan käytettävissä ydinjätehuollon toi
menpiteiden vaatimien kustannusten kattamisek
si. Koska jätehuoltovelvollinen vastaisi edelleen 
varojen reaaliarvon säilyvyydestä, on lakiehdotuk
sessa annettu tälle oikeus turvaavia vakuuksia 
vastaan lainata osa varoista riittävän korkotuoton 
hankkimiseksi. 

2.1. 7. Muut säännökset 

Atomienergialaissa ovat viranomaisten tehtäviä 
ja toimivaltaa sekä yhteistyötä koskevat säännök
set osittain puutteellisia osittain tulkinnanvarai
sia. Atomienergialain suhde muihin säännöksiin 
on siinä myös selvästi järjestämättä. Lakiehdotuk
seen on otettu tältä osin tarpeelliset säännökset. 

Voimassa olevan atomienergialain mukaan se, 
joka rikkoo atomienergialakia tai sen nojalla 
annettuja määräyksiä tai ehtoja, on tuomittava, 
jollei muualla laissa ole säädetty ankarampaa 
rangaistusta, atomienergialain säännösten rikko
misesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdek
si vuodeksi. Käsillä olevassa lakiehdotuksessa on 
tällaisen avoimen rangaistussäännöksen sijasta 
pyritty yksilöimään rangaistavat käyttäytymis
muodot muodostamaila useampia rikostunnus
merkistöjä. 

2.2. Asian valmistelu 

Jo 1970-luvun puolivälissä kävi ilmeiseksi, että 
ydinenergia-alan lainsäädäntö on kokonaisuudis
tuksen tarpeessa. Lukuisat työryhmät ovat sittem
min selvittäneet näitä muutostarpeita. Eduskunta 
on jo viime vuosikymmeneltä lähtien useasti 
kiirehtinyt uudistuksen aikaansaamista. Kauppa
ja teollisuusministeriö asetti vuonna 1978 toimi
kunnan, jonka tuli laatia kokonaisuudistusta kos
kevat lakiehdotukset. Toimikunnan työn ensi osa 
valmistui vuonna 1980 ja käsitti ehdotuksen 
ydinenergian käytön lupajärjestelmää sekä vas
tuuta ydinjätteistä koskeviksi säännöksiksi (Ydin
energialakitoimikunnan mietintö 1; komi
teanmietintö 1980:13 ). Taloudellista varautumis
ta ydinjätehuoltoon koskeviita osiltaan työ vai-

mistui vuonna 1981. Tässä yhteydessä ehdotettiin 
myös kaivos- ja rikastustoiminnan sisällyttämistä 
ydinenergialakiin (Y dinenergialakitoimikunnan 
mietintö II; komiteanmietintö 1981:48). 

Toimikunnan ehdotuksista pyydettiin yhteensä 
78 lausuntoa eri ministeriöiltä, muilta viranomai
silta, energia-alan yrityksiltä, etujärjestöiltä, ra
hoituslaitoksilta ja eri kansalaismielipiteitä edus
taviita yhteisöiltä. 

Valtaosa lausunnonantajista piti ydinenergia
lainsäädännön uudistamista tarpeellisena. Eräissä 
lausunnoissa pidettiin periaatepäätösmenettelyä 
kokonaan tarpeettomana tai liian varhaiseen 
ajankohtaan sijoitettuna. Eduskunnan osuuden 
lisäämistä päätösmenettelyssä pidettiin tarpeelli
sena eräissä lausunnoissa. Kunnallisen itsemää
räämisoikeuden säilyttamistä pidettiin myös tär
keänä. Turvallisuutta koskevia säännösehdotuksia 
pidettiin muun muassa oikeusministeriön taholla 
epäonnistuneina. Arvostelua kohdistettiin myös 
kuulemismenettelyyn ja erityisesti ehdotettuun 
julkisten tilaisuuksien järjestämiseen. 

Taloudellisen varautumisen osalta esitettiin lä
hinnä ydinvoiman käyttäjien taholta, että lakieh
dotuksessa pitäisi omaksua nykyisen kaltainen 
varautumismalli. 

Lausuntojen perusteella valmisteltiin kauppa
ja teollisuusministeriössä uusi luonnos ydinener
gialaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi, jota käsittele
mään perustettiin syksyllä 1983 erityinen minis
terityöryhmä. Ehdotuksesta on ministerityöryh
män työskentelyn yhteydessä kuultu Imatran 
Voima Oy:tä, Teollisuuden Voima Oy:tä, keskei
siä rahoituslaitoksia, vakuutusalan asiantuntijoita 
ja säteilyturvakeskusta sekä muita viranomaisia. 

3. Esityksen organisatoriset vaiku
tukset 

Esitys ei edellytä suuria organisatorisia järjeste
lyjä. Ylimpänä ydinenergia-alan viranomaisena 
toimisi edelleen kauppa- ja teollisuusministeriö, 
jonka tehtäviin nykyisinkin kuuluu ydinenergia
alan ylin johto ja valvonta. Taloudellista varautu
mista ydinjätehuollon kustannuksiin koskevat eh
dotukset edellyttävät erityisen tulo- ja menoar
vion ulkopuolisen rahaston perustamista lain tul
tua voimaan. Rahaston tehtävistä, joista säädet
täisiin tarkemmin asetuksella, voitaneen suurelta 
osin huolehtia kauppa- ja teollisuusministeriön 
nykyisen organisaation avulla. Olennaista henki
löstön lisäämistä varautumista koskevat tehtävät 
eivät edellytä. 
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Lakiehdotuksessa on pyritty korostamaan sätei
lyturvakeskuksen asemaa alan valvontaviranomai
sena ja sen tehtäviä on nykyisestään hieman 
lisätty. Valvontaviranomaiselle laissa ehdotettu
jen tehtävien tehokas hoitaminen edellyttää, että 
sen käytettävissä on riittävät voimavarat niin 
hyvin pätevän ja asiantuntevan henkilöstön kuin 
tutkimus- ja valvontatoiminnan edellyttämien 
määrärahojen muodossa. Ydinjätteiden joutumi
nen ennenaikaisesti valtion huostaan merkitsisi 
todennäköisesti säteilyturvakeskuksen tehtävien 
huomattavaa laajenemista tai erillisen valtion 
ydinjätehuolto-organisaation perustamista. Sel
lainen tilanne, joskin epätodennäköinen, ei kui
tenkaan voisi syntyä yhtäkkisesti, minkä vuoksi 
siihen voitaisiin aikanaan varautua, jos aihetta 
ilmenee. 

Lakiehdotuksessa tarkoitetut neuvottelukunnat 
korvaisivat nykyisen atomienergianeuvottelukun
nan ja erään sen puitteissa nykyisin toimivan 
neuvotteluelimen. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

4.1. Ydinjätehuollon ja varautumisjärjestelmän 
taloudelliset vaikutukset 

Ydinlaitoksen ydinjätehuoltokustannukset voi
daan laskea ja laskelmaa tarkastella esimerkiksi 

Käytetyn polttoaineen välivarastointi .............. . 
Käytetyn polttoaineen kuljetukset ................. . 
Käytetyn polttoaineen kapselointi 

investointi .................................. . 
käyttö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kapselit .................................... . 
käytöstäpoisto .............................. . 

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus 
investoinnit ................................ . 

- käyttö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- täyttö ja sulkeminen ........................ . 
Voimalaitosten käytöstäpoisto ..................... . 
Voimalaitosjätteiden loppusijoitus ................ . 
Yhteensä ......................................... . 

Tämän esimerkin mukaisesti ydinjätehuolto
vastuu toiminnan alkaessa on hieman yli 2 500 
miljoonaa markkaa, koska se koostuu lähinnä 
vain kiinteistä kustannuksista, jotka vain vähän 

siten, että tarkastellaan ydinlaitoksen koko käyt
töaikana syntyväksi arvioidulle ydinjätemäärälle 
laadituo jätehuoltosuunnitelman kustannusarvio
ta ja eroteliaan siitä kiinteät investointi- ja käyt
tökustannukset sekä toisaalta jätemäärästä riippu
vat materiaali- ja käyttökustannukset. Tällaisen 
jaon suorittaminen ei ole kuitenkaan täysin yksi
selitteistä. Jonkin verran edellisestä poikkeaviin 
tuloksiin päädytään tarkastelemalla, millaiset 
ydinjätehuoltokustannukset olisivat jonkin lai
toksen todellista elinikää lyhyemmän ajan kulut
tua. Laskelmat voidaan tehdä laatimalla perus
taksi esimerkiksi eräänlainen optimaalinen jäte
huoltosuunnitelma. Luonnollisesti voidaan laitos
kohtaisesti laatia laskelmia myös esimerkiksi jo
kaisen kalenterivuoden loppuhetkellä tarkastele
malla, mitä jätehuolto kaikkien siihen mennessä 
kenyneiden jätteiden osalta maksaisi, jos tarvitta
vat huoltotoimenpiteet välittömästi suoritettai
siin. Nämä arviot jäävät kuitenkin sikäli teoreet
tisiksi, että ydinlaitosten jätehuoltoinvestoinnit 
ynnä muut kiinteät kustannukset perustuvat 
yleensä laitoksen koko jätehuollon hoitamiseen, 
eikä suunnitelmia perusteta siihen, että kulloin
kin vain yhden vuoden jätteet hoidettaisiin ker
rallaan. 

Yleiskuvan ydinjätehuollon kustannuksista 
vuoden 1984 hintatasossa antanee seuraava tau
lukko, joka vastaa likimain sitä tilannetta, mikä 
Teollisuuden Voima Oy:lla olisi noin 25 toimin
tavuoden jälkeen. 

Kiinteät 
kustannukset 

milj. mk 

636 
77 

975 
257 

60 

97 
106 
100 
696 

98 
3 102 

Muuttuvat 
kustannukset 

milj. mk 

90 

245 

113 

160 

608 

Yhteensä 

milj. mk 

636 
167 

1 537 

576 
696 

98 
3 710 

kasvavat käytön edistyessä. Käytetyn polttoaineen 
määrät lisäävät jätehuoltomenoja tämän jälkeen 
noin 500-1 000 miljoonalla markalla ja ehkä 
noin 600 miljoonalla markalla lisääntyvät myös 
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niin sanotut kiinteät kustannukset. Kiinteistä 
kustannuksista viidennes on laitoksen purkamis
kustannuksia ja toinen viidennes liittyy käytetyn 
polttoaineen välivarastointiin. Noin puolet kiin
teistä kustannuksista on sellaisia, joita ei enää 
tarvita, jos rakennetaan uusia laitosyksiköitä, kos
ka näitä investointeja voidaan käyttää useam
mankin ydinlaitoksen jätehuollon hoitamiseen. 
Uusien yksiköiden osalta jätehuolto tulee siten jo 
halvemmaksi. 

Lakiehdotuksessa edellytetään, että koko vas
tuumäärää vastaavat varat on kerättävä vähitellen 
jätteitä tuottavan toiminnan aikana. Y dinjättei
den käsittelyyn ja loppusijoittamiseen kalliope
rään voidaan ryhtyä vasta useamman vuosikym
menen odotusajan kuluttua. Tämä pitkä aikaväli 
aiheuttaa sen, että olipa varautumisjärjestelmä 
mikä tahansa, on huolehdittava siitä, että kerät
tyjen varojen säilyvyys turvataan erityisesti rahan
arvon huononemista vastaan. Tämä edellyttää, 
että varat sijoitetaan riittävän tuottavasti ja siten, 
että ne ovat irroitettavissa, kun niitä tarvitaan. 
Vain näin vältetään se, että myös tulevat suku
polvet joutuisivat nykyisten laitosten jätehuolto
kustannuksia maksamaan. Rahojen riittävyys on 
lakiehdotuksessa pyritty varmistamaan myös si
ten, että tulevia kustannuksia ei ole diskonttaa
malla alennettu, vaan koko korkotuotto on käy
tettävissä varojen reaaliarvon säilyttämiseen. 

Kun varautumisjärjestelmässä on lähdetty siitä, 
että koko ydinjätehuoltovastuun on oltava peitet
ty joko jo kerätyin varoin tai puuttuvilta osin 
vakuuksin, seuraa tästä, että jätteitä tuottavan 
toiminnan alussa, jolloin ei vielä ole kerätty kuin 
osa varoista, valtaosa vastuusta on peitettävä 
vakuuksilla. Tämä tarkoittaa myös toisaalta sitä, 
että edellä esitettyihin jätehuoltokustannuksiin 
tulee lisää vakuuksien hankkimisesta aiheutuvat 
kustannukset, joita on maksettava jo ennen varsi
naisten jätehuoltotoimien suorittamista. Edellä 
olleen esimerkin osalta nämä kustannukset ovat 
toiminnan alkaessa, kun vakuuksilla katettava 
vastuuosuus on hieman yli 2 000 miljoonaa 
markkaa, ehkä 15-25 miljoonaa markkaa vuo
dessa, jos arvioidaan vakuuksien hinnaksi noin 
1 % tai sen alle tarvittavien vakuuksien määräs
tä. Tämä lisää toiminnan alkuvuosina jätehuolto
kustannuksia siten noin 20 % , koska vuosittain 
kerättävän ja varattavan jätehuoltokustannuso
suuden olisi oltava hieman yli 100 miljoonaa 
markkaa. Tämä kustannusosuus kuitenkin pois
tuu vähitellen varausvarojen karttuessa ja vakuus
tarpeen pienentyessä. 

Varautumisjärjestelmässä siirretään tulevaisuu
dessa aiheutuvat kulut maksettaviksi ja velotetta
viksi kuluttajilta jo varautumishetkellä. Näin ol
len siinä luodaan myös pääomaerä, joka on 
käytettävissä tilapäisesti muihin tarpeisiin, kun
nes se on irroitettava käytettäväksi lopullisesti 
kululuontoisena menona jätehuoltoon. Väliaika
na pääomaerä on käytettävissä muihin kuin kulu
luontoisiin tarpeisiin talouselämässä. Siltä osin, 
kuin varoja siirretään valtiovarastoon, niillä voi
daan peittää myös valtion rahoitustarpeita. 

4.2. Muut taloudelliset vaikutukset 

Lakiehdotuksen valtiontaloudelliset vaikutuk
set olisivat viranomaistoiminnan osalta varsin 
vähäiset. Toiminnan lisääntymisestä aiheutuvat 
kustannukset perittäisiin aiheuttamisperiaatteen 
mukaisesti pääosin valtiolle lakiehdotuksessa tar
koitettuja suoritteita vastaavina maksuina. Erityi
sen ydinjätehuolto-organisaation perustaminen 
saattaisi sen sijaan aiheuttaa jo tuntuviakin kus
tannuksia. Näiden kustannusten perimisestä val
tiolle säädettäisiin tarkoituksenmukaisimmin sa
malla, kun sellainen organisaatio perustettaisiin. 

4. 2.1. Ydinjätehuollon varautumisjärjestelmä 
ja jätehuoltovelvollisen verotus 

Maksu, jonka jätehuoltovelvollinen maksaa 
valtion ydinjätehuoltorahastoon, on jätehuolto
velvollisen tuloverotuksessa vähennyskelpoinen 
tulonhankkimiskustannus. Jätehuoltovelvollinen 
saa vähentää ydinjätehuoltomaksun tuloistaan si
nä vuonna, jona maksuvelvollisuus syntyy. 

Ydinjätehuollon kustannukset ovat sellaisinaan 
jätehuoltovelvollisen tulosta vähennyskelpoisia 
menoja. Ne on kuitenkin elinkeinotulon verotta
misesta annetun lain (360/68, jäljempänä EVL) 
III osaan sisältyvien menon jaksottamista koske
vien säännösten mukaisesti jaettava eräissä ta
pauksissa vähennettäväksi useamman vuoden ai
kana. Niinpä muun muassa investointimenot on 
yleensä aktivoitava ja vähennettävä poistoina in
vestoinnin valmistumisvuoden jälkeisinä vuosina. 

Jätehuoltovelvollisen valtion ydinjätehuoltora
hastolta saama maksujen palautus taas on jäte
huoltovelvollisen veronalaista tuloa sinä vuonna, 
jona tämä saa palaotuksen rahastolta nostaa. Tätä 
tulomäärää ei EVL:n säännösten mukaan voida 
jakaa niiden vuosien tuloiksi, joiksi ydinjätehuol
lon kustannukset edellä esitetyn mukaisesti on 
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jaettava. Siten ydinjätehuollon kustannukset 
saattavat tulla vähennettäviksi tulosta eri vuosina 
kuin kustannusten peittämiseksi tarkoitettu mak
sujen palautus valtion ydinjätehuoltorahastosta 
on verosäännösten mukaan tuloutettava. 

Ydinenergialakiehdotuksen 84 §: n siirtymä
säännöksissä on lähdetty siitä, että eräät siirtymä
kauden säännökset annetaan vasta myöhemmin 
asetuksella. Myös verotuksessa tarpeelliset siirty
mäsäännökset annetaan vasta myöhemmin. Tar
vittaessa tullaan erikseen tekemään mahdolliset 
jätehuoltomaksun ja sen palautusten jaksotusta 
koskevien verosäännösten tarkistusehdotukset. 

5. Ulkomaisen lainsäädännön ke
hityspiirteitä 

Y dinenergialakitoimikunta on teettänyt selvi
tyksen ulkomaisesta ydinenergialainsäädännöstä 
ja sisällyttänyt mietintöihinsä niitä koskevia esi
tyksiä, joihin tässä yhteydessä viitataan. 

Eräitä keskeisiä ulkomaisen lainsäädännön ke
hityspiirteitä on kuitenkin syytä tässä tarkastella. 

5 .1. Päätöksentekojärjestelmä 

Kuten tunnettua, on Ruotsissa, Itävallassa ja 
äskettäin myös Sveitsisså" järjestetty kansanäänes
tyksiä. Äänestykset olivat luonteeltaan neuvoa
antavia, joskin niiden tulokset asiallisesti johtivat 
energiapoliittisiin päätöksiin. 

Pääsääntönä ulkomaisissa päätöksentekojärjes
telmissä on edelleen, että ratkaisevat ydinener
gian käyttöä koskevat päätökset tekee asianomai
sen hallinnonalan ministeriö tai virasto, usein 
myös erityinen pysyvä tätä tarkoitusta varten 
perustettu komissio tai muu sen kaltainen elin. 

Ruotsin vastikään voimaan tulleessa lainsää
dännössä (Lag om kärnteknisk verksamhet; 
12.1.1984) on ratkaisuvalta keskeisimmissä kysy
myksissä pidätetty maan hallitukselle. Luvan 
myöntämisen edellytyksiin nähden näyttäisi lu
van myöntäminen siellä kysymykseltä, joka rat
kaistaan oikeusharkinnalla. Samalla on kuitenkin 
todettava, että Ruotsissa ei enää sallita uusien 
ydinvoimalaitosyksiköiden rakentamista. Sveitsin 
viimeaikaisessa lainsäädännössä on omaksuttu 
järjestelmä, jossa meillä valtioneuvostoa vastaava 
liittoneuvosto tekee ensin yleispiirteisen päätök
sen ydinlaitoksen sijoituspaikasta, minkä jälkeen 
päätös on alistettava Sveitsin liittopäivien hyväk
syttäväksi. Liittopäiviä vastaa meillä eduskunta. 

Tämän jälkeen on haettava rakennuslupa ja käyt
tölupa, jotka aiemmin on myöntänyt asianomai
nen ministeriö. Vuonna 1984 voimaan tulleen 
lainsäädännön mukaan viimematmtut luvat 
myöntäisi ministeriön sijasta liittoneuvosto. Ra
kennusluvan myöntäminen edellyttää hakijan 
osoittaneen, että ydinvoimalaitoksen tuottama 
energia on tarpeen maan energiakysynnän tyy
dyttämiseksi. 

5.2. Kansalaisten kuuleminen 

Muun muassa Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, 
Hollannissa ja Ruotsissa kuuluu kansalaisten kuu
leminen myös tärkeimmissä ydinenergian käyttöä 
koskevissa kysymyksissä lakisääteiseen päätöksen
tekomenettelyyn. Viime aikoina on useissa muis
sakin maissa omaksuttu tällaisia menettelyitä. 
Saksan Lzi"ttotasavallassa tulivat vuonna 1983 voi
maan säännökset kuulemismenettelystä. Niiden 
mukaan viranomaisten on tehokkaasti tiedotetta
va laitoshanketta koskevasta hakemuksesta suun
nitellulla sijaintipaikalla ja varattava kansalaisille 
tilaisuus tutustua hanketta koskeviin hakemus
asiakirjoihin. Kansalaisille varataan samalla tilai
suus määräajassa esittää hanketta vastustavia huo
mautuksia. Jos sellaisia mielipiteitä esitetään, on 
järjestettävä kuuleminen, jossa viranomainen, lu
van hakija ja mielipiteen esittäjä keskustelevat 
mielipiteen merkityksestä luvan myöntämisen 
kannalta. Kuulemistilaisuus ei ole julkinen, vaan 
viranomainen ratkaisee, kenellä muulla kuin 
edellä mainituilla on oikeus ottaa siihen osaa. 
Viranomaisen asiana on johtaa toimitusta, jakaa 
ja rajoittaa puheenvuoroja, ylläpitää järjestystä 
tilaisuudessa ja päättää tilaisuuden lopettamises
ta. Määrätyissä tapauksissa midipiteet saa esittää 
kirjallisesti. Luvan myöntävä viranomainen päät
tää siitä, mikä merkitys kuulemisessa esiin tulleil
la seikoilla on luvan myöntämisen kannalta. 

Ranskassa vuonna 1983 voimaan tulleet sään
nökset edellyttävät kuulemismenettelyä, milloin 
rakennushankkeella voi olla ympäristövaikutuk
sia. Näiden säännösten mukaan erikseen nimitet
tävän toimitusmiehen on pyynnöstä toimitettava 
hanketta koskevia asiakirjoja kansalaisille ja lisäk
si toimitusmies voi järjestää yleisiä kokouksia. 
Toimitus tapahtuu luvanhakijan kustannuksella. 
Toimitusmiehen on laadittava menettelystä ra
portti, joka sisältää tehdyt kysymykset, niihin 
annetut vastaukset ja kansalaisten huomautukset 
sekä omat johtopäätöksensä hankkeen suotavuu
desta. Johtopäätökset eivät estä luvan myöntä-
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mistä, mutta päätös, jolla lupa on toimitus
miehen kielteisistä johtopäätöksistä huolimatta 
myönnetty, voidaan saattaa tuomioistuimessa kä
siteltäväksi. 

Myös Kanadassa on vuonna 1983 annettu sään
nöksiä, joiden mukaan kansalaiset voivat kirjalli
sen menettelyn avulla saada tietoa ja esittää 
mielipiteitä paitsi turvallisuusmääräyksistä ja nii
den kehittämisestä myös lupahakemuksista. 

5.3. Varautuminen ydinjätehuollon kustannuk
siin 

Ruotsissa vuonna 1981 annetun lain mukaan 
on ydinvoimalaitoksen käyttöluvan haltijan tur
vattava ydinjätehuollon suorittamiseksi tarvitta
vien varojen käytettävissä oleminen suorittamalla 
valtiolle vuotuinen maksu. Maksulla on katettava 
myös ne kustannukset, jotka valtiolle aiheutuvat 
siitä tutkimus- ja kehitystyöstä, joka valtion täy
tyy suorittaa laitoksenhaltijan tutkimus- ja kehi
tystyön täydentämiseksi sekä loppusijoituksen 
valvonnasta ja tarkkailusta sekä muista viran
omaisen suoritteista. 

Koska Ruotsissa on säädetty, että ydinvoima
tuotanto on lopetettava vuoteen 2010 mennessä, 
on ydinjätehuoltomaksut voitu perustaa kiin
teään laskelmaan, jossa ei ole ollut tarvetta ottaa 
huomioon mahdollisesti myöhemmin rakennet
tavia ydinvoimalaitoksia. Vastuu ydinjätehuollon 
toimenpiteistä ja kustannuksista jää varautumi
sesta riippumatta laitoksen haltijalle. Vastuu lop
pusijoituksen jälkeen kuuluu valtiolle. 

Maksut suoritetaan erityiselle käytetyn ydin
polttoaineen käsittelyä varten perustetulle lauta
kunnalle, jonka tulee hallita varoja turvaavasti, 
päättää varojen lainaamisesta ja lainojen ehdoista 
sekä varojen käyttämisestä. Varat on lautakunnan 
sijoitettava valtionpankin korolliselle tilille. Kor
ko lisätään pääomaan. Varoja voidaan vakuutta 
vastaan lainata luvanhaltijalle vähintään valtion
pankin antamalla korolla ja enintään 75 prosent
tia siitä määrästä tältä kerätyistä varoista, joita 
laina-aikana ei käytetä. Luvanhaltijan maksuina 
maksettuja varoja saadaan käyttää tämän suorit
tamien ydinjätehuoltokustannuksien korvaami
seen. 

Ydinjätehuollon maksut määrätään niin, että 
niihin lisätään investointien osalta epävarmuuste
kijöiden vuoksi määräosa investointien arvioi
duista kustannuksista sekä niinsanottu riskilisä 
kaikkien kustannusten osalta. Riskilisää on perus
teltu sillä, että ydinjätehuollon toimenpiteet suo-

ritetaan kaukana tulevaisuudessa oloissa, joita ei 
voida vielä tuntea. Maksu on vuodelle 1984 
määrätty 1,9 äyriksi kilowattituntia kohden. 
Ydinjätehuollon kokonaiskustannusten on arvioi
tu vuoteen 2060 - jolloin oletetaan kaikkien 
nykyisten laitosten toiminnan päättyneen vuonna 
2010 - mennessä olevan vuoden 1984 tammi
kuun rahanarvon mukaan ilmaistuna kaikkien 
Ruotsin 12 laitosyksikön osalta yhteensä noin 
3 7-40 miljardia kruunua. 

Sveitsissä vuoden 1984 alussa voimaan tulleissa 
säännöksissä perustettiin rahasto, johon kerätyillä 
varoilla on tarkoitus suorittaa ne kustannukset, 
jotka aiheutuvat toimintansa lopettavien ydin
laitosten käytöstä poistamisesta. Kunkin ydin
laitoksen haltijan on vuosittaisin rahastomaksuin 
siirrettävä rahastoon niin paljon varoja kuin sen 
hallussa olevien laitosten käytöstäpoistamisen 
kustannukset edellyttävät. Järjestelmä ei siis kos
ke kaikkia ydin jätteitä. Ydinlaitosten haltijat 
ovat yhteisvastuussa kerättyjen varojen riittävyy
destä. 

Rahastoa hallinnoi hallituksen nimittämä ko
missio jossa edustettuina ovat myös ydinlaitosten 
haltijat. 

Saksan Liittotasavallassa vuosina 1980-1982 
voimaantulleet säännökset lähtevät siitä, että 
ydinjätteiden tuottajat vastaavat jätehuollon kus
tannuksista. Liittotasavallan tehtävänä on huo
lehtia ydinjätteiden loppusijoitustilan ja ydin
jätteiden käsittelemiseksi tarvittavien käsittelylai
tosten rakentamisesta ja käyttämisestä. Välivaras
tointi hoidetaan vastaavasti osavaltiotasolla. Liit
tovaltion asianomaisen laitoksen tehtävänä on 
periä etukäteismaksuja tarkemman vastuunjaon 
mukaisesti niiltä eri ydinlaitosten haltijoilta, joi
den odotetaan ydinjätteitä tuottavan. Maksuilla 
on tarkoitus kattaa liittovaltion suorittaman ra
kennustoiminnan ja varsinaisen ydinjätehuollon 
vuotuiset kustannukset. Kolme neljännestä mak
suista kuuluu käytetyn polttoaineen jälleenkäsit
telylaitosten maksettavaksi ja noin 17 prosenttia 
ydinvoimaloiden haltijoiden maksettavaksi. Mak
sut suoritetaan liittovaltion ydinjätehuollosta vas
taavalle laitokselle, jonka tulee palauttaa maksun 
suorittajalle se määrä, mitä asianomaisena kalen
terivuonna ei tarvittu vuotuisiin kustannuksiin. 
Palautukselle maksetaan 2 prosentin korko. Etu
käteen suoritetut maksut eivät kuitenkaan vapau
ta maksun suorittajaa suorittamasta liittovaltion 
laitokselle kaikkia lopullisia kustannuksia, jotka 
tämän ydinjätehuollosta on aikanaan aiheutunut. 

Yhdysvalloissa (Nuclear Waste Policy Act of 
1982) valittu ratkaisu on eräiltä osin edellä ku-
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vattua Saksan Liittotasavallan ratkaisua vastaava. 
Liittovaltion hallituksen tehtävänä on huolehtia 
korkea-aktiivisen ydinjätteen ja siten myös käyte
tyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta. Lain 
säännöksellä ydinlaitosten haltijoiden luvan pysy
vyyden ehdoksi on asetettu sopimuksen tekemi
nen siitä, että ydinjätteet luovutetaan liittoval
tion huostaan ydinjätteen tuottajan kertakaikkis
ta maksua vastaan. Maksut on sidottu joko tuo
tettuun sähköön tai ajalta ennen lain voimaantu
loa, ydinjätteen määrään. Maksu, joka on asian
mukaisesti suoritettu Yhdysvaltain valtiovarain
ministeriölle vapauttaa maksajan enemmälti vas
tuusta luovutetuista ydinjätteistä. Kerätyt varat 
siirretään erityiseen valtiovarainministeriön ydin
jätehuoltorahastoon, joka on edustajainhuoneen 
valvonnassa. Rahaston varojen tulee kattaa etukä
teen arvioidut liittovaltion kustannukset ja ydin
jätemaksun määrä pidetään tältä osin vuosittain 
ajan tasalla. Siltä osin kuin rahastossa kulloinkin 
on lähiajan tarpeita enemmän varoja, ne voidaan 
sijoittaa liittovaltion obligaatioihin ottaen kui
tenkin huomioon sen, että laina-ajan tulee so
peutua rahaston tarkoituksiin ja että koron tulee 
olla käypä. Jos rahaston varat eivät riitä ydinjäte
huollon suorittamiseen, tarvittavien varojen 
osoittaminen jää liittovaltion tehtäväksi. 

6. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Leimaa-antavana piirteenä ydinenergia-alalla 
on sen laaja kansainvälisyys. Tämä heijastuu 
useallakin eri tavalla myös Suomen lainsäädän
töön. 

Ydinenergian käytön tekniikkaa kehittäneet 
maat vaativat yleensä kahdenvälisiä sopimuksia 
niin ydinmateriaalien kuin ydinlaitosten ja -lait
teistojenkin toimittamisen edellytyksenä. Näiden 
sopimusten peruselementteinä ovat kielto käyttää 
toimitettuja aineita, laitteita ja laitteistoja toi
mintaan, joka tähtää ydinaseiden valmistamiseen 
ja toimittajaosapuolen viranomaisten oikeus val
voa kiellon noudattamista. Suomellakin on tällai
set sopimukset Iso-Britannian, Neuvostoliiton, 
Ruotsin, Yhdysvaltain, Kanadan ja Australian 
kanssa. 

Vuonna 1970 voimaan tullut sopimus ydin
aseiden leviämisen estämisestä (ydinsulkusopi
mus), jonka sopimuspuolina on nykyisin jo 120 
valtiota, ei ole tehnyt kahdenvälisiä sopimuksia 
tarpeettomiksi. Ydinsulkusopimuksen keskeisenä 
periaatteena on, että sopimusvaltiot, jotka eivät 

omista ydinaseita, sitoutuvat olemaan hankki
matta niitä tai muita ydinräjähteitä ja että ydin
asevaltiot puolestaan sitoutuvat olemaan luovut
tamatta tällaisia aseita tai räjähteitä tai niiden 
hallintaa ydinaseettomille valtioille. V astapainok
si sopimuksessa tunnustetaan kaikkien osapuol
ten luovuttamaton oikeus kehittää ydinenergian 
tutkimusta, tuotantoa tai käyttöä rauhanomaisiin 
tarkoituksiin sekä sitoudutaan helpottamaan täy
dellistä näihin toimintoihin liittyvien aineiden, 
laitteiden sekä tieteellisten ja teknisten tietojen 
vaihtoa. Lisäksi sopimuspuolet sitoutuivat neu
vottelemaan mahdollisimman pikaisesti ydin
asekilpavarustelun lopettamisesta ja ydinaserii
suntaan liittyvistä tehokkaista toimenpiteistä. 

Ydinenergian rauhanomaisen käytön kannalta 
merkityksellisin on kuitenkin se sopimuksen 
määräys, jossa ydinaseettomat valtiot sitoutuvat 
alistamaan kaiken ydinenergian rauhanomaisen 
käytön Kansainvälisen Atomienergiajärjestön 
(IAEA) valvontaan. Kansainvälisen Atomiener
giajärjestön valvonnan yksinomaisena tarkoituk
sena on järjestön kanssa erikseen tehdyn sopi
muksen mukaan todeta, että ydinainetta ei siirre
tä rauhanomaisesta toiminnasta ydinaseisiin tai 
muihin ydinräjähteisiin. Järjestöllä ei ole val
tuuksia yrittää estää tällaisia siirtoja, vaan sen 
tulee vain raportoida epäilyksistään tai havain
noistaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvalli
suusneuvostolle tai yleiskokoukselle. 

Voidakseen suorittaa tarkastuksia Suomessa 
IAEA:n edustajan täytyy saada Suomen hallituk
selta henkilökohtainen hyväksyminen. Kutakin 
erillistä tarkastuskäyntiä varten hän tarvitsee li
säksi IAEA:n valtuutuksen. Valvontasopimukses
sa järjestölle ja sen tarkastajille taataan tiettyjä 
oikeuksia, joiden käyttö on kuitenkin rajoitettu 
kulloiseenkin tarpeeseen valvonnan kannalta ja 
usein edellyttää vielä erillistä sopimusta Suomen 
viranomaisten kanssa. Periaatteessa IAEA:n tar
kastajilla on oikeus päästä jokaiseen paikkaan, 
jossa on valvontaan kuuluvaa ydinainetta. Edel
leen heillä on oikeus tarkastaa ydinlaitosten val
vontakirjanpito, tarkkailla sen edellyttämiä mit
tauksia ja näytteenottoa sekä itse suorittaa mit
tauksia ja ottaa näytteitä. Heillä on myös oikeus 
tarkistaa ydinlaitoksen käyttöä seuraavien mit
tauslaitteistojen toiminta siltä osin kuin sillä on 
valvonnan kannalta merkitystä. Tarkastajilla on 
lisäksi oikeus asentaa ydinlaitoksiin omia valvon
talaitteitaan sekä sinetöidä ydinaineiden säilytys
tiloja ja kuljetusastioita. 

IAEA:nvalvonnan piiriin kuuluu periaatteessa 
kaikki Suomessa oleva lähtöaine ja erityinen 
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halkeamiskelpoinen aine. Täysimittaisen valvon
nan piiriin aineet kuitenkin tulevat vasta kun ne 
ovat koostumukseltaan ja puhtaudeltaan poltto
aineen valmistukseen tai väkevöintiin soveltuvia. 
Aineet, jotka eivät ole saavuttaneet tätä puhtaus
astetta, kuuluvat valvonnan piiriin vain maasta· 
viennin ja tuonnin osalta eivätkä tällöinkään 
tapauksissa, joissa vienti tai tuonti tapahtuu 
nimenomaan muihin kuin ydintarkoituksiin. 
Ydinaineita sisältävät malmit ja malmijätteet on 
sopimuksessa nimenomaisesti suljettu valvonnan 
ulkopuolelle lukuunottamatta niiden vientiä ja 
tuontia. 

Useimmat ydinalan viejävaltiot ovat 1970-
luvulla ilmoittaneet asettavansa ydinsulkusopi
muksen ja sen petusteella tehdyn valvontasopi
muksen lisäksi toimitusten ehdoksi kahdenväli
sen sopimuksen tai muut sopivalla tavalla annet
tavat takeet sen varmistamiseksi, ettei ydinainei
ta, eikä myöskään erinäisiä muita laitteita tai 
teknillisiä tietoja, joita ydinsulkusopimus ei kos
ke, käytettäisi ydinräjähteiden valmistamiseen. 
Vähimmäisvaatimuksista on 15 valtiota vuonna 
1977 laatinut yhteiset periaatteet, niin kutsutut 
Lontoon klubin suuntaviivat, joita ne ovat il
moittaneet noudattavansa. Nämä määräykset on 
sittemmin sisällytetty Suomenkin tekemiin sopi
muksiin. Suomi on myös julkituonut tulevansa 
omassa viennissään noudattamaan näitä periaat
teita. Joukko ydinsulkusopimukseen liittyneitä 
maita, Suomi mukaanlukien, on sopinut myös 
niistä laitteista, joiden viennin yhteydessä viejä· 
valtion on vaadittava ydinsulkusopimuksen mu
kaisen valvonnan toteuttamista. 

Viime vuosina on ryhdytty kiinnittämään yhä 
enemmän huomiota siihen, ettei ydinaseiden 
leviäminen ole ainoa ydinenergian käytöstä kan
sainväliselle yhteisölle aiheutuva uhka. Ydin
laitokset ja ydinmateriaali sinänsä saattavat olla 
houkutteleva kohde niin kansallisesti kuin kan
sainvälisestikin toimiville terroristeille. Motiivina 
voisi olla joko kiristys tai vahingonteko taikka 

anastus ydinräjähteen valmistamiseksi. Uusim
piin kahdenvälisiin sopimuksiin onkin sisällytetty 
velvoite huolehtia ydinmateriaalien ja -laitosten 
suojaamisesta rikolliselta toiminnalta. Vuoden 
1979 lopulla saivat 58 valtion edustajat valmiiksi 
myös kansainvälisten kuljetusten suojaamista ja 
rikoksiin syyllistyneiden tuomitsemista koskevan 
yleissopimuksen, jonka myös Suomi on allekir
joittanut. Sopimusta ei toistaiseksi ole ratifioitu. 

Ydinenergian hyväksikäyttöön sinänsä liittyvät 
vaaratekijät ovat myös johtaneet kansainvälisiin 
sopimuksiin. Ydinlaitosten ja ydinmateriaalien 
käsittely ja kuljetuksen turvallisuus ei aina ole 
yksinomaan kansallinen kysymys. Jos ydinlaitok
sessa tai käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksessa 
sattuisi vakava onnettomuus, seuraukset eivät 
ehkä jäisi yksinomaan paikallisiksi. Tämä on 
johtanut siihen, että on tehty useita sopimuksia, 
joissa naapurivaltiolle on annettu mahdollisuus 
ainakin mielipiteensä esittämällä vaikuttaa lähel
le rajaa rakennettavien ydinlaitosten petustamis
päätöksiin. Myös Pohjoismaiden kesken on tehty 
tällainen sopimus vuonna 1976. Jo paljon aikai
semmin Pohjoismaiden ja IAEA:n kesken oli 
sovittu asiantuntija- ja kalustoavun antamisesta 
suunen säteilyonnettomuuksien seurausten ra
joittamiseksi. 

Ydinenergia-alan kansainväliset järjestöt, eri
tyisesti IAEA ja OECD:n ydinenergiatoimisto 
(NEA) ovat petustamisestaan lähtien ottaneet 
yhdeksi keskeiseksi tehtäväkseen laatia yhteenve~ 
toja ydinenergian käytön turvallisuusvalvonnassa 
eri puolilla noudatettavista periaatteista ja käy
tännöstä. Kuluneiden vuosikymmenien kehityk
sen tuloksena periaatteet ja käytäntö ovatkin 
sangen yhtenäiset kaikkialla, vaikka niitä ei ole
kaan vahvistettu esimerkiksi kansainvälisillä sopi
muksilla. Suomessakin ydinenergian käytön tur
vallisuusvalvontaa koskevat yksityiskohtaiset sään
nökset ja määräykset petustuvat yleiseen kansain
väliseen käytäntöön ja kansainvälisten järjestöjen 
suosituksiin. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakien perustelut 

1.1. Ydinenergialaki 

1 luku. Lain tarkoitus ja soveltamisala 

1 §. Suuriin ydinenergiahankkeisiin liittyy niin 
monia erilaisia näkökohtia, että on pidettävä 
petusteltuna, että ydinenergian käytön sääntelys
sä keskeisessä asemassa on yhteiskunnan koko
naisetu. Yhteiskunnan kokonaisetu on käsite, 
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jota lainsäädäntömme ei entuudestaan tunne. 
Niin kuin jäljempänä tarkemmin selostetaan, 
tapahtuu sisällön antaminen tälle käsitteelle tar
koituksenmukaisuusharkintaa käyttäen. Lakieh
dotuksessa ei ole myöskään pyritty tyhjentävästi 
luettelemaan kaikkia niitä tarkastelunäkökulmia, 
joita yhteiskunnan kokonaisetu voi sisältää. 

Koska yhteiskunnan ehkä tärkeimpänä tehtä
vänä on suojella jäseniään ja heidän omaisuut
taan tarpeettomilta vaaroilta, on lain tarkoituk
sen ilmaisevassa säännöksessä erityistä huomiota 
kiinnitetty juuri vaatimukseen ydinenergian käy
tön turvallisuudesta ihmisen ja ympäristön kan
nalta. 

Mahdollisuus käyttää ydinaineita myös ydin
räjähteiden valmistamisessa on johtanut kansain
välisiin sopimuksiin, joilla on erittäin suuri vai
kutus siihen, miten ydinenergian käyttö kaikkial
la maailmassa, myös Suomessa tapahtuu. Merki
tyksellisimmät näistä sopimuksista ovat ne, jotka 
tähtäävät ydinaseiden leviämisen estämiseen. 
Suomi on useissa tekemissään valtiosopimuksissa 
sitoutunut käyttämään ydinenergiaa vain rauhan
omaisiin tarkoituksiin ja muuten toimimaan osal
taan niin, ettei ydinaseiden leviämistä edistetä. 
Tällaisia sopimuksia ovat muun muassa sopimus 
ydinaseiden leviämisen estämisestä, Suomen Ta
savallan ja Kansainvälisen Atomienergiajärjestön 
välinen valvontasopimus (SopS 2/72) sekä kah
denväliset yhteistyö- ja toimitussopimukset. Suo
men kansainvälisen politiikan kulmakiviä onkin 
ollut johdonmukainen pyrkimys ajaa ydinseiden 
leviämisen estämiseen tähtäävää linjaa osana tur
vallisuuspolitiikkaansa. 

Pykälän lopussa on lueteltu tärkeimmät sään
telyalueet, jotka samalla jäsentävät lakiehdotuk
sen sisällön. 

2 §. Pykälässä on ilmaistu lain soveltamisala. 
Soveltamisala määrittelee samalla ehdotuksen 
3 §:n 1 kohdassa käytetyn yleiskäsitteen "ydin
energian käyttö" ja siten myös ne toiminnat, 
jotka 8 §:ssä on säädetty luvanvaraisiksi. Edellä 
mainittu käsite "ydinenergian käyttö" on lakieh
dotuksen systematiikan kannalta perustava, koska 
siihen on koottu kaikki ne toiminnat, jotka on 
lähtökohtaisesti tahdottu saattaa luvanvaraisuu
den piiriin. Ydinenergian käytölle on lakiehdo
tuksessa annettu sisältö, joka on laajempi kuin 
tavanomaisessa kielenkäytössä. Tästä seuraa vält
tämättä kielellisiä epäjohdonmukaisuuksia, jotka 
johtuvat käsitteen ilmentämän toiminnan moni
naisista ilmenemismuodoista. Näin päästään kui
tenkin taloudelliseen kirjoitustapaan. 

3 438401299C 

Ehdotuksen 2 §:n 1 momentti sisältää luette
lon tietyistä kohteista - aineista, laitteista, lai
toksista ynnä muista kohteista - sekä niihin 
liittyvistä toiminnoista. Luettelon sisältämät koh
teet ja niihin liittyvät toiminnot yhdessä muodos
taisivat lain soveltamisalan. Tältä kannalta kat
soen ovat erityisen keskeisessä asemassa kohteet, 
joista tärkeimmät on vielä erikseen määritelty 
(3 §). Lakiehdotus on niin kirjoitettu, että 
useimpien kohteiden osalta soveltamisalaan kuu
luvat kaikki käytännössä ajateltavissa olevat, nii
hin liittyvät toiminnot. 

2 §:n 1 momentin 1 kohta. Ottamalla sovelta
misalasäännöksessä ensimmäiseksi esiin ydin
laitokset on tahdottu korostaa sitä, että juuri 
ydinlaitokset ovat lakiehdotuksen tarkoituksen 
toteuttamisen kannalta kaikkein keskeisimmässä 
asemassa. On huomattava, että ydinlaitoksilla ei 
tarkoiteta ainoastaan ydinvoimalaitoksia (3 §). 

Lakia sovellettaisiin ydinlaitoksen rakentami
seen ja käyttämiseen. Hallussapitoa ei enää erik
seen ole mainittu, koska se on laitoksen käyttä
misen välttämätön edellytys. 

Erityistapauksen liikuteltavien ydinlaitosten 
joukossa muodostavat ydinlaitokset, jotka raken
netaan käytettäväksi kulkuvälineessä tai kulkuvä
lineen voimanlähteenä. Käytännössä voivat kysy
mykseen tulla lähinnä ydinkäyttöiset laivat. Näi
tä tapauksia silmälläpitäen on lakiehdotukseen 
otettu erityissäännös (22 §). 

Liikuteltavan ydinlaitoksen tuontia ei ole kat
sottu tarpeelliseksi erikseen sisällyttää soveltamis
alaan, koska sellaisen laitoksen käyttäminen Suo
messa joka tapauksessa edellyttäisi lupaa. Jos 
tällaiseen ydinlaitokseen sisältyvillä aineilla, lait
teilla tai laitteistoilla olisi merkitystä esimerkiksi 
ydinaseiden leviämisen kannalta, olisi mahdollis
ta asetuksella laajentaa lain soveltamisalaa niin, 
että tällaisten ydinlaitokseen kuuluvien erillisten 
valvontakohteiden hallussapito, luovutus, tuonti 
ja vienti olisivat luvanvaraisia ( 4 kohta). 

2 §:n 1 momentin 2 kohta. Säännöksessä on 
ehdotettu soveltamisalaa piiriin sisällytettäväksi 
kaivostoiminta ja rikastustoiminta, jonka tarkoi
tus on uraanin tai toriumin tuottaminen. Koska 
uraani on toriumia huomattavasti merkitykselli
sempi, rajoitutaan jäljempänä käsittelemään lä
hinnä sitä, joskin on muistettava, että sääntely 
~oskisi samalla myös toriumiin liittyviä toiminto
Ja. 

Tarkoituksenmukaista on, että ydinenergialain 
piiriin otetaan varsinainen uraanin tuotanto, ei 
sen sijaan esiintymän hyväksikäyttöä edeltävää 
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malmin etsintää ja esiintymän valtaustoimia, jot
ka jäisivät säänneltäviksi kaivoslailla (503/65). 

Uraanikaivostoimintaan liittyy joukko muusta 
kaivostoiminnasta poikkeavia piirteitä. Koska 
uraania tuotetaan pääasiassa käytettäväksi ydin
voimalaitosten polttoaineen valmistuksessa, olisi 
uraanikaivostoiminnasta päätettäessä otettava ny
kyistä laajemmin huomioon ydinenergian käyt
töön liittyvät yhteiskuntapoliittiset näkökohdat. 
Ehdotettu sääntely on tarpeen erityisesti myös 
sen vuoksi, että kaivostoiminnan yhteydessä syn
tyvät radioaktiiviset kaivosjätteet asettavat muu
hun kaivostoimintaan verrattuna suurempia vaa
timuksia väestön ja kaivosten työntekijöiden ter
veydelliselle suojelulle sekä ympäristönsuojelulle. 
Erityissääntelyllä olisikin varmistettava, että uraa
nikaivostoiminnan sallittavuutta harkitaan yhteis
kunnan kokonaisedun kannalta. Ehdotettu sään
tely merkitsisi sitä, että kaikki ydinaineen valmis
tusvaiheet kaivostoiminnasta lähtien tulisivat sa
malla lailla säännellyksi. 

Kansainväliset sopimukset eivät suoranaisesti 
edellytä ydinaineisiin kohdistuvan valvonnan 
ulottamista vielä kaivos- ja rikastustoimintaan ja 
niiden seurauksena syntyviin aineisiin ennenkuin 
näitä aineita pyritään viemään ulkomaille tai ne 
edelleen jalostetaan ydinaineiksi. Kansallisen val
vonnan ulottaminen sopimuksissa edellytettyä 
varhaisempiin ydinaineiden valmistusvaiheisiin 
antaisi kuitenkin lisätakeita sopimusvelvoitteiden 
täyttämiselle. Näin varmistettaisiin myös se, että 
alan viranomaiset saisivat jo varhaisessa vaiheessa 
tietoja ydinaineiden valmistukseen käytettävissä 
olevista uraanivaroista, mikä on ydinaineiden 
huomattavan poliittisen merkityksen vuoksi tär
keätä. 

Sen ratkaiseminen, milloin kysymyksessä on 
ydinenergialain soveltamisalaan kuuluva kaivos
toiminta, saattaa käytännössä toisinaan aiheuttaa 
tulkintavaikeuksia. Tämä johtuu lähinnä siitä, 
että uraania esiintyy yleisesti myös muita kiven
näisiä sisäl"tävissä malmeissa. Kaivostoimintaa 
voidaan harjoittaa nimenomaan uraanin tuotta
miseksi, mutta alunperin muiden kivennäisten 
hyödyntämiseen käytetty esiintymä saattaa myö
hemmin osoittautua myös uraanituotannon kan
nalta edulliseksi. Ratkaisevana rajanvedon kan
nalta olisi pidettävä toiminnan tarkoitusta, joten 
siinä tapauksessa, että muiden malmien tuotta
miseen käytettävästä kaivoksesta saatavan malmin 
uraania tai toriumia ryhdytään myöhemmässä 
vaiheessa hyödyntämään kaivoksen edelleen toi
miessa, olisi toiminta tuosta vaiheesta lähtien 
katsottava ydinenergialaissa tarkoitetuksi toimin-

naksi. Se, milloin toiminta on kehittynyt tutki
musvaiheesta varsinaiseksi kaivostoiminnaksi, rat
keaa kaivoslain mukaisen hyväksikäytön käsitteen 
mukaisesti siten, että hakijan saatua toiminnalle 
määrätyksi sen aloittamiseksi kaivoslain mukaan 
edellytetyn kaivospiirin, ei toimintaa saa aloittaa 
ennen ydinenergialain mukaisen luvan myöntä
mistä. 

Jo tässä yhteydessä on huomattava, että kaivos
ja rikastustoimintaa tarpeellisine alueineen ja 
teknisine laitteineen ei ole katsottu tarpeelliseksi 
laissa rinnastaa kaikissa suhteissa ydinlaitoksiin. 
Tämä johtuu siitä, etteivät kaivos- ja rikastustoi
minnan sääntelyyn liittyvät kysymykset luonteen
sa vuoksi edellytä niin monivaiheista valvontame
nettelyä kuin on tarpeen ydinlaitosten osalta. 

2 §:n 1 momentin 3 kohta. Ydinaineita käsi
tellään muuallakin kuin varsinaisissa ydinlaitok
sissa ja pieniä ydinainemääriä on siten esimerkik
si kemian ja fysiikan tutkimuslaboratorioissa. 
Ydinaineita voidaan periaatteessa myös valmistaa 
ja tuottaa pienessä mittakaavassa ydinlaitoksen 
ulkopuolella. Ydinlaitosten toimintaan liittyy 
myös ydinaineiden kuljetuksia laitoksiin ja niistä 
pois. Edelleen voidaan todeta, että valvonta jou
dutaan kohdistamaan kaikkeen ydinenergian ai
kaansaamiseen soveltuvien aineiden käyttöön sil
loinkin, kun niitä käytetään aivan muihin tarkoi
tuksiin kuin ydinenergian tuottamiseen tai, kun 
niitä käytetään kokonaan muista syistä kuin hal
keamiskelpoisuutensa takia. Esimerkkeinä tällai
sista tapauksista voidaan mainita uraanin käyttö 
sen tiheysominaisuuksien vuoksi purjeveneiden 
köleissä ja lentokoneiden tasapainotusjärjestel
missä. Myös tällainen toiminta kuuluisi lain so
veltamisalaan. Erikseen on vielä haluttu korostaa 
sitä, että ydinaineiden toiselle luovuttaminen 
sekä maahantuonti ja maastavienti ovat lakiin 
perustuvan valvonnan piirissä. Vastaavalla tavalla 
voi ydinjätteitä syntyä ja voidaan niitä käsitellä 
myös sellaisen toiminnan yhteydessä, joka ei liity 
ydinenergian tuotantoon. Johdonmukaisuuden 
vuoksi on kaikki tällainen toiminta sisällytettävä 
lain soveltamisalaan. 

Ydinaineiden tuottamisen varsinaisia raaka
aineita ovat uraani- ja toriumpitoiset malmit. 
Pieninä pitoisuuksina uraania ja toriumia esiintyy 
maaperässä lähes kaikkialla, mutta hyödyntämis
kelpoisina kivennäisesiintyminä vain harvoissa 
paikoissa. Tällöinkin nämä malmit esiintyvät 
yleensä yhdessä muiden metallien kanssa. Kun 
uraani- ja toriummalmit ovat maaperästä erotet
tuina tai edelleenrikastettuina jo eräänlaisia ydin
aineen puolivalmisteita ja kun kansainvälisten 
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sopimusten _määr~~~et ulott_uvat jo_ nä_ihin mal
meihin ja nkasteisun, on lam tavoitteiden kan
nalta katsottu tarpeelliseksi saattaa tällaisten mal
mien ja rikasteiden vienti ja tuonti luvanvaraisek
si. Sen sijaan tarpeelliseksi ei ole katsott~ puu~
tua niiden täällä tapahtuvaan hallussapitoon Ja 
muihin käyttötapoihin paitsi siinä tapauksessa, 
että niihin kohdistuvat toimenpiteet merkitsevät 
niiden jatkojalostusta varsinaisiksi ydinaineiksi. 
Siitä milloin tämä vaihe on käsillä, on tarkoitus 
säätää antamalla asetuksella ne tunnusmerkit, 
joilla ydinaine~t yle~ns~n ~rotet~ ni~st~ esi
merkiksi uraania, tonumia tru plutomumia JOssa
kin määrin sisältävistä aineista, jotka on jätettävä 
lain soveltamisalan ulkopuolelle. 

Ydinpolttoainekierron kaikissa vaiheissa - myös 
kaivos- ja rikastustoiminnan yhteydessä - syntyy 
radioaktiivisia aineita sisältäviä jätteitä eli ydin
jätteitä, jotka on niiden säteilyvaarallisten omi
naisuuksien vuoksi pidettävä viranomaisten val
vonnassa. Radioaktiivisia jätteitä syntyy muutoin
kin kuin ydinpolttoainekierron yhteydess~, m~tta 
niin syntyvät jätteet muodostavat useimmnen 
määränsä ja vaarallisuutensa puolesta huomatta
vasti pienemmän ongelman kuin ydinjätteet. 
Toisaalta ydinjätteisiinkin kuuluu vaarallisuudel
taan hyvin erilaisia jätetyyppejä. 

2 §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 §:n 3 momen
tin 1-4 kohta. Ydinaseteknologian leviämisen 
estämiseksi ovat useat valtiot todenneet tarpeelli
seksi rajoittaa tiettyjen laitteiden ja myös eräiden 
muiden aineiden kuin ydinaineiden vapaata kan
sainvälistä kauppaa. Eräät Suomen tekemät kah
denväliset sopimukset sisältävät tällaisia määräyk
siä ja edellyttävät näin ollen jonkinasteist~ val
vontaa. Lisäksi saattaa Suomen kannalta osoittau
tua tarpeelliseksi asettaa joihinkin vientitoimi
tuksiin liittyviä rajoittavia ehtoja ilman kansain
välisen sopimuksen määräyksiäkin. Näistä syistä 
on lain soveltamisalan piirissä ehdotettu säilytet
täväksi keskeisten ydinteknisten tarvikkeiden hal
lussapito, luovutus, tuonti ja vienti asetuksella 
määriteltävissä tapauksissa. 

Ydinenergian hyväksikäytön yleistyessä ja sen 
kannalta merkittävien uusien, erityisesti uraanin 
väkevöintiin tai käytetyn ydinpolttoaineen jäl
leenkäsittelyyn liittyvien toimintojen laajentuessa 
on ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellis
ten valvonnan kohteiden määrä jatkuvasti muut
tunut. Aikaisemmin tällaisten ydinteknisten tar
vikkeiden toimitusten kannalta lähes monopoli
asemassa olleet ydinasevallat ovat menettäneet 
tämän asemansa eivätkä ne siten voi enää kah
denvälisin valtiosopimuksin tosiasiallisesti yksi-

puolisesti määrätä, mitä valvonnan piiriin kuu
luu. Tästä syystä eri toimittajavaltiot ovat pyrki
neet neuvotteluteitse saavuttamaan laajan kan
sainvälisen yhteisymmärtyksen vientirajoitusten 
alaisista ydinteknisistä tarvikkeista ja niiden vien
nin ehdoista. Tyypillistä tälle kehitykselle on 
viime aikoina ollut, ettei sellaisia ehtoja ole 
vahvistettu sopimuksin, vaan kukin niihin yhty
nyt valtio on yksipuolisesti julistanut noudatta
vansa sovittuja periaatteita. 

Suomen hallitus on useissa kansainvälisissä 
yhteyksissä kannattanut sitä, että mahdollisista 
rajoitusiistoista sovittaisiin yhteisesti. Käytännös
sä Suomen mahdollisuutta valvoa näihin listoihin 
sisältyvien ydinteknisten tarvikkeiden vientiä on 
rajoittanut se, että näiden tarvikkeiden kuulumi
nen nykyisen lain soveltamisalaan on kytketty 
Suomen tekemiin ydinenergia-alan kansainväli
siin sopimuksiin, joiksi yksipuolisia julistuksia ei 
luonnollisesti voida lukea. Ehdotettu säännös on 
tarpeen siten myös mahdollisuuden varaamiseksi 
pelkästään kansainvälisten sopimusten sisällöstä 
riippumattomien ratkaisujen tekemiseen ydin
teknisten tarvikkeiden vientipolitiikassa. 

Säännökseen sisältyvä valtuutus määrätyin 
edellytyksin asetuksella säätää ydinenergialain so
veltamisesta ydinteknisiin tarvikkeisiin on välttä
mätön kysymykseen tulevien tarvikkeiden moni
naisuuden vuoksi. Mahdollisuuksia määrätä sel
laisten tarvikkeiden kuulumisesta lain soveltamis
alan piiriin on ehdotuksessa nykyiseen lakiin 
verrattuna jossain määrin supistettu. Muista kuin 
ydinaineista tulevat siten kysymykseen nyt vain 
sellaiset aineet, jotka ominaisuuksiensa vuoksi 
soveltuvat erityisesti ydinenergian aikaansaami
seen. Aineiden osalta voidaan sellainen soveltu
vuus määritellä myös koostumuksen ja puhtaus
asteen avulla. Tähän tyhmään kuuluvat nykyisen 
käsityksen mukaan erityisen puhtaat grafiitti, 
betyllium ja raskas vesi, joiden käyttö muihin 
tarkoituksiin ei niiden korkean hinnan vuoksi 
juurikaan tule kysymykseen. Laitteiden ja laitteis
tojen osalta on edellä mainittu tunnusmerkistö 
liian yleinen. Niinpä voidaan laitteita ja laitteis
toja ehdotuksen mukaan määrätä sisällytettäväksi 
lain soveltamisalaan vain, jos ne on nimeno~aan 
tarkoitettu tai ilmeisen hyvin soveltuvat käytettä
viksi: 

1) ydinlaitoksissa, 
2) ydinaineiden valmistuksessa, tai 
3) edellä mainittujen muiden ydinenergian 

aikaansaamiseen soveltuvien aineiden valmistuk
sessa. 
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Ehdotuksen mukaan voidaan lain soveltamis
alaa piiriin lisäksi saattaa myös sellaisia työkaluja 
tai muita sellaisia erikoislaitteita, jotka ominai
suuksiensa vuoksi ovat välttämättömiä edellä tar
koitettujen laitteiden tai laitteistojen valmistuk
sessa. 

Pykälän 3 momentin säännös ilmaisee periaat
teen, jonka mukaan ydinteknisten tarvikkeiden 
viennin valvonta ydinenergialain nojalla on pe
rusteltua, jos valvonnalla voidaan rajoittaa ydin
aseiden leviämistä. Tästä syystä on ydinteknisten 
tarvikkeiden ottamista soveltamisalaa piiriin ra
jattu edellyttämällä, että aineilla, laitteilla tai 
laitteistoilla on oltava merkitystä ydinaseiden 
leviämisen kannalta tai että, kuten tähänkin asti, 
niihin kohdistuu Suomen tekemien kansainvälis
ten ydinenergia-alan sopimusten velvoitteita. 

2 §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 §:n 3 momen
tin 5 kohta. Ydinenergian sekä rauhanomainen 
että sotilaallinen käyttö edellyttää laajaa teknistä 
kehitystyötä ja sen tulosten hyväksikäyttöä. Jos 
tällaiset tulokset ovat käytettävissä dokumentoi
tuna tietoaineistona (tekstinä, kuvina tai muuna 
sellaisena aineistona), tällainen tekninen tietoai
neisto on jo sellainen aineellinen kohde, jonka 
siinämistä ulkomaille on jossakin määrin mah
dollista rajoittaa valvomalla sen hallussapitoa, 
luovutusta ja jäljentämistä. 

Ydinenergian rauhanomaiseen käyttöön liitty
vää tietoutta on 1950-luvun puolivälistä lähtien 
levitetty verrattain runsaasti, koska on katsottu, 
ettei sillä ole ydinaseiden leviämisen kannalta 
merkitystä. Nyttemmin on kuitenkin eräiden 
keskeisten ydinteknisten tarvikkeiden viennin 
ohella ryhdytty rajoittamaan myös niiden valmis
tusta ja käyttöä koskevan teknisen tiedon vapaata 
levittämistä. Lähinnä rajoitukset kohdistuvat 
myös ydinräjähteisiin kelpaavien ydinaineiden 
valmistuksen kannalta arimpien vaiheiden, siis 
väkevöinnin, jälleenkäsittelyn ja raskaan veden 
valmistuksen keskeisiä yksityiskohtia koskeviin 
tietoihin. 

Kirjalliseen tai muuhun aineelliseen muotoon 
saatettu ydinenergia-alan tekninen tietoaineisto, 
jota ei ole tarkoitettu yleisön tietoon, sisällytet
tiin eräissä määrätyissä tapauksissa atomienergia
lain soveltamisalaan vuonna 1977 voimaan tul
leella lainmuutoksella. Nämä tapaukset ovat sel
laisia, joissa tietoaineisto siirretään Suomeen sel
laisen ydinenergia-alan kansainvälisen sopimuk
sen perusteella, jossa Suomi on sopimuspuolena 
ja jonka velvoitteet koskevat tätä tietoaineistoa. 
Muutos tuli välttämättömäksi sen jälkeen kun 

Suomen ja Kanadan välillä oli sovittu myös 
tietoaineiston kuulumisesta valvonnan piiriin. 

Vaikkakin tietoaineiston hallinnan ja siirtämi
sen rajoittamistarve lienee sinänsä varsin vähäi
nen, on ydinenergia-alan tietoaineiston osalta 
lain soveltamisalaa ehdotuksessa laajennettu sisäl
lyttämällä siihen kansainvälisten sopimusvelvoit
teiden kohteena olevan tietoaineiston lisäksi 
myös Suomessa itsenäisesti tuotettu, kirjalliseen 
tai muuhun aineelliseen muotoon saatettu tieto
aineisto silloin, kun sillä on merkitystä ydinasei
den leviämisen kannalta. Tämä on välttämätöntä 
siitäkin huolimatta, että tällöin voidaan joutua 
puuttumaan yksilön oikeuteen hyödyntää henkis
tä pääomaansa. Koska tarkoituksena on nimen
omaan ydinaseiden leviämisen estäminen, ei ky
symykseen voi tulla lain soveltaminen tietoaineis
toon, jota on yleisesti saatavilla. Samalla tavoin 
kuin ydinteknisten tarvikkeiden osalta, säädettäi
siin tietoaineistoakio kuulumisesta yksittäista
pauksessa lain soveltamisalaa piiriin asetuksella. 

2 §:n 1 momentin 5 kohta. Suomalaisen asian
tuntemuksen kysyntä on jatkuvasti laajentunut ja 
suomalaiset asiantuntijat osallistuvat yhä enene
vässä määrin ulkomailla toteutettaviin ydinener
gia-alan projekteihin. Aina ei osallistumiseen 
välttämättä liity alan kaupallisen tietoaineiston 
vientiä Suomesta, vaan asiantuntemus välittyy 
suoraan henkilöiden välityksellä. Suomen ulko
poliittisten päämäärien kannalta ei ole hyväksyt
tävää, että etenkään suomalaiset juridiset henki
löt vapaasti voisivat osallistua sellaisten ydinener
gia-alan hankkeiden toteuttamiseen ulkomailla, 
jotka voisivat edesauttaa ydinaseiden leviämistä. 
Tämän vuoksi on käsillä olevassa säännöksessä 
ehdotettu lain soveltamisalaan ja sitä kautta vi
ranomaisvalvonnan piiriin otettavaksi sellaisen 
ydinenergian hyväksikäyttöä koskevan yksityisoi
keudellisen sopimuksen tekeminen ja toteuttami
nen vieraan valtion tai ulkomaalaisen fyysisen tai 
juridisen henkilön kanssa, jos sopimuksen aihee
na olevat tehtävät tai suoritukset toteutetaan 
muualla kuin Suomessa. Soveltamisedellytyksenä 
on ydinaseiden leviämiseen liittyvän merkityksen 
lisäksi myös Suomen tekemiin alan kansainväli
siin sopimuksiin liittyvä velvoite. Säädettäessä 
asetuksella niistä tapauksista, joissa sopimuksen 
tekeminen kuuluu lain soveltamisalaan, on tar
koituksena jättää yksityisoikeudelliset työsopi
mukset sen ulkopuolelle. 

Käsillä olevan säännöksen tarkoituksen on kat
sottava täyttyvän myös siten, että säännöksessä 
tarkoitetun sopimuksen voimassaolo ja täytän
töönpano jätetään sopimukseen otetun ehdon 
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kautta riippuvaksi asianomaisen suomalaisen vi
ranomaisen antamasta luvasta. 

2 §:n 2 momentti. Lain soveltamisala tulisi 
olemaan laajempi kuin atomienergialain sovelta
misala ja valvonta tulisi siten kohdistumaan ny
kyistäkin vaihtelevampiin ja merkitykseltään eri
tasoisempiin toimintoihin. Nykyisen lain voimas
saolon aikana saadut kokemukset ovatkin osoitta
neet, että ydinenergian käytön sääntelystä tulee 
liian joustamaton, ellei lain soveltamisesta kerras
saan tai määrätyiltä osin saatettaisi luopua sellai
sissa tapauksessa, joissa kysymys on lain tarkoi
tuksen, siis lähinnä turvallisuuden tai ydinasei
den leviämisen estämisen kannalta sangen vähä
merkityksellisistä toiminnoista. Näin ollen voitai
siin joissakin tapauksissa kokonaan luopua luvan
varaisuuden vaatimuksesta, esimerkiksi kun kysy
mys on vähäisistä niin sanottujen lähtöaineiden 
määristä. Luvanvaraisuudesta vapauttaminen ei 
kuitenkaan välttämättä merkitsisi toiminnan jou
tumista valvonnan ulkopuolelle, kuten jäljempä
nä selostetaan. 

3 §. Lain soveltamisala on ilmaistu toimintoina 
ja niiden kohteina. Käsillä oleva säännös onkin 
erottamattomassa yhteydessä edellä selostettuun 
2 §:ään sen vuoksi, että useat 2 §:ssä esiintyvät 
käsitteet on soveltamisalan cajaarniseksi määritel
tävä. Koska osalla näistä käsitteistä ei vielä ole 
edes ydinenergia-alan ammattisanastossa vakiin
tunutta ja tarkoin rajautunutta sisältöä, on ehdo
tukseen otettu ydinaineen, ydinjätteen, ydinjäte
huollon, loppusijoituksen ja ydinlaitoksen määri
telmät. Kaikki soveltamisalaan kuuluvat toimin
nat on kuvattu yleiskäsitteellä ydinenergian käyt
tö ja lisäksi on määritelty eräitä muita lakiteks
tissä esiintyviä ydinenergia-alan keskeisiä käsittei
tä. 

3 §:n 1 kohta. Esitystavan yksinkertaistamisek
si on pyritty löytämään yksi ainoa käsite, joka 
riittävän hyvin kuvaisi lain soveltamisalaa. Täysin 
tyydyttävää käsitettä ei ilmeisesti ole löydettävis
sä, mutta lukuisten ehdotusten joukosta on 
omaksuttu käsite ydinenergian käyttö, 
jolla siis tarkoitetaan toimintaa, johon lakia 
sovelletaan. On huomattava, että käsitettä käyte
tään laajemmassa merkityksessä kuin merkitse
mään vain atomiytimien halkeamiseen eli fis
sioon tai niiden yhtymiseen eli fuusioon johta
vien olosuhteiden aikaansaamista esimerkiksi 
ydinreaktorissa ja sellaisessa yhteydessä vapautu
van energian hyväksikäyttöä esimerkiksi sähkön 
ja lämmön tuotantoon tai tutkimustarkoituksiin. 
Käsitteen piiriin kuuluvat kaikki niin sanotun 
ydinpolttoainekierron vaiheet, mukaan lukien 

siinä syntyvien radioaktiivisten jätteiden käsittely 
ja niiden loppusijoitus. Edelleen suorana seu
rauksena käsitteen ja soveltamisalan yhteneväi
syydestä on, että käsite sisältää myös teollista ja 
muuta toimintaa, joilla ei ole mitään suoranaista 
yhteyttä Suomessa tapahtuvaan ydinenergia-alan 
toimintaan, mutta jolla saattaa olla merkitystä 
ydinaseiden leviämisen kannalta. Kuten jo edellä 
on selostettu, ehdotetaan laissa säädettäväksi, 
että ydinenergian käyttö on kielletty ilman lain 
mukaista lupaa. Yksittäisen toiminnan kuulumi
nen luvanvaraisuuden alaan määräytyy siten edel
lä kuvattujen säännösten ja tässä selostettavien 
määritelmien nojalla. 

3 §:n 2 kohta. Ydinaineella tarkoitetaan 
ehdotuksen mukaan ydinenergian aikaansaami
seen soveltuvia erityisiä halkeamiskelpoisia ainei
ta ja lähtöaineita. Tässä määrittelyssä on tukeu
duttu kansainvälisen atomienergiajärjestön 
IAEA:n perussääntöön sisältyviin samansisältöi
siin käsitteisiin. Sanotun perussäännön XX artik
lassa ne on tarkemmin määritelty seuraavasti: 

1) Käsite "erityinen halkeamiskelpoinen ai
ne" tarkoittaa plutonium 239:ää, uraani 233:a, 
isotoopeissa 235 ja 233 väkevöityä uraania; ainet
ta, joka sisältää yhtä tai useampaa edellä olevista 
isotoopeista, sekä muuta sellaista halkeamiskel
poista ainetta, jonka hallintoneuvosto aika ajoit
tain määrää; käsite ''erityinen halkeamiskelpoi
nen aine" ei kuitenkaan sovellu lähtöaineisiin. 

2) Käsite "isotoopeissa 235 tai 233 väkevöity 
uraani" tarkoittaa uraania, joka sisältää joko 
uraania 235 tai 233 tai näitä molempia isotoop
peja sellaisia määriä, että näiden kahden isotoo
pin yhteismäärän ja isotoopin 238 välinen suhde 
on suurempi kuin isotoopin 235 ja isotoopin 238 
määrien välinen suhde luonnossa esiintyvässä 
uraanissa. 

3) Käsite "lähtöaine" tarkoittaa uraania, joka 
sisältää isotooppeja luonnossa esiintyvässä suh
teessa: uraania, jonka isotooppi 235:n määrää on 
vähennetty; toriumia; mitä tahansa edellä olevaa 
ainetta metallin, lejeeringin, kemiallisen yhdis
teen tai tiivisteen muodossa; jokaista ainetta, 
joka sisältää yhtä tai useampaa edellä olevista 
aineista sellaisina määrinä kuin hallintoneuvosto 
aika ajoittain määrää. 

Laissa olevaa määritelmää ei kuitenkaan ole 
katsottu asianmukaiseksi suoraan sitoa tiettyyn 
kansainväliseen käytäntöön, vaan IAEA:n perus
säännön määritelmiä vastaava tarkennus on tar
koituksenmukaisinta jättää tehtäväksi asetuksella. 

Käytännössä ydinaineita olisivat uraani, torium 
ja plutonium sekä sellaisinaan että erilaisina 
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kemiallisina yhdisteinä ja seoksina silloinkin, kun 
niiden isotooppikoostumus on sellainen, ettei 
niissä ole mahdollista saada aikaan itseään ylläpi
tävää halkeamisketjureaktiota. Toisaalta uraani ja 
torium ovat luonnossa yleisiä alkuaineita ja niitä 
esiintyy vähäisinä epäpuhtauksina käytännöllises
ti katsoen kaikkialla. Se, kuinka korkea ydinaine
pitoisuus voi olla ilman, että aine kuuluu ydin
energialain soveltamisalaan, ratkaistaan siis ase
tuksella. Tämä ongelma esiintyy ehkä selvimmin 
kaivostoiminnan jälkeisessä vaiheessa. 

3 §:n 3 kohta. Käsillä oleva määritelmä perus
tuu toisaalta radioaktiivisten aineiden syntyta
paan ja toisaalta eräisiin ulkonaisiin tunnusmerk
keihin. Ollakseen ydinjätettä on radioaktiivisen 
jätteen syntytavan oltava syy-yhteydessä ydin
energian käyttöön. Radioaktiiviset aineet, esineet 
tai laitteet, jotka ovat saaneet radioaktiivisia 
ominaisuuksia vasta ydinenergian käytön yhtey
dessä tai sen seurauksena, tulevat ydinjäte-käsit
teen piiriin vasta, kun ne on poistettu siitä 
tehtävästä, joka niillä ydinenergian käytössä oli ja 
edellyttäen, että niiden radioaktiivisuudesta ai
heutuvan vaaran vuoksi tarvitaan erityisiä toi
menpiteitä. 

Määritelmä sisältää myös sen, että radioaktiivi
siksi tulleet ydinlaitokseen kuuluvat rakenteet ja 
mahdollisesti pääosa itse ydinlaitoksesta eivät ole 
ydinjätteitä ennen niiden käytöstä poistoa. Sen 
sijaan on huomattava, että vaikka ne määrättynä 
tarkasteluajankohtana eivät vielä ydinjätteitä oli
sikaan, ne aikanaan välttämättömästi tulevat 
ydinjätteiksi, joten ne kuuluvat lakiehdotuksen 7 
luvussa tarkoitetun ydinjätehuollon varautumis
järjestelmän piiriin. 

Esimerkiksi käytetty ydinpolttoaine sisältää 
edelleen käyttökelpoista ydinainetta, joka on 
polttoaineen jälleenkäsittelyllä otettavissa tal
teen. Ellei käytettyyn ydinpolttoaineeseen sisälty
viä ydinjätteitä ja ydinaineita eroteta toisistaan, 
on pohtoaineeseen sovellettava sekä ydinaineita 
että ydinjätteitä koskevia säännöksiä. Kun käytet
ty ydinpolttoaine poistetaan reaktorista, siihen 
voidaan soveltaa ydinjätteitä koskevia määräyksiä 
vasta, kun polttoaine on käytetty loppuun niin, 
että sitä ei enää sijoiteta takaisin reaktoriin. 
Näistä teknisista ominaisuuksista annettaisiin ase
tuksella tarkemmin määriteltävät tunnusmerkit. 

Ydinjäte voi myös menettää jäteominaisuuten
sa sen vuoksi, että sen radioaktiivisuudesta ei 
enää aiheudu vaaraa, jonka vuoksi tarvittaisiin 
erityisiä toimenpiteitä. 

Ydinjätteen määritelmän luonteesta on seu
rauksena se, että tarkemmat säännökset siitä, 

milloin radioaktiivisuus on tasoltaan sellaista, 
että se edellyttää erityisiä toimenpiteitä, anne
taan asetuksella. 

3 §:n 4 kohta. Ydinjätehuolto-käsitettä 
käytetään laissa lähinnä yhteyksissä, joissa ydin
jätteiden säilytystä ja käsittelyä tarkastellaan joko 
vastuukysymyksenä tai ydinjätteiden säilytystä ja 
käsittelyä koskevien suunnitelmien valossa. Ydin
jätehuollon toteuttaminen taas tapahtuu joukko
na erillistoimenpiteitä, jotka kukin sellaisenaan 
usein edellyttävät ydinenergialain mukaista lu
paa. Näitä toimenpiteitä tarvitaan tai voidaan 
tarvita siitä hetkestä alkaen, kun ydinjäte määri
telmänsä mukaan syntyy. Tavoitteena ydinjäte
huollon loppupään järjestelyissä on, että ydinjäte 
voidaan sijoittaa tavalla, joka on luonteeltaan 
pysyvä ja lopullinen. Tämä voi toisaalta tapahtua 
niin, että ydinjätteet siirretään lopullisesti ulko
maille tai niin, että ydinjätteet sijoitetaan lopul
liseen olotilaansa Suomen alueella, esimerkiksi 
kallioperään. Jälkimmäistä vaihtoehtoa kutsutaan 
loppu s i j o i t u k seksi . Loppusijoituksen tu
lee olla sillä tavoin suoritettu, ettei loppusijoitet
tuihin ydinjätteisiin tarvitse kohdistaa mitään 
aktiivisia toimenpiteitä - sen sijaan on todennä
köistä, että sijoituspaikkaa ja sen lähiympäristöä 
jatkuvasti jossakin määrin tarkkaillaan ja valvo
taan. 

Näin ollen esimerkiksi käytettyyn ydinpolttoai
neeseen sovellettaisiin kaikkia niitä säännöksiä, 
jotka koskevat ydinjätehuoltoa ja siihen varautu
mista. 

3 §:n 5 kohta. Y dinlai toksiksi on kan
sainvälisessä käytännössä totuttu kutsumaan jo
kaista rakennusta tai muuta selvästi rajattua tilaa, 
jossa käsitellään tai käytetään merkittäviä määriä 
ydinainetta. Tyypillisiä ydinlaitoksia varsinaisten 
ydinreaktorilaitosten ohella ovat esimerkiksi vä
kevöintilaitokset, ydinpolttoainetehtaat, ydin
aineiden varastot sekä ydintutkimuslaitokset. 
Eräissä yhteyksissä on jälleenkäsittelylaitosten 
ohella myös muut ydinjätehuollon edellyttämät 
laitokset luettu ydinlaitoksiksi. Tätä lähestymista
paa on noudatettu myös käsillä olevassa säännök
sessä, jossa myös ydinjätteiden kaikkinaista käsit
telyä ja varastointia harjoittavat laitokset sekä 
ydinjätteiden loppusijoitusta toteuttavat laitokset 
on määritelty ydinlaitoksiksi. Tässä mainittujen 
laitosten sisältyminen ydinlaitos-käsitteeseen 
edellyttää ydinvoimalaitoksia lukuun ottamatta 
lisäksi, että toiminta, jota laitoksessa harjoitetaan 
on 1 a a j a mittaista . Säännöksen tarkoitukse
na on, että ydinlaitoksien osalta hallinnollisesti 
sinänsä varsin monimutkaista ja aikaa vievää 
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valvontamekanismia ei olisi tarpeen soveltaa sil
loin, kun kysymyksessä on toiminta, joka tosiasi
alliselta merkitykseltään ei saavuta sellaisia mitta
suhteita kuin ydinlaitokset yleensä. Laajamittais
ta vähemmäksi voidaan usein katsoa ydinaineisiin 
tai ydinjätteisiin kohdistuva toiminta, joka liittyy 
ydintekniseen tutkimukseen, jossa ei käytetä tut
kimusreaktoria, tai esimerkiksi ydinaineiden teol
liseen, kaupalliseen tai lääkinnälliseen käyttöön. 
Laajamittaisuusvaatimus merkitsee käytännössä 
mvös sitä, että esimerkiksi rautateitse tai muu
toin tapahtuva ydinaineiden tai ydinjätteiden 
kuljetus mahdollisesti kysymykseen tulevine kul
jetusvaiheiden välillä tapahtuvine tilapäisine va
rastointeineen ei tee kuljetusvälineestä tai sellai
sesta varastorilasta ydinlaitosta. 

Laajamittaista vähäisemmän toiminnan jäämi
nen ydinlaitos-käsitteen ulkopuolelle ei sinänsä 
merkitse sen jäämistä samalla lain soveltamisalan 
ulkopuolelle, koska sellainen toiminta kuuluu 
pääsääntöisesti soveltamisalan piiriin (2 §:n 1 
momentin 3 kohta). 

Uraanin tai toriumin tuottamiseen tarkoitetut 
kaivokset tai rikastuslaitokset toimivat tavalla, 
joka niidenkin osalta oikeuttaisi puhumaan lai
toksesta niin hyvin käytännöllisessä kuin myös 5 
kohdan johtolauseessa tarkoitetussa mielessä. 
Tästä huolimatta ei puheenaolevia kaivoksia ja 
laitoksia ole valvonnan vaatimusten kannalta pe
rusteltua säännellä siinä määrin monimutkaisen 
ja työlään menettelyn kautta kuin varsinaisten 
ydinlaitosten osalta on asianlaita. Tästä syystä ne 
on lainkohdassa nimenomaisesti jätetty ydin
laitos-käsitteen ulkopuolelle. Johdonmukaisuu
den vuoksi näin on tehty myös tällaisiin kaivok
siin ja laitoksiin liittyvän ydinjätehuollon edellyt
tämien laitteiden, rakenteiden sekä niiden tilojen 
ja paikkojen osalta, joihin kaivos- ja rikastustoi
minnasta aiheutuvat ydinjätteet eristetään tai 
väliaikaisesti varastoidaan. Säännöksen systema
tiikan kannalta on huomattava, että ydinjättei
den varastoinoilla tarkoitetaan säännönmukaises
ti niitä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen ydin
jätteiden säilyttämiseksi tilapäisesti - olkoonkin 
ehkä vuosikymmeniksi - odotettaessa niiden 
pysyvää ja lopullista säilömista. 

Ydinlaitoksella ei myöskään 5 kohdan b ala
kohdan mukaan tarkoiteta loppusijoitustiloja eli 
niitä lopullisesti suljettuja tiloja, joihin ydin
jätteet on lopullisesti säilötty viranomaisten pysy
väksi hyväksymällä tavalla. Sellaiset tilat niihin 
välttämättömästi kuuluvine laitteineen, rakentei
neen ja maa-alueineen muodostavat kokonaisuu
den, jota ennen sulkemista säännellään kyllä 

ydinlaitoksena, mutta sellaista tarvetta ei sulke
misen jälkeen enää ole. Jäljempänä selostetaan 
niitä 6 luvun säännöksiä, joita sovelletaan suljet
tuun loppusijoitustilaan. 

3 §:n 6 ja 7 kohta. Viranomaiset sekä Suomes
sa että muissa ydinenergiaa käyttävissä maissa 
edellyttävät ydinlaitosten haitijoilta ja muilta 
ydinaineiden käyttäjiltä toimenpiteitä ydinener
gian käyttöön kohdistuvan lainvastaisen toimin
nan estämiseksi. Näitä toimenpiteitä kutsutaan 
turvaj ärj estelyiksi. 

Turvajärjestelyjen tarkoituksena on suojata 
ydinaineet anastuksilta sekä suojata ydinlaitos ja 
ydinainekuljetukset vahingonteolta. Tämänkin, 
kansainvälisessä kielenkäytössä toisinaan fyysisek
si suojeluksi kutsutun toiminnan tarkoituksena 
on siten suojella - vaikkakin epäsuorasti -
ulkopuolisia ydinenergian käytön vaaroilta. On 
huomattava, että turvajärjestelyillä tarkoitetaan 
nimenomaan etukäteen suoritettavia ehkäisy- ja 
varotoimia sekä vastatoimia koskevia suunnitel
mia. Välittömät toimenpiteet uhkaavan vaaran 
torjumiseksi kuuluvat poliisitoimen alaan, eivät
kä kuulu tämän määritelmän piiriin. 

Vai m i us j är j es tel yt ovat suunnitelmia ja 
toimenpiteitä, joilla pyritään onnettomuuden 
seurausten rajoittamiseen siellä, missä ydinener
gian käyttöä harjoitetaan. Vastuu valmiusjärjeste
lyjen toteuttamisesta on sillä, joka harjoittaa 
ydinenergian käyttöä ja omalta osaltaan myös 
viranomaisilla. 

Se, mitä toimenpiteitä 3 §:n 6 ja 7 kohdassa 
tarkoitetut järjestelyt käytännössä sisältävät, yksi
löitäisiin lain nojalla annettavissa alemmanastei
sissa säännöksissä ja lupaehdoissa. Puheenaolevat 
määritelmät rajoittavat niissä tarkoitetut järjeste
lyt vain ydinlaitoksen alueelle ja muualle, missä 
ydinenergian käyttöä harjoitetaan. 

2 luku. Yleiset pen"aatteet 

Laissa on koottu ydinenergian käytön yleiset 
periaatteet yhteen lukuun. Lupaa ydinenergian 
käyttöön ei voida myöntää, ellei näitä periaattei
ta voida noudattaa. Kaiken ydinenergian käytön 
tulee myös jatkuvasti olla näiden periaatteiden 
mukaista. Tästä seuraa, että viranomaisten tulee 
voida muuttaa luvan ehtoja tai tarpeen vaatiessa 
peruuttaa lupa lain yleisten periaatteiden toteu
tumisen varmistamiseksi. 

4 §. Liittymällä ydinsulkusopimukseen Suomi 
on sitoutunut olemaan ottamatta vastaan, hank
kimatta tai valmistamatta ydinaseita tai muita 
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ydinräjähteitä. Ydinaseiden osalta Suomi on itse 
asiassa sitoutunut tähän jo Pariisin rauhansopi
muksessa (20/47), jonka mukaan Suomi ei saa 
pitää, valmistaa tai kokeilla mitään atomiasetta. 
Suomi on myös ratifioinut ydinasekokeiden kiel
tämiseksi ilmakehässä, ulkoavaruudessa ja veden 
alla Moskovassa vuonna 1963 tehdyn sopimuksen 
(SopS 1/64). 

Aikanaan on esitetty ajatuksia ydinräjähteiden 
käyttämisestä myös rauhanomaisiin tarkoituksiin 
ja kokeiltukin ydinräjähteiden käyttöä sellaisiin 
tarkoituksiin, lähinnä suuriin louhintatöihin. 
Ydinaseiden leviämisen estämisen katsottiin kui
tenkin vaativan, että ydinsulkusopimuksen tulisi 
käsitellä näitä käyttötapoja ydinaseteknologian 
leviämisen kannalta yhtä vaarallisina. Toisaalta 
ydinsulkusopimus kyllä lähtee siitä, että mikäli 
voidaan osoittaa ydinräjähteiden rauhanomaises
ta käytöstä olevan hyötyä, niiden käyttö ydin
aseettomissakin maissa suoritettaviin räjäytyksiin 
on mahdollista, mutta ei näiden maiden itsensä 
toimesta. 

Kaikki Suomen solmimat ydinenergia-alan 
kahdenväliset sopimukset sisältävät rauhanomai
suusvelvoitteen, tosin toisistaan hieman poikke
avin ilmaisuin. Todettakoon kuitenkin, että kä
sitteellä "rauhanomainen käyttö" ei ole kansain
välisesti hyväksyttyä, selvästi rajattua sisältöä, 
mutta sangen yleisesti katsotaan, että sen ulko
puolelle ei ole suljettu kaikkea armeijan toimesta 
tapahtuvaa käyttöä, vaan ainoastaan suoranainen 
taistelukäyttö. Yhdysvaltain ja Australian kanssa 
tehdyt sopimukset kuitenkin kieltävät kaiken 
sotilaallisen käytön. 

Edellä olevan vuoksi on tärkeätä, että pykälässä 
ilmaistu, suomalaisen yhteiskunnan yleisesti hy
väksymä ja merkittävä kansallinen kannanotto 
heijastuisi myös valtionsisäisessä lainsäädännössä 
siten, että ydinräjähteiden maahantuonti, niiden 
valmistaminen ja hallussapito sekä ydinräjähteen 
käyttäminen Suomessa kielletään. Ehdotettu 
säännös kieltää siis myös ydinräjähteiden käytön 
Suomessa niissäkin rauhanomaisiksi katsottavissa 
tapauksissa, joissa ydinsulkusopimus sen sallisi. 
Ehdotettu säännös merkitsee muun ohella myös 
sitä, että esimerkiksi ydinasetta mukanaan kuljet
tavan sota-aluksen käynti Suomessa ei ole sallit
tua. 

Tässä kielletyt teot eivät siis ole ydinenergian 
käyttöä, eivätkä siten luonnollisestikaan voi tulla 
kysymykseen edes luvanvaraisena. 

5 §. Kuten jo edellä on selostettu, lakiehdo
tuksessa on omaksuttu Suomen lainsäädännössä 
uusi käsite, joka on katsottu välttämättömäksi, 

jotta tulisi kiistattoman selväksi, että sisällön 
antaminen yhteiskunnan kokonaisedun käsitteel
le tapahtuu tarkoituksenmukaisuusharkintaa 
käyttäen. Tähän saakka on vastaavissa yhteyksissä 
käytetty sanontaa "yleinen etu". Näin on asian
laita myös voimassa olevassa atomienergialaissa, 
jonka nojalla tapahtuva luvan myöntämistä kos
keva harkinta on luonteeltaan oikeusharkintaa. 

Ydinenergian käyttöön saattaa turvallisuusnä
kökohtien ohella liittyä koko yhteiskunnan kan
nalta moninaisia ja merkittäviä sekä monesti 
vastakkaisia näkökohtia, jotka liittyvät muun 
muassa energiahuollon varmuuteen ja yhteiskun
nan taloudellisten voimavarojen kohdentami
seen. Tämän vuoksi on asianmukaista, että näi
den eri näkökohtien yhteensovittaminen ja sisäl
lön antaminen yhteiskunnan kokonaisedun käsit
teelle suoritetaan yksinomaan tarkoituksenmu
kaisuusharkintaa käyttaen. 

Harkintaperusteita voisivat olla ainakin ener
giahuollon varmistaminen, energiatuotannon ja 
erityisesti ydinenergian tuottamisen teknilliset 
edellytykset, energian merkitys kansantaloudessa 
ja erityisesti tuotannontekijänä sekä ydinenergian 
tuottamisen vaatimien pääomien merkitys koko 
kansantalouden kannalta. Ratkaisuun saattavat 
vaikuttaa olennaisesti kauppa- ja teollisuuspoliit
tiset näkökohdat, aluepoliittiset tekijät ja työlli
syyskysymykset. Merkityksellisiä voivat edelleen 
olla tekijät, jotka liittyvät energiatuotannon oma
varaisuuteen ja kriisiajan polttoainehuoltoon ja 
eri energiantuotantotapojen keskinäiseen suhtee
seen sekä suomalaisen teknologisen tietämyksen 
edistämiseen. Ydinenergian käytön, erityisesti 
ydinenergian tuottamisen yhteiskunnalliset vai
kutukset ovat luonteeltaan sellaisia, että joiden
kin perusteiden tulo harkinnan piiriin ja toisaalta 
eri harkintaperusteiden keskinäinen punninta on 
huomattavan altis yksilöllisille vaihteluille ja saat
taa olla erilainen eri aikoina. Näin ollen ei ole 
tarkoituksenmukaista pyrkiä tyhjentävästi säänte
lemään kysymykseen tulevia mahdollisuuksia. 
Olennaista kuitenkin on säännöksen ilmaisema 
harkinnan ala: kun kaikki kysymykseen tulevat 
ydinenergian käytön vaikutukset otetaan huo
mioon, on voitava muodostaa käsitys siitä, onko 
ydinenergian käyttö kussakin konkreettisessa ta
pauksessa yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. 

Lain systematiikka perustuu sille ajatukselle, 
että mitä suurempi merkitys kysymyksessä oleval
la käyttötavalla on yhteiskunnan kannalta sitä 
korkeammalla päätöksenteon tasolla päätös toi
minnan sallittavuudesta on tehtävä. Näin ollen 
yhteiskunnan kokonaisedun sisältöä ja toteutta-
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mista jouduttaisiin harkitsemaan seuraavissa vi
ranomaisissa: valtioneuvosto, kauppa- ja teolli
suusministeriö ja säteilyturvakeskus. Tämä tapah
tuu paitsi harkittaessa luvan myöntämistä, myös 
muulloin toiminnan kestäessä, jos siihen on ai
hetta. Näin ollen on mahdollista, että harkinta 
johtaa päätökseen, jonka mukaan alkuaan luval
linen toiminta ei enää ole yhteiskunnan koko
naisedun mukaista, josta vuorostaan saattaa seu
rata joko ryhtyminen toimenpiteisiin tilanteen 
palauttamiseksi tässä suhteessa ennalleen tai lu
van peruuttaminen. Tämä asettaa päätöksenteki
jöille suuria vaatimuksia päätöksenteon objektii
visuuden ja harkintakyvyn suhteen ja korostaa 
sitä vastuuta, joka päätöksentekijöillä on yhteis
kunnan energiahuollon tasapainoisessa ja pitkä
jänteisessä kehittämisessä. 

Kun ydinenergian käyttö on hyvin monimuo
toista ja yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan varsin 
eritasoista, on luonnollista, että harkintaperus
teet ja niiden keskinäinen painoarvo erilaisissa 
konkreettisissa ydinenergian käytön muodoissa 
vaihtelevat. Erityisiä säännöksiä huomioon otet
tavista harkintaperusteista on ehdotettu jäljem
pänä selostetussa tapauksessa, joka koskee ainoas
taan yleiseltä merkitykseltään huomattavia ydin
laitoksia (14 §). 

Eräitä keskeisiä yhteiskunnan kokonaisedun te
kijöitä ja muita yleisiä periaatteita on luvan 
myöntämisen edellytyksiä koskevissa säännöksissä 
selvennetty ja tuotu esille siinä määrin konkreet
tisina kuin se lain tasoisessa säädöksessä on mah
dollista ja perusteltua. Näiden säännösten sisäl
löstä muodostuvat ne vähimmäisvaatimukset, joi
ta selvitysten laajuuden ja syvyyden osalta edelly
tetään ja jotka antavat pohjan yhteiskunnan 
kokonaisedun harkinnalle. 

Erityisesti on syytä todeta, ettei kysymys ydin
energian käytön turvallisuudesta voi tulla tarkoi
tuksenmukaisuusharkinnan kohteeksi yhteiskun
nan kokonaisetua harkittaessa, vaan se on ratkais
tava oikeuskysymyksenä. 

6 §. Ydinenergian käyttö ja erityisesti ydin
energian hyväksikäyttö, kuten kaikki inhimilli
nen toiminta, voivat aiheuttaa vaaraa. Lopulli
seksi vaaran aiheuttajaksi koetaan yleisesti radio
aktiivisten aineiden säteily, jota tosin esiintyy 
kaikkialla luonnossa vähän, mutta väistämättö
mästi normaalia enemmän ydinaineiden ja -jät
teiden käytön ja käsittelyn yhteydessä. Säteilyä ei 
voi aistein välittömästi havaita, joten sille voi 
joutua alttiiksi huomaamattaan. Se voi sekä ai
heuttaa välittömästi tai vähitellen vaurioita elä
vässä kudoksessa että muuttaa perintötekijöitä. 

4 438401299C 

Nimenomaan käytettäessä ydinaineita energian 
tuotantoon syntyy niin suuria määriä radioaktiivi
sia aineita, että jos suhteellisen pienikin osa 
niistä leviäisi yhtäaikaa hallitsemattomasti ympä
ristöön, tästä saattaisi aiheutua huomattaviakin 
vahinkoja. 

Säteilyn käyttöön liittyvät turvallisuuskysymyk
set ovat kaikkialla saaneet aivan erityistä huomio
ta osakseen. Ydinenergian käytön ehdottomaksi 
edellytykseksi onkin nähty vaaran pitäminen hy
väksyttävällä tasolla. Koska säteilyn käytön monia 
sovellutuksia, ydinenergian käyttö niiden joukos
sa, on pidettävä myös hyödyllisinä, on vähäinen 
niistä aiheutuva vaara katsottu voitavan hyväksyä. 
Tätä vaaraa ei voida koskaan täysin poistaa, 
mutta tarvittaviin varotoimiin sen vähentämiseksi 
käytännön näkökulmasta riittävän vähäiseksi ja 
siis ydinenergian käytön pitämiseksi turvallisena 
on täydet mahdollisuudet. Tätä osoittaa sekin, 
että ydinenergian käytössä on myös meillä pystyt
ty saavuttamaan muita teollisuuden aloja korke
ampi turvallisuustaso. Ydinenergian käytön ai
heuttamista vahingoista on hyvin vähän koke
musta kaikkialla noudatettujen tiukkojen turval
lisuusvaatimusten vuoksi ja niinpä ratkaisu siitä, 
onko vaaroihin riittävästi varauduttu, joudutaan
kin tekemään nojautuen osittain teoreettisiin 
taekasteluihin ja osittain mallikokeista saataviin 
tutkimustuloksiin. 

Kun ydinenergian käytön on käsillä olevan 
säännöksen mukaan oltava turvallista, on tavoit
teeksi siis asetettu vaaran pitäminen mahdolli
simman vähäisenä. Kokonaanhan sitä ei voida 
poistaa, mutta laissa kiellettyjen vaikutusten syn
tyminen voidaan ehkäistä riittävin suojaus- ja 
turvallisuustoimenpitein. Toisaalta on lähdettävä 
siitä, että turvallisuuden toteuttamiseksi vaaditta
vien toimenpiteiden merkityksen vaaran vähentä
jänä tulee olla järkevässä suhteessa toimenpiteen 
aiheuttamiin kustannuksiin ja haittoihin. 

Edellä kuvattua säännöstä asiallisesti vastaavat 
vaatimukset on tähänkin asti sisällytetty ehtona 
kaikkiin myönnettyihin ydinvoimalaitosten käyt
tölupiin. Turvallisuuteen tähtäävän sääntelyn 
monimutkaisuudesta ja yksityiskohtaisuudesta 
seuraa, että turvallisuustason saavuttamiseksi 
välttämättömät toimenpiteet määrätään lakia 
alemmanasteisilla säännöksillä ja määräyksillä. 

Kun ydinenergian käyttö ei ole ainoa radioak
tiiviselle säteilylle altistava toiminta, tarkastellaan 
nykyisessä kansainvälisesti omaksutussa säteily
suojeluajattelussa väestön ja yksittäisen ihmisen 
kaikista säteilylähteistä saamaa kokonaisannosta, 
jolle asetetuista rajoista johdetaan myös rajat eri 
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toiminnoista aiheutuville annoksille. Tämän ajat
telun mukaisesti esimerkiksi ydinvoimalaitosten 
sallitut päästöt riippuvat sekä ydinlaitosten mää
rästä ja laadusta että myös yhteiskunnan säteilyn 
käytöstä kokonaisuudessaan. Tätä taustaa vasten 
on päädytty pitämään parhaana nykyistä käytän
töä, jonka mukaan säteilyannosrajat määräytyvät 
lähinnä säteilysuojelua yleisesti koskevan lainsää
dännön nojalla ja muodostavat siten turvallisuus
vaatimusten perustason. 

Edellä esitetyn perusteella on selvää, että jok
seenkin kaikkiin ydinenergian käytön muotoihin 
liittyy keskeisenä kysymys siitä, että toiminta, 
jota vanen lupaa haetaan, on osoitettava turvalli
seksi ja sen tulee sellaisena pysyä. Turvallisuuden 
keskeisen merkityksen vuoksi se on erotettu 
omaksi yleiseksi periaatteekseen niin, että turval
lisuustason saavuttaminen ratkaistaan vakiintu
neiden hallinto-oikeudellisten periaatteiden mu
kaisesti aina omana kysymyksenään luvan edelly
tysten olemassaoloa harkittaessa. Johdonmukai
suuden vuoksi on ratkaisun tältä osin myös oltava 
muutoksenhakukelpoinen. 

Lakiehdotuksessa on omaksuttu sellainen jaot
telu, että tässä pykälassä edellytetty turvallisuus 
ja sen saavuttamiseksi edellytetyt toimenpiteet on 
selvyyden vuoksi erotettu seuraavassa pykälässä 
tarkoitetuista järjestelyistä, joiden yhteys ydin
energian käyttöön on erilainen. Näin ollen tur
vallisuuden varmistamiseksi edellytetyt toimenpi
teet, joita tässä tarkoitetaan, ovat luonteeltaan 
lähinnä teknisiä, välittömästi itse laitokseen tai 
muuhun ydinenergian käyttöön liittyviä. 

7 §. Voimassa olevaan atomienergialakiin ei 
sisälly nimenomaisia säännöksiä turvajärjestelyistä 
tai valmius- ja pelastuspalvelujärjestelyistä. Siitä 
huolimatta, että sanotun lain nojalla on luvan
haltija voitu osaltaan velvoittaa edellä mainittu
jen kaltaisten järjestelyjen toimeenpanoon, on 
asianmukaista, että tällaisten järjestelyjen ole
massaolo nimenomaisesti säädetään ydinenergian 
käytön yleiseksi periaatteeksi. Seuraavassa seloste
taan näiden järjestelyjen luonnetta säännöksessä 
mainitussa järjestyksessä. 

Turvajärjestelyt muodostavat olennaisen osan 
ydinlaitoksen ja ydinaineiden kuljetusten turval
lisuudesta. Niinpä atomienergialain voimassaol
lessa on katsottu yleisen edun ja turvallisuuden 
niitä edellyttävän. Ydinlaitoksien käyttölupiin on 
ehdoksi asetettu, että luvanhaltija ryhtyy kulloin
kin arvioitua tai todettua uhkaa vastaaviin toi
menpiteisiin laitoksen ja siellä olevan ydinaineen 
suojaamiseksi oikeudettomalta haltuunotolta ja 
vahingoittavalta toiminnai ta. Vastaavanlainen 

ehto on asetettu myös ydinaineita koskevissa 
luvissa. Ydinvoimalaitosta ei ole saanut ottaa 
käyttöön tai ydinpolttoainetta ryhtyä kuljetta
maan ennen kuin luvanhaltija on saanut säteily
turvakeskuksen hyväksymisen esittämilleen suun
nitelmille turvajärjestelyiksi. Turvajärjestelyjen 
toteuttamisesta huolehtivat sekä poliisiviranomai
set että ydinenergian käyttöön luvan saanut. 
Turvajärjestelyjen tarkempi sisältö pyritään luon
nollisesti pitämään vain niistä huolehtivien tie
dossa. Turvajärjestelyjen riittävyyden harkitsee 
tapaus tapaukselta lopullisesti säteilyturvakeskus. 

Suomi on vuonna 1981 allekirjoittanut ydin
materiaalin suojelemista koskevan sopimuksen 
(Convention on the Physical Protection of Nuc
lear Materia!), joka koskee sopimuksessa mainit
tujen ydinmateriaalien kuljetusten turvajärjeste
lyjä. Sopimusta ei ole toistaiseksi ratifioitu. 

Valmiusjärjestelyt ja muut järjestelyt ydin
vahinkojen rajoittamiseksi eli niinkutsutut pelas
tuspalvelujärjestelyt eroavat toisistaan toisaalta 
siinä, että valmiusjärjestelyt suoritetaan pääasial
lisesti ydinenergian käyttöön luvan saaneen toi
mesta ja pelastuspalvelujärjestelyt pääasiassa vi
ranomaisten, vapaaehtoisten järjestöjen ja mui
den yhteisöjen toimesta ja toisaalta siinä, että 
valmiusjärjestelyt kohdistuvat lähinnä ydinlaitok
seen ja laitosalueeseen sekä muuhun paikkaan tai 
kulkuvälineeseen, jossa. ydinenergiaa käytetään, 
kun taas pelastuspalvelujärjestelyt kohdistuvat lä
hinnä ydinlaitosalueen ulkopuolelle ja yleensäkin 
niille alueille, jotka liittyvät siihen paikkaan tai 
kulkuvälineeseen, jossa ydinenergiaa käytetään. 
Molemmille järjestelyille yhteistä on pyrkimys 
vaaran tai onnettomuuden torjumiseen ja niiden 
vahingollisten seurauksien rajoittamiseen. 

Valmiusjärjestelyt ja pelastuspalvelu on huolel
lisesti sovitettava yhteen laitoksella ja laitos
alueella sekä sen ulkopuolisella alueella suoritet
tavien toimien tehokkuuden ja tarkoituksenmu
kaisuuden turvaamiseksi. Tämän vuoksi on välttä
mätöntä, että toiminnan harjoittamiseen luvan 
saanut on mukana laitosalueen ympäristöön koh
distuvissa ydinenergian käytöstä jobtuvissa pelas
tuspalvelujärjestelyissä. Edellä sanottu on merki
tyksellistä myös useiden muiden ydinenergian 
käytön muotojen osalta. Pelastuspalvelujärjestely
jen osalta nyt käsillä oleva säännös kohdistuu 
kuitenkin lähinnä viranomaisiin. 

Valmiusjärjestelyjen riittävyyttä valvoo ensisi
jassa säteilyturvakeskus, jonka on luonnollisesti 
oltava tältä osin yhteistyössä asianomaisten viran
omaisten kanssa. Järjestelyjen riittävyyttä harkit
taessa on pyrittävä ottamaan kaikki asiaan vaikut-
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tavat olosuhteet huomioon. Jos ydinlaitos sijait
see tai muu ydinenergian käyttö tapahtuu lähellä 
asutuskeskusta, on toimenpiteiden vaatimustaso 
olennaisesti korkeampi kuin jos kysymyksessä 
oleva toiminta tapahtuu kaukana asutuskeskuk
sesta. 

Pelastuspalvelun kuuluessa sisäasiainministe
riön toimialaan on luonnollista, että kysymys 
pelastuspalvelujärjestelyjen riittävyydestä on pit
kälti tämän hallinnonalan asiantuntemuksen va
rassa. Kun pelastuspalvelujärjestelyjen riittävyys 
on otettu yhdeksi ydinenergian käyttöä säätele
väksi yleiseksi periaatteeksi, johtuu kuitenkin 
lain systematiikasta, että asia jää lopulta luvan 
myöntävän viranomaisen ratkaistavaksi. 

3 luku. Luvanvaraisesta toiminnasta johtuvat 
velvollisuudet 

Lukuun on koottu kaikki ne perustavat velvol
lisuudet, jotka laki siinä tarkoitetun toiminnan 
harjoittajalle asettaa. 

8 §. Lain tarkoituksen toteuttamiseksi paras 
keino on edelleenkin ydinenergian käytön pitä
minen luvanvaraisena, minkä vuoksi säännös si
sältää keskeisimmän valvontakeinon - kiellon 
luvatta harjoittaa laissa tarkoitettua toimintaa. 
Ydinenergian käytössä on lähes aina kysymys sen 
kaltaisesta toiminnasta, jonka sallimista yhteis
kunnan on voitava etukäteen harkita. Tämä lä
hestymistapa on yhdenmukainen muiden mai
den lainsäädäntöjen kanssa. 

Lakiehdotuksen systematiikka nojautuu siihen, 
että lupa ydinenergian käyttöön on henkilökoh
tainen tai yrityskohtainen, eikä sitä niin ollen voi 
siirtää toiselle edes viranomaisen luvalla. Tämä 
periaate ilmenee myös luvan peruuttamista kos
kevassa säännöksessä (26 §). 

Lupia edellytettäisiin hyvin erilaisiin ja lain 
tarkoituksen kannalta hyvin eritasoisiin toimin
toihin, mikä on puolestaan antanut aiheen aiem
min selostetun 2 §:n 2 momentin omaksumi
seen, jonka mukaan eräissä vähämerkityksellisissä 
tapauksissa voidaan luopua lain säännösten sovel
tamisesta. Kun lain soveltamisala täsmentyy 
eräiltä osin alemmanasteisilla säännöksillä, on 
todennäköistä, että käytännössä saattaa esiintyä 
tapauksia, joissa muiden kuin asianomaisten vi
ranomaisten on vaikea tietää, tarvitaanko aiot
tuun toimintaan ydinenergialain nojalla lupa. 
Näistä syistä olisi tarpeen, että kauppa-ja teolli
suusministeriön on pyynnöstä annettava sitova 
ennakkotieto siitä, onko lupaa haettava. Ennak-

kotiedon sitovuus merkitsee ennakkotiedon saa
jan kannalta eritoten oikeutta vapaasti harjoittaa 
määrättyä toimintaa, jos ennakkotiedon sisältö 
siihen oikeuttaa. Koska kauppa-ja teollisuusmi
nisteriön ennakkotieto saattaa itse asiassa merkitä 
asiallista puuttumista toimintaan, josta päätök
sen tekeminen lupajärjestelmän ja lain systema
tiikan kannalta kuuluisi muualle, on asianmu
kaista, että ratkaisu voidaan saattaa korkeimman 
hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. 

9 §. Ehdotetussa säännöksessä on ydinenergian 
käytön edellytykseksi 6 ja 7 §:ssä asetetut yleiset 
periaatteet siirretty velvollisuuksien tasolle. Sään
nöksessä on lisäksi ilmaistu se, kenen tulee huo
lehtia ydinjätteiden ydinjätehuoltoon kuuluvista 
toimenpiteistä ja näistä toimenpiteistä aiheutu
vista kustannuksista. Säännöksessä nämä velvolli
suudet on asetettu luvanhaltijalle. 

Ydinenergian käyttöön luvan saaneen on eh
dotetun säännöksen mukaan kaikissa olosuhteissa 
huolehdittava siitä, että ydinenergian käyttö on 
turvallista. Turvallisuuden varmistaminen edel
lyttää käytännössä myös viranomaisilta sitä koske
vien säännösten ja määräysten antamista ja nii
den noudattamisen valvontaa. Tämä ei kuiten
kaan saa poistaa ydinenergian käyttöä harjoitta
van omaa velvollisuutta ja vastuuta, vaan ainoas
taan helpottaa toiminnan harjoittajan mahdolli
suutta täyttää velvollisuutensa. Säännöksestä on 
näin ollen myös se seuraus, ettei luvanhaltija voi 
vedota viranomaisen ohjeen tai määräyksen puut
teeseen, vaan on sellaisessakin tapauksessa velvol
linen huolehtimaan turvallisuudesta (9 §:n 1 mo
mentti). 

Mitä edellä on sanottu velvollisuudesta huo
lehtia turvallisuudesta, sovellettaisiin myös turva
ja valmiusjärjestelyihin sekä pelastuspalvelujärjes
telyihin, kuitenkin vain niiltä osin kuin ne eivät 
kuulu viranomaisten tehtäväksi (9 §:n 2 mo
mentti). 

Velvollisuus huolehtia turvallisuudesta sisältää 
luonnollisesti myös sen, että luvanhaltijan tulee 
huolehtia siitä, että ydinjätehuolto toteutetaan 
turvallisesti. Käsillä olevassa momentissa on kysy
mys velvollisuudesta, jonka sisältö on kuitenkin 
pitemmälle yksilöity. Tämän niinkutsutun huo
lehtimisvelvollisuuden sisältönä on se, että luvan
haltijan, jonka toiminnan seurauksena ydinjätet
tä syntyy ( j ä t e h u o lt o v e 1 v o 11 i n e n ) , on 
huolehdittava kaikista niistä toimenpiteistä, jotka 
jätehuoltovelvollisen tuottamien ydinjätteiden 
ydinjätehuoltoon kuuluvina ovat tarpeen. Ehdo
tetun säännöksen mukaan jätehuoltovelvollisen 
on myös huolehdittava edellä tarkoitettujen toi-
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menpiteiden asianmukaisesta valmistelemisesta 
(9 §:n 3 momentti). 

Huolehtimisvelvollisuuden toimenpideosan li
säksi kuuluu siihen aiheuttamisperiaatteen mu
kaisesti myös taloudellinen vastuu, joka merkit
see sitä, että jätehuoltovelvollisen on vastattava 
kaikista niistä kustannuksista, joita ydinjätehuol
toon kuuluvista toimenpiteistä ja niiden valmis
telemisesta aiheutuu. Jätehuoltovelvollisen huo
lehtimisvastuu kestää siihen saakka, kunnes ydin
jätehuolto on kunkin ydinjätteen osalta loppuun 
suoritettu. 

10 §. Edellä 9 §:ssä selostetut, luvanvaraisen 
toiminnan aloittamisesta aiheutuvat velvoitteet 
ovat laissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta keskeisiä, eikä niiden olemassaolo saa 
sen vuoksi riippua siitä, onko lupa toimintaan 
enää olemassa. Näin ollen säilyisi ehdotuksen 
mukaan velvollisuus huolehtia toiminnan turval
lisuudesta ja 7 §:n tarkoittamista järjestelyistä 
myös luvan lakattua syystä tai toisesta olemasta 
voimassa, samoin kuin velvollisuus huolehtia 
ydinjätteistä, ydinjätehuollon toimenpiteistä ja 
varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin. 
Tämä on tarpeen jo senkin vuoksi, että luvanhal
tija saattaisi muutoin pyrkiä pääsemään eroon 
velvollisuuksistaan aiheuttamaHa luvan peruutta
misen tai viivyttelemällä niin kauan, että luvan 
voimassaoloaika päättyy. Ehdotettu säännös kos
kee myös sitä, joka toimii ilman lupaa, milloin se 
olisi tarpeen (76 §:n 2 momentti). 

4 luku. Valtioneuvoston periaatepäätös 

11 §. Periaatepäätösmenettely on lakiehdotuk
sen päätöksentekojärjestelmässä poikkeusluontoi
nen ja lisäksi siihen on ehdotettu liitettäväksi 
hallintojärjestelmällemme uusia piirteitä. Tämä 
johtuu periaatepäätöksen kohteena olevien hank
keiden erityisestä merkittävyydestä. Niinpä käsil
lä olevassa säännöksessä on lähdetty siitä, että 
periaatepäätos tehdään vain, kun on kysymys 
yleiseltä merkitykseltään huomatta
van ydinlaitoksen rakentamisesta. Y dinlaitos
käsitteeseen (3 §:n 5 kohta) sisältyvistä ydin
laitoksista yleiseltä merkitykseltään huomattavia 
olisivat ensinnäkin sellaiset ydinenergian aikaan
saamiseen käytettävät laitokset, joiden lämpöte
ho on enemmän kuin 50 megawattia. Tämä 
merkitsee sitä, että kaupallisen ydinvoimalan tai 
tutkimukseen käytettävän reaktorin nimellinen 
lämpöteho ratkaisee säännöksen soveltamisen. 
Suomessa tällä hetkellä toimivien kaupallisten 

ydinvoimalaitosten lämpöteho on noin 1 400-
2 200 MW (vastaavasti 440-710 MW sähköte
hoa) laitosta kohden, mikä osoittaa, että kaikki 
meillä käytännössä kysymykseen tulevat kaupalli
set ydinvoimalaitokset olisivat säännöksen tar
koittamassa mielessä yleiseltä merkitykseltään 
huomattavia. Suomessa käytössä oleva Triga-tut
kimusreaktori samoin kuin valtaosa muistakin 
nykyisin eri puolilla maailmaa käytössä olevista 
tutkimusreaktorityypeistä jää huomattavasti alle 
edellä mainitun lämpötehorajan. 

Ydinlaitoksen määritelmän mukaan tarkoite
taan ydinlaitoksella myös ydinjätteiden laajamit
taista loppusijoitusta toteuttavaa laitosta aina 
siihen saakka, kunnes se lopullisesti suljetaan. 
Sellainen laitos olisi aina yleiseltä merkitykseltään 
huomattava ja edellyttäisi siten periaatepäätöstä. 
Tämä on perusteltua ydinjätteiden suurten sätei
lymäärien, pitkäaikaisten säteilyominaisuuksien 
ja niistä maankäytölle mahdollisesti aiheutuvien 
rajoitusten vuoksi. 

Laitos, jota käytetään ydinaineiden tai ydin
jätteiden laajamittaiseen valmistamiseen, tuotta
miseen, käyttämiseen, käsittelyyn tai varastoin
tiin, olisi määritelmän mukaan ydinlaitos. Vaik
ka toiminta on laajamittaiseksi katsottavaa, voi
vat sen kohteena olevat ydinaineet tai ydinjätteet 
kuitenkin määrältään tai säteilyvaarallisilta omi
naisuuksiltaan olla sellaisia, ettei periaatepäätös
menettelyn ulottaminen tällaiseen toimintaan ole 
tarkoituksenmukaista. Jotta periaatepäätösmenet
tely kohdistuisi merkitykseltään toisiinsa jokseen
kin verrannolliseen toimintaan on säännöksessä 
pyritty rinnastamaan muu periaatepäätöksen pii
riin sisällytettävä toiminta sellaisen ydinvoimalai
toksen rakentamiseen, johon periaatepäätös ulo
tetaan. Tarkemmat säännökset annettaisiin ase
tuksella. 

Tässä yhteydessä on syytä huomata, että ehdo
tettu ydinlaitoksen määritelmä ei sisällä uraanin 
tai toriumin tuottamiseen tarkoitettuja kaivoksia 
ja rikastuslaitoksia eikä niistä peräisin olevien 
ydinjätteiden varastoja ja loppusijoitustiloja, ei
vätkä ne siten voisi tulla periaatepäätöksen koh
teeksi. 

12 §. Kuten nykyisinkin, vmta1sun peri
aatepäätöksen tekemistä koskeva asia panna vi
reille yksinomaan kirjallisesti. Tämä on luonnol
lista sen vuoksi, että kysymys on erittäin laajasta 
ja monipuolisia hakijan selvityksiä vaativasta 
asiasta. 

Koska kysymys on yleiseltä merkitykseltään 
huomattavan ydinlaitoksen rakentamisesta ja 
käyttämisestä, on katsottu perustelluksi laissa 
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asettaa kauppa- ja teollisuusministeriölle velvolli
suus säteilyturvakeskuksen ja ympäristöministe
riön kuulemiseen. Nimenomaisesti on ehdotettu 
säädettäväksi, että säteilyturvakeskukselta pyydet
tävä lausunto on sisällöltään alustava turvallisuus
arvio periaatepäätöstä koskevassa hakemuksessa 
tarkoitetusta ydinlaitoksesta ja sen rakentamises
ta. Kun ympäristöalan viranomaisten asiantunte
mus on nyttemmin suurelta osin keskitetty ym
päristöministeriöön, on asianmukaista, että tältä 
ministeriöitä pyydetään lausunto. Siihen nähden, 
että kauppa-ja teollisuusministeriön on jo hallin
tomenettelylainkin nojalla huolehdittava asian 
kaikinpuolisesta selvittämisestä, ei käsillä oleva 
säännös merkitse asiallista muutosta tuohon vel
vollisuuteen. Näin ollen on todettava, että alan 
neuvotteluelinten lisäksi on esimerkiksi läänin
hallituksilla, vesiviranomaisilla, ilmatieteen lai
toksella sekä merentutkimuslaitoksella sellaista 
erityisasiantuntemusta, jota on aiheellista käyttää 
hyväksi. 

Kun ehdotetun säännöksen mukaan kauppa
ja teollisuusministeriön on kuultava suunnitellun 
ydinlaitoksen sijaintikunnan kunnanvaltuuston 
lisäksi ydinlaitoksen naapurikuntia, merkitsisi tä
mä sitä, että myös niiltä kunnilta, joilla on 
yhteinen raja sen kunnan kanssa, jossa ydinlaitos 
tulisi sijaitsemaan, on pyydettävä lausunto peri
aatepäätostä koskevasta hakemuksesta. Jos mah
dollisia sijaintipaikkoja on useita, koskee säännös 
niitä kaikkia. 

Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä, 
näiden maiden välisten rajojen läheisyyteen ra
kennettavien ydinlaitosten turvallisuuskysymyk
siin liittyvän yhteydenoton suuntaviivoista solmi
tun sopimuksen (SopS 19/77) nojalla on laitok
sen rakentajamaan viranomaisten tehtävä naapu
rimaan viranomaisille ilmoitus ydinlaitoksen si
joituspaikasta, rakentamis- tai käyttöluvan myön
tämisestä tai lupaehtojen muuttamisesta, jotta 
asianomainen naapurimaa voisi esittää näkökan
tansa ja huomautuksensa ennen asian käsittelyä. 
Sopimuksen mukaista on tehdä ilmoitus jo peri
aatepäätösvaiheessa. 

13 §. Pykälässä on tarkoitus korvata hallinto
menettelylain (598/82) 13 §:ssä säädetty menet
tely pitemmälle menevin säännöksin siten, että 
periaatepäätöksen hakija velvoitettaisiin laati
maan kauppa- ja teollisuusministeriön ohjeiden 
mukainen erityinen yleispiirteinen selvitys laitos
hankkeesta, laitoksen arvioiduista ympäristövai
kutuksista ja sen turvallisuudesta, tarkastutta
maan se sen jälkeen ministeriössä ja lopuksi 
julkistamaan selvitys siten, että sitä on yleisesti 

saatavilla. Kauppa- ja teollisuusministeriön tar
kastuksen tarkoituksena on varmistua siitä, että 
ministeriön ohjeita on noudatettu, ei sen sijaan 
hyväksyä selvitystä tai antaa sille muutakaan 
virallista luonnetta. Tämän selvityksen on tarkoi
tus luoda perusta sille kansalaisten ja viranomais
ten väliselle vuorovaikutukselle, joka uudella lail
la pyritään aikaansaamaan. Lain nojalla annetta
vien säännösten ja määräysten varaan jää, kuinka 
laajaksi selvityksen jakelu tulee ja millä tavoin 
muuten järjestetään se, että selvitystä on yleisesti 
saatavilla. Estettä ei säännöksen mukaan ole 
sillekään, että hakija veivoitetaan huolehtimaan 
siitä, että selvitystä on yleisesti saatavilla koko 
maassa. Aiheuttamisperiaatteen mukaista on, et
tä selvityksen laatimisesta ja saatavilla pitämisestä 
aiheutuvat kustannukset jäävät hakijan kannetta
viksi. 

Sitten kun voidaan olettaa asiasta kiinnostu
neilla olleen tilaisuus saada haltuunsa edellä 
mainittu selvitys, on kauppa- ja teollisuusminis
teriön ehdotetun säännöksen mukaan varattava 
ydinlaitoksen lähiympäristön asukkaille ja kun
nille sekä paikallisille viranomaisille mahdolli
suus ennen periaatepäätöksen tekemistä esittää 
kirjallisesti mielipiteensä hankkeesta. Lähiympä
ristöllä tarkoitetaan ainakin lähtökohtaisesti laa
jempaa aluetta kuin 12 §:ssä on tarkoitettu. 
Säännöksen soveltaminen ei siten edellytä sitä, 
että sijaintikunnalla ja muulla kunnalla on oltava 
yhteistä rajaa, jotta jälkimmäistä kuntaa ja sen 
asukkaita olisi kuultava. Eroksi hallintomenette
lylain järjestelmään tulisi tällöin ainakin se, että 
viranomainen ei uuden säännöksen myötä voi 
jättää vireilläolosta ilmoittamatta siihen vedoten, 
ettei asian ratkaisulla voi olla huomattavaa vaiku
tusta laajalla alueella. 

Säännöksessä tarkoitettuja paikallisviranomai
sia voisivat olla ainakin eri piirihallintoviranomai
set. Kuntien ja piirihallintoviranomaisten kuule
minen voisi käytännössä tapahtua sitenkin, että 
samalla kun asianomaista lääninhallitusta kuul
laan, annettaisiin sen tehtäväksi edellä mainittu
jen lausuntojen hankkiminen. Asukkaiden ta
voittaminen edellyttäisi sanomalehtien tai mui
den julkaisujen välityksellä paikkakunnalla jul
kaistavia ilmoituksia sekä kuntien käyttämien 
ilmoituskanavien hyväksikäyttämistä. 

Ehdotetussa säännöksessä on kauppa- ja teolli
suusministeriön tehtävänä järjestää julkinen tilai
suus, jossa asiasta voidaan esittää mielipiteitä 
sekä suullisesti että kirjallisesti. Luonnollista on, 
että käytännölliset syyt saattavat edellyttää use
ampaa, esimerkiksi eri kunnissa tai kunnan osissa 
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järjestettävää julkista tilaisuutta. Asetuksella on 
tarkoitus antaa tarkempia säännöksiä tässä pykä
lässä edellytettyjen järjestelyjen käytännöllisestä 
suorittamisesta. Kauppa- ja teollisuusministeriön 
tehtävänä olisi sen sijaan sen määrääminen, mis
sä, milloin ja millä tavalla edellä tarkoitettu 
julkinen tilaisuus tai tilaisuudet järjestetään. Täs
sä yhteydessä on huomattava, ettei säännöksessä 
ole rajoitettu oikeutta osallistua järjestettävään 
julkiseen tilaisuuteen. 

Edellä selostetuilla tavoilla ministeriön tietoon 
saatetut tai muutoin tulleet mielipiteet, olivatpa 
ne esitetyt kirjallisesti tai edellä tarkoitetussa 
julkisessa tilaisuudessa, on saatettava joko sellaisi
naan tai yhteenvedon muodossa edelleen valtio
neuvoston tietoon ennen periaatepäätöksen teke
mistä. 

Vaikka uraanin tai toriumin tuottamiseen täh
täävän kaivos- ja rikastustoiminnan ei ole katsot
tu edellyttävän periaatepäätöstä, on toisaalta kui
tenkin selvää, että sellainen kaivos tai rikastuslai
tos saattaa vaikuttaa huomattavastikin ympäris
töönsä, minkä vuoksi on katsottu perustelluksi 
ehdottaa säädettäväksi, että tässä pykälässä tar
koitettuja menettelytapoja sovelletaan myös 
myönnettäessä lupaa sellaiseen toimintaan 
(23 §). 

Hakijan julkistama yleispiineinen selvitys, 
enempää kuin julkinen tilaisuus tai valtioneuvos
tolle toimitettava aineisto tai yhteenvetokaan ei 
voi sisältää mitään sellaista ratkaisua, joka olisi 
valituskelpoinen. 

14 §. Vaikka periaatepäätöksellä ei voida ohit
taa maankäytön suunnittelusta annettuja sään
nöksiä, ei ole tarkoituksenmukaista antaa hank
keen edetä pidemmälle, jos kunta, jonne ydin
laitos sijoitettaisiin sitä vastustaa. Jos toisaalta jo 
hankkeen tässä vaiheessa ilmenee seikkoja, jotka 
osoittavat, ettei ydinlaitoksesta saata tulla turval
lista, on kaikkien edun mukaista pysäyttää hank
keen eteneminen. Jotta voitaisiin ryhtyä harkitse
maan yhteiskunnan kokonaisedun täyttymistä, 
on valtioneuvoston siten ensiksi todettava näiden 
edellytysten olemassaolo. On huomattava, ettei 
säännös sen sijaan tarkoita sen toteamista jo tässä 
vaiheessa, että kysymyksessä oleva laitos on tur
vallinen. Jos valtioneuvostolla olisi syytä katsoa, 
ettei laitoksesta todennäköisesti tule turvallista, 
ei se säännöksen mukaan voi siirtyä enää harkit
semaan sitä, onko ydinlaitoksen rakentaminen 
yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, vaan peri
aatepäätöstä koskeva hakemus on ilman enempää 
harkintaa hylättävä, jollei päätöksen tekemistä 
lykätä lisäselvitysten hankkimista varten. 

Valtioneuvosto antaisi edellä selostettujen 
edellytysten täytyttyä siis ratkaisun siitä, onko 
ydinlaitoshanke yhteiskunnan kokonaisedun mu
kainen vai ei. Yhteiskunnan kokonaisetu joudu
taan harkitsemaan kunkin laitoksen ja eri tapauk
sen osalta erikseen ottamalla huomioon useita eri 
tekijöitä. Vaikka kaikkia harkinnassa huomioon 
otettavia tekijöitä ei voida eri tapauksia silmällä 
pitäen luetella, on katsottu tarkoituksenmukai
seksi mainita ne seikat, joihin harkinnassa olisi 
kiinnitettävä erityisesti huomiota. Jäljempänä ky
symystä tarkastellaan lähinnä ydinvoimalaitoksen 
kannalta, mutta soveltuvin osin tarkastelu koskee 
myös muita ydinlaitoksia. Erityisesti harkittavia 
seikkoja ovat ydinlaitoshankkeen tarpeellisuus 
maan energiahuollon kannalta, ydinlaitoksen 
suunnitellun sijaintipaikan sopivuus ja ympäris
tövaikutukset sekä ydinpolttoainehuollon ja 
ydinjätehuollon järjestäminen. 

Kysymys siitä, mikä on aikaisin mahdollinen 
ajankohta hankkeen hyväksyvän päätöksen teke
miseksi, ratkeaa osaltaan asetuksella annettavien 
selvitysten tason määräävien normien mukaan. 
Näiden selvitysten on tietysti oltava sellaisia, että 
niiden pohjalta on mahdollista antaa alustava 
turvallisuusarvio. Lakiehdotuksessa on lähdetty 
siitä, että tässä vaiheessa ei ole järjestetty esimer
kiksi tarjouskilpailua. Kun kilpailuasetelman säi
lyttäminen päätöksenteon varhaiseksi tavoitel
tuun ajankohtaan nähden saattaa yleensä edellyt
tää, ettei konkreettista laitosvaihtoehtoa ole vielä 
valittu ja kun hakemus saattaa koskea vaihtoeh
toisia sijaintipaikkoja, on selvää, että säteilyturva
keskuksen alustava turvallisuusarvio joudutaan 
ehkä perustamaan mahdollisista ydinvoimalaitos
vaihtoehdoista yleensä käytettävissä oleviin tietoi
hin ilman, että laitossuunnitteluun olisi vielä 
otettu mukaan juurikaan yksityiskohtia. Joka ta
pauksessa riippuu turvallisuuskysymysten harkin
nan syvyys asiallisesti paljolti siitä, missä vaihees
sa hakijan ja laitostoimittajan tai toimittajien 
yhteiset soveltuvuustutkimukset päätöksenteko
hetkellä ovat. 

Arvosteltaessa hankkeen tarpeellisuutta maan 
energiahuollon kannalta tulisi hanketta tarkastel
la erityisesti sähkölaissa (319/79) tarkoitettua 
sähköhuollon runkosuunnitelmaa ja siihen liitty
viä energiatarvearvioita ja muita selvityksiä vas
ten. Ydinvoimalaitoksen rakentamisessahan on 
aina kysymys eräästä tavasta tuottaa sähköä. Täl
löin on luonnollisesti hakemuksesta selvittävä, 
kuinka suuresta tehon lisäyksestä hankkeessa on 
ainakin osapuilleen kysymys ja miten se soveltuu 
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e~~rgiahuollon kehittämistä koskeviin suunnitel
mun. 

Edelleen on harkinnassa otettava huomioon 
minkälaisia ympäristövaikutuksia hankkeen to
teuttamisesta kokonaisuutena tarkastellen seuraa. 
Ydinlaitoksen ympäristön asukkaiden kannalta 
ydinlaitos saattaa merkitä tiettyjen toimintojen 
rajoituksia sekä mahdollisia elinymparistön muu
toksia. Onnettomuustapauksien mahdollisesti ai
heuttamien radioaktiivisten päästöjen varalta 
ydinvoimalaitoksen ympäristössä on tiettyjä toi
mintoja rajoitettava. Jäähdytysveden ottamisesta 
ja laskemisesta takaisin vesistöön aiheutuu sen 
lämpenemistä, mikä saattaa vaikuttaa eläimis
töön ja kasvistoon. Olennainen tekijä on sen 
vuoksi ydinlaitoksen sijaintipaikan sopivuus. Li
säksi sijaintipaikan sopivuuteen vaikuttavat ve
sistö- ja väyläolosuhteet, liikenneyhteydet, ener
giatalouden asettamat vaatimukset ja ympäristön 
maankäyttöolosuhteet ja niitä koskevat suunni
telmat. Kuten edellä oli todettu, voi periaatepää
töstä koskeva hakemus sisältää vaihtoehtoisia si
jaintipaikkoja, jolloin on mahdollista, että jokin 
niistä ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukai
nen ja jää siten periaatepäätöksessä kysymykseen 
tulevien sijaintipaikkojen ulkopuolelle. 

Periaatepäätöstä tehtäessä tulisi myös olla käy
tettävissä alustavia tietoja siitä, miten peri
aatepäätöksen hakija aikoo hoitaa laitoksen ydin
polttoainehuollon. Uraanin ja ydinpolttoaineen 
kauppa on kansainvälisillä sopimuksilla tiukasti 
säännelty. Ydinlaitoksen rakennuttaja joutuu tä
män vuoksi neuvottelemaan mahdollisesti 
useammankin maan toimittajien kanssa ydinpolt
toaineen hankintaan liittyvistä seikoista. Parhaas
sa tapauksessa ydinpolttoainehuolto olisi ydin
laitoshankinnasta lopullisesti päätettäessä turvat
tu koko laitoksen toiminta-ajaksi eli vähintään 30 
vuodeksi. Käytännössä tähän ei kuitenkaan 
useinkaan ole mahdollisuuksia, vaan polttoaine
huoltoon liittyvät eri sopimukset, kuten raaka
uraanin hankintasopimukset, konvenointisopi
mukset, rikastussopimukset ja polttoaine-ele
menttien valmistussopimukset ovat varsin eripi
tuisia ja yleensä korkeintaan 5-10 vuoden pitui
sia. Periaatepäätösvaiheessa ei edes tällaisiakaan 
sopimuksia voi vielä olla (15 §). 

Ydinjätteistä merkittävimmät sisältyvät käytet
tyyn ydinpolttoaineeseen, johon käytön aikana 
kehittyy suuria määriä voimakkaasti radioaktiivi
sia aineita. Nimenomaan näiden jätteiden koh
dalla on vaatimus ratkaisun esittämisestä osoit
tautunut ongelmalliseksi, koska lämmönkehityk
sen ja säteilytason laskemista on odotettava usei-

denkin vuosikymmenien ajan. Vasta tämän jäl
keen ne voidaan käsitellä ja loppusijoittaa. Polt
toaineen toimittamiseen osallistuneilla valtioilla 
on usein myös valtiosopimuksessa taattu oikeus 
kieltää ydinsulkupoliittisista syistä sellaiset ratkai
sut, jotka voivat lisätä ydinmateriaalien väärin
käytön vaaraa. Alalla vallitseva epätietoisuus 
ydinenergian käytön tulevaisuudennäkymistä, 
erityisesti mitä tulee plutoniumin käyttöön polt
toaineena niin sanotuissa hyötöreaktoreissa ja sen 
myötä jälleenkäsittelyyn ryhtymisestä nykyistä 
huomattavasti laajemmin on osaltaan jarruttanut 
jälleenkäsittelyyn kohdistuvia investointeja. 

Kuten ydinpolttoainehuollon ei ydinjätehuol
lonkaan hoitamisesta voida periaatepäätöstä teh
täessä vielä vaatia sitoviin sopimuksiin perustuvia 
suunnitelmia. Sen sijaan päätöksentekijällä tulee 
olla selvä kuva syntyvien jätteiden laadusta ja 
määrästä, tosiasiassa käytettävissä olevista tekni
sistä vaihtoehdoista ydinjätehuollon hoitamisek
si, jätteiden käsittelyn ja loppusijoituksen nivel
tymisestä mahdollisiin valtakunnallisiin suunni
telmiin sekä ydinjätehuollon kustannusten suu
ruudesta. 

Kun riittävän monipuolisten selvitysten hank
kiminen periaatepäätöstä varten saattaa käytän
nössä viedä runsaastikin aikaa, saattaa pyrkimys 
selvitysten saamiseen joutua ristiriitaan sen ta
voitteen kanssa, että periaatepäätös tulisi antaa 
hankkeen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
Mitä pitemmälle erilaatuisten selvitysten hankki
minen ja sopimusneuvottelut eri laitostoimitta
jien kanssa edistyvät, sitä vaikeammaksi käy 
hankkeesta luopuminen, jolloin päätäkentekijän 
- tässä tapauksessa valtioneuvoston - mahdol
lisuus tosiasiassa vapaasti päättää asiasta vastaa
vasti vaikeutuu. Tämän vuoksi on jäljempänä 
selostettavaan säännökseen (15 §) ehdotettu 
otettavaksi määräys, jonka mukaan hakija ei 
ennen periaatepäätöksen käsittelyä eduskunnassa 
saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saatta
vat vaikeuttaa eduskunnan ja valtioneuvoston 
mahdollisuuksia ratkaista asia vapaan harkintansa 
mukaan. 

Kuten edellä oli jo todettu, on mahdollista, 
että periaatepäätöstä koskeva hakemus käsittää 
useitakin eri vaihtoehtoja sen suhteen, kuinka 
suuri ja minkätyyppinen ydinlaitos tai määrätyn 
ydinlaitostyypin sovellutus on kysymyksessä. Sel
laisessa tapauksessa voi valtioneuvoston peri
aatepäätös olla kokonaan kielteinen, jolloin min
kään hakemukseen sisältyvän laitoksen rakenta
mista ei katsota yhteiskunnan kokonaisedun mu
kaiseksi, osittain kielteinen, jolloin yksi tai 
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useampia vaihtoehtoja katsotaan yhteiskunnan 
kokonaisedun mukaisiksi tai kokonaan myöntei
nen, jolloin valtioneuvosto katsoo kunkin vaihto
ehtoisen hankkeen toteuttamisen yhteiskunnan 
kokonaisedun mukaiseksi. Ellei eduskunta katso 
valtioneuvoston päätöksen olevan kumottava, jää 
viimeksi mainituissa tapauksissa hakijan myö
hemmän ratkaisun varaan, mikä vaihtoehtoisista 
hankkeista viedään rakentamislupakäsittelyyn. 
Tässä yhteydessä on vielä korostettava kilpailuti
lanteen säilyttämisen tärkeyttä. Todennäköisesti 
hakija useimmiten esittää ydinenergiavaihtoeh
don rinnalla muunlaisen voimalaitoksen rakenta
mista ja sitä koskevia selvityksiä. Tällöin kysymys 
on ainoastaan vertailuaineiston esittämisestä, eikä 
valtioneuvosto siinä tapauksessa voikaan tehdä 
varsinaista päätöstä muun kuin ydinvoimalaitok
sen suhteen. Mahdotonta ei myöskään ole, että 
yhtä useampi hakija jokseenkin samanaikaisesti 
hakee periaatepäätöstä. Yhteiskunnan kokonais
edun harkinnan kannalta on silloin tarkoituksen
mukaista valmistella ja käsitellä molemmat asiat 
yhdessä, kuten hallintomenettelylaissa edellyte
tään. 

15 §. Säännöksessä tavoiteltu eduskunnan kyt
keminen ydinlaitoksiin kohdistuvaan lupajärjes
telmään voisi tapahtua esimerkiksi myös niin, 
että kustakin ydinlaitoshankkeesta annettaisiin 
erillislaki. Lakiehdotus lähtee kuitenkin siitä, että 
kysymyksessä oleva päätös - tässä tapauksessa 
nimenomaan periaatepäätös - on hallintoasia, 
jonka ratkaisemisen tulisi olla hallintoviranomai
sen tehtävä. Kun kuitenkin lakiehdotuksen yleis
perusteluissa selostetuista syistä on tärkeätä saat
taa asia eduskunnan ratkaistavaksi, merkitsee 
tämä uusien hallintotehtävien antamista edus
kunnan hoidettavaksi ja siten myös poikkeusta 
valtiovallan kolmijaon periaatteeseen, sellaisena 
kuin perustuslainsäädäntömme sitä ilmentää. 
Kun tällainen poikkeus on katsottu perustelluksi, 
on samalla pyritty siihen, että eduskunnan osuus 
kysymyksessä olevan hallintotehtävän suorittami
sessa olisi mahdollisimman vähäinen, mutta sa
malla poikkeuksen tekemisen perusteena olevat 
syyt huomioonottaen riittävä. Tätä taustaa vasten 
on ymmärrettävää, että vastuun periaatepäätök
sen valmistelusta ja päätöksen tekemisestä ehdo
tetaan kuuluvan valtioneuvostolle. Säännöksen 
mukaan eduskunnan tehtäväksi tulisi kumota tai 
jättää kumoamatta sille annettu periaatepäätös. 
Säännös ei myöskään salli minkäänlaisten valtio
sääntöoikeudellisesti sitovien ehtojen, määräysten 
tai varausten sisällyttämistä eduskunnan päätök
seen. Jos eduskunta tulisi siihen lopputulokseen, 

että periaatepäätös jaa voimaan, sa1s1 peri
aatepäätös jäljempänä selostetut oikeusvaikutuk
set (18 §). Jos eduskunta sen sijaan päättää 
kumota periaatepäätöksen, siitä seuraa, ettei ra
kentamislupaa voida aikanaan myöntää, ellei 
hakija sittemmin hae uutta periaatepäätöstä, jon
ka eduskunta päättää jättää voimaan. 

Ehdotetusta säännöksestä ilmenee, että ainoas
taan sellainen periaatepäätös, jossa ydinlaitoksen 
rakentaminen on todettu yhteiskunnan kokonais
edun mukaiseksi, on annettava eduskunnalle. 
Tämä johtuu siitä, että muutoin jouduttaisiin 
eduskunnan lopullisesti päätettäväksi saattamaan 
myös sellainen periaatepäätös, jossa ydinlaitos
hanketta ei katsota yhteiskunnan kokonaisedun 
mukaiseksi. Tämä saattaisi johtaa lopputulok
seen, jossa valtioneuvoston näkemys energiapoli
tiikan kehittämisestä syrjäytettäisiin, vaikka pää
tös ei sisälläkään ydinlaitoksen rakentamisen hy
väksyvää kannanottoa, joka on nimenomaan ol
lut syynä lakiehdotukseen sisältyvään sinänsä 
poikkeukselliseen päätösvallan järjestämiseen. 
Sellainen lopputulos veisi pohjan valtioneuvoston 
mahdollisuudesta ylimpänä hallintoviranomaise
na ohjata maan energiaolojen kehitystä. 

Sekä yhteiskunnan että hakijan edun mukaista 
on, ettei periaatepäätöstä koskeva päätöksenteko 
aiheettomasti viivästy. Tämän vuoksi on ehdotet
tu säädettäväksi, että valtioneuvoston tulee antaa 
periaatepäätöksensä eduskunnalle viipymättä. 

Pykälän 2 momentti sisältää hakijaan kohdis
tuvan kiellon ryhtyä ennen eduskunnan päätöstä 
toimenpiteisiin, jotka taloudellisen merkityksen
sa vuoksi saattavat vaikeuttaa eduskunnan ja 
valtioneuvoston mahdollisuuksia ratkaista asia va
paan harkintansa mukaan. Asetuksella on tarkoi
tus säätää, mitä tässä kielletyt toimenpiteet ovat. 
Luonnollista on, että sellaisten toimenpiteiden 
tulee liittyä periaatepäätöksen kohteena olevaan 
rakentamishankkeeseen. Toimenpiteet, jotka on 
tarkoitus kieltää, merkitsisivät rakennuttajan si
toutumista huomattaviin taloudellisiin velvoittei
siin joko itse tilattavaksi aiotun ydinlaitoksen tai 
sen polttoaineen tahi ydinjätteiden osalta. 

5 luku. Lupamenettely 

Ydinenergian käyttöön sovellettava lupajärjes
telmä on oikeudellisesti varsin ongelmallinen. 
Tämä on seurausta ydinlaitosta koskevan valvon
tajärjestelmän monipuolisuudesta ja hankkeen 
toteuttamisen vaatimasta pitkästä ajasta. Nykyi
sen lain ja lakiehdotuksenkin mukaan ydinlaitos-
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toiminnan harjoittaminen edellyttää kahta mer
kittävää lupaa - rakentamislupaa ja käyttölupaa 
- käytännössä vielä erityisesti ydinvoimalaitos
ten osalta lupaa ydinaineen maahantuontiin. 
Yleiseltä merkitykseltään huomattavan ydin
laitoksen osalta vaaditaan vielä valtioneuvoston 
periaatepäätös, joka ei ehdotuksen systematiikan 
mukaan ole varsinainen lupa. 

Kaikki nämä päätökset ovat erillisiä ja niihin 
sisältyy omia yksilöllisiä piirteitä. Kuitenkin ne 
ovat usein tietyn saman kokonaisuuden osateki
jöitä. Voidaankin sanoa, että ydinlaitoslupa laa
jassa merkityksessä on sellainen ydinenergiala
kiehdotuksen nojalla annettavien eri lupien muo
dostama kokonaisuus, joka on tarpeen energian 
tuottamiseen ydinlaitoksen avulla tai muuhun 
laajamittaiseen tai erityisen merkitykselliseen 
ydinaineilla tai ydiniätteillä tapahtuvaan toimin
taan. 

Jos hanke ehdotuksen mukaan esimerkiksi ra
kentamislupavaiheessa on todettu yhteiskunnan 
kokonaisedun mukaiseksi, on mahdollista, että 
käyttöluvan myöntämistä harkittaessa hankkeen 
ei enää katsota olevan yhteiskunnan kokonais
edun mukainen. Luvanhakijan oikeusturvan ta
kaaminen edellyttäisi kuitenkin, ettei näin mene
tellä, ellei ole ilmennyt jotakin uutta perustetta, 
joka ei aikaisemmin ole ollut tiedossa, ja jonka 
nojalla hankkeen ei enää katsota olevan yhteis
kunnan kokonaisedun mukainen. Kun käyttölu
paa haettaessa tulee voida vielä harkita yksittäis
ten lupaedellytysten lisäksi sitä, onko ydinlaitok
sen käyttäminen yhteiskunnan kokonaisedun ja 
muidenkin ydinenergian käytön yleisten periaat
teiden mukaista, on tarkoituksenmukaista, että 
luvan myöntämisestä päättää sama viranomai
nen, joka on aikanaan myöntänyt rakentamislu
van. 

Ehdotettu lupajärjestelmä on olennaisilta osil
taan samanlainen kuin voimassa oleva järjestel
mä. 

16 §. Edellä selostetuista syistä on katsottu 
perustelluksi ehdottaa, että ydinlaitoksia koske
vat rakentamis- ja käyttämisluvat myöntäisi val
tioneuvosto. Tämä koskisi siis myös muita kuin 
yleiseltä merkitykseltään huomattavia ydinlaitok
sia. Merkitykseltään ydinlaitokseen rinnastetta
vaksi on ehdotuksessa katsottu myös päätöksen 
tekeminen luvan myöntämisestä kaivos- tai rikas
tustoimintaan, jonka tarkoituksena on uraanin 
tai toriumin tuottaminen ja sen vuoksi sellainen 
päätös on sisällytetty valtioneuvoston ratkaisuval
lan piiriin. 

5 438401299C 

Erityistapauksen muodostavat ydinlaitokset, 
jotka rakennetaan kulkuvälineessä käytettäväksi 
tai joita käytetään kulkuvälineessä. Sellaisen 
ydinlaitoksen rakentamiseen ja käyttämiseen 
myöntäisi luvan valtioneuvosto. Kuitenkin on 
jäljempänä 22 §:ssä ehdotettu säädettäväksi, että 
luvan kulkuvälineessä olevan ydinlaitoksen -
esimerkiksi ydinkäyttöisen aluksen - tilapäiseen 
käyttämiseen Suomen alueella antaa kauppa-ja 
teollisuusministeriö. Kun tällaisen ydinlaitoksen 
käyttäminen on 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettua toimintaa, merkitsee 22 §:n 2 mo
mentin säännös siten poikkeusta laissa yleensä 
vahvistettuun viranomaisten päätösvallan jakoon. 

Päätöksen muiden lupien myöntämisestä tekisi 
kauppa- ja teollisuusministeriö, jolle ydinener
gia-alan ylin johto ja valvonta ehdotuksen mu
kaan muutenkin kuuluisi. 

Kun ydinenergialain soveltamisala on ehdotet
tu varsin laajaksi ja siihen sisältyisi myös sellaisia 
toimintoja ja valvonnan kohteita, joiden osalta 
luvan myöntämistä ministeriönkään tasolla ei 
voida pitää aiheellisena, on katsottu tarkoituk
senmukaiseksi ehdottaa uudessa laissa säilytettä
väksi mahdollisuus siirtää asetuksella luvan 
myöntäminen kauppa- ja teollisuusministeriöitä 
valvontaviranomaisena toimivalle säteilyturvakes
kukselle. 

Luvan myöntämistä ei ole tarkoitus siirtää 
säteilyturvakeskukselle, jos lupaa haetaan 2 §:n 1 
momentin 5 kohdassa tarkoitetun yksityisoikeu
dellisen sopimuksen tekemiseen tai yleensä 
2 §:ssä tarkoitettuun vientiin tai tuontiin. Tämä 
on aiheellista sen vuoksi, että nämä ydinaseiden 
leviämisen estämiseen ja erityisesti kahdenvälisiin 
ydinenergia-alan valtiosopimuksiin liittyvät kysy
mykset edellyttävät erityisasiantuntemusta, jota 
säteilyturvakeskuksella ei voida edellyttää olevan. 
Nämä asiat käsitellään nykyisinkin kauppa- ja 
teollisuusministeriössä yhteistyössä ulkoasiainmi
nisteriön kanssa. 

17 §. Luvansaajaa koskevat säännökset ehdote
taan säilytettäväksi pääosin entisenlaisina. Selvyy
den vuoksi ehdotetaan nykyisin voimassaolevaa 
säännöstä täsmennettäväksi niin, että pääsäännön 
mukaan lupa ydinenergian käyttöön voidaan 
myöntää vain Suomen kansalaiselle, suomalaisel
le osakeyhtiölle, kauppayhtiölle, kommandiitti
yhtiölle, taloudelliselle yhdistykselle ja osuuskun
nalle tai säätiölle tahi julkiselle yhteisölle taikka 
Suomen valtiolle, jota yksittäistapauksessa luon
nollisesti edustaa valtion virasto tai laitos. 

Kun ydinaineen tai ydinjätteen kuljetukseen 
vaaditaan eräissä tapauksissa sellaista erityiskalus-
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toa ja -kokemusta, jota on vain eräillä harvoilla 
kansainvälisillä kuljetusyhtiöillä, saattaa käytän
nössä esiintyä tapauksia, joissa lupa on tarkoituk
senmukaisinta myöntää suoraan asianomaiselle 
kuljetuksesta huolehtivalle ulkomaalaiselle yhtei
sölle. Tällaiset kuljetukset tapahtuvat vaarallisten 
aineiden kuljetuksesta voimassa olevien kansain
välisten sopimusten ja muiden määräysten mu
kaisesti. Tämän vuoksi on tämä mahdollisuus 
ehdotettu laissa säilytettäväksi. 

Erityistapauksen kuljetusten osalta muodosta
vat mahdolliset ydinaineiden tai ydinjätteiden 
kuljetukset Suomen alueen kautta. Suomi on 
sitoutunut sallimaan tällaisten kuljetusten kaut
takulun, mikäli ne suoritetaan kansainvälisten 
sopimusten määräysten mukaisesti. Näin ollen 
on perusteltua sallia pääsäännöstä poiketen lupa 
kauttakulkuun myös muille kuin 1 momentissa 
mainituille. Kun kauttakulku koostuu luvanva
raisesta tuonnista ja viennistä, on tarkoituksen
mukaista ratkaista asia luvalla, jossa nämä toi
minnat yhdessä sallitaan, silloin kun siihen aihet
ta on. Mitä edellä on sanottu, on tarkoituksen
mukaisuussyistä ehdotettu ulotettavaksi myös 
uraania tai toriumia sisältävien malmien tai rikas
teiden kauttakuljetukseen. 

Erityistapauksen muodostaa myös 22 §:n 2 
momentissa tarkoitettu ydinkäyttöisen kulkuväli
neen - lähinnä laivan - tilapäinen käyttämi
nen Suomen alueella. Koska sellainen kulkuväli
ne käytännössä ilmeisesti aina olisi ulkomaalaises
sa omistuksessa, on tarpeellista, että lupa voidaan 
tällaisessa tapauksessa myöntää ulkomaalaiselle. 

Suomi on solminut joukon kansainvälisiä sopi
muksia, joissa se on sitoutunut käyttämään ydin
energiaa ainoastaan rauhanomaisiin tarkoituk
siin. Sopimusten mukaan joko Kansainvälisellä 
Atomienergiajärjestöllä tai kahdenvälisten sopi
musten osalta tietyissä tapauksissa myös toisella 
sopimuspuolella on oikeus lähettää henkilöstöä 
tarkkailemaan tämän velvoitteen noudattamista. 
Sopimuksissa annetaan valvonnan suorittajille 
usein oikeus ottaa tarvittaessa näytteitä ja lähet
tää ne tutkittavaksi valitsemaansa paikkaan. Val
vonnan tehokas suorittaminen saattaa myös edel
lyttää ydinaineita sisältävien pienten vertailu
näytteiden tuomista tarkastuspaikalle. Asian 
luonteesta johtuu, että siltä osin kuin sopimuk
seen perustuvaan valvontatehtävään liittyvää 
ydinaineen tai ydinjätteen hallussapitoa, käyttä
mistä, kuljetusta, vientiä tai tuontia ei voitaisi 
lakiehdotuksen nojalla vapauttaa kokonaan lu
vanvaraisuudesta, tulisi lupa näihin toimintoihin 
ehdotuksen mukaisesti voida myöntää myös kan-

sainväliselle järjestölle tai vieraan valtion viran
omaiselle, jonka tehtävänä on suorittaa edellä 
tarkoitetuissa sopimuksissa edellytettyä valvon
taa. 

18 ja 19 §. Kun ydinenergialaissa säänneltä
väksi ehdotetut toiminnot eroavat toisistaan mer
kitykseltään ja sisällöltään hyvinkin huomattavas
ti, on atomienergialain sisältämän varsin yleis
luomoiseksi luonnehdittavan sääntelyn sijasta 
katsottu välttämättömäksi, että ydinlaitoksen ra
kentamista, kuten muitakin luvanvaraisia toimin
toja koskevan luvan myöntämisen edellytykset 
mainittaisiin erikseen siten, että tärkeimmät ja 
keskeisimmät harkintaperusteet ilmenevät 
asianomaisesta säännöksestä. Yleisesti voidaan to
deta, että varsinaisesti ydinlaitoksia koskevien 
lupien - siis rakentamisluvan ja käyttöluvan -
yleisistä periaatteista johdetut harkintaperusteet 
ovat periaatteessa yhteneväisiä. Sen sijaan näiden 
lupien tosiasiallisesta aikajärjestyksestä seuraa toi
saalta se, että rakentamisluvan myöntämistä har
kittaessa harkinnan pohjaksi ei aina vaadita yhtä 
pitkälle meneviä luvan edellytysten sisältöön 
ulottuvia selvityksiä kuin käyttölupaa myönnet
täessä, toisaalta se, että käyttölupaa myönnettäes
sä edellytetään eräiden pelkästään rakentamislu
pavaiheeseen liittyvien edellytysten olemassaolon 
tulleen jo todetuksi ja siirtyvän säteilyturvakes
kuksen tutkittavaksi siten, kuin 20 §:n 2 momen
tin kohdalla selostetaan. Rakentamis- ja käyttölu
pien lupaedellytysten kautta on lupaviranomai
sella myös mahdollisuus seurata ja arvioida hank
keen toteuttamismahdollisuuksia myös muun 
lainsäädännön kannalta ja varmistua siitä, että 
sellaisenkin lainsäädännön edellyttämät vaati
mukset voidaan täyttää. 

Lakiehdotuksen ydinlaitoksia koskevan päätök
senteon systematiikasta seuraa, että ehdotuksen 
19 §:ssä ilmaistaan ne lupaedellytykset, jotka 
kohdistuvat ydinlaitosten rakentamiseen yleensä 
ja 18 §:ssä ne periaatepäätösmenettelyyn liittyvät 
vaatimukset, jotka kohdistuvat ainoastaan yleisel
tä merkitykseltään huomattavien ydinlaitosten 
rakentamiseen. Jälkimmäisten laitosten osalta on 
valtioneuvoston siten 18 §:ssä ehdotetulla tavalla 
ensin todettava, että kysymyksessä olevan ydin
laitoksen rakentaminen on valtioneuvoston aiem
min antamassa periaatepäätöksessä katsottu yh
teiskunnan kokonaisedun mukaiseksi ja että 
eduskunta on tehnyt päätöksensä periaatepäätök
sen kumoamisen ja sen pysyttämisen välillä ja 
päätynyt jälkimmäiseen lopputulokseen. Kun tä
mä on todettu, tulevat harkittaviksi 19 §:ssä 
tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset. Jos 
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kysymyksessä on muu kuin yleiseltä merkityksel
tään huomattava ydinlaitos, ei edellä oleva me
nettely tule kysymykseen, vaan harkinta tapah
tuu pelkästään 19 §:n nojalla. Tämä säännös on 
kirjoitettu niin, c:ttä siinä ensin erikseen lueteltu
jen harkintaperusteiden ohella suunnitellun 
ydinlaitoksen tulee muutoinkin täyttää 5-7 
§:ssä säädetyt ydinenergian käytön yleiset peri
aatteet. Erikseen lueteltujen lupaedellytysten on 
katsottava ilmaisevan vain eräitä lähempiä tarkas
telunäkökulmia, joista yleisten periaatteiden 
täyttymistä voidaan tarkastella. Sen vuoksi on 
selvää, että valtioneuvosto voi erityisesti lueteltu
ja lupaedellytyksiä harkitsemattakaan tulla siihen 
tulokseen, että laitoksen rakentamista ei ole sal
littava joko sen vuoksi, ettei laitos täytä ydinener
gian käytön turvallisuusedellytystä tai siksi, ettei 
riittäviin 7 §:ssä tarkoitettuihin järjestelyihin voi
da päästä tahi sen vuoksi, että laitoksen rakenta
minen ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mu
kaista. 

Rakentamislupaa koskevan 19 §:n luettelossa 
on ensimmäiseksi edellytykseksi asetettu se, että 
ydinlaitosta, sen toimintajärjestelmiä ja osia kos
kevat suunnitelmat ovat turvallisuuden kannalta 
riittävät, ja että työsuojelu ja väestön turvallisuus 
on toiminnan suunnittelussa otettu asianmukai
sesti huomioon. Säännös koskee eräitä keskeisiä 
turvallisuuteen liittyviä näkökohtia. Y dinlaitok
sessa työskentelevät ovat turvallisuuden kannalta 
erityisessä asemassa, koska tavanomaisen laitos
teknologian aiheuttamien vaaratekijöiden lisäksi 
kohdistuu työntekijöihin suurempi säteilyriski 
kuin ympäristöön. Turvallisuuteen liittyvä toinen 
keskeinen osa-alue on luonnollisesti muun väes
tön turvallisuuden takaaminen. Erityisen tärkeätä 
on, että tämä on otettu asianmukaisesti huo
mioon jo rakentamista ja myös siihen liittyvää 
laitoksen tulevaa käyttämistä koskevassa suunnit
telussa. Turvallisuuteen liittyvien lupaedellytys
ten osalta ovat alan erityisviranomaisen - sätei
lyturvakeskuksen - näkökannat keskeisessa ase
massa. 

Rakentamisluvan myöntämistä harkittaessa on 
välttämätöntä, että hakijan suunnitelmat ovat 
täsmentyneet - etenkin periaatepäätöstä koske
vaan hakemukseen verrattuna - huomattavasti 
pidemmälle myös ydinlaitoksen sijoituspaikan 
osalta. Kun on ratkaistava, onko sijoituspaikka 
suunnitellun toiminnan turvallisuuden kannalta 
tarkoituksenmukainen ja onko ympäristönsuojelu 
otettu asianmukaisesti huomioon toiminnan 
suunnittelussa, on selvää, että rakentamislupaha
kemuksesta tulee tarkoin selvitä, mihin laitos 

tultaisiin rakentamaan. Sijoituspaikkaan liitty
vien turvallisuusnäkökohtien ja ympäristönsuoje
lullisten näkökohtien harkintaa varten tulee val
tioneuvoston saada selvitystä edellisten osalta 
lähinnä säteilyturvakeskuksesta sekä valmiusjär
jestelyistä ja pelastuspalvelusta vastaaviha sisä
asiainministeriön hallinnonalan viranomaisilta. 
Ympäristönsuojelunäkökohtien osalta on luon
nollista, että harkinta nojautuu paitsi ympäristö
ministeriön myös esimerkiksi vesiviranomaisten, 
valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ja mahdol
lisesti myös merentutkimuslaitoksen sekä ilmatie
teen laitoksen kannanottoihin. 

Ehdotettuihin luvan myöntämisen edellytyk
siin kuuluu myös se, että turvajärjestelyt on 
suunnittelussa otettu asianmukaisesti huomioon. 
Viranomaislausuntoihin nojautuen on tällöin voi
tava todeta, että suunnitellut rakenneratkaisut ja 
koko laitoskokonaisuus mukautuvat niihin turva
järjestelyihin, jotka viranomaiset katsovat riittä
viksi. 

Lupaa ydinlaitoksen rakentamiseen ei myös
kään voida myöntää, ellei hakija omista laitos
aluetta tai muutoin hallitse sitä sellaisella pysy
vyydellä, että laitos voidaan sinne rakentaa ja sitä 
voidaan siellä esteettä käyttää. Samoin on tar
peen vakuuttua siitä, että laitospaikalla suoritet
tava ydinjätehuolto voidaan suorittaa. Samoista 
syistä on tarpeellista edellyttää, että suunniteltu 
toiminta on sopeutettu maankäytön suunnitte
luun siten, että ydinlaitoksen rakentamista varten 
on varattu alue rakennuslain mukaisessa asema
tai rakennuskaavassa. Tämä merkitsee sen totea
mista, ettei yksityiskohtainen kaava aseta estettä 
ydinlaitoksen rakentamiselle ja käyttämiselle. 

Ydinjätehuollon osalta on luvan myöntämisen 
edellytykseksi asetettu se, että hakijan käytettä
vissä olevat menetelmät ydinjätehuollon järjestä
miseksi ovat riittävät ja asianmukaiset. Säännök
sen tarkoituksena on se, että rakentamisluvan 
hakijan on esitettävä suunnitelma tai vaihtoeh
toisia suunnitelmia, joita noudattaen ydinjätteet, 
joihin luetaan myös itse aikanaan käytöstä pois
tettava ydinlaitos, saatetaan turvalliseen oloti
laan. Tämä saattaa edellä tarkoitettujen suunni
telmien valossa tapahtua eri tavalla erilaatuisten 
ydinjätteiden osalta ja vaarallisimpien ydinjättei
den - esimerkiksi käytetyn ydinpolttoaineen -
osalta joko suoritetun jälleenkäsittelyn jälkeen 
jätteiden loppusijoituksena tai jälleenkäsittele
mättä niinsanotun suoran loppusijoituksen avul
la. Vielä voi kysymykseen tulla se, että ulkomail
la tapahtuvan jälleenkäsittelyn yhteydessä erotet
tavat ydinjätteet sijoitetaan lopullisesti Suomeen, 
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todennäköisesti kallioperään tai että nekin jäävät 
ulkomaille. Perustuipa suunnitelma mihin ta
hansa vaihtoehtoon tai useampaan niistä, on 
luvanhakijan osoitettava, että sillä on käytettävis
sään suunnitelmansa toteuttamiseksi tarvittavat 
teknologiset menetelmät. Tämä ei tarkoita sitä, 
että tällaisten menetelmien käyttöönottamiseksi 
tarpeelliset laitteet ja mahdollisesti tarvittavat 
oikeudet menetelmien käyttämiseen on jo han
kittu hakijan haltuun tai että esitetään myös tätä 
koskeva rakennussuunnitelma, vaan sitä, että 
tarpeen mukaan tarvittavaa teknologiaa ja lait
teistoja on saatavissa. 

Riittävien ja asianmukaisten ydinpolttoaine
huollon järjestämistä koskevien suunnitelmien 
olemassaolo voidaan myös kytkeä ydinlaitosta tai 
ydinpolttoainehuoltoa koskeviin toimitusneuvot
teluihin. Tämä saattaa siten vaikuttaa myös sii
hen, että sellaiset ydinlaitostoimittajat, jotka voi
vat toimittaa myös polttoainepalveluja, pyrkisivät 
nykyistä enemmän osallistumaan myös toimitta
miensa laitosten polttoaine- ja ydinjätehuoltoon. 
Vailla merkitystä ei yhteiskunnan kokonaisetua 
harkittaessa ole myöskään se, että voidaan osoit
taa laitoksen käytön edellyttämää polttoainetta 
olevan saatavilla luotettavin ja tarkoituksenmu
kaisin järjestelyin. 

Ehdotettu 7 kohta edellyttää eräiden valvonta
oikeuksien takaamista säteilyturvakeskukselle. 
Ydinlaitoksen turvallisuus edellyttää, että on voi
tava varmistautua siitä, että laitoksen rakenteet ja 
osat sekä siinä käytettävä polttoaine valmistetaan 
niin, että kokonaisuudesta tulee turvallisuusvaa
timukset täyttävä. Tämän vuoksi olisi hakijan jo 
rakentamislupahakemuksessaan selvitettävä luvan 
myöntävälle viranomaiselle ne järjestelyt, jotka se 
on tehnyt, jotta säteilyturvakeskus voisi tutkia, 
valmistetaanko ydinpolttoaine tai ydinlaitoksen 
osiksi tarkoitetut rakenteet tai laitteet säteilytur
vakeskuksen hyväksymällä tavalla. Sellaiset järjes
telyt voivat tarkoittaa sekä valmistukseen liitty
vien asiakirjojen toimittamista säteilyturvakes
kuksen tutkittavaksi että sopimuksen tekemistä 
polttoaineen tai ydinlaitokseen tarkoitetun lait
teen tai rakenteen valmistajan kanssa siitä, että 
säteilyturvakeskus saa ainenäytteitä, voi suorittaa 
mittauksia ja ehkä tarkkailla valmistusprosessia 
valmistuslaitoksessa. Tällainen kotimaassa tapah
tuva valvonta tapahtuu erityisen valvontaoikeuk
sia koskevan säännöksen nojalla (63 §). Säännök
sen tarkoituksena oleva laadunvalvonta tulisi 
ulottaa myös ulkomailla tapahtuvaan valmistuk
seen. Se on tehtävissä niin, että hakija järjestää 

asian sopimuskumppaninaan olevan valmistuslai
toksen kanssa. 

Käytännössä valmistuksen tarkkailu voidaan 
toteuttaa joko niin, että säteilyturvakeskus itse 
suorittaa sitä, tai niin, että se uskotaan ulkopuo
lisen organisaation tehtäväksi. Säteilyturvakeskus 
hyväksyy kulloinkin sovellettavan järjestelyn riit
tävyyden. Pääsääntönä tulee olla, että keskukselle 
järjestetään mahdollisuus omakohtaiseen valmis
tuksen tarkkailuun niin kotimaisilla kuin ulko
maisillakin valmistuslaitoksilla aina kun keskus 
sitä edellyttää. Mikäli kuitenkin jollakin ulko
maisella valmistuslaitoksella esimerkiksi lainsää
däntöön pohjautuva este ei sitä salli, täytyy 
yksittäistapauksessa voida soveltaa muunlaista 
ratkaisua ja turvautua silloin esimerkiksi riittä
väksi hyväksyttyihin, kysymyksessä olevassa maas
sa tarjolla oleviin valmistuksen tarkkailupalvelui
hin. 

Atomienergialaissa olevan sääntelyn kaltaisesti 
on 8 kohdassa ehdotettu säilytettäväksi edellytys, 
jonka mukaan hakijalla tulee olla käytettävänään 
tarpeellinen asiantuntemus. Tämän vuoksi haki
jan on selvitettävä, minkälaista asiantuntemusta 
sillä on. Tämä voi tapahtua esimerkiksi viittaa
malla mahdolliseen aikaisempaan alan toimin
taan tai kokemukseen, asiantuntijayhteistyöhön, 
suoritettuihin tutkimuksiin sekä rakennushank
keen toteutusorganisaatioon. 

Atomienergialakiin verrattuna uutta vaatimus
ta merkitsee ehdotettu edellytys siitä, että haki
jalla on riittävät taloudelliset mahdollisuudet 
hankkeensa toteuttamiseen ja toiminnan harjoit
tamiseen. Tätä on yhteiskunnan kannalta pidet
tävä tärkeänä sen vuoksi, että ydinlaitostoiminta 
vaatii huomattavia investointeja ja laitoksenhalti
jan kyky huolehtia turvallisuusvaatimusten nou
dattamisesta saattaa taloudellisten vaikeuksien 
vuoksi joutua uhanalaiseksi. Varsin todennäköis
tä on, että hakija joutuu lainoitusta järjestäessään 
ainakin jossakin muodossa turvautumaan valtio
vallan myötävaikutukseen. Edellä mainituista 
syistä on tärkeätä jo rakentamislupavaiheessa voi
da vakuuttautua siitä, että hakija on kykenevä 
viemään hankkeen loppuun saakka niiden yleis
ten periaatteiden ja muiden vaaatimusten mukai
sesti, jotka lakiin on ehdotettu otettavaksi. 

Kun ne asian ratkaisun kannalta merkitykselli
set seikat, jotka liittyvät hakijaan ja tämän omi
naisuuksiin, voivat olla myös muita kuin hakijan 
asiantuntemukseen ja taloudelliseen asemaan liit
tyviä, on pykälään ehdotettu otettavaksi edelly
tys, jonka mukaan hakijalla on muutoinkin olta
va edellytykset harjoittaa toimintaa turvallisesti ja 
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Suomen kansainvälisten sopimusvelvoitteiden 
mukaisesti. 

20 §. Voimassa olevan lain tapaan edellytettäi
siin ehdotuksen mukaan, ettei ydinlaitosta voida 
ottaa käyttöön ennen kuin rakentamisluvan lisäk
si on myönnetty käyttölupa. Lisäksi edellytetään 
jäljempänä selostettujen tarkastustoimenpiteiden 
suorittamista. 

Käyttöluvan myöntämisen edellytykseksi on 
asetettu samoin kuin rakentamisluvankin osalta, 
että ydinlaitos ja sen käyttäminen täyttää ydin
energian käytön yleiset periaatteet ja erityisesti 
käsillä olevan pykälän 1 momentin 1-4 kohdas
sa asetetut yksityiskohtaiset edellytykset. Näiden 
edellytysten tulee olla pääosin jo rakennusluvan 
myöntämisen edellytykseksi asetettuina ollut har
kittavina, tosin rakentamisluvan käsittelyn ajan
kohdan vuoksi yleisemmällä tasolla kuin mistä 
nyt on kysymys. Vaatimuksen siitä, että hakijalla 
on käytettävänään tarpeellinen asiantuntemus, 
on käyttöluvan myöntämistä harkittaessa oltava 
täsmentynyt sillä tavalla, että erityisesti ydin
laitoksen käyttöhenkilökunnan kelpoisuuden ja 
laitoksen käyttöorganisaation on oltava asianmu
kaisia. Näissä suhteissa keskeiseksi noussee käy
tännössä säteilyturvakeskuksen arvio edellä sano
tuista tekijöistä. Säteilyturvakeskus, jonka tehtä
vänä jo nykyisinkin on ydinlaitosten käyttöhenki
lökunnan kelpoisuuden ja laitosten käyttöorgani
saatioiden kelpoisuuden tutkiminen, voisi asettaa 
laitoshenkilökuntaa koskevia kelpoisuusehtoja ja 
tutkia niiden täyttämistä esimerkiksi järjestämällä 
tutkintotilaisuuksia (79 §). Käsillä oleva edellytys 
on itse asiassa yksi turvallisuussäännöksen joh
dannaisista, joten asianmukaisuuden sisältö mää
räytyy lähinnä turvallisuuden vaatimuksista läh
tien. 

Samalla tavoin kuin atomienergialainsäädän
nössä on säädetty, ei yksin käyttöluvan myöntä
minen vielä välittömästi oikeuta luvanhaltijaa 
laitoksen käyttämiseen. Tämä ilmenee ehdotetus
ta 2 momentista, johon on koottu eräitä sellaisia 
lain yleisten periaatteiden toteutumisen kannalta 
keskeisiä vaatimuksia, joiden olemassaolon totea
minen on tarkoituksenmukaista ajoittaa tapahtu
vaksi vielä käyttöluvan myöntämisen jälkeen en
nen laitoksen käyttöönottoa. Kysymys on siten 
säteilyturvakeskuksen ja kauppa- ja teollisuusmi
nisteriön suorittamasta atomienergia-asetuksessa 
pakolliseksi säädettyä katsastusta vastaavasta toi
menpiteestä, jossa huomiota kiinnitetään sään
nöksessä luetelmihin asioihin. Viittaus ydin
laitoksen haltijan vahingonkorvausvastuuseen tar
koittaa sen seikan toteamista, että ydinlaitoksen 

haltijan atomivastuulaissa (484/72) säännelty 
vahingonkorvausvastuu mahdollisen ydinonnet
tomuuden kolmannelle henkilölle aiheuttamista 
vahingoista on atomivastuulaissa säädetyllä taval
la katettu vakuutuksella tai muulla taloudellisella 
takuulla. Tällä vakuutuksella tai takuulla korva
taan kolmannelle ne vahingot, jotka atomivas
tuulaissa tarkoitettu ydinenergian käytössä aiheu
tunut onnettomuus saattaa tälle aiheuttaa. Ato
mivastuulaissa säädetty vastuu perustuu OECD:n 
piirissä solmittuun Pariisin yleissopimukseen va
hingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla (SopS 
20/72). Tätä sopimusta täydentää vielä niin sa
nottu Brysselin lisäyleissopimus (SopS 4/ 77). 
Suomi on näissä sopimuksissa sitoutunut lainsää
dännössään velvoittamaan siinä tarkoitetun toi
minnan harjoittajan ylläpitämään edellä tarkoite
tut vastuun toteuttamiseksi tarvittavat järjestelyt. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävänä on 
lisäksi todeta, että varautuminen ydinjätehuollon 
kustannuksiin on käyttöönottovaiheessa järjestet
ty jäljempänä (7 luku) selostetulla tavalla. 

Säteilyturvakeskuksen osalta on säännöksen 
pääpaino siinä, että sen on voitava kaikkien 
yksityiskohtien osalta todeta ydinlaitoksen raken
tamisessa noudatetun rakentamisluvan määräyk
siä. Turva- ja valmiusjärjestelyjen on tässä vai
heessa jo oltava kehittyneitä suunnitelmista sel
laisiksi tosiasiallisiksi toimenpiteiksi, joita laitok
sen käyttöönotto edellyttää. 

21 §. Pykälässä säädetään ydinenergian käytön 
edellytyksistä, jos kysymys ei ole ydinlaitoksen 
rakentamisesta tai käyttämisestä. Luettelo on jon
kin verran laajempi kuin se, mikä voidaan johtaa 
nykyisestä laista. Luettelon lähtökohdat ovat ol
leet samat kuin ydinlaitoslupienkin kohdalla, 
mutta luvanvaraisten toimintojen moninaisuu
desta ja usein vähäisehköstä merkityksestä joh
tuen edellytykset ovat yleisiä periaatteita lukuun
ottamatta esitetty huomattavasti yleisluontoisem
pina. Samasta syystä voi luettelossa mainittu 
edellytys tulla kysymykseen vain, milloin toimin
ta sitä edellyttää. 

Mitä tulee kulloinkin kysymyksessä olevan toi
minnan yhteiskunnan kokonaisedun mukaisuutta 
koskevaan harkintaan, on huomattava, että sään
nöksessä tarkoitettujen luvanvaraisten toiminto
jen kohdalla saa harkinta yhteiskunnan kokonais
edun eri osatekijöiden kohdalla erilaisen paino
tuksen riippuen toiminnan laadusta. Toiminnan 
laadusta voi myös seurata, että turvallisuuskysy
myksillä, turva- ja valmiusjärjestelyillä sekä pelas
tuspalvelujärjestelyillä on toiminnan kannalta 
toisinaan vain nimellinen merkitys. 
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Vaatimus tarpeellisesta asiantuntemuksesta on 
säilytetty entisellään, mutta uusi vaatimus on se, 
että toimintaa hoitavalta organisaatioita ja henki
lökunnalta edellytetään asianmukaista kelpoi
suutta. Uutta on myös se, että hakijalta edellyte
tään taloudellisia mahdollisuuksia sekä muitakin 
hakijan omaan asemaan liittyviä edellytyksiä toi
minnan harjoittamiseen. Selvää on, että edelly
tettävän asiantuntemuksen laatu ja muut hakijal
ta vaadittavat edellytykset tulevat suuresti riippu
maan siitä, millaiseen toimintaan lupaa haetaan. 

Keskeisiä ydinteknisiä tarvikkeita, tietoaineis
toa ja sopimuksia koskevat toiminnat ovat yleen
sä sellaisia, ettei niillä sinänsä ole merkitystä 
ydinenergian käytön turvallisuuden kannalta eikä 
niiden seurauksena synny ydinjätettä. 

Muihin kuin ydinlaitoslupiin sisältyvät muun 
muassa kaikki vientiä ja tuontia koskevat luvat. 
Luettelon 6 kohdan lopussa oleva viittaus Suo
men kansainvälisiin sopimusvelvoitteisiin saattaa 
näiden lupien kohdalla olla erityisen merkityksel
linen, rajoittavathan sekä ydinsulkusopimus että 
ydinenergia-alan kahdenväliset sopimukset niin 
ydinaineiden kuin eräiden ydinteknisten laittei
den ja komponenttien sekä tietoaineistonkin 
maasta vientiä ja toisaalta maahantuonnin jäl
keistä käyttöä. Viimeksi mainittu toiminta jou
tuu pykälän 2 momentin vuoksi vielä luvan 
myöntämisen jälkeen säteilyturvakeskuksen tut
kittavaksi muun muassa sen toteamiseksi, että 
ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellinen 
valvonta on asianmukaisesti järjestetty. 

Samalla tavoin kuin ydinlaitoksen käyttämistä 
koskevassa 20 §:ssä on ehdotettu säädettäväksi, 
olisi tässä pykälässä tarkoitetun toiminnan aloit
tamisen edellytyksenä myös se, että toiminnan 
harjoittajan vahingonkorvausvastuu ydinvahin
goista on katettu vakuutuksella tai muulla talou
dellisella takuulla, silloin kun se on säädetty tai 
määrätty tehtäväksi. 

Vaikkakin kaikkia erilaatuisia toimintoja kos
kevat luvan edellytykset on ehdotettu annetta
vaksi yhdessä luettelossa, jouduttaneen lain täy
täntöönpanemiseksi annettavassa asetuksessa ku
takin erityyppistä toimintaa koskevia luvan edel
lytyksiä tarkentamaan. 

Silloin kun pykälässä tarkoitettu toiminta on 
uraanin tai toriumin tuottamiseen tähtäävää kai
vos- tai rikastustoimintaa, on ilmeistä, että pykä
län 1 momentin 1 ja 3-5 kohdassa edellytetyt 
toimenpiteet ja järjestelyt jäävät luontevimmin 
toteutettaviksi luvan myöntämisen jälkeen, mah
dollisesti vasta juuri ennen toiminnan aloittamis
ta. Tämän vuoksi on pykälän kolmannessa mo-

mentissa ehdotettu säädettäväksi, että lupaedel
lytykset täyttyvät, jos hakija esittää riittävät suun
nitelmat näiltä osin. Tämän lisäksi on luvan 
myöntäjän voitava todeta kaivospaikan tai rikas
mslaitoksen turvallisuusjärjestelyt tarkoituksen
mukaisiksi. Säteilyturvakeskuksen tehtäväksi jää 
pykälän toisessa momentissa tarkoitetun käyt
töönottotarkastuksen lisäksi valvoa, ettei kaivos
tai rikastustoimintaa aloiteta ennen kuin toimin
ta esitettyjen suunnitelmien lisäksi täyttää 1 ja 
3-5 kohdassa säädetyt edellytykset. 

22 §. Kuten edellä (2 §) on todettu, ei ehdo
tettu ydinlaitoksen määritelmä tee eroa sen suh
teen, onko ydinlaitos kiinteä vai liikuteltava. 
Tämä merkitsee sitä, että kaikkiin liikuteltaviin
kin ydinlaitoksiin, olkoonpa kysymys ydinkäyt
töisestä kulkuvälineestä tai muutoin liikuteltaval
le alustalle rakennetusta ydinlaitoksesta, sovelle
taan ydinlaitoksia koskevia lain säännöksiä. Kun 
liikuteltaviin ydinlaitoksiin ei niiden erityisluon
teen vuoksi voida sellaisenaan soveltaa kaikkia 
niitä lupaedellytyksiä, jotka on 19 §:ssä ehdotet
tu lakiin sisällytettäväksi, on tässä pykälässä sel
vyyden vuoksi ehdotettu 19 §:n 1-10 kohdassa 
tarkoitettujen säännösten soveltamista vain niiltä 
osin kuin toiminta sitä edellyttää. Käytännössä 
soveltamatta jäisivät lähinnä ne lupaedellytykset, 
jotka liittyvät ydinlaitoksen alueeseen ja alueen 
maankäytön suunnitteluun. Tämä ei tietenkään 
estä luvassa määrittelemästä sitä, missä sellaista 
ydinlaitosta saadaan käyttää. 

Ydinlaitoksen rakentamisluvan ja käyttöluvan 
myöntämistä koskevat säännökset tulisivat sovel
lettavaksi ainakin sellaiseen liikuteitavaan ydin
laitokseen, joka Suomessa rakennetaan täällä käy
tettäväksi. 

Kun kysymykseen saattaa tulla esimerkiksi 
myös jossakin toisessa valtiossa rekisteröidyn 
ydinkäyttöisen kulkuvälineen - lähinnä laivan 
- tilapäinen liikkuminen Suomen alueella, on 
ollut tarpeellista sisällyttää lakiehdotukseen eri
tyinen tätä koskeva säännös, jotta tällaisenkin 
ydinenergian käytön kuuluminen lain soveltami
salan piiriin tulisi selväksi ja toisaalta siitä syystä, 
ettei sellaiseen tapaukseen ole tarpeen ilman 
muuta soveltaa ydinlaitoksen käyttämistä koske
via säännöksiä. Tämän vuoksi ehdotetaan laissa 
säädettäväksi, että lakia sovelletaan tässä tapauk
sessa niin kuin muuhun ydinenergian käyttöön, 
mistä seuraa, että esimerkiksi lupaedellytykset 
määräytyvät 21 §:n mukaisesti. Ydinlaitoksen 
käyttölupaa koskevista säännöksistä poiketen 
myöntäisi luvan kulkuvälineessä tai sen voiman
lähteenä käytettävän ydinlaitoksen tilapäiseen 
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käyttämiseen Suomen alueella kauppa- ja teolli
suusministeriö. 

23 §. Hallintomenettelylain nojalla on viran
omaisen huolehdittava asian kaikinpuolisesta sel
vittämisestä, mihin kuuluu myös selvitysten 
hankkiminen, paitsi asianosaiselta myös esimer
kiksi muilta viranomaisilta. Kun lakiehdotuksen 
piiriin kuuluvat luvanvaraiset toiminnat ovat val
taosin sellaisia, joissa tavalla tai toisella on keskei
senä kysymys toiminnan turvallisuudesta, ehdo
tetaan edellä mainitun periaatteen toteuttami
seksi ja säteilyturvakeskuksen keskeisen merkityk
sen korostamiseksi valvontaviranomaisena laissa 
säädettäväksi, että lupahakemuksesta on kuultava 
säteilyturvakeskusta. Ydinenergian käytön ja ym
päristönsuojelun vaatimusten läheisestä yhteydes
tä johtuu velvollisuus pyytää ympäristöministe
riön lausunto. 

Niissä tapauksissa, joissa toiminta, johon lupaa 
haetaan, tarkoittaa 2 §:ssä tarkoitettujen valvon
nan kohteiden vientiä, sopimuksen tekemistä 
ulkomaalaisen kanssa tai liikuteltavan ydinlaitok
sen tilapäistä käyttämistä täällä, olisi kuultava 
ulkoasiainministeriötä. Näissä tapauksissa ovat 
olennaisia lähinnä kansainväliseen oikeuteen ja 
ydinaseiden leviämisen estämiseen liittyvät sei
kat. 

Viranomaisen, lakiehdotuksen systematiikasta 
johtuen lähinnä kauppa- ja teollisuusministeriön 
ja säteilyturvakeskuksen selvittämisvelvollisuudes
ta seuraa, että useissa tapauksissa on lausuntoja 
hankittava useilta eri viranomaisilta. Lausunnon
antajina voivat siten tulla kysymykseen paitsi 
ministeriöt myös useat keskusvirastot, tutkimus
laitokset, lääninhallitukset, kunnat ja paikallisvi
ranomaiset. Välttämätöntä saattaa myös olla kan
salaisjärjestöjen tai muiden kansalaisten muodos
tamien intressipiirien kuuleminen. 

Pykälän toinen momentti merkitsee ydinener
gia-alan kaivos- ja rikastustoiminnan rinnastamis
ta yleiseltä merkitykseltään huomattaviin ydin
laitoksiin yleisen kuulemisen osalta. Tämä johtuu 
sellaisen kaivoksen tai laitoksen merkityksestä 
asianomaiselle paikkakunnalle. 

24 §. Nykyisin voimassaolevan lain mukaan on 
lupa myönnettävä pysyvänä ja määräaikaisena 
vain luvassa erikseen määritellyistä syistä. 

Kun ydinenergian käyttö eri muodoissaan on 
ydinlaitoksen rakentamista lukuunottamatta aina 
tekniseltä tai taloudelliselta kannalta joko lyhy
enä ajanjaksona tapahtuvaa kertaluonteista tai 
määrättyyn laitokseen ja sen tekniseen tai talou
delliseen käyttöaikaan sidottua, ehdotetaan sää
dettäväksi, että lupa myönnetään tällaisissa ta-

pauksissa määräaikaisena ja että maaraaJan pi
tuutta harkittaessa on otettava huomioon erityi
sesti turvallisuuden varmistaminen ja toiminnan 
arvioitu kesto. Esimerkiksi ydinlaitoksen käyttä
misen osalta säännös merkitsisi käytännössä sitä, 
että määräajan pituudeksi määrätään ydinlaitok
sen arvioitu käyttöikä, jolleivät ydinlaitoksen tur
vallisuuden varmistamiseen liittyvät seikat muuta 
vaadi. Määräaikaisuudella ja mahdollisuudella 
määrätä, että lupa lakkaa olemasta voimassa, 
jollei toimintaa aloiteta määräajassa luvan myön
tämisestä lukien, saavutetaan myös se, ettei ydin
laitoksen rakentamista tai lyhytaikaista kertaluon
teista toimintaa, esimerkiksi ydinaineiden tuon
tia tai vientiä harjoiteta huomattavasti luvan 
myöntämisen jälkeen aivan toisenlaisissa olosuh
teissa. 

2 5 §. Lakiehdotuksen yhtenä tavoitteena on 
ollut saada lupapäätökset nykyistä yksinkertai
semmiksi ja luopua valtaosin lupaehtoihin nojau
tuvasta ydinenergian käytön sääntelystä. Tämä 
tapahtuisi antamalla mahdollisimman kattavat 
aineelliset määräykset laissa ja sen nojalla annet
tavissa säännöksissä. Lakiehdotuksen nojalla on
kin tarkoitus antaa ydinenergian käytön turvalli
suutta, turva- ja valmiusjärjestelyjä sekä pelastus
palvelujärjestelyjä koskevia yleisiä määräyksiä. 
Nämä määräykset olisivat voimassa pysyvästi, 
jolloin lupaehdoissa olisi tarpeen antaa vain niitä 
täydentäviä, kulloinkin kysymyksessä olevaa 
ydinenergian käyttöä koskevia erityisiä ehtoja ja 
niitäkin vain siltä osin kuin säteilyturvakeskuksen 
antamat määräykset eivät riittävästi kysymystä 
sääntele. Tällä tavoin olisivat tärkeimmät mää
räykset jo etukäteen luvanhakijan tiedossa, eikä 
vasta luvan myöntämisen yhteydessä, millä voi 
olla merkitystä myös yksittäisten hankkeiden to
teuttamisen kannalta. Siltä osin kuin edellä mai
nittuja määräyksiä ei ole annettu, on tarvittavat 
ehdot ehdotuksen mukaan sisällytettävä lupaan, 
jollei ole tarkoituksenmukaisempaa antaa niitä
kin joitain osin myöhemmin suoraan yksittäiseen 
luvanhaltijaan kohdistuvana viranomaisen mää
räyksenä. Kysymykseen saattavat näin ollen tulla 
ydinenergian käytön yleisten periaatteiden to
teuttamiseksi tarpeelliset ehdot, erityisesti Suo
men kansainvälisten ydinenergia-alan sopimusten 
velvoitteiden täyttämiseksi ja ydinaseiden levi
ämisen estämiseksi tarpeelliset ehdot. 

Lakiehdotuksen kannalta on lupaehdoista ero
tettava luvan myöntämisen edellytykset, joilla 
tarkoitetaan tiettyjä asiantiloja, joiden on oltava 
olemassa, jotta lupa voitaisiin myöntää. Käytän
nössä saattavat edellytykset ja ehdot kuitenkin 
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kietoutua toisiinsa siten, että edellytyksen jatku
vasta olemassaolosta tehdään ehto lupapäätök
seen. Erotukseksi edellytyksistä tarkoitetaan tässä 
lupaehdolla itse lupapäätökseen sisältyviä ehtoja 
ja määräyksiä. 

Pykälä sisältää sen, että mahdollisuus lupaeh
tojen muuttamiseen säilytettäisiin ja lupaehtojen 
muuttamisperusteita jossakin määrin väljennet
täisiin. Ehdotettu säännös antaisi siten mahdolli
suuden lupaehtojen muuttamiseen, milloin ydin
energian käytön yleisten periaatteiden ja luvan 
myöntämisen edellytysten ylläpitäminen sitä 
edellyttää. Niiden ylläpitämisen kannalta keskei
sinä seikkoina on säännöksessä erityisesti mainit
tu nyt myös ydinjätehuollon varmistaminen, 
turva- ja valmiusjärjestelyt ja ydinaseiden levi
ämisen estäminen. Luettelo ei ole tarkoitettu 
tyhjentäväksi lähinnä yhteiskunnan kokonaisetua 
koskevan yleisen periaatteen laaja-alaisen sisällön 
vuoksi. 

Luvanhaltijan oikeusturvan kannalta on olen
naista, että lupaehtoja muutetaan vain silloin, 
kun siihen on painavia perusteita. Yhteiskunnan 
elintärkeät edut saattavat kuitenkin tehdä sen 
joissakin tapauksissa välttämättömäksi. 

Se, että 3 momentissa ehdotetaan atomiener
gialain tapaan säädettäväksi siitä, että menettely 
lupaehtoja muutettaessa on soveltuvin osin sa
manlainen kuin lupaa myönnettäessä, merkitsee 
sitä, että viranomaisten kuuleminen on suoritet
tava siitä ehdotetulla tavalla (23 §). 

Lakiehdotuksen systematiikasta on se luonnol
linen seuraus, että lupaehtojen muuttamisesta 
päättää se viranomainen, joka on myöntänyt 
luvan, jonka ehtojen muuttamisesta on kysymys. 

26 §. Nykyisin on luvan peruuttaminen hallin
toviranomaisen päätöksellä käytännöllisesti kat
soen tärkein hallinnollisten lupien lakkaamis
muoto ja luvan peruuttaminen sen kautta, että 
tuomioistuimen ratkaisulla lupa tuomitaan me
netetyksi, on jäänyt selvästi taka-alalle. Kun 
luvan myöntäminen on luonteeltaan hallintoasia, 
tulisi lupa myös voida peruuttaa hallinnollisessa 
järjestyksessä, kunhan vain oikeusturvanäkökoh
dat otetaan riittävästi huomioon. Hallintolain
käyttöjärjestelmämme antaakin tähän hyvät mah
dollisuudet. Tässä yhteydessä voidaan todeta, 
että muidenkin maiden vastaavissa säädöksissä on 
pääsäännöksi yleensä omaksuttu hallintoviran
omaisen päätöksellä tapahtuva luvan peruuttami
nen. 

Lupa olisi ehdotuksen mukaan peruutettava, 
jos jo luvan myöntämisen edellytykseksi säädetty
jen yleisten periaatteiden toteutuminen olennai-

sella tavalla vaarantuu. Luvanhaltijan toiminta 
tai olosuhteissa tapahtunut muutos, joka on 
aiheuttanut sen, että yleisten periaatteiden toteu
tuminen olennaisella tavalla vaarantuu, saattaa 
olla monenlainen. Keskeisimmät tapaukset on 
harkintaohjeen luontaisesti otettu 1 momentissa 
olevaan luetteloon, joka ei siis ole tyhjentävä. 

Tärkeimmät ydinenergian käyttöä koskevat 
määräykset annetaan viranomaisen määräyksinä 
ja täydentäviltä osin lupaehtoina. Jos luvanhaltija 
ei alistu näiden määräysten ja ehtojen noudatta
miseen, on lakiehdotuksen tarkoitus huomioon
ottaen perusteltua peruuttaa lupa, jos seuraukse
na on jonkin ydinenergian käytön yleisen periaat
teen toteutumisen vaarantuminen. Ehdotetun 2 
momentin mukaan luvan peruuttaminen edellyt
tää nyt puheenaolevassa ja muissakin peruutta
mistapauksissa aina sitä, että luvanhaltijalle vara
taan tilaisuus kohtuullisessa ajassa korjata puute 
tai virhe, joka sen toiminnassa on havaittu, 
mikäli se on luvanhaltijan toimin korjattavissa. 

Yhteiskunnan kokonaisedun toteuttaminen 
edellyttää eräissä tapauksissa myös jäljempänä 
tarkoitettujen taloudellisluonteisten toimenpitei
den suorittamista, minkä vuoksi niitä koskevien 
laiminlyöntien seuraukseksi on ehdotettu asetet
tavaksi viime kädessä luvan peruuttaminen. La
kiehdotuksen 7 luvussa tarkemmin selostetun 
varautumisvelvollisuuden laiminlyöminen voisi 
siten toisaalta johtaa ydinjätehuollon hoitamisen 
kannalta ehdotuksen 31 §:ssä tarkoitettuihin toi
menpiteisiin ja toisaalta toimintaa koskevan lu
van peruuttamiseen. Tämä on luonnollinen seu
raus myös siitä hakijan taloudellisia edellytyksiä 
koskevasta luvan myöntämisen edellytyksestä, jo
ka on ehdotettu sisällytettäväksi 19-21 §:ään ja 
toisaalta niin sanotusta aiheuttamisperiaatteesta, 
jonka ilmaus ehdotuksen 9 §:n 3 momentin 
säännös on. Säännöksessä oleva viittaus atomivas
tuulakiin merkitsee sitä, että lupa saatetaan jou
tua peruuttamaan, jos luvanhaltija laiminlyö sa
notussa laissa asetetun velvollisuuden ottaa ja 
pitää yllä vakuutus tai muu taloudellinen takuu. 
Tämän velvollisuuden vastainen asiantila on 
luonnollisesti katsottava myös yhteiskunnan ko
konaisedun vastaiseksi. 

Kun lupa on hakijakohtainen, ei ole ajatelta
vissa, että se, joka seuraannan perusteella saisi 
luvanhaltijalla olleet oikeudet, voisi ilman muuta 
harjoittaa luvassa tarkoitettua toimintaa. Sellai
sessa tapauksessa tulisi lupaviranomaisen peruut
taa lupa ja erikseen hakemuksen perusteella har
kita, onko käytännössä esille tuleva uusi henkilö 
tai yhteisö sellainen, jolle lupa olisi tämän hake-
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muksesta myönnettävä. Tämän vuoksi ehdote
taan säädettäväksi, että lupa on peruutettava 
luvanhaltijan kuoltua, menetettyä oikeuskelpoi
suutensa, purkauduttua tai lopetettua muuten 
toimintansa, ja jos seurauksena siitä on yleisten 
periaatteiden toteutumisen vaarantuminen olen
naisella tavalla. 

Kun peruuttamistapauksessa on kysymys luvan 
myöntämisen edellytyksenä olleen asiantilan 
muuttumisesta, on luonnollista että asian ratkai
see sama viranomainen joka on todennut lupa
edellytysten olemassaolon lupaa myönnettäessä. 
Säännöksessä ehdotetaan lisäksi, että menettely 
on soveltuvin osin samanlainen kuin lupaa 
myönnettäessä. 

27 §. Ydinlaitoshankkeen toteuttaminen ai
heuttaa huomattavia kustannuksia. Näiden in
vestointien kuolettaminen saattaa kuitenkin kes
keytyä käyttöluvan peruuttamisen myötä tai siinä 
tapauksessa, että rakentamislupa peruutetaan tai 
käyttölupaa ei ensinkään myönnetä. Näissä ta
pauksissa syntyy luvanhaltijalle vahinkoa ainakin 
hukkaan menneiden rakentamiskustannusten ja 
mahdollisesti polttoainekustannusten osalta, 
minkä lisäksi tavoiteltu liikevoitto jää saamatta. 

Voimassa olevaan atomienergialakiin ei sisälly 
säännöstä korvauskysymyksistä, mikä on luonnol
linen seuraus peruuttamismahdollisuuden yksin
omaisesta kytkemisestä laissa tarkoitettuun luvan
haltijan moitittavaan tekoon. Säteilysuojauslain 
mukainen turvallisuuslupa voidaan sen sijaan 
peruuttaa, vaikka luvanhaltija ei ole syyllistynyt 
mihinkään rikkomukseen. Tällainen tapaus olisi 
esimerkiksi se, että määräyksiä suurimmista salli
tuista radioaktiivisista päästöistä tiukennetaan sii
nä määrin, että ydinlaitos ei täytä näin asetettu
ja, kiristettyjä turvallisuusvaatimuksia ja turvalli
suuslupa joudutaan sen vuoksi peruuttamaan. 
Säteilysuojauslain 4 §:n mukaan turvallisuuslu
van tarkoittamat radioaktiiviset aineet lankeavat 
valtiolle turvallisuusluvan tultua peruutetuksi, 
jos luvanhaltija ei ole viranomaisen määräämän 
kohtuullisen ajan kuluessa luovuttanut sanottuja 
radioaktiivisia aineita toiselle henkilölle, yhteisöl
le tai laitokselle, jolla on niiden hallussapitoon 
oikeuttava turvallisuuslupa. Milloin nämä radio
aktiiviset aineet tulevat valtiolle, valtion on suori
tettava niistä korvaus. 

Ehdotetussa säännöksessä on samoin lähdetty 
siitä, että korvaus ei voi tulla kysymykseen niissä 
tapauksissa, jolloin lupa on peruutettu tai evätty 
luvanhaltijasta tai luvanhaltijan toiminnasta riip
puvasta syystä, kuten esimerkiksi 26 §:n 1-3 
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa eikä myöskään 
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sellaisessa tapauksessa, että ydinenergian käytön 
6 ja 7 §:ssä ilmaistuja yleisiä periaatteita ei voida 
lupaa peruuttamatta noudattaa, vaikka kysymys 
ei suoranaisesti ole luvanhaltijan rikkomuksesta 
tai laiminlyönnistä. Korvaus tulisi kuitenkin ky
symykseen, jos ydinlaitoksen rakentamislupa tai 
käyttölupa peruutetaan tai käyttölupaa ei myön
netä sen vuoksi, että yhteiskunnan kokonaisetu 
sitä edellyttää. Yhteiskunnan kokonaisetu -käsit
teen laaja-alaisuudesta näet voi johtua, että sii
hen vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuu muutos, 
joka puolestaan johtaa siihen, ettei ydinlaitoksen 
rakentamista eikä käyttämistä rakennusluvan tai 
käyttöluvan myöntämisen jälkeen enää voida pi
tää yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena ja 
lupa niin ollen peruutetaan. Tällaisessa tapauk
sessa olisi luvanhaltijalla oikeus vahingonkor
vaukseen. 

Säännöksellä ei ole pyritty asettamaan luvan
haltijaa taloudellisesti samaan tilanteeseen, joka 
vallitsi ennen rakentamisluvan myöntämistä, 
vaan säännöksen tarkoitus on tasoittaa sitä ristirii
tatilannetta, jonka toiminnan kieltäminen hank
keen toteuttajan ja yhteiskunnan välille tosiasial
lisesti aiheuttaa. Samalla on myös huomattava, 
että esimerkiksi kokonaan tai osittain rakennettu 
ydinlaitos jää luvan peruuttamisesta huolimatta 
luvanhaltijan omistukseen ja sillä tavoin hyödyn
nettäväksi kuin sen käyttöarvo kulloinkin edellyt
tää. Korvauksen kohtuullisuus edellyttää myös 
ydinlaitoksen käyttämisestä saadun hyödyn otta
mista huomioon korvauksen määrää harkittaessa. 

6 luku. Ydinjätehuolto 

28 §. Luvan myöntämisen edellytyksiä koske
vissa säännöksissä edellytetään pääpiirteittäisiä 
suunnitelmia ydinjätehuollosta. Näiden suunni
telmien perusteiden toteuttamiskelpoisuutta on 
kuitenkin toiminnan käynnistyttyä voitava tutkia 
ja tarpeen vaatiessa muuttaa kulloistenkin olo
suhteiden ja alan teknologian kehittymisen myö
tä. Tämän vuoksi on alan keskeisten viranomais
ten voitava ehdotetun säännöksen mukaisesti 
velvoittaa jätehuoltovelvollinen saattamaan suun
nitelmansa ajan tasalle ja esittämään ne viran
omaisten tarkastettavaksi. Tämän jälkeen on voi
tava päättää niistä periaatteista, joita noudattaen 
huolehtimisvelvollisuus on tältä osin täytettävä. 
Säännöksen nojalla voitaisiin päättää esimerkiksi 
siitä, onko ydinjätehuolto perustettava ydinjättei
den Suomessa vai ulkomailla tapahtuvaan loppu
sijoitukseen ja siitä, voiko ulkomailla tapahtuva 
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jälleenkäsittely tulla kysymykseen ennen loppusi
joitusta ja siitä, mitä aikataulua ja toteuttamisrat
kaisua keskeisimmissä ydinjätehuollon vaiheissa 
on noudatettava. Yksityiskohtaiset määräykset 
jätehuollon turvalliseksi hoitamiseksi antaisi val
vontaviranomainen (55 §). 

29 §. Ydinjätehuolto voidaan eräissä tapauk
sissa parhaiten järjestää eri jätehuoltovelvollisten 
yhteisin toimenpitein. Esimerkiksi yhden yhtei
sen loppusijoitustilan rakentaminen saattaa olla 
sekä taloudellisesti edullisempi että myös turval
lisempi ratkaisu kuin usean erillisen loppusijoi
tustilan perustaminen. Tämän vuoksi ehdotetaan 
tällaisen määräyksen antamista koskevan valtuu
tuksen sisällyttämistä lakiin. Säännöksissä tarkoi
tettu määräys voi tulla koskemaan vain sellaista 
jätehuoltovelvollista, jonka huolehtimisvelvolli
suuden täyttäminen edellyttää juuri sellaisia toi
menpiteitä, jotka määrätään yhteisesti tehtäväksi. 
Kustannusten jako tapahtuisi vastaavasti luvan
haltijoiden käyttötarpeiden suhteessa näiden so
pimalla tavalla tai ministeriön päätöksessä annet
tujen perusteiden mukaan. 

30 §. Huolehtimisvelvollisuus kuuluu sille, 
jonka toiminnasta seuraa ydinjätteitä. On kuiten
kin mahdollista, että jätehuoltovelvollinen halu
aisi solmia kolmannen henkilön kanssa sopimuk
sen, jonka seurauksena jo olevia tai vastaisuudes
sa syntyviä ydinjätteitä jäisi luovutuksensaajan 
haltuun pysyvästi aina ydinjätehuollon loppu
pään toimenpiteisiin saakka. Jos esimerkiksi ko
konainen ydinlaitos tulisi kaupan kohteeksi, olisi 
luovutuksen kohteena olevassa laitoksessa jo joka 
tapauksessa sellaisia radioaktiivisiksi jätteiksi luet
tavia laitteita ja komponentteja, joiden käsitte
lyyn ydinjätteinä luovuttajan on jo ollut varau
duttava ja joita ei voida irroittaa luovutettavasta 
laitoksesta. Ehdotettu säännös antaisi asianomai
selle viranomaiselle mahdollisuuden suostua siir
toon sillä edellytyksellä, ettei huolehtimisvelvolli
suuden siirtäminen vaaranna ydinjätehuollon to
teutumista. Eri kysymys vielä olisi, voitaisiinko 
lakiehdotuksen edellyttämät varsinaiset luvat, 
esimerkiksi ydinjätteitä luovutettaessa, lupa ydin
jätteen luovutukseen, lupa niiden hallussapitoon 
ja muuhun 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoi
tettuun toimintaan mahdolliselle luovutuksen
saajalle yleensä myöntää. Kysymys huolehtimis
velvollisuuden siirtämisestä luonnollisesti rauke
aa, jos luovutuksensaajalle ei edellä mainittuja 
lupia anneta. 

Huolehtimisvelvollisuus voitaisiin siirtää vain 
pyynnöstä, toisin sanoen siten, että jätehuolto
velvollinen vetoaa esimerkiksi luovutuslupaa kos-

kevaan hakemukseensa tai luovutuksensaajan ha
kemukseen saada lupa ostamansa ydinlaitoksen 
käyttämiseen sekä luovutuksensaajan suostumuk
seen huolehtimisvelvollisuuden siirtämiseen. 
Mahdollista on kysymyksen ollessa ydinlaitoksen 
luovutuksesta menetellä niinkin, että luovutuk
sensaajalle annetaan lupa ydinlaitoksen käyttämi
seen ja tälle siirretään samalla huolehtimisvelvol
lisuus itse ydinlaitoksen purkamiseen kuuluvista 
toimenpiteistä. Luovutuksensaajan on tällöin 
myös vastattava edellämainittujen toimenpitei
den ja niiden valmistelun aiheuttamista kustan
nuksista ja varauduttava näihin kustannuksiin 
jäljempänä (7 luku) selostettavalla tavalla. Täl
löin jäisi huolehtimisvelvollisuus luovuttajan jo 
aikaisemmin tuottamista ja siirron ulkopuolelle 
jäävistä ydinjätteistä edelleen luovuttajalle. 

32 ja 33 §. Atomienergialain mukaan päättyy 
velvollisuus huolehtia ydinjätteistä, kun ne on 
luovutettu valtiolle tai siirretty ulkomaille. Nämä 
periaatteet on otettu lähtökohdaksi myös käsillä 
olevissa säännöksissä. 

Kun paitsi viranomaisten myös jätehuoltovel
vollisen itsensä kannalta on tärkeätä tietää, millä 
tavalla ja minä ajankohtana huolehtimisvelvolli
suudesta voi vapautua, on tarpeellista, että nämä 
perusteet edelleen ilmenevät suoraan laista ja että 
niiden olemassaolo todetaan viranomaisen pää
töksellä. Ehdotuksen 32 §:n 1 momentissa sääde
täänkin, että päätöksen tästä tekee viranomai
nen, kauppa- ja teollisuusministeriö tai säteily
turvakeskus. 

Kuten edellä on selostettu, on huolehtimisvel
vollisuus määrättävä päättyneeksi myös silloin, 
kun se on siirretty toiselle. 

Tämän käytännössä luultavasti harvoin kysy
mykseen tulevan tapauksen lisäksi päättyisi huo
lehtimisvelvollisuus pykälän 1 momentin 2 koh
dan mukaisesti myös siinä tapauksessa, että ydin
jätteet siirretään pysyvästi pois maasta. Käytän
nössä voi kuitenkin esiintyä myös sopimuksia, 
joissa ydinjätettä, lähinnä käytettyä ydinpolttoai
netta toimitetaan ulkomaille vain jälleenkäsitel
täviksi, pohtoaineeksi kelvollisten ainesosien 
erottamiseksi käytetystä ydinpolttoaineesta. Täl
laisessa tapauksessa saattaa sopimus tarkoittaa 
sitä, että jälleenkäsittelyn yhteydessä syntyvät 
ydinjätteet palautetaan Suomeen eikä huolehti
misvelvollisuutta ydinjätteistä voida näin ollen 
määrätä päättyneeksi. 

Esimerkiksi Imatran Voima Oy:n Loviisassa 
sijaitsevan toisen ydinvoimalaitoksen tuottaman 
käytetyn ydinpolttoaineen osalta on tehty sopi
mus, jonka perusteella yhtiöllä on tarkoitus lo-
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pullisesti palauttaa myös ydinjätteet Neuvosto
liittoon. Ehdotuksen kannalta edellytys huolehti
misvelvollisuuden määräämiseksi lakanneeksi on 
tällaisessakin tapauksessa kuitenkin se, että ydin
jäte on palautettu ja että viranomainen hyväksyy 
ydinjätteiden maasta toimittamisen luonteeltaan 
lopulliseksi. 

Ydinjätteiden siirtäminen ulkomaille edellyt
täisi lakiehdotuksen mukaan viranomaisen lupaa 
siitäkin huolimatta, että menettely asiallisesti 
noudattaisi niitä periaatteita, joihin nojautuen 
huolehtimisvelvollisuus on määrätty toteutetta
vaksi. Ehdotuksen 32 §:n 1 momentin 2 kohtaan 
nojautuvaa määräystä, jolla huolehtimisvelvolli
suus lakkautetaan, ei siten voida antaa ennen 
kuin lupa kulloinkin kysymyksessä olevan ydin
jätteen maastavientiin on annettu ja ydinjätteet 
sen jälkeen viety maasta. 

Ydinjätehuoltoa koskevat suunnitelmat ja vi
ranomaisten sitä koskevat määräykset voivat pe
rustua sellaiseen jätehuoltoratkaisuun, jonka mu
kaan ydinjätteet lopullisesti jäävät Suomeen, jos
sa ne on sijoitettava pysyväksi tarkoitetulla taval
la. 

Lakiehdotus lähtee siitä, että niin hyvin kaikki 
tarpeelliset loppusijoitusta edeltävät ydinjäte
huollon toimenpiteet kuin itse loppusijoituskin 
on jätehuoltovelvollisen suoritettava ja niin ollen 
jätehuoltovelvollisen huolehtimisvastuu voidaan 
määrätä päättyneeksi vasta, kun loppusijoitusta 
toteuttava erityinen laitos - milloin sellainen on 
tarpeen - on rakennettu, ydinjätteet siihen 
sijoitettu ja säteilyturvakeskus todennut ydin
jätteiden tulleen sijoitetuksi tavalla, jonka se on 
hyväksynyt lopulliseksi (33 §). 

Loppusijoituksen jälkeen tarvittavan erittäin 
pitkäaikaisen ydinjätteiden eristyksissä pitämisen 
vuoksi on perusteltua, ettei jätehuoltovelvollisen 
huolehtimisvastuuta uloteta loppusijoitusta 
edemmäksi, vaan yhteiskunnan tulisi ottaa vasta
takseen loppusijoitetuista ydinjätteistä. Loppusi
joituksen tapahduttua saattaa olla perusteltua 
suorittaa jonkinasteista loppusijoituspaikan ja sen 
ympäristön valvontaa ja tarkkailua. Vaikka ta
voitteena tulisikin olla, ettei mitään jälkitoimen
piteitä tarvita, on jätehuoltovelvollisen aiheutta
misperiaatteen mukaisesti vastattava mahdollises
ti kuitenkin tarvittavien jälkitoimenpiteidenkin 
kustannuksista. Tämän vuoksi on ehdotettu, että 
huolehtimisvelvollisuus voidaan määrätä päätty
neeksi vasta, kun jätehuoltovelvollinen on mak
sanut valtiolle maksun, jonka suuruus olisi arvioi
tava siten, että se kattaa valtiolle jälkitoimenpi
teistä koituvat kustannukset. 

Jätehuoltovelvollisen huolehtimisvelvollisuus 
päättyisi poikkeuksellisesti jo ennen loppusijoi
tusta, jos ydinjätteet määrättäisiin 31 §:n nojalla 
luovutettavaksi valtiolle. Näissä jätehuoltovelvol
lisen laiminlyönteihin tai viranomaisten määräys
ten rikkomiseen perustuvissa tilanteissa ei jäte
huoltovelvollisen katsota enää voivan huolehtia 
ydinjätehuoltoon kuuluvien toimenpiteiden saat
tamisesta päätökseen ja valtion on otettava huo
lehtiakseen jätehuoltovelvollisen ydinjätteistä tai 
osasta niitä. Näissä tapauksissa on myös perustel
tua nimenomaisesti säätää siitä, että huolehtimis
velvollisuus sellaisessa tapauksessa jaetaan niin, 
että valtion tehtäväksi tulee tarvittavien toimen
piteiden tekeminen ja jätehuoltovelvolliselle jää 
edelleen velvollisuus vastata ydinjätehuollon 
toimenpiteiden ja niiden valmistelun aiheutta
mista kustannuksista. 

34 §. Johtuipa jätehuoltovelvollisen huolehti
misvelvollisuuden päättyminen siitä, että tämä 
on toteuttanut loppusijoituksen huolehtimisvel
vollisuutensa täyttäen vai siitä, että huolehtimis
velvollisuus on poikkeuksellisesti jouduttu siirtä
mään valtiolle, siirtyisivät ydinjätteet lakiehdo
tuksen mukaan joka tapauksessa lopulta valtion 
omistukseen ja huostaan. Voidakseen täydelleen 
huolehtia ydinjätteiden loppusijoituksen jälkei
sestä pitkäaikaisesta säilytyksestä on yhteiskun
nalla oltava yksinomainen määräysvalta loppusi
joitettuihin ydinjätteisiin nähden. Käsillä ole
vaan pykälään onkin otettu atomienergialain ta
paan nimenomainen tätä tarkoittava säännös. 

Loppusijoituksen tarkoitukseen nähden ei ole 
välttämätöntä laajemmin puuttua jätehuoltovel
vollisen oikeuksiin siihen kiinteistöön tai niihin 
laitteisiin tahi rakennuksiin, jotka yhdessä muo
dostavat loppusijoitusta toteuttavan laitoksen. 
Vaikkakaan loppusijoituspaikkaan ei tulisi olla 
tarpeen liittää minkäänlaisia käytön rajoituksia 
sen lopullisen sulkemisen jälkeen, on 2 moment
tiin kaiken varalta ehdotettu sisällytettäväksi 
mahdollisuus antaa tätä kiinteistöä koskevia toi
menpidekieltoja, jos turvallisuuden varmistami
nen sitä edellyttää tai ryhtyä muihin toimenpitei
siin, joihin ydinjätteiden tarkkailu ja valvonta 
vielä antavat aihetta itse loppusijoitustilassa tai 
kiinteistöllä, jossa se sijaitsee. Kysymykseen voisi
vat tulla esimerkiksi mittaustoimenpiteet tai jopa 
loppusijoitustilan avaaminen uudelleen ydin
jätteiden olotilan tarkastamiseksi tai niiden pois
tamiseksi loppusijoitustilasta, joskaan tätä ei ole 
pidettävä todennäköisenä. 

31 §. Nyt käsillä olevassa pykälässä on pyritty 
varautumaan sellaisiin poikkeuksellisiksi katsotta-
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viin tilanteisiin, joissa syystä tai toisesta jätehuol
tovelvollisen menettely antaa aiheen ydinjättei
den ottamiseen valtiolle siinä tarkoituksessa, että 
valtio ottaa huolehtiakseen vielä suorittamatta 
olevista ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpi
teistä. Niin kuin edellä on selostettu, seuraa 
ydinjätteiden valtiolle luovuttamista koskevasta 
määräyksestä se, että jätehuoltovelvollisen huo
lehtiruisvastuu eräiltä osin päättyy. 

31 §:n 1 momentti. Säännöksessä ehdotettuun 
menettelyyn ryhdyttäisiin sellaisissa tapauksissa, 
joissa jätehuoltovelvollinen ei pysty huolehti
maan ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteistä 
sillä tavoin kuin säännökset ja mahdolliset viran
omaisen antamat määräykset edellyttävät tai nis
koittelee säännösten tai määräysten toteuttami
sessa. Säännöksen soveltaminen edellyttää siten 
jätehuoltovelvollisen menettelyä tai laiminlyön
tiä, jolla toimiruisvelvoite jätetään määräajassa 
täyttämättä tai täytetään velvoitteen vastaisesti. 
Lakiehdotuksen 10 luvussa on ehdotettu säädet
täväksi viranomaisen käytettävissä olevista pakko
keinoista. Nyt käsillä olevan säännöksen sovelta
minen edellyttäisi ensisijaisesti näiden pakkokei
nojen käyttämistä ja sen toteaminen, ettei jäte
huoltovelvollisen toimin voida ydinjätehuoltoa 
tai jotakin siihen kuuluvaa toteuttaa, tulisi kysy
mykseen vasta kun jätehuoltovelvollisen menette
ly antaisi kokonaisuutena arvostellen perustellun 
syyn sellaisen johtopäätöksen tekemiseen. Kysy
mykseen tulevien laadultaan ja laajuudeltaan 
erilaisten laiminlyöntien tai rikkomusten moni
naisuudesta kuitenkin johtuu, ettei tämän sään
nöksen soveltamiseksi olisi ehdottoman välttämä
töntä ensin käyttää pakkokeinoja. Jotta säännök
sen soveltamiseen voitaisiin ryhtyä vain todella 
vakavien laiminlyöntien tai rikkomusten vuoksi, 
on säännöksessä edellytetty jätehuoltovelvollisen 
jättäneen olennaisesti noudattamatta ydinjäte
huoliolle vahvistettuja aikatauluja tai olennaisesti 
rikkoneen toimimisvelvoitteensa. 

Siitä riippumatta, mikä viranomainen on ydin
jätehuoltoa koskevat määräykset antanut, on 
kauppa- ja teollisuusministeriön ydinenergia-alan 
ylimpänä viranomaisena ryhdyttävä tässä tarkoi
tettuihin toimenpiteisiin, jos se katsoo jätehuol
tovelvollisen menettelyn antavan siihen aihetta. 
Todennäköistä on, että käytännössä menettelyyn 
ryhdyttäisiin valvontaviranomaisena toimivan sä
teilyturvakeskuksen ilmoituksen perusteella. 

Jos valtioneuvoston harkinta johtaa määräyk
sen antamiseen kaikkien tai joidenkin jätehuolto
velvollisen ydinjätteiden osalta, merkitsee mää
räyksen antaminen toisaalta siis valtiolle oikeutta 

ottaa sellaiset ydinjätteet haltuunsa ja toisaalta 
velvollisuutta vielä jäljellä olevien ydinjätehuol
lon toimenpiteiden suorittamiseen joko valtion 
laitosten tai mahdollisen, ydinjätehuoltoa suorit
tamaan perustettavan, valtion määrääruisvallassa 
olevan yhteisön toimin. 

31 §:n 2 momentti. Jätehuoltovelvollisen kyky 
huolehtia tuottamiensa ydinjätteiden ydinjäte
huollosta on välttämättömässä yhteydessä tämän 
taloudelliseen tilaan. Kun ydinjätehuolto vaatii 
huomattavia kustannuksia, on selvää, että jäte
huoltovelvollisen taloudellisessa tilassa tapahtu
vat järkytykset voivat saattaa vaaraan ydinjäte
huollon toteuttamisen. Jätehuoltovelvollisen ta
loudelliset vaikeudet voivat heijastua kulloinkin 
suoritettavina olevien ydinjätehuoltotoimenpitei
den laiminlyömisenä tai määräysten vastaisena 
menettelynä. Näissä tapauksissa voi valtioneuvos
to toimia 1 momentissa selostetulla tavalla. 

Mahdollista on myös, että jätehuoltovelvollisen 
taloudelliset vaikeudet ilmenevät kykenemättö
myytenä tai haluttomuutena noudattaa lakiehdo
tuksen 7 lukuun sisältyviä säännöksiä varautumi
sesta ydinjätehuollon kustannuksiin. Näiden jäl
jempänä tarkemmin selostettavien säännösten 
mukaan jätehuoltovelvollisen on toisaalta kerät
tävä varoja erityiseen valtion rahastoon ja toisaal
ta annettava valtiolle vakuuksia. 

Kun tämän järjestelmän tarkoitus on turvata 
niiden varojen käytettävissä oleminen, joita vas
taavat kustannukset ydinjätehuolto tulevaisuu
dessa joka tapauksessa vaatii, on tarpeen vaatiessa 
voitava puuttua sellaiseen tilanteeseen, jossa jäte
huoltovelvollinen ei kykene täyttämään rahas
tointivelvollisuuttaan tai antamaan valtiolle täysi
määräisiä vakuuksia. Käsillä olevassa momentissa 
on sen vuoksi ehdotettu säädettäväksi keinoista, 
joilla varautumisvelvollisuuden täyttämättä jättä
misestä yhteiskunnalle syntyvä taloudellinen riski 
pyritään torjumaan. Tämä tapahtuisi samoin 
kuin 1 momentin mukaisissa tapauksissa määrää
mällä ydinjätteet luovutettavaksi valtiolle niiden 
vielä edellyttämien ydinjätehuoltotoimenpitei
den suorittamiseksi. Määräystä ei kuitenkaan voi
taisi antaa, jollei jätehuoltovelvolliselle ole annet
tu ehdotuksen 65 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 
määräyksiä kysymyksessä olevan puutteellisuuden 
korjaamisesta. Mikäli tämä määräys ei johda 
toivottuun tulokseen, voidaan antaa määräys 
ydinjätteiden luovuttamisesta. Määräyksen anta
misella aiheutetaan se, että valtiolle syntyy jäl
jempänä tarkoitettu saatava. Tämän saatavan 
aikaansaaminen on välttämätön edellytys vastuu
määrän turvaamiseksi annettujen vakuuksien 
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käyttämiseksi, mikäli se osoittautuu välttämättö
mäksi. 

Ehdotetussa 2 momentissa on lähdetty siitä, 
että määräystä ydinjätteiden luovuttamisesta ei 
edellä olevasta huolimatta kuitenkaan tule antaa, 
jos valtioneuvosto harkitsee luovutusmääräyksen 
ja sen kautta valtiolle syntyvän toimenpidevas
tuun johtavan valtion kannalta epäedullisempaan 
lopputulokseen kuin määräyksen antamatta jättä
minen. Määräystä ei siten tulisi antaa esimerkiksi 
sellaisessa tilanteessa, että jätehuoltovelvollinen 
ei ole kyennyt täydelleen täyttämään niitä varau
tumistoimenpiteitä, jotka sen velvollisuudeksi on 
asetettu, mutta jossa toisaalta on todennäköistä, 
että jätehuoltovelvollinen pystyy asianmukaisesti 
suorittamaan ne ydinjätehuollon toimenpiteet, 
jotka vielä ovat jäljellä ja lisäksi voidaan perustel
lusti uskoa varautumistoimenpiteen, jonka to
teuttamisessa puute tai virheellinen menettely on 
todetru, tulevan vastaisuudessa oikein suoritetuk
si. Jos taas jätehuoltovelvollinen ei määrättynä 
ajankohtana laitoksen hyötykäytön jo päätyttyä 
ole kyennyt esimerkiksi antamaan turvaavia va
kuuksia koko vaaditulta määrältä, johtaisi luovu
msmääräyksen antaminen siihen, että jätehuolto
velvollisen suunnitelmien mukainen ydinjäte
huolto päättyy, vaikka sen siihen mennessä suo
rittamat tutkimukset, toimenpiteet ja muu val
mistelu on asianmukaisesti hoidettu ja osoittavat, 
että se tulee tarvittavat toimenpiteet vastaisuu
dessakin suorittamaan. Määräyksen antamisella 
siirtyisi velvollisuus näiden toimenpiteiden suo
rittamiseen valtiolle, vaikka olisi todennäköistä, 
ettei tarvittavia ydinjätehuollon toimenpiteitä 
voida valtion toimesta saattaa päätökseen tehok
kaammin tai edullisemmin kuin jätehuoltovel
vollisen toimin, joka on siihen koko ajan valmis
tautunut. Tilanteen kokonaistarkastelu voi täl
löin johtaa lopputulokseen, jonka mukaan val
tion kannalta on edullisempaa antaa jätehuolto
velvollisen jatkaa toimenpiteitään ja sietää puute 
varautumisjärjestelmässä kuin määrätä ydin
jätteet valtiolle luovutettavaksi. Luovutusmää
räystä ei myöskään pidä antaa, jos sillä tarpeetto
masti vapautettaisiin jätehuoltovelvollinen vel
voitteistaan. 

7 luku. Varautuminen ydinjätehuollon kustan
nuksiin 

Luku sisältää ne säännösehdotukset, joiden 
avulla pyritään varmistamaan ydinjätehuollon 
kulloinkin vielä edellyttämien toimenpiteiden 

vaat1m1en varojen olemassaolo ja niiden saami
nen käyttöön tarvittaessa. Ehdotetuilla säännök
sillä pyritään myös siihen, että ydinjätehuollon 
vaatimat varat kerätään jo ydinlaitoksen hyöty
käytön aikana sitä mukaa, kun jätettä syntyy 
niin, että ydinjätehuollon kustannusrasitus koh
distuisi mahdollisimman oikea-aikaisesti ja täysi
määräisesti sillä tuotettuun hyötyyn. Y dinjäte
huollon suorittamiseksi tarvittavat jätehuoltovel
volliselta kerätyt varat olisi sijoitettava tuloa tuot
tavasti siten, että niiden arvo säilyisi ja siten, että 
ne olisivat käytettavissä sinä ajankohtana, jolloin 
jätehuoltotoimenpiteet tosiasiallisesti tullaan suo
rittamaan. Kerättyjen varojen määrän tulisi myös 
seurata kulloistakin tekniikan kehitys- ja kustan
nustasoa. 

35 §. Säännöksessä ilmaistaan se periaate, että 
jätehuoltovelvollisen on huolehtimisvelvollisuu
tensa täyttämisen varmistamiseksi jo ennalta va
rauduttava niihin kustannuksiin, jotka määräys
ten mukaisesti toteutettava ydinjätehuolto ja sii
hen kuuluvien toimenpiteiden valmistelu aika
naan aiheuttavat. Varautumisvelvollisuus koskee 
periaatteessa kaikkia jätehuoltovelvollisen toi
minnasta aiheutuneita ydinjätteitä, joskin eräi
den varautumisjärjestelmän tarkoituksen kannal
ta merkityksettömämpien toimenpiteiden osalta 
voidaan varautumisvelvollisuudesta luopua, mil
loin jätehuoltotoimenpiteet tullaan suorittamaan 
esimerkiksi niin lyhyen ajan kuluessa, että varau
tuminen ei ole tarkoituksenmukaista (2 §:n 2 
momentti ja 43 §:n 1 momentti). 

Y dinjätteinä pidettäisiin varautumisjärjestel
mää koskevia säännöksiä sovellettaessa myös sel
laisia aineita, esineitä ja rakenteita, jotka ydin
jätteen määritelmän mukaan tulevat ydinjätteiksi 
vasta myöhemmin, kun ne poistetaan käytöstä. 
Tällaisia olisivat ennenkaikkea vielä käytössä ole
va ydinvoimalaitoksen reaktori ja siihen liittyvät 
käytössä radioaktiivisiksi tulleet osat. 

Pykälän 3 momentissa on selvyyden vuoksi 
ilmaistu se, että tarpeen vaatiessa voidaan varau
tumisjärjestelmän piiriin kuuluviin kustannuksiin 
rinnastaa myös eräitä viranomaisen toiminnasta 
perittäviä julkisia maksuja (77 §). Esimerkkinä 
voidaan mainita sellaiset valvontaviranomaisen 
kustannukset, jotka johtuvat toimenpiteistä, jot
ka tämä joutuu suorittamaan valmistautuessaan 
ydinjätehuollon valvontaan ja jotka voidaan periä 
vasta myöhemmin jätehuoltovelvolliselta valvon
nasta aiheutuvina maksuina. 

36 § Varautumisvelvollisuus sisältää säännös
ehdotuksen mukaan ensinnäkin sen, että jäte
huoltovelvollisen tulee maksaa maksuja erityiseen 
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valtion ydinjätehuoltorahastoon. Toiseksi varau
tumisvelvollisuus sisältää vakuudenantovelvolli
suuden. Vaikka vakuudenantovelvollisuus on it
senäinen velvollisuus, on sillä maksuvelvollisuu
teen verrattuna lähinnä täydentävä luonne ja sen 
tarkoituksena on turvata ydinjätehuollon vaati
mien varojen olemassaolo siltä osin kuin niitä ei 
vielä ole ehditty rahastoida. 

3 7 §. Pykälään on koottu keskeisimmät tässä 
luvussa käytetyt käsitteet ja määritelty ne mah
dollisimman pelkistetysti. Käsitteet ovat tarpeen 
jäljempänä tässä selostettua varautumismenette
lyä koskevia säännöksiä sovellettaessa. Jos jäte
huoltovelvollinen hoitaa asianmukaisesti itse 
kaikki tarpeelliset ydinjätehuollon toimenpiteet, 
tulevat sovellettaviksi vain kohdissa 1-4 ja 7 
määritellyt käsitteet, vastuumäärä, rahastotavoi
te, rahasto-osuus, ydinjätehuoltomaksu ja rahas
ton voitto tai tappio. Jos ydinjätteitä joudutaan 
määräämään valtion huolehdittaviksi, tulevat so
vellettaviksi myös kohdissa 5-6 määritellyt käsit
teet. 

Ehdotettu varautumisjärjestelmä perustuu sii
hen, että jätehuoltovelvollisen tulee maksaa val
tion ydinjätehuoltorahastoon maksuja niin, että 
rahastossa tämän osuudeksi laskettavissa oleva 
määrä on kulloinkin niin suuri kuin sen viran
omaisen määräyksen mukaan vuosittain tulee 
olla. Määrä, joka rahastossa jätehuoltovelvollisella 
siten on kulloinkin oltava, on nimeltään rahasto
tavoite. Se osuus rahastossa olevista varoista, 
jonka kulloinkin voidaan laskea olevan jätehuol
tovelvollisen huolehtimisvelvollisuuden täyttämi
seksi käytettävänä, on nimeltään rahasto-osuus. 
Määrä, joka rahasto-osuuteen on kulloinkin lisät
tävä rahastotavoitteen saavuttamiseksi on sinne 
maksuna - ydinjätehuoltomaksuna - maksetta
va. 

Kun rahasto voi tuottaa voittoa tai tappiota, 
on voitto hyvitettävä eri rahasto-osuuksille tai 
kutakin rahasto-osuutta veloitettava osuudella ra
haston tappiosta. Voiton hyvittäminen nostaa 
rahasto-osuutta ja alentaa tarvittavan ydinjäte
huoltomaksun määrää ja tappion siirtäminen 
rasittamaan rahasto-osuuksia pienentää niitä ja 
korottaa vastaavasti tarvittavan ydinjätehuolto
maksun määrää. 

Rahastotavoite määrätään lähtökohtaisesti yhtä 
suureksi kuin jätehuoltovelvollisen tuottamien 
ydinjätteiden ydinjätehuollosta aiheutuvien toi
menpiteiden kustannukset kulloinkin edellyttä
vät eli yhtä suureksi kuin jätehuoltovelvollisen 
kulloinenkin vastuumäärä. Jos kuitenkin jäte
huoltovelvollisen toiminta on luonteeltaan sel-

laista, että siitä aiheutuvien ydinjätteiden ydin
jätehuolto edellyttää myös suurehkoja, kerta
luonteisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi aika
naan loppuun käytetyn ydinlaitoksen purkamista 
tai loppusijoitustilan louhimista ja rakentamista, 
sallitaan rahastotavoitteen olevan määrätyn ajan 
koko vastuumäärää pienempi ja saavuttavan vas
tuumäärän vasta määrätyn ajan kuluttua. Tämä 
merkitsee silloin sitä, että rahastotavoitteen ja 
rahasto-osuuden erotuksena maksettavat ydin
jätehuoltomaksut ovat tuona aikana pienemmät 
kuin vastuumäärä sinänsä edellyttäisi. Kuten jäl
jempänä selostetaan, on rahasto-osuuden kuiten
kin lopulta saavutettava vastuumäärä. Kulloinen
kin vajaus katetaan kuitenkin vakuuksilla (44 §). 

Jos kävisi niin, että kaikki tai osa jätehuoltovel
vollisen tuottamista ydinjätteistä määrättäisiin 
siirrettäväksi valtiolle sen huolehdittaviksi, on 
tarpeen erottaa tämän jätehuoltovelvollisen ra
hasto-osuudesta rahastossa erilleen pidettäväksi 
ne varat, jotka tätä varten tarvitaan. Tätä osuutta 
kutsutaan jätehuoltovelvollisen kateosuudeksi. 
Katetarve puolestaan ilmaisee sen määrän, johon 
kateosuuden on kulloinkin noustava, jotta rahas
tossa olisi riittävä määrä varoja valtiolle luovutet
tujen ydinjätteiden ydinjätehuoltoa varten. Jos 
valtio joutuu ydinjätehuollosta vastaamaan, on 
katetarve määrättävä vastuumäärän suuruiseksi 
korotettuna vielä tarpeen mukaan ydinjätehuol
lon ennalta arvaamattomien menojen varalta, 
eikä kertaluontoisia kustannuksia tällöin sallita 
kerättävän vähitellen. 

39 ja 43 §. Vastuumäärä on kulloinkin jo 
tuotettujen ydinjätteiden vastaisuudessa vielä 
edellyttämien ydinjätehuollon toimenpiteiden 
kustannusten määrä sen suuruisena kuin arvioin
tiajankohdan hinta- ja kustannustaso edellyttää. 
Lähtökohtaisesti on siten selvitettävä se, mitä 
ydinjätteen talteenotto, käsittely, mahdollinen 
kuljettaminen ja saattaminen loppusijoitustilaan 
maksaisi. Samoin on selvitettävä, mitä ydin
laitoksen purkaminen tai muulla tavalla tapahtu
va käytöstä poistaminen, loppusijoitustilan ra
kentaminen, sen sulkeminen ja vielä tarvittava 
valvonta ja tarkkailu maksaisivat. Ehdotuksen 
39 §:ssä edellytetään vastuumäärän arvioinnin 
perustuvan sellaisiin ydinjätehuollon perusratkai
suihin, jotka täyttävät ydinenergian käytön ylei
set periaatteet ja joiden voidaan käytettävissä 
olevien tietojen nojalla arvioida olevan tarvittaes
sa toteuttamiskelpoisia. Kun huolehtimisvelvolli
suus kuuluu jätehuoltovelvolliselle, on etusija 
annettava tämän ehdotukselle, jos se täyttää 
edellämainitut vaatimukset. Arvioinnissa on käy-
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tettävä luotettaviksi katsottuja hinta- ja kustan
nustietoja. Kun tällöin joudutaan arvioimaan 
sellaisten toimenpiteiden kustannuksia, joista on 
vaikeata arviointihetkellä saada täysin tarkkaa 
selvitystä, on säännöksessä nimenomaisesti sallit
tu näiden epävarmuustekijöiden merkityksen vä
hentäminen menettelemällä niin, että vastuu
määrä saadaan vahvistaa epävarmoissa tapauksissa 
arvioidun kustannusten vaihteluvälin ylärajan 
mukaisesti. Ehdotuksen 43 §:n 1 momentissa 
sääädetään, että valtioneuvosto antaa yleiset mää
räykset muun muassa varautumisen perusteista ja 
siitä, miten 35 §:ssä tarkoitetut kustannukset 
otetaan huomioon vastuumäärää arvioitaessa. 
Valtioneuvoston asiaksi jäisi näin ollen määrätä 
esimerkiksi siitä, mihin ydinjätehuollon teknisiin 
perusratkaisuihin vastuumäärän tulee perustua. 
Käytännössä tämä edellyttää, että valtioneuvosto 
antaa määräykset siitä, minkälaisen ydinjätehuol
lon perusratkaisun pohjalta vastuumäärä on vah
vistettava. Valtioneuvosto voi siten määrätä ne 
edellytykset, joiden vallitessa vastuumäärä vahvis
tetaan siltä pohjalta, että ydinjätteet siirretään 
lopullisesti ulkomaille tai että ne loppusijoitetaan 
esimerkiksi Suomen kallioperään. 

Vastuumäärän vahvistaminen näiden säännös
ten pohjalta ja kulloisenkin hintatason huo
mioonottaminen olisi kauppa- ja teollisuusminis
teriön tehtävänä. Ministeriö vahvistaisi vastuu
määrän kunkin päättyneen kalenterivuoden osal
ta seuraavan kalenterivuoden alussa. Tähän vas
tuumäärään luettaisiin kustannukset, joiden arvi
oidaan aiheutuvan sanotun, edellisen kalenteri
vuoden päättymishetkellä tuotettujen, tuolloin 
vielä käsittelemättömien ydinjätteiden ydinjäte
huollosta. Tulevien kustannusten diskonttausta 
nykyhetkeen ei suoriteta, vaan luotettavaksi kat
sottu arviointihetken hinta-ja kustannustaso sel
laisenaan määrää vastuumäärän suuruuden. 

Jos huolehtimisvelvollisuus siirrettäisiin 30 §:n 
nojalla kokonaan tai osittain toiselle esimerkiksi 
ydinlaitoskaupan yhteydessä, jouduttaisiin vas
tuumäärä vahvistamaan ja arvioimaan huolehti
misvelvollisuuden siittämisajankohdan mukaise
na ja mahdollisesti ennen aikojaan, jotta siirron 
vaikutukset kaupan osapuolien vastuumääriin ja 
sitä kautta myös rahastotavoitteisiin sekä rahasto
osuuksiin voitaisiin selvittää. 

40 ja 43 §. Ehdotuksen lähtökohta on, että 
rahastotavoite määrätään edellisen kalenterivuo
den lopun vastuumäärän suuruiseksi. Jos rahasto
tavoitteen tulisi heti varautumisvelvollisuuden 
alkaessa täysin määrin kattaa myös kaikki ydin
jätehuoltoon liittyvät kettaluonteiset suurehkot 

menot, kuten esimerkiksi ydinlaitoksen purkami
sesta koituvat menot tai loppusijoitukseen liitty
vät ydinjätteen käsittelylaitoksen rakentamiskus
tannukset, olisi jätehuoltovelvollisen varautumis
velvollisuutensa täyttääkseen heti kerättävä nämä 
varat. Tätä ei kuitenkaan ole pidettävä tarkoituk
senmukaisena sen vuoksi, että tällöin nämä kus
tannukset esimerkiksi sähköntuotannossa tulisivat 
ainoastaan sähköä sillä hetkellä kuluttavien mak
settaviksi, eikä kaikkien niiden maksettaviksi, 
jotka pääosin ydinlaitoksen hyötykäytön aikana 
tuotetun sähkön tulevat käyttämään. Seuraukse
na olisi myös voimakkaita heilahteluja sähkön 
tuottajien ja käyttäjien kustannuksissa. 

Tämän vuoksi on säännöksessä ehdotettu voi
tavan poiketa siitä pääsäännöstä, että rahastota
voite on määrättävä koko vastuumäärän suurui
seksi. Valtioneuvoston tulee siten säädettyjen 
edellytysten täyttyessä, antamissaan yleisissä mää
räyksissä sallia vastuumäärän saavuttamisen jak
sottaminen useammalle vuodelle. Kun vastuu
määrä on aina yhtä suuri kuin vielä suorittamatta 
olevista ydinjätehuollon toimenpiteistä aiheutu
vat menot, seuraa jaksottamisesta, että rahastota
voite on sallitun jaksotusajan kestäessä pienempi 
kuin vastuumäärä. Koko vastuumäärän ja rahas
totavoitteen erotuksen määräitä olisi kuitenkin 
annettava turvaavat vakuudet. Jaksotusajan pi
tuus jää valtioneuvoston harkinnan mukaan mää
rättäväksi, kuitenkin sillä rajoituksella, että ra
hastotavoitteen on saavutettava koko vastuumää
rä riittävän ajoissa ennen ydinlaitoksen toimin
nan arvioitua päättymistä. Jos jätehuoltovelvolli
sella on useampi kuin yksi ydinjätteitä tuottava 
ydinlaitos, tulisi säännöstä soveltaa niin, että 
jaksotus lasketaan kutakin jätehuoltovelvollisen 
ydinlaitosta varten erikseen. Sen ajan pituuteen, 
jonka kestäessä rahastotavoitteen tulisi saavuttaa 
vastuumäärä, voivat vaikuttaa ainakin kunkin 
ydinlaitoksen teknillis-taloudellisesta käytettävyy
destä saadut kokemukset ja niiden pohjalta tehty 
arvio toiminnan päättymisestä ja erityisesti ydin
laitoksen taloudellisesta käyttöiästä. Jaksottamis
aikana saadut kokemukset ydinlaitoksesta voivat 
antaa aiheen jaksottamisajan pituuden muutta
miseen. 

Rahastotavoitteen kullekin kalenterivuodelle 
vahvistaa kauppa- ja teollisuusministeriö edelli
sen kalenterivuoden päättyessä vallinneen ydin
jätehuollon tilan perusteella. 

Huolehtimisvelvollisuuden siirtäminen aiheut
taisi myös muutoksia sekä luovuttajan että luovu
tuksensaajan rahastotavoitteisiin. Nämä on selvi
tettävä, jotta oikeansuuruinen osa luovuttajan 
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rahasto-osuudesta vourusun sunaa luovutuksen
saajan rahasto-osuudeksi. Rahastotavoitteet mää
rättäisiin sellaisessa tapauksessa todennäköisesti 
seuraavan vuodenvaihteen tilanteen edellyttämäl
le tasolle ja siino pyrittäisiin ajoittamaan samaan 
ajankohtaan. 

42 § ja 53 §:n 2 momentti. Kalenterivuoden 
rahastotavoitteen tultua vahvistetuksi saadaan 
ydinjätemaksu vähentämällä tästä rahastotavoit
teesta edellisen kalenterivuoden päättyessä jäte
huoltovelvollisella rahastossa ollut rahasto-osuus. 
Jos jätehuoltovelvollinen on laiminlyönyt aikai
semmin määrätyn ydinjätehuoltomaksun, ei sitä 
lueta rahasto-osuuteen. Jos rahasto-osuus on ra
hastotavoitetta suurempi, on erotus ylijäämänä 
palautettava jätehuoltovelvolliselle. Ylijäämää ei 
kuitenkaan saa palauttaa, jos jätehuoltovelvolli
nen on laiminlyönyt vakuudenantovelvollisuu
tensa (53 §:n 2 momentti). 

41 §. Pykälä sisältää määräykset, joita ydinjäte
huoltorahaston on noudatettava vahvistaessaan 
jätehuoltovelvollisen rahasto-osuuden. Sen mu
kaan rahasto-osuus määräytyy viimeksi vahviste
tun rahasto-osuuden ja siinä sen jälkeen tapahtu
neiden rahaston kassatapahtumien nojalla. Ra
haston voiton ja tappion huomioon ottaminen 
kunkin rahasto-osuuden osalta tapahtuisi sään
nöksen mukaan yleensä vain kerran vuodessa. 

43 §. Pykälän perustelut ovat 39 ja 40 §:n 
perustelujen yhteydessä. 

44 § ja 53 §:n 1 momentti. Ehdotetusta 
44 §:stä ilmenee, että valtion hallussa on kunkin 
kalenterivuoden kesäkuun lopussa oltava vakuuk
sia määrältä, joka vastaa vastuumäärän ja rahasto
tavoitteen erotusta. Tässä tarkoitettu vastuumää
rä on kuitenkin laskettava sen mukaisena kuin 
sen arvioidaan olevan, kun kulumassa oleva ka
lenterivuosi päättyy. Ydinvoimalaitoksen osalta 
tämä merkitsee vastuumäärän nousemista sinä 
aikana, kun laitosta käytetään ja ydinjätehuollon 
toimenpiteitä ei vielä voida suorittaa. Tämä mer
kitsee myös sitä, että laitoksen käyttöaikana va
kuuksia pidetään valtion hallussa kunkin vuoden 
kesäkuusta joulukuuhun yleensä enemmän kuin 
tätä vastuumäärää määrättäessä syntyneiden 
ydinjätteiden ydinjätehuollon kustannukset 
muuten vielä edellyttäisivät. Tämä muodostaa 
valtiolle tuona aikana ylimääräisen turvan jäte
huoltovelvollisen maksukyvyttömyyden varalta ja 
tasapainottaa toisaalta sitä, että sanotun joulu
kuun ja sitä seuraavan kesäkuun lopun välisenä 
aikana valtiolla on yleensä vastaavasti tosiasialli
sen tilanteen edellyttämää vähemmän tässä mo
mentissa tarkoitettuja vakuuksia. 

Pykälän 2 momentti varmistaa sen, että varau
tumisjärjestelmän kannalta merkittävät muutok
set vastuumäärän perusteissa voidaan ottaa huo
mioon. Jos vakuuksia on valtiolla enemmän kuin 
puheenaolevat säännökset edellyttävät, on tar
peettomat vakuudet palautettava jätehuoltovel
volliselle, jos tämä on huolehtinut säädettyjen 
maksujensa suorittamisesta (53 §:n 1 momentti). 

Pykälän 3 momentissa on perustettu valtioneu
vostolle velvollisuus määrätä luovutettavaksi va
kuuksia myös ennalta arvaamattomien ydinjäte
huollon menojen varalta. Näitä menoja saattaisi 
syntyä esimerkiksi sellaisen onnettomuuden kaut
ta, jossa ydinjätteiden määrä lisääntyisi tai ydin
jätteiden ydinjätehuolto kävisi ennakoitua kal
liimmaksi. Mahdollista on myös, että teknillinen 
menetelmä, johon ydinjätehuolto nojautuu, 
osoittautuisi käytännössä huomattavasti ennakoi
tua vaikeammaksi ja kalliimmaksi toteuttaa. 
Kohtuullisuussyistä on säännöksessä rajoitettu 
tällä perusteella vaadittavien vakuuksien määrä 
enintään kymmeneen prosenttiin kulloisestakin 
vastuumäärästä. 

Kun käytännössä saattaisi osoittautua vaikeaksi 
pakottaa jätehuoltovelvollinen luovuttamaan val
tiolle tarpeellinen määrä vakuuksia, on pykälän 
viimeisessä momentissa säädetty siitä, että vakuu
denantovelvollisuus on korvattavissa vastaavan 
suuruisella ylimääräisellä ydinjätehuoltomaksul
la. Tällä säännöksellä saadaan aikaan se, että jos 
vakuuksia ei anneta, voidaan ylimääräinen ydin
jätehuoltomaksu periä jätehuoltovelvolliselta vii
me kädessä niin kuin verojen ja maksujen peri
misestä ulosottotoimin on voimassa. 

45 §. Pykälä ilmaisee tyhjentävästi ne eri va
kuuslajit, jotka vakuudenantovelvollisuutta täy
tettäessä voivat tulla kysymykseen. Jätehuoltovel
vollisen ratkaistavaksi jää, mitä säännöksessä il
maistuista vakuuksista se haluaa luovuttaa. 
Kauppa- ja teollisuusministeriön puolestaan tu
lee tarkastaa annettavien vakuuksien vakuusarvo 
ja niiden riittävyys sekä tutkia, että vakuudet 
täyttävät säännöksessä asetetut edellytykset. Kos
ka 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
omavelkaisen takauksen vakuusarvo riippuu 
usein yhteisön taloudellisen tilan ja muiden yksi
löllisten ominaisuuksien arvioinnista, on tällaisen 
yhteisön antaman omavelkaisen takauksen luo
tettavuuden hyväksyminen ehdotettu jätettäväksi 
valtioneuvoston harkinnan varaan. Samanlaiseksi 
menettely muodostuisi siinä tapauksessa, että 
jätehuoltovelvollinen haluaisi käyttää turvaavana 
vakuutena kiinteistökiinnitystä. Varautumisjär
jestelmän tarkoituksen vuoksi ei ole järkevää 
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hyväksyä vakuudeksi kiinnitystä esimerkiksi sel
laiseen jätehuoltovelvollisen kiinteistöön, jonka 
vakuusarvo riippuu ydinvoiman häiriöttömän 
tuotannon jatkumisesta. Tällainen on esimerkiksi 
ainakin se kiinteistö, jolla ydinvoimalaitos sijait
see. Toisaalta sisältyy kiinteistökiinnitykseen arvi
ointiongelmia sekä mahdollisuus kiinnityksen va
kuusarvoa heikentäviin piileviin etuoikeuksiin. 

Kun ydinjätehuollon pitkäaikaisuudesta seu
raa, että vakuuksien tulee olla olemassa yhtäjak
soisesti varsin pitkään, ehdotetaan säädettäväksi, 
ettei turvaavaksi vakuudeksi voida hyväksyä va
kuutta, jonka voimassaoloaika vakuutta annetta
essa olisi viittä vuotta lyhyempi. Vallitseva tilan
ne tarkistettaisiin myös vakuuksien osalta vuosit
tain, jotta varmistauduttaisiin siitä, että tilanne 
on lakiehdotuksen saannösten mukainen. 

46 §. Pykälässä on kysymys poikkeuksellisesta 
menettelystä. Sellaisena erityisenä syynä, joka 
voisi antaa aiheen poikkeusmenettelyyn, voidaan 
pitää esimerkiksi ydinlaitoksessa sattuvaa onnet
tomuutta, jonka seurauksena syntyisi huomatta
vasti tavanomaista enemmän ydinjätettä tai ydin
jätteiden käsittelykustannukset huomattavasti ko
hoaisivat. Syynä voisi olla myös voimakas ydin
jätehuollon kustannustason nousu tai pitkälle 
valmistellun ydinjätehuollon perusratkaisun hyl
kääminen ja ydinjätehuollon perustaminen muu
hun ratkaisuun. Säännöksen tarkoituksena on 
mahdollistaa kustannusvaikutusten tasaaminen 
pitemmälle ajalle. 

Vaikka rahastotavoite määrättäisiin tilapäisesti 
pienemmäksi kuin säännökset muuten edellyttäi
sivät, voidaan yhteiskunnan etu jätehuoltovelvol
lisen maksukyvyttömyyden varalta turvata, koska 
jätehuoltovelvollisen on kuitenkin luovutettava 
valtiolle vakuuksia niin paljon, että vastuumää
rän ja rahastotavoitteen erotus on vakuuksilla 
katettu. 

47 §. Määräys luovuttaa ydinjätteet valtiolle 
voi koskea kaikkia jätehuoltovelvollisen toimin
nasta aiheutuvia ydinjätteitä tai vain osaa niistä. 
Siltä varalta, että osa ydinjätteistä jätettäisiin 
jätehuoltovelvollisen hoidettavaksi, on säännös 
kirjoitettu siten, että määräyksen tultua annetuk
si, valtioneuvosto vahvistaisi vastuumäärät sekä 
niiden että luovutettavien ydinjätteiden osalta. 

Luovutettavaksi määrättyjen ydinjätteiden 
osalta käytetään rahastotavoite-käsitteen sijasta 
käsitettä katetarve. Siltä osin kuin ydinjätteitä jää 
edelleen jätehuoltovelvollisen hoidettavaksi, 
määrättäisiin tälle edelleen erikseen rahastotavoi
te ja rahasto-osuus. 

7 438401299C 

Katetarve olisi määrättävä yhtä suureksi kuin 
vastuumäärä ilman 40 §:n 2 momentissa tarkoi
tettua jaksottelua lisättynä vielä erillisellä osuu
della, joka vastaa sitä 44 §:n 3 momentissa 
tarkoitettua vakuuksien määrää, joka oli määrätty 
ennalta arvaamattomien ydinjätehuollon meno
jen varalta. Katetarpeen korottaminen on perus
teltua siksi, että siinä tilanteessa, jossa katetarve 
joudutaan määräämään, on tavallista pienempi 
varmuus siitä, että mahdollisesti myöhemmin 
tarvittavia lisävaroja enää saataisiin jätehuoltovel
volliselta. Jotta valtio voisi käyttää sille luovutet
tuja vakuuksia, on sillä oltava saatava, jonka 
vakuutena ne ovat. Tämän vuoksi on 3 momen
tissa ehdotettu, että valtiolle syntyy katetarpeen 
vahvistamisen myötä saman suuruinen saatava. 

48 §. Katetarve ilmaisisi sen, kuinka paljon 
varoja rahastolla tulisi luovutettujen ydinjättei
den ydinjätehuoltoa varten olla. Katetarpeen 
määrä luovutusmääräyksen antamisen yhteydessä 
synnyttää valtiolle saman suuruisen saatavan. 
Saatavaa ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista 
pyrkiä ensisijaisesti kattamaan valtiolla olevista 
vakuuksista, vaan siihen pyrittäisiin ensin muin 
keinoin. Kun jätehuoltovelvollisen rahasto-osuu
teen on joka tapauksessa ennen luovutusmää
räyksen antamista kenynyt varoja, on luonnollis
ta, että nämä varat tai luovutettuja ydinjätteitä 
suhteellisesti vastaava osa niistä eriytetään rahas
tossa jätehuoltovelvollisen rahasto-osuudesta 
omaksi kateosuudekseen. Jos rahasto-osuudesta 
kateosuudeksi siirrettävä määrä ei määrältään 
vastaa koko saatavaa, peritään erotus jätehuolto
velvolliselta maksuna rahaston asianomaiseen ka
teosuuteen. Jos kateosuus ei tämänkään jälkeen 
vastaa valtion saatavaa tai sitä ei saada perityksi 
esimerkiksi jätehuoltovelvollisen maksukyvyttö
myyden vuoksi, on 2 momentin säännöksen 
mukaan tarpeellinen määrä vakuuksia muutetta
va rahaksi ja näin saadut varat lisättävä kateosuu
teen. Kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävänä 
on määrätä, missä järjestyksessä vakuuksia muu
tetaan rahaksi. Tarkoituksenmukaista olisi tällöin 
menetellä niin, että mikäli vakuuksia on enem
män kuin tarvitaan, niitä käytettäisiin mahdolli
simman tasapuolisesti, esimerkiksi samassa suh
teessa kuin ovat ne määrät, joista ne ovat vakuu
tena. 

Jos vakuuksia joudutaan laajalti muuttamaan 
rahaksi, saattaa siitä seurata vakuuden antajalle 
maksuvalmiusongelmia. Tämän vuoksi olisi ra
haston lainattava vakuuden antajan halutessa 
vakuudesta saadut varat tälle määräajaksi, jonka 
kuluessa voidaan olettaa vakuuden antajan voi-
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van sop~uttaa t01m1ntansa vakuuden rahaksi 
muuttamtseen. Tällaisessa tapauksessa ei näitä 
varoja todennäköisesti myöskään tarvita välittö
mästi ydinjätehuollon toimenpiteiden suoritta
miseen. Lainan saajana voi tulla kysymykseen 
vain asianomaisen vakuuden antanut, 45 §:n 1 
momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu rahoitus
laitos, jonka vakavaraisuus on julkisen vallan 
valvonnassa. Kauppa- ja teollisuusministeriön tu
lisi lisäksi varmistautua siitä, että sitoumus turvaa 
näiden kateosuuteen kuuluvien varojen käyttöön 
saamisen. Rahaston tehtäväksi jäisi määrätä lai
nan tarkemmat ehdot korkoa lukuunottamatta. 
Laina-ajan päätyttyä ei varoja enää lainattaisi 
vakuuden antajalle, minkä jälkeen niihin sovelle
taan 52 §:n 2-5 momentin säännöksiä. 

49 §. Sitten kun katetarve on ensimmäisen 
kerran vahvistettu ja sitä vastaava saatava katettu, 
lakkaa valtion saatava olemasta. Tämän jälkeen 
tulee kauppa- ja teollisuusministeriön vuosittain 
vahvistaa kulloinenkin katetarve noudattaen sa
moja periaatteita kuin vastuumäärästä (43 §:n 2 
momentti) ja katetarpeesta (47 §:n 2 mo
mentti) on säädetty. Katetarve vahvistetaan siten 
kunkin kalenterivuoden alussa jätehuoltovelvolli
sen valtiolle luovutettujen ydinjätteiden edellisen 
kalenterivuoden lopun mukaisen vastuumäärän 
suuruiseksi, lisättynä vielä ennalta arvaamatto
mien ydinjätehuollon menojen varalta määrällä, 
jonka valtioneuvosto on katetarvetta ensimmäi
sen kerran vahvistettaessa katsonut tarpeelliseksi, 
ellei valtioneuvosto myöhemmin ole päätöstään 
tältä osin muuttanut. Jätehuoltovelvollisen on 
tämän jälkeen suoritettava rahastolle vuosittain 
maksuna se määrä, jolla katetarve kulloinkin 
ylittää viimeksi vahvistetun kateosuuden. Jos ka
tetarve vahvistetaan pienemmäksi kuin sanottu 
kateosuus, ei siltä vuodelta maksuvelvollisuutta 
luonnollisesti synny. 

50 §. Jos kateosuus nousee suuremmaksi kuin 
katetarve, käytettäisiin erotus luovutettujen ydin
jätteiden ydinjätehuollosta valtiolle koituneiden 
kustannusten korvaamiseen, näille kustannuksille 
laskettava korko mukaanlukien. Kun katetarve 
arvioitaisiin tässä tapauksessa tulevan joulukuun 
lopun tilanteen mukaisena, seuraa siitä, että 
valtiolle siihen mennessä ydinjätehuollon toi
menpiteistä koituvat kustannukset voidaan kor
vata sille vasta katetarpeen tultua tässä pykälässä 
tarkoitetulla tavalla arvioiduksi. Jos kateosuuden 
ja katetarpeen erotus ei tuolloin riitä koron ja 
korvauksen maksamiseen, voidaan vajaus ottaa 
rahaston kateosuudesta myöhempinä vuosina, jos 
kateosuus siihen riittää tai periä suoraan jäte-

huoltovelvolliselta. Kateosuuden ja katetarpeen 
erotusta palautetaan kulloinkin jätehuoltovelvol
lisille vasta, kun valtiolle suoritettava korko ja 
korvaus on suoritettu ja kateosuus tämänkin 
jälkeen on yli 20 prosenttia suurempi kuin kate
tarve. Tällöinkin palautetaan varoja vain niin 
paljon, että palautuksen jälkeen kateosuus on 20 
prosenttia suurempi kuin katetarve. Ydinjäte
huollon tultua loppuun suoritetuksi ja katetar
peen siten kokonaan lakattua seuraa säännöksestä 
myös, että kateosuus tulee kokonaan käytetyksi 
joko korvauksiin valtiolle tai palautuksiin jäte
huoltovelvolliselle. 

51 §. Säännöksellä pyritään siihen, että rahas
ton voitto tai tappio kohdistetaan oikeuden
mukaisesti eri jätehuoltovelvollisten kesken. Si
ten jätehuoltovelvollinen, jonka varoja on kalen
terivuoden aikana ollut eniten rahaston sijoitus
toimintaan käytettävissä, saa lukea samassa suh
teessa rahasto-osuutensa hyväksi osan siitä voitos
ta, joka rahastolle syntyy. Samaa periaatetta nou
datetaan myös tappion kohdistamisessa eri ra
hasto-osuuksille. Kateosuus rinnastetaan säännös
tä sovellettaessa rahasto-osuuteen. Asetuksella 
tultaisiin tarkemmin säätämään siitä, millä ta
voin määritellään se, miten kunkin jätehuoltovel
vollisen maksamat varat ovat olleet käytettävissä 
rahaston sijoitustoimintaan. 

52 ja 38 §. Koska jätehuoltovelvollisen on joka 
tapauksessa vastattava rahasto-osuutensa riittä
vyydestä ja siten myös näiden varojen suojaami
sesta rahanarvon heikkenemiseltä, ehdotetaan jä
tehuoltovelvollisella olevan oikeus saada vakuutta 
vastaan lainaksi rahasto-osuuteeosa sisältyviä va
roja. Jätehuoltovelvollinen voisi näin huolehtia 
tästä velvollisuudestaan hankkimalla lainaamil
leen varoille mahdollisimman suuren tuoton. 
Kun rahasto vahvistaa asianomaisen rahasto
osuuden, on rahaston jätehuoltovelvollisen sitä 
halutessa lainattava tälle varoja niin paljon, että 
tällä kulloinkin on lainassa enintään määrä, joka 
vastaa 75 prosenttia tämän rahasto-osuudesta. Jos 
jätehuoltovelvollinen ei itse lainaa koko kulloin
kin lainattavissa olevaa määrää, voivat tämän 
osakkeenomistajat sen tehdä. Jos osakkeenomis
tajat eivät keskenään pääsisi yksimielisyyteen nii
den lainattavissa olevan määrän jakautumisesta, 
tulisi rahaston päättää siitä niin, että kunkin 
lainattavissa oleva määrä jakaantuu osakeomis
tuksien suhteessa. 

Kun jätehuoltovelvollisen rahasto-osuus piene
nee edelliseen rahasto-osuuteen verrattuna, voi 
siitä seurata, että jätehuoltovelvollisella tai tämän 
osakkeenomistajilla rahastolta lainassa oleva mää-
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rä tulee suuremmaksi kuin sallitut 75 prosenttia. 
Tällaisessa tapauksessa rahasto-osuuden pienene
misestä johtuva ja jätehuoltovelvolliselle palau
tettava ylijäämä voitaisiin tarpeen vaatiessa kuita
ta tarpeelliselta määräitä jätehuoltovelvollisen tai 
tämän osakkeenomistajan rahastolle olevaa velkaa 
vastaan niin, että lain vaatimus lainassa olevasta 
enimmäismäärästä täyttyy. Tätä menettelyä kos
kevaa säännöstä ei ole pidetty tarpeellisena eh
dottaa, koska määrätessään rahastosta annetta
vien lainojen yleisiä ehtoja valtioneuvosto voisi 
huolehtia siitä, että tarpeellinen kuittausehto 
sisällytetään lainasopimuksiin. 

Siltä osin kuin rahaston varoja ei ole annettu 
lainaksi edellä kuvatulla tavalla eikä myöskään 
48 §:n nojalla lainana vakuudenantajalle, voi
daan varat lainata valtiolle. Kun rahasto olisi 
valtion kassatalouden piirissä, ei valtio voi siltä 
ottaa varsinaista lainaa, vaan varoja siirrettäisiin 
tulo- ja menoarvion kautta valtiovarastoon mää
räajaksi, jonka kuluttua ne on rahastoon palau
tettava. Tästä määräajasta samoin kuin varsinais
ten lainojen määräajasta päättäisi ydinjätehuolto
rahasto. Lainojen määräajan osalta rahasto olisi 
sidottu valtioneuvoston antamiin yleisiin lainaeh
toihin. Käytettävissään olleista varoista valtio 
maksaisi koron sijasta korvauksen, joka määräy
tyisi 3 momentissa ehdotetulla tavalla ja olisi 
siten yhtä suuri kuin rahaston myöntämien laino
jen korko. 

Ehdotetussa 52 §:n 3 momentissa tarkoitetun, 
rahaston sijoitustoimintaa ensisijaisesti koskevan 
koron määräisi tarpeen mukaan aika ajoin valtio
neuvosto, kuitenkin niin, ettei säädettyä vähim
mäiskorkoa voitaisi alittaa. Korko tulisikin aset
taa sellaiseksi, että rahaston varojen reaaliarvo 
nousisi tai ainakin säilyisi. 

Siltä varalta, että varoja jäisi edellä kuvatulla 
tavalla sijoittamatta, rahaston tulisi sijoittaa ne 
muulla tavalla. Rahaston on kuitenkin silloin 
valittava se sijoitustoiminnan muoto, joka antaa 
parhaimman tuoton. 

Lainojen yleisistä ehdoista päättäessään valtio
neuvoston tulee huolehtia myös siitä, että laino
jen ja valtiovarastosiirtojen määräajoissa riittävästi 
otetaan huomioon rahaston maksuvalmius ja että 
rahastolla on ylijäämiä palautettaessa tarpeelliset 
kuittausmahdollisuudet. Asiaankuuluvaa huo
miota on kiinnitettävä myös vaadittavien vakuuk
sien turvaavuuteen. 

Valtion ydinjätehuoltorahasto olisi niin sanot
tu tulo- ja menoarvion ulkopuolinen rahasto, 
jonka kirjanpito ja tilinpäätös hoidettaisiin erik
seen. Rahaston järjestysmuodosta, tehtävistä ja 

hallinnosta säädettäisiin tarkemmin asetuksella. 
Tarkoituksenmukaista olisi, että rahaston johto
kunnassa on kauppa- ja teollisuusministeriön 
edustajien lisäksi ainakin valtiota ja muita julki
sia yhteisöjä edustavia rahoitusalan asiantuntijoi
ta (38 §). 

53 §. Pykälän perustelut ovat 42 ja 44 §:n 
yhteydessä. 

8 luku. Ydinenergia-alan viranomaiset 

54 §. Ydinenergian käytön valvonnan yleinen 
johto kuuluu atomienergialain mukaan kauppa
ja teollisuusministeriölle. Ministeriön asema jäisi 
tältä osin ennalleen. Sen tehtäviin tulisivat edel
leen kuulumaan lakiehdotuksen mukaisten lupa
hakemusten käsittely, varautumisjärjestelmän 
täytäntöönpano ja valvonta ja ydinenergian käy
tön kansainväliseen valvontaan liittyvät kysymyk
set sekä yleisten lainsäädännöllisten ja hallinnol
listen puitteiden luominen alan toiminnalle. 

55 §. Ydinenergian käytön erityisenä valvonta
viranomaisena toimii nykyisin säteilyturvakeskus. 
Ehdotetussa säännöksessä on tämä tehtävä edel
leen säilytetty keskuksella, minkä lisäksi keskuk
sen muutkin ydinenergian käytön valvontaan 
liittyvät tehtäväalueet on nykyisestä lainsäädän
nöstä poiketen yksityiskohtaisesti ja tyhjentävästi 
lueteltu. Samalla on lakiehdotuksessa muutenkin 
pyritty korostamaan säteilyturvakeskuksen kes
keistä ja itsenäistä asemaa ydinenergian käytön 
yleisenä valvontaviranomaisena. 

Kokemus on osoittanut, että esimerkiksi ydin
voimalaitoshankkeiden osalta on tehtävä varsin 
runsaastikin suunnittelu- ja selvitystyötä ennen 
kuin hankkeesta voidaan valmistella hakemus, 
joka voisi tulla turvallisuusviranomaisen käsitte
lyyn. Toisaalta on kuitenkin ilmennyt tarvetta 
kytkeä esimerkiksi säteilyturvakeskus mukaan jo 
tätä ennen. Tämän vuoksi on tämä mahdollisuus 
otettu huomioon pykälän 4 momentissa. 

Säännökseen sisältyvä tehtäväluettelo ei mer
kittävästi lisäisi keskukselle jo nykyisin kuuluvia 
tehtäviä. 

56 §. Kauppa- ja teollisuusministeriön yhtey
dessä on nykyisen lainsäädännön nojalla toiminut 
erityinen atomienergianeuvottelukunta, jonka 
tehtävänä on muun muassa seurata alan kehitys
tä, tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausun
toja lupahakemuksista. 

Virkakoneiston kasvusta ja uusien neuvoa
antavien elimien luomisesta huolimatta ydin
energia-alan yleisiä ja useita eri hallinnonaloja 
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koskevia kysymyksiä käsittelevän neuvottelukun
nan tarve on edelleen ilmeinen. Sen tulisi nykyi
seen tapaan olla kooltaan pieni ja edustaa ydin
energian käyttöön liittyvien alojen korkeata ja 
monipuolista asiantuntemusta. 

Ydinenergian käytön turvallisuusnäkökohtien 
keskeisen merkityksen vuoksi on välttämätöntä, 
että tätä varten perustetaan erillinen asiantuntija
elin. Tähän mennessä tällaista asiantuntija-apua 
on ollut saatavissa atomienergianeuvottelukun
nan tätä tarkoitusta varten asettamaita erityisjaos
tolta. Tarkoituksenmukaista olisi kuitenkin orga
nisoida tällainen asiantuntemus omaan erilliseen 
elimeen, joka toimisi myös suoraan säteilyturva
keskuksen apuna. Tätä neuvottelukuntaa olisi 
kuultava ainakin 64 §:ssä tarkoitetuissa tapauk
sissa, joskin sillä tulisi ilmeisesti olemaan keskei
nen merkitys myös valmisteltaessa turvallisuutta 
koskevia määräyksiä. 

Neuvottelukunnan jäsenten tulisi edustaa kor
keatasoista asiantuntemusta erityisesti ydinlaitos
tekniikan (reaktoritekniikka, prosessijärjestelmät, 
automaatiojärjestelmät, paineastioiden luotetta
vuus, suojarakennustekniikka) sekä säteilysuoje
lun, geologian ja ympäristönsuojelun alalla. 

9 luku. Muu lainsäädäntö ja viranomaisten 
yhteistyö 

57 §. Säännöksessä on ilmaistu se lakiteknisesti 
tarkoituksenmukainen ratkaisu, että ydinener
gian käyttöä koskevat säännökset muualla lain
säädännössä jäävät lakiehdotuksen ohella voi
maan, jollei voimaantulosäännöksestä muuta 
johdu. 

58 §. Edellä ilmaistun periaatteen mukaisesti 
on säännöksessä todettu ydinlaitosta ja sen lähi
aluetta koskevan maankäytön suunnittelun ja 
rakennuslain mukaisen rakennusvalvonnan jää
vän edelleen sen varaan, mitä muualla on säädet
ty. Säteilyturvakeskuksella on kuitenkin erityinen 
asiantuntemus niissä ydinlaitoksen rakentamiseen 
ja turvallisuuteen liittyvissä erityisvaatimuksissa, 
jotka maankäytön suunnittelussa ja rakennustoi
minnassa yleensä saatetaan ydinlaitoksen ja sen 
lähialueen osalta joutua ottamaan huomioon. 
Tämän vuoksi on pykälässä asetettu maankäytön 
suunnittelusta vastaavalle viranomaiselle velvolli
suus hankkia keskuksen lausunto niin hyvissä 
ajoin, että se voidaan suunnittelussa ottaa huo
mioon. Lisäksi on ehdotettu säädettäväksi, että 
rakentamisessa huomioon otettavat turvallisuu
den ja eräiden muiden ydinenergian käytön kes-

keisten näkökohtien edellyttämät erityismääräyk
set annetaan lakiehdotuksen nojalla ja niiden 
noudattamista valvoo säteilyturvakeskus. On 
mahdollista, että joidenkin toimenpiteiden osalta 
ei tuolloin ole riidatonta, kuuluvatko ne tämän 
mukaisesti säteilyturvakeskuksen vaiko muun vi
ranomaisen toimialan piiriin. Tältä varalta on 
ehdotettu toimivaltajaosta tarpeen vaatiessa sää
dettäväksi asetuksella. 

59 §. Atomienergialain, säteilysuojauslain ja 
kaivoslain ohella on erityisesti työturvallisuuslain 
nojalla annettu ydinenergian käytön työturvalli
suuteen kuuluvia säännöksiä ja määräyksiä. Tätä 
menettelyä on tarkoitus edelleen jatkaa. 

Säteilyturvakeskusken aseman ja erityisasian
tuntemuksen vuoksi on pykälässä ehdotettu sää
dettäväksi, että ydinenergian käytön turvallisuu
den erityisvaatimusten huomioon ottamiseksi 
työturvallisuuden varmistamisessa tarpeelliset 
määräykset antaa säteilyturvakeskus, joka myös 
valvoo niiden noudattamista. Mahdolliset toimi
valtaristiriidat ratkaistaisiin asetuksella. 

60 §. Paineastialain ja atomienergia-asetuksen 
nojalla ydinvoimalaitosten paineastiavalvonnasta 
huolehtii säteilyturvakeskus noudattamalla sovel
tuvin osin, mitä paineastia-asetuksessa on säädet
ty. 

Atomienergia-asetuksessa oleva sääntely ehdo
tetaan johdonmukaisuuden vuoksi otettavaksi 
ydinenergialakiin sellaisena, että siinä tarkoitet
tuja valvonnan kohteita ovat kaikki ydinlaitoksen 
paineastiat. Milloin paineastialainsäädännön 
määräykset eivät voi tulla sovellettaviksi, annet
taisiin tarpeelliset määräykset ydinenergialain no
jalla. 

61 §. Pykälässä on selvyyden vuoksi ilmaistu 
57 §:ssä omaksuttu periaate eräiden ydinenergian 
käyttöön läheisesti liittyvien säädösten osalta. 

62 §. Säännöksellä on tahdottu korostaa ydin
energian käytön turvallisuuden merkityksen huo
mioonottamista myös kaikessa muussa viran
omaistoiminnassa. 

10 luku. Valvonta ja pakkokeinot 

63 §. Valvontaviranomaisille on atomienergia
laissa annettu lukuisia erikseen lueteltuja oikeuk
sia, joiden nojalla viranomaiset voivat vaatia 
pääsyä paikkaan, jossa ydinenergian käyttöön 
rinnastettavaa toimintaa esiintyy, suorittaa tar
kastuksia, ottaa näytteitä ja velvoittaa luvanhalti
jat valvonnan kannalta tarpeellisiin toimenpitei
siin. Edellä mainitut oikeudet on ehdotettu olen-
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naisilta osiltaan laissa säilytettäväksi lain sovelta
misalaan ehdotetut muutokset huomioon ottaen. 
Ehdotettu pykälä antaisi säteilyturvakeskukselle 
mahdollisuuden siten myös tarpeelliseen ydin
aseiden leviämisen estämiseen tarvittavaan val
vontaan. 

Atomienergialain mukainen sääntely on kui
tenkin katsottava puutteelliseksi eräiden turvalli
suusvalvontaan liittyvien kysymysten osalta. Kä
sillä olevassa säännöksessä ehdotetaankin säteily
turvakeskuksen voivan myös valvoa sitä, että 
ydinpolttoaine tai ydinlaitoksen osiksi tarkoitetut 
rakenteet tai laitteet suunnitellaan ja valmiste
taan turvallisuuden kannalta hyväksyttävällä ta
valla. Tällaisten turvallisuuden kannalta keskeis
ten seikkojen varmistaminen on tärkeätä kaikissa 
ydinlaitoskokonaisuuden toteutusvaiheissa. 

Pykälän 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetut 
toimenpidekiellot saattavat tulla sisältämään esi
merkiksi kiellon suorittaa porauksia tai muuten 
menetellä turvallisuuden vaarantavalla tavalla 
kiinteistöllä, johon on lopullisesti säilötty ydin
jätteitä. 

Suomi on valtiosopimuksin sitoutunut salli
maan Kansainvälisen Atomienergiajärjestön ja 
eräissä tapauksissa myös kahdenvälisten sopimus
ten toisen sopimuspuolen edustajien suorittaa 
täällä sopimuksissa edellytetyn valvonnan kannal
ta tarpeellisia tarkastuksia ja ottaa näytteitä. 
Nämä oikeudet on valtionsisäisesti saatettu voi
maan mainittujen sopimusten kautta ja tätä 
koskeva ehto on sisällytetty myönnettyihin käyt
tölupiin, kuitenkin määrätyin tavoin rajoitettu
na. Näiden valvontaoikeuksien tulisi kuitenkin 
johdonmukaisuuden ja selvyyden vuoksi sisältyä 
ydinenergian käyttöä sääntelevään lainsäädän
töön, minkä vuoksi tätä tarkoittava sääntely on 
ehdotettu omaksuttavaksi 2 momentissa. 

64 §. Kun ydinlaitosten rakentamis- ja käyttö
aika on varsin pitkä, saattaa ajan mittaan ilmetä 
syitä, jotka vaativat muutoksia jo hyväksyttyihin 
tai valmistuneisiin rakenteisiin taikka rakentami
seen ja käyttöön liittyvään toimintaan. Kun täl
laiset vasta myöhemmin ilmenevät välttämättö
mät muutokset saattavat merkitä huomattavaa 
rasitusta luvanhaltijalle, on säännöksessä rajoitet
tu niitä syitä, jotka voivat antaa aiheen muutok
sen tekemiseen. 

Ennen kuin tällaisiin muutoksiin määrätään 
ryhdyttäväksi, on säteilyturvakeskuksen kuultava 
luvanhaltijaa ja pääsääntöisesti hankittava 56 §:n 
2 momentissa tarkoitetun neuvottelukunnan lau
sunto. 

65 §. Toisin kuin 64 §:n tarkoittamissa ta
pauksissa on asianlaita, on käsillä olevassa pykä
lässä kysymys luvanhaltijan määräystenvastaisesta 
toiminnasta. Sellaisen toiminnan seuraukset huo
mioon ottaen on tarpeen ottaa lakiin viranomais
ten toimivallan selvästi perustava säännös. 

Kun määräykset, joita vastaan rikotaan, voivat 
lakiehdotuksen mukaan olla välittömästi säteily
turvakeskuksen toimialaa koskevia ja toisaalta 
muun viranomaisen toimialaa koskevia, ilmenee 
tämä kahtiajako myös pykälän rakenteessa. Siinä 
tapauksessa, että kysymys on puutteesta tai epä
kohdasta muun viranomaisen kuin säteilyturva
keskuksen toimialalla, on toimivallan jako eri 
tapauksia varten tarkoituksenmukaista tehdä ase
tuksessa. 

66 §. Pykälässä on pyritty antamaan viran
omaisille mahdollisuus tehostaa määräyksiään 
liittämällä niihin uhkasakko, uhka toimintaan 
puuttumisesta tai niin sanottu teettämisuhka 
sekä takaamaan se, että viranomaisella on heti 
käytettävänään varat toimenpiteen suorittami
seen silloin, kun luvanhaltija niskoittelee mää
räystä vastaan. Pykälän 2 momentin säännöksessä 
on pyritty turvaamaan varautumisjärjestelmän 
tarkoitus niin, että sen kannalta keskeisemmät 
toimenpiteet ovat viime kädessä pakkotäytäntö
teitse toteutettavissa. 

67 §. Säännöksen tarkoituksena on ensisijassa 
taata valvontaviranomaiselle mahdollisuus välit
tömästi uhkaavan vaaran torjumiseen niissä ta
pauksissa, jolloin puutteellisuus tai epäkohta on 
sellainen, ettei voida tyytyä pelkästään antamaan 
määräystä sen poistamiseksi. Säännöksessä on 
lisäksi otettu huomioon tilanteet, joissa valvon
nan asianmukainen toteuttaminen edellyttää toi
minnan keskeyttämistä tai rajoittamista. 

68 §. Nykyisen sääntelyn tapaan tulisi poliisi
viranomaisen ehdotuksen mukaan antaa viran
omaisen pyynnöstä tarvittavaa virka-apua. Sa
moin olisi asianomaisella poliisiviranomaisella 
edelleenkin oikeus viranomaisen pyynnöstä ko
tietsintään ja henkilöön käyvään tarkastukseen 
silloin kun pykälään sisältyvään luetteloon kuulu
via ydinenergialain soveltamisalaan sisältyviä ai
neita, esineitä tai tietoaineistoa käytetään määrä
tyllä tavalla vastoin lakiehdotuksen säännöksiä ja 
niiden voidaan todennäköisin syin epäillä olevan 
määrätyssä paikassa tai määrätyn henkilön hallus
sa. Poliisiviranomaisen toimenpiteen tarkoitukse
na on silloin tällaisen aineen, esineen tai tietoai
neiston löytäminen, jotta lain säännösten mukai
nen tilanne voidaan saavuttaa. Tämä voi myös 
edellyttää takavarikkotoimenpidettä, joka on 
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luonteeltaan tilapäinen. Kotietsintä tai henki
löön käyvä tarkastus toteutettaisiin sillä tavalla 
kuin takavarikosta ja etsinnästä rikosasioissa an
netussa laissa (260/59) on säädetty. 

11 luku. Seuraamukset 

Lakiehdotuksessa on pyritty yksilöimään ran
gaistavat käyttäytymismuodot muodostamaila 
useampia rikostunnusmerkistöjä, joista kokonaan 
uusia ovat 69-71 §:ään sisältyvät. 

69 ja 70 §. Lakiehdotuksen 4 §:n mukaan on 
ydinräjähteiden maahantuonti, valmistaminen, 
hallussapito ja räjäyttäminen kielletty. Kiellon 
tehostamiseksi ehdotetaan sen rikkominen 
ydinräj äh de rikoksen a erityisen ankarasti 
rangaistavaksi (70 §). Yrityksen ohella on valmis
telu ehdotettu rangaistavaksi, jotta lähinnä ydin
räjähteen valmistamiseen tähtäävät konkreettiset 
suunnittelutoimet voitaisiin saattaa rangaistavuu
den piiriin. Huolimattomuudesta johtuva teko 
on myös ehdotettu rangaistavaksi. On kuitenkin 
todettava, että tässä tarkoitetut teot voivat huoli
mattomasta menettelystä syntyä vain erittäin har
vinaisten yhteensattumien tuloksena. 

Y dinräjähderikokseen voidaan mahdollisilta 
seurauksiltaan rinnastaa myös ydinaineen tai 
ydinjätteen käyttäminen tai muu menettely ydin
energiaa käytettäessä siten, että menettely on 
omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle, 
terveydelle tai omaisuudelle. Tällainen menet
tely rangaistaisiin y d i n e n e r g i a r i k o k s e n a 
(69 §). Ydinenergiarikosten joukossa muodosta
vat terrorismiksi luettavat teot oman soveltamis
alueensa, joissa huomio on toisaalta kiinnitettävä 
aiheutetun vaaran laatuun ja toisaalta tahallisuu
teen. Näiden tahallisten rikosten yritys olisi myös 
rangaistava. 

Rangaistavaan menettelyyn voi ehdotuksen 
69 §:n tarkoittamissa tapauksissa syyllistyä myös 
henkilö, joka sinänsä luvallisesti harjoittaa ydin
energian käyttöä hyödyntäen ydinenergiaa taval
la, joka Suomessa on sallittua, toisaalta myös 
henkilö, joka hyödyntää ydinenergiaa ilman asi
anmukaista lupaa. Näissä tapauksissa täyttyisivät 
useimmiten samalla myös 72 §:ssä mainitut tun
nusmerkistöt rikottaessa muita lakiehdotukseen 
sisältyviä käskyjä ja kieltoja, josta ei kuitenkaan 
enää erikseen rangaistaisi. Rangaistavuuden edel
lytyksenä erotuksena 72 §:ssä tarkoitettuihin ta
pauksiin on se, onko menettely omiaan aiheutta
maan vaaraa. Rangaistavaa ei luonnollisesti voi 
olla toimiminen viranomaisten hyväksymän tur-

vallisuustason ja siitä annettujen määräysten mu
kaisesti. Käytännössä saattaisi esiintyä tapauksia, 
jossa esimerkiksi ydinlaitoksen käytössä joudu
taan toimimaan ilman nimenomaista viranomai
sen ohjetta tavalla, joka jälkikäteen arvostellen 
on ollut omiaan aiheuttamaan suurempaa vaaraa 
kuin normaalissa käytössä esiintyy. Tällaisessa 
tapauksessa voidaan soveltaa 3 momentin sään
nöstä, jos menettely oli omiaan aiheuttamaan 
ainoastaan vähäistä vaaraa. 

71 §. Ydinräjähdyksellä samoin kuin esimer
kiksi ydinaineista tai ydinjätteistä aiheutuvalla 
säteilyvaaralla uhkaamista voidaan käyttää keino
na lainvastaisten tarkoitusperien saavuttamiseksi. 
Jos tällainen uhkaus on tehty sellaisissa olosuh
teissa, että on perusteltua syytä pelätä hengen, 
terveyden tai omaisuuden olevan vaarassa, voi 
uhkaus johtaa tapauksesta riippuen huomattavan 
Jaajoihinkin varmuustoimenpiteisiin ja saattaa 
ääritapauksessa pakottaa alistumaan uhkaajan 
vaatimuksiin. Tällainen uhkaaminen olisi tosin 
rangaistava rikoslain 25 luvun 13 §:n mukaan 
Iaittornana uhkaamisena, mutta teosta seuraavaa 
enintään kahden vuoden vankeusrangaistusta ei 
voida pitää näissä tilanteissa riittävänä, minkä 
vuoksi säännöksessä ehdotetaan enintään neljän 
vuoden vankeusrangaistusta ainoana rangaistusla
jina. 

72 §. Pykälässä on yksityiskohtaisesti lueteltu 
ne tapaukset, joissa edellä käsiteltyjen tapausten 
lisäksi lakiehdotukseen sisältyvien käskyjen ja 
kieltojen rikkominen olisi rangaistavaa. Rangais
tavat teot olisivat asiallisesti jokseenkin samat 
kuin atomienergialaissa, joskin lakiehdotuksen 
sääntelyn yksityiskohtaisuudesta ja soveltamisalan 
laajentamisesta johtuen on rangaistavien tekojen 
määrä nykyisestä jonkin verran lisääntynyt. Eri
tyisesti on todettava, että vaitiolovelvollisuuden 
laajentaminen nykyisestään (78 §) merkitsee sa
malla sen rikkomisesta aiheutuvan rangaistavuu
den laajentamista. 

Rangaistusasteikko on ehdotettu atomienergia
lakia vastaavaksi. 

7 3 §. Rangaistuksen ohella on törkeimmissä 
rikoksissa käytetty rikoksentekoväline, niin kuin 
69-71 § :ssä tarkoitetuissa tapauksissa ydinaine, 
ydinjäte tai ydinräjähde, tuomittava valtiolle me
netetyksi. Tämän lisäksi on atomienergialain ta
paan muissakin tapauksissa tehtävä mahdolliseksi 
teon laadusta riippuvan menettämisseuraamuk
sen tuomitseminen. 

74 §. Atomienergialaissa omaksutun mukaises
ti on lakiehdotuksessa syytteen nostamisen edel
lytykseksi ehdotettu alan keskeisten viranomais-
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ten lausunnon saaminen syyteharkinnan pohjak
si. Tätä on pidettävä välttämättömänä ydinener
gian käytön voimakkaasti teknisen luonteen ja 
säännösten monimutkaisuuden vuoksi. 

12 luku. Erinilisiit sililnnöksiil 

75 §. Voimasa olevaan atomienergialakiin ei 
sisälly säännöksiä muutoksenhausta, joten siihen 
sovelletaan muutoksenhausta hallintoasioissa an
nettua lakia. Valitukset atomienergialain nojalla 
tehdyistä päätöksistä menevät siten korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Lakiehdotuksessa on omak
suttu sama muutoksenhakujärjestys. 

Koska lakiehdotuksen 4 luvussa tarkoitettu 
valtioneuvoston periaatepäätös ratkaistaan tarkoi
tuksenmukaisuusharkinnan pohjalta, ei ole syytä 
saattaa periaatepäätöstä valitusmenettelyn koh
teeksi. 

Lakiehdotuksen 46 §:n nojalla tehtävää päätös
tä ei tarkoituksenmukaisuusharkinnan alaan kuu
luvana ole myöskään ehdotettu valituskelpoisek
si. 

Pykälän 3 momentissa on lueteltu ne päätök
set, jotka määrättäisiin tai voitaisiin määrätä 
täytäntöönpantavaksi valituksesta huolimatta. 
Nämä päätökset ovat luonteeltaan sellaisia, ettei 
niiden täytäntöönpanon voida sallia jäävän odot
tamaan lopullista ratkaisua valitusasiassa. Osa 
tapauksista liittyy valvontaviranomaisen toimen
piteisiin, joilla taataan ydinenergian käytön tur
vallisuus ja kansainvälisten sopimusten vaatimuk
set. Välitön täytäntöönpano tulisi seurata myös 
viranomaisen vahvistaessa 7 luvussa tarkoitetun 
jätehuoltovelvollisen vastuumäärän ja rahastota
voitteen, vakuudenantovelvollisuuden, valtion 
saatavan, katetarpeen, sen saavuttamiseksi suori
tettavan maksun ja ydinjätehuoltorahastosta jäte
huoltovelvollisen osakkeenomistajille lainaksi an
nettavat osuudet, koska muutoin voitaisiin vali
tustietä käyttämällä saada aikaan tilanne, jossa 
jätehuoltovelvollisen varautumistoimenpiteet ei
vät vastaisi kulloistakin oikeaksi katsottua määrää 
tai rahaston sijoitustoiminta häiriintyisi. 

76 §. Vaikka ydinenergian käyttö voitaisiin 
eräissä vähemmän merkityksellisissä tapauksissa 
vapauttaa lain joidenkin säännösten alaisuudesta, 
lähinnä luvanvaraisuudesta, tulee viranomaisten 
kuitenkin voida seurata sellaistakin toimintaa. 
Tämän vuoksi on säännöksessä ehdotettu asetuk
sella säädettäväksi siitä, missä tapauksissa toimin
nasta on tehtävä ilmoitus. 

Pykälän 2 momentin säännöksellä pyntaan 
siihen, että henkilö tai yhteisö joka laiminlyö 
velvollisuuden hakea lupaa toimintaansa, joutuu 
tästä huolimatta alistumaan niihin käskyihin ja 
kieltoihin, joita lakiehdotus sisältää. 

77 §. Pykälässä on selvyyden vuoksi lueteltu ne 
viranomaisten suoritteet, joista voidaan periä 
maksu. Maksuja perittäisiin nykyistä useammista 
eri suoritteista, mikä johtuu pääosin lakiehdotuk
seen sisältyvistä uusista viranomaistehtävistä. 

78 §. Valvontaviranomaiselle on niin hyvin 
nykyisessä laissa kuin lakiehdotuksessakin taattu 
laajat valtuudet tarkastaa luvanhaltijan toimin
taa. Näin ollen saattaa valvonta tuoda viranomai
sen tietoon myös seikkoja, joista vaikeneminen 
on valvottavatie taloudellisista syistä erityisen 
merkityksellistä. Valvonnan menestymisen kan
nalta on tärkeätä, ettei viranomaisen tietojen 
saantia vaikeuta pelko niiden joutumisesta julki
suuteen. Tämän vuoksi on ehdotuksen 1 mo
menttiin sisällytetty asianomaista atomienergia
lain säännöstä asiallisesti vastaava säännös, tosin 
hieman laajempana. Vaitiolovelvollisuus koskisi 
siten palvelussuhteen lajista riippumatta jokaista 
viranomaisen palveluksessa olevaa. Kun viran
omainen voi ydinenergian käyttöön liittyviä teh
täviään suorittaessaan joutua turvautumaan myös 
esimerkiksi ulkopuolisten tutkimuslaitosten 
apuun, on tämä otettu säännösehdotuksessa huo
mioon. Säännöksessä tarkoitettuna sivullisena ei 
luonnollisestikaan voida pitää sitä, joka Suomen 
tekemän ydinenergia-alan kansainvälisen sopi
muksen nojalla on oikeutettu saamaan valvonnan 
toimittamiseksi tarpeellisia tietoja. 

Turvajärjestelyt edellyttävät onnistuakseen nii
den pitämistä salassa. Tämän vuoksi ehdotetaan 
pykälän 2 momentissa säädettäväksi, että niin 
hyvin viranomaisen kuin luvanhaltijan palveluk
sessa olevakio on velvollinen olemaan ilmaise
matta sitä, mitä hän turvajärjestelyistä on saanut 
tietoonsa. 

Lakiehdotuksessa on lähinnä Suomen teke
mien kansainvälisten ydinenergia-alan sopimus
ten vuoksi säädetty mahdolliseksi ulottaa valvon
tatoimenpiteitä sellaiseen ydinenergia-alan tieto
aineistoon, jota ei ole yleisesti saatavilla. Tällai
seen tietoaineistoon ulotettavat valvonta- ja rajoi
tustoimenpiteet edellyttävät onnistuakseen myös 
sitä, ettei asianomaisia tietoja saa ilmaista sivulli
selle. Mikäli tällaista tietoaineistoa Suomessa on, 
on sitä koskeviin lupiin ja itse asiakirjaan tai 
muuhun, missä tieto on, syytä sisällyttää vaiti
oloa koskevat määräykset. Myös tässä tapauksessa 
ulottuu vaitiolovelvollisuus paitsi viranomaiseen 
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myös luvanhaltijaan ja tämän palveluksessa ole
vaan. 

79 §. Keskeisessä asemassa ydinenergian käy
tön turvallisuuden kannalta on se henkilökunta, 
jota käyttö edellyttää. 

Nykyisen atomienergialainsäädännön tapaan 
edellytetään säännösehdotuksessa, ettei ydin
laitosta saa siihen myönnetyn luvankaan perus
teella käyttää, ellei toiminnalle ole määrätty 
vastuullista johtajaa, jonka säteilyturvakeskus on 
hyväksynyt tehtäväänsä. Vastuullisen johtajan 
kautta säteilyturvakeskus pystyy keskittämään 
valvontatoimenpiteitään, joten tämän pätevyy
dellä on erittäin suuri merkitys. 

Kaikessa ydinenergian käyttöä merkitsevässä 
toiminnassa vastuullista johtajaa ei ole tarpeen 
asettaa. Asetuksessa säädettäisiin siitä, missä 
muissa tapauksissa ydinenergian käyttö edellyttää 
vastuullisen johtajan asettamista. 

Pykälän 2 momentin mukaan säteilyturvakes
kuksen tehtävänä olisi nykyiseen tapaan asettaa 
myös muuta ydinenergian käytössä tarvittavaa 
henkilökuntaa koskevia kelpoisuusehtoja ja jär
jestää kokeita ja tutkintotilaisuuksia tutkiakseen 
kelpoisuusehtojen täyttymistä. 

80 §. Pykälässä on ilmaistu yhteiskunnan hal
tuun tavalla tai toisella tulleiden ydinenergian 
käyttöön tarvittavien aineiden, esineiden ja tieto
aineiston säilytystä ja käsittelyä koskevat periaat
teet. Niinpä viranomaisten on huolehdittava sii
tä, että sen hallussa olevat aineet, esineet ja 
tietoaineisto on säilytettävä turvallisella tavalla. 

81 §. Osa nykyisin voimassa olevista ydinener
gian käyttöä säätelevistä yksityiskohtaisista mää
räyksistä on annettu säteilyturvakeskuksen vahvis
tamissa ohjeissa, joita on lupiin sisältyvän mää
räyksen nojalla noudatettava. Siinä määrin kuin 
tämän kaltaiset määräykset ovat alaltaan yleisiä, 
toisin sanoen ne soveltuvat ydinenergian käyt
töön laajemmalti kuin esimerkiksi noudatetta
vaksi vain yhden luvanhaltijan osalta, on kuiten
kin perusteltua antaa sellaisia määräyksiä lupien 
ja lupaehtojen ulkopuolella. Tämä merkitsee lu
papäätösten saattamista nykyistä yksinkertaisem
miksi ja myös sitä, että määräysten sisältö on 
ennalta yleisesti tiedossa. 

Tärkein yleisten määräysten ala olisi turvalli
suus. Ehdotus näiksi samoin kuin turva- ja val
miusjärjestelyjä koskeviksi yleisiksi määräyksiksi 
valmisteltaisiin säteilyturvakeskuksessa ja toimi
tettaisiin tarpeellisten lausuntojen tultua hanki
tuksi kauppa- ja teollisuusministeriöön vielä tar
vittavien selvitysten saamiseksi ja sitten valtio
neuvostolle esiteltäväksi. 

Pelastuspalvelua koskevien maaraysten osalta 
on tarpeellinen asiantuntemus sisäasiainministe
riössä, jonka tehtäväksi tulisi valmistella nämä 
määräykset. Näillä määräyksillä voidaan luvan
haltija velvoittaa myös hankkimaan kalustoa tai 
henkilökuntaa, jota pelastuspalvelujärjestelyt lu
vanhaltijan osalta onnistuakseen edellyttävät. 

82 §. Pykälään sisältyy tavanomainen lain täy
täntöönpanemiseksi ja soveltamiseksi tarvittavan 
asetuksen antamista koskeva valtuutus. Edellä 
tarkoitettujen yleisten määräysten ala määräytyisi 
käytännössä sen mukaan, millaiseksi asetuksen 
sisältö tulisi. 

83 §. Koska lakiehdotuksen 70 §:n soveltamis
ala kattaa myös ne teot, jotka Moskovan ydin
asekoekieltosopimuksen (SopS 1164) hyväksymi
sen vuoksi on erityisellä lailla säädetty rangaista
viksi, on tarpeen kumota sanottu laki eli eräiden 
ydinräjäytysten kieltämisestä annettu laki (587 1 
63). 

84 §. Uudessa laissa tarkoitettuun toimintaan, 
joka aloitetaan vasta lain tultua voimaan sovellet
taisiin uutta lakia. Samoin meneteltäisiin lain 
voimaantullessa vireillä olevien lupahakemusten 
osalta. 

Jos kuitenkin uudessa laissa tarkoitettu toimin
ta on aloitettu vanhan lain voimassa ollessa, on 
uuden lain edellyttämää lupaa haettava 4 mo
mentissa tarkoitetussa määräajassa. Eräitä poik
keuksia on kuitenkin tarpeen tehdä. Atomiener
gialain mukaan myönnetyssä rakentamisluvassa 
tarkoitettu rakentaminen on uuden lain voimaan 
tullessa todennäköisesti ehditty aloittaa ja useim
miten myös lopettaa eikä sen vuoksi ole tarpeen 
ryhtyä uuteen samaa tarkoittavaan viranomais
menettelyyn. Niinpä katsotaan 2 momentin mu
kaan sellainen rakentamislupa annetuksi uuden 
lain, joko 18 ja 19 §:n tai pelkästään 19 §:n 
nojalla, jolloin lupa tällaisen laitoksen käyttämi
seen voidaan uuden lain 20 §:n nojalla myöntää 
myös 18 §:ssä säädetyn estämättä, vaikkakin vii
meksimainitussa säännöksessä tarkoitettu tunnus
merkistö täyttyisi. Muut atomienergialain nojalla 
myönnetyt luvat katsottaisiin annetuksi uuden 
lain nojalla ja ne lakkaisivat olemasta voimassa 
kukin voimassaoloaikansa mukaisesti, mutta kui
tenkin viimeistään viiden vuoden kuluttua uu
den lain voimaantulosta. 

Erikoistapauksen muodostavat sellaiset toimin
nat, joihin lupaa ei uudesta laista poiketen ole 
atomienergialain nojalla erikseen vaadittu, vaan 
toiminnan on katsottu sisältyvän siihen luvanva
raiseen toimintaan, jota varten on myönnetty 
atomienergialain mukainen lupa. Jos tällainen 
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tormmta on aloitettu 3 momentissa tarkoitetun 
määräajan kuluessa, on kohtuullisuussyistä syytä 
edelleen sallia sellaisen toiminnan jatkaminen 
vaatimatta uutta samaa tarkoittavaa lupaa. 

Uuden lain määräykset kohdistuvat edellä to
detuin poikkeuksin myös ennen sen voimaantu
loa aloitettuun ydinenergian käyttöön. Yhden
mukaisesti tämän kanssa ehdotetaan myös van
han lain nojalla annettujen lupien ehtojen ja 
määräysten ristiriitatapauksissa väistyvän. Nykyi
set varautumista koskevat velvollisuudet on mää
ritelty lupaehdoissa ja lupamääräyksissä. Kun 
siinyminen lakiehdotuksen 7 luvussa olevaan 
varautumiseen merkitsee joiltakin osin varsin 
suuna muutosta nykyiseen, on 5 momentin lop
pusäännöksellä pyritty varmistamaan joustava 
siinyminen uuteen järjestelmään. 

Nykyisin toteutettavat ydinjätehuoltotoimin
nat edellyttäisivät eräiltä osin uuden lain voi
maantultua lakiehdotuksen 11 §:ssä tarkoitetun 
periaatepäätöksen antamista. Kun näiden toi
mintojen on kuitenkin vanhan lain mukaisten 
lupapäätösten yhteydessä katsottu sisältyvän sa
nottuihin lupiin, ei periaatepäätöstä 6 momentin 
mukaan enää edellytettäisi. 

1.2. Laki sähkölain muuttamisesta 

24 §. Sähkölain 24 §:n mukaan on ydinvoima
laitoksen rakentamiseen saatava valtioneuvoston 
lupa, jonka myöntämisen edellytyksenä on, että 
voimalaitoksen rakentaminen harkitaan tarkoi
tuksenmukaiseksi. Ennen rakentamisen aloitta
mista hakijan on lisäksi saatava atomienergialais
sa säädetty lupa. 

Lakiehdotuksen mukaan nämä säännökset ku
mottaisiin, koska ehdotettuun ydinenergialakiin 
sisältyvien säännösten mukaan ydinlaitoksen ja 
siten myös ydinvoimalaitoksen rakentamiseen on 
saatava valtioneuvoston lupa. Luvan myöntämistä 
koskeva harkinta olisi atomienergialain säännök
sistä poiketen tarkoituksenmukaisuusharkintaa. 

25 §. Pykälään sisältyy nykyisin säännös, jonka 
mukaan muun voimalaitoksen kuin ydinvoima
laitoksen rakentamiseen on saatava pääsääntöises
ti kauppa- ja teollisuusministeriön lupa. Kun 
sähkölain järjestelmän mukainen valtioneuvoston 
päätös jäisi pois, ehdotetaan edellä mainittu 
ydinvoimalaitosta koskeva poikkeus poistettavak
si, jolloin sähkölain 26 §:n säännökset tulevat 
jäljempänä selostetulla tavalla kohdistumaan 
myös ydinvoimalaitoshankkeeseen. 
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26 §. Pykälässä olevaan luetteloon on lisätty 
uudeksi luvan myöntämisen edellytykseksi se, 
että valtioneuvosto on ehdotetun ydinenergialain 
18 tai 19 §:n mukaisen rakentamisluvan myöntä
nyt, milloin kysymyksessä on ydinvoimalaitos. 
Kauppa- ja teollisuusministeriön myöntäessä kä
sillä olevan säännöksen mukaan luvan tällaisen 
voimalaitoksen rakentamiseen, on lupaan sään
nöksen edelleen voimaan jäävän sanamuodon 
mukaisesti liitettävä sähkölain 4 §:ssä tarkoitetun 
vaaran ja häiriön välttämiseksi ja sähköhuollon 
turvaamiseksi tarpeelliset ehdot. 

Voimaantulosäännös.Jos ennen lakiehdotuksen 
voimaantuloa ydinvoimalan rakentamiseen 
myönnettäisiin nyt kumottavaksi ehdotetussa 
24 §:ssä tarkoitettu valtioneuvoston lupa, kävisi 
lakiehdotuksen 25 §:ssä tarkoitetun kauppa- ja 
teollisuusministeriön luvan edellyttäminen tar
koituksettomaksi. Tämä on otettu huomioon 
lakiehdotuksen voimaantulosäännöksessä. 

1.3. Laki säteilysuojauslain muuttamisesta 

18 a §. Useimpiin sellaisiin toimintoihin, joi
hin atomienergialain mukaan on saatava lupa, on 
saatava myös säteilysuojauslain mukainen lupa, 
turvallisuuslupa. Atomienergialain soveltamis
alaan kuuluvan toiminnan osalta ovat nämä tur
vallisuusluvat tulleet paljolti tarpeettomiksi. Tur
vallisuusluvassa tyydytäänkin viittaamaan atomi
energialain nojalla annetun luvan ehtoihin. 
Molemmat luvat myöntää sama viranomainen, 
kauppa- ja teollisuusministeriö. 

Kun nykyinen päällekkäinen lupajärjestelmä ei 
ole tarkoituksenmukainen, ehdotetaan säteily
suojauslakiin lisättäväksi säännös, jonka mukaan 
ehdotetun ydinenergialain mukainen lupa katso
taan samalla turvallisuusluvaksi niissä tapauksissa 
kuin säteilysuojauslain 2 §:n nojalla sellaista lu
paa edellytetään. 

Niissä tapauksissa, jossa toiminta olisi luvanva
raista myös ydinenergialain mukaan, ei siihen 
sovellettaisi niitä säteilysuojauslain säännöksiä, 
jotka koskevat turvallisuusluvan hakemista, 
asianomaista viranomaista, luvan peruuttamista, 
peruuttamisen seurauksia ja vastuuta radioaktii
visten aineiden vaarattomaksi tekemisestä ja siitä 
aiheutuvista kustannuksista eikä myöskään pää
töksen täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä. 
Näiltä osin sovellettaisiin vastaavia ydinenergia
lain säännöksiä. 

Jos toiminta ehdotetun ydinenergialain 2 §:n 2 
momentin nojalla vapautettaisiin luvanvaraisuu-
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desta, on mahdollista, että toimintaa vanen 
kuitenkin tarvittaisiin säteilysuojauslaissa tarkoi
tettu turvallisuuslupa. 

Voimaantulosäännös.Ennen tämän lakiehdo
tuksen voimaantuloa annettu turvallisuuslupa ja 
atomienergialain mukainen lupa rinnastettaisiin 
lain voimaantultua 18 a §:ssä tarkoitettuun yh
distettyyn lupaan. Ehdotetun ydinenergialain 84 
§:ssä ehdotettuja siirtymäsäännöksiä, jotka koske
vat ennen ydinenergialain voimaantuloa myön
nettyjä lupia, sovellettaisiin siten myös tässä 
tarkoitettuun yhdistettyyn lupaan. 

2. Tarkemmat säännökset ja mää
räykset 

Ydinenergialakia koskevat tarkemmat sään
nökset annettaisiin asetuksilla. Asetukset sisältäi
sivät muun muassa säännökset, joilla ydinener
gialain määritelmät ja soveltamisala tarkemmin 
yksilöidään. Lisäksi niissä säädettäisiin ydinener
gian käytöstä, joka vapautetaan luvanvaraisuu
desta, ja niistä selvityksistä, jotka on annettava 
viranomaiselle valtioneuvoston periaatepäätöksen 
tekemistä vanen ja lupien myöntämisen edelly
tysten täyttymisen tutkimiseksi. Asetu~silla t~l
taisiin antamaan säännökset myös valuon ydtn
jätehuoltorahaston tehtävistä, hallinnosta ja jär
jestysmuodosta sekä ydinenergialaissa mainittu
jen neuvottelukuntien tehtävistä, asettamisesta ja 
kokoonpanosta. Luonnokset näistä asetuksista 
toimitetaan keskeisimmiltä osiltaan myöhemmin 
eduskunnalle esityksen käsittelyn yhteydessä käy
tettäviksi. 

3. Voimaan tulo 

Ydinenergialaki on tarkoitus saattaa voimaan 
heti, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja asetuk
silla annettavat säännökset on valmisteltu. 

Ehdotetut muutokset voimassa oleviin lakeihin 
ja edellä mainitut asetuksilla annettavat säännök
set ja muut tarpeelliset määräykset tulisi saattaa 
voimaan samanaikaisesti ydinenergialain kanssa. 

4. Säätämisjärjestys 

Ydinenergialakiehdotuksen 15 §:n 1 moment
ti merkitsee uusien hallintotehtävien antamista 
eduskunnan hoidettavaksi ja siten myös poik
keusta perustuslaeilla vahvistettuun valtiovallan 
jakoon. 

Sanotun lakiehdotuksen 63 §:n 2 momentin 
mukaan on Suomen tekemissä ydinenergia-alan 
kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettua valvon
taa suorittavilla henkilöillä, jotka on sellaisen 
sopimuksen nojalla tehtävään määrätty, eräitä 
valvontaoikeuksia Suomessa. Tämän säännöksen 
on katsottava rajoittavan Suomen täysivaltaisuut
ta, sellaisena kuin se on perustuslaeissa vahvistet
tu. 

Edellä mainituista syistä lakiehdotus on käsi
teltävä perustuslain säätämisestä määrätyssä jär
jestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1. 
Ydinenergialaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, 
säädetään: 

1 luku 

Lain tarkoitus ja soveltamisala 

1 § 

Lain tarkoitus 

Ydinenergian käytön pitämiseksi yhteiskunnan 
kokonaisedun mukaisena ja erityisesti sen varmis
tamiseksi, että ydinenergian käyttö on ihmisen ja 
ympäristön kannalta turvallista eikä edistä ydin
aseiden leviämistä, säädetään tässä laissa ydin
energian käytön yleisistä periaatteista, ydinjäte
huollon toteuttamisesta, ydinenergian käytön lu
vanvaraisuudesta ja valvonnasta sekä toimivaltai
sista viranomaisista. 

2 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan: 
1) ydinlaitoksen rakentamiseen ja käyttämi

seen; 
2) kaivos- ja rikastustoimintaan, jonka tarkoi

tuksena on uraanin tai toriumin tuottaminen; 
3) ydinaineiden ja ydinjätteiden hallussapi

toon, valmistukseen, tuottamiseen, luovutuk
seen, käsittelyyn, käyttämiseen, varastointiin, 
kuljetukseen, vientiin ja tuontiin sekä uraania tai 
toriumia sisältävien malmien ja malmirikasteiden 
vientiin ja tuontiin; 

4) jäljempänä 3 momentissa mainituissa ta
pauksissa siinä tarkoitettujen aineiden, laitteiden 
ja laitteistojen sekä ydinenergia-alan tietoaineis
ton hallussapitoon, luovutukseen, vientiin ja 
tuontiin; sekä 

5) asetuksella säädettävissä tapauksissa, muu
alla kuin Suomessa toteutettavan, 1-4 kohdassa 
tarkoitettua toimintaa koskevan yksityisoikeudel
lisen sopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen 
vieraan valtion, ulkomaalaisen tai ulkomaisen 
yhteisön kanssa, jos sopimuksella on merkitystä 
ydinaseiden leviämisen kannalta tai siihen koh
distuu Suomen tekemien ydinenergia-alan kan
sainvälisten sopimusten velvoitteita. 

Asetuksella voidaan säätää, että tämän lain 
säännöksiä ei joltakin osin sovelleta 1 momentin 
1-3 ja 5 kohdassa tarkoitettuun toimintaan, 
joka on tämän lain tarkoituksen kannalta merki
tykseltään vähäistä. 

Milloin jäljempänä mainituilla aineilla, lait
teilla, laitteistoilla tai tietoaineistolla on merki
tystä ydinaseiden leviämisen kannalta tai niihin 
kohdistuu Suomen tekemien ydinenergia-alan 
kansainvälisten sopimusten velvoitteita, asetuk
sella voidaan säätää tämän lain soveltamisesta 
myös: 

1) muihin aineisiin kuin ydinaineisiin, milloin 
ne ominaisuuksiensa vuoksi soveltuvat erityisesti 
käytettäväksi ydinenergian aikaansaamiseen; 
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2) laitteisiin ja laitteistoihin, jotka on tarkoi
tettu tai muutoin erityisesti soveltuvat käytettä
väksi ydinlaitoksissa; 

3) laitteisiin ja laitteistoihin, jotka on tarkoi
tettu tai muutoin erityisesti soveltuvat käytettä
väksi ydinaineiden tai 1 kohdassa tarkoitettujen 
aineiden valmistuksessa; 

4) sellaisiin erikoislaitteisiin, jotka ovat välttä
mättömiä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen laittei
den tai laitteistojen valmistamiseksi; sekä 

5) sellaiseen ydinenergia-alan tietoaineistoon, 
joka on saatettu kirjalliseen tai muuhun aineelli
seen muotoon ja jota ei ole yleisesti saatavilla. 

3 § 
Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) ydinenergian käytöllä 2 §:n 1 momentissa 

tarkoitettua toimintaa; 
2) ydinaineella ydinenergian aikaansaamiseen 

soveltuvia erityisiä halkeamiskelpoisia aineita ja 
lähtöaineita kuten uraania, toriumia ja plutoniu
mia; 

3) ydinjätteellä: 
a) ydinenergian käytön yhteydessä tai seurauk

sena syntyneitä radioaktiivisia jätteitä; sekä 
b) sellaisia ydinenergian käytön yhteydessä tai 

seurauksena radioaktiivisiksi muuttuneita aineita, 
esineitä ja rakenteita, jotka on poistettu käytöstä 
ja joiden radioaktiivisuudesta aiheutuvan vaaran 
vuoksi tarvitaan erityisiä toimenpiteitä; 

4) ydinjå'tehuollolla kaikkia niitä toimenpitei
tä, jotka ovat tarpeen ydinjätteiden talteenotta
miseksi, säilyttämiseksi ja käsittelemiseksi sekä 
sijoittamiseksi pysyväksi tarkoitetulla tavalla (lop
pust/oitus); 

5) ydinlaitoksella ydinenergian aikaansaami
seen käytettäviä laitoksia, tutkimusreaktorit mu
kaan luettuina, ydinjätteiden laajamittaista lop
pusijoitusta toteuttavia laitoksia sekä ydinaineen 
ja ydinjätteen laajamittaiseen valmistamiseen, 
tuottamiseen, käyttämiseen, käsittelyyn tai varas
toimiin käytettäviä laitoksia; ydinlaitoksella ei 
kuitenkaan tarkoiteta: 

a) uraanin tai toriumin tuottamiseen tarkoitet
tuja kaivoksia tai rikastuslaitoksia eikä niitä tiloja 
tai paikkoja alueineen, joihin tässä tarkoitetuista 
laitoksista peräisin olevia ydinjätteitä varastoi
daan tai sijoitetaan loppusijoitusta varten; eikä 

b) sellaisia lopullisesti suljettuja tiloja, joihin 
ydinjätteitä on sijoitettu säteilyturvakeskuksen 
pysyväksi hyväksymällä tavalla; 

6) turvajärjestelyillä ydinenergian käytön tur
vaamiseksi lainvastaiselta toiminnalta tarvittavia 
toimenpttetta ydinlaitoksessa, sen alueella, 
muussa paikassa tai kulkuvälineessä, jossa ydin
energian käyttöä harjoitetaan; sekä 

7) valmiusjärjestelyillä ydinvahinkojen rajoit
tamiseksi tarvittavia toimenpiteitä ydinlaitokses
sa, sen alueella, muussa paikassa tai kulkuväli
neessä, jossa ydinenergian käyttöä harjoitetaan. 

2 luku 

Yleiset periaatteet 

4 § 

Y dinråjrihteet 

Y dinräjähteiden maahantuonti samoin kuin 
niiden valmistaminen, hallussapito ja räjäyttämi
nen Suomessa on kielletty. 

5 § 

Yhteiskunnan kokonaisetu 

Ydinenergian käytön tulee olla, sen eri vaiku
tukset huomioon ottaen, yhteiskunnan kokonais
edun mukaista. 

6 § 

Turvallisuus 

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä 
siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristöl
le tai omaisuudelle. 

7 § 

Turva- ja valmiusjärjestelyt ja muut niihin 
verrattavat järjestelyt 

Ydinenergian käytön edellytyksenä on, että 
turvajärjestelyt ja valmiusjärjestelyt sekä muut 
järjestelyt ydinvahinkojen rajoittamiseksi ja ydin
energian käytön turvaamiseksi lainvastaiselta toi
minnalta ovat riittävät. 
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3 luku 

Luvanvaraisesta toiminnasta johtuvat velvollisuu
det 

8 § 

Velvollisuus hakea lupa 

Ydinenergian käyttö on kielletty ilman tämän 
lain mukaista lupaa. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön on pyynnöstä 
annettava sitova ennakkotieto siitä, onko aiot
tuun toimintaan haettava lupa. 

9 § 
Luvanhaltijan velvollisuudet 

Luvanhaltijan velvollisuutena on huolehtia 
ydinenergian käytön turvallisuudesta. 

Luvanhaltijan velvollisuutena on huolehtia sel
laisista turva- ja valmiusjärjestelyistä ja muista 
ydinvahinkojen rajoittamiseksi tarpeellisista jär
jestelyistä, jotka eivät kuulu viranomaisille. 

Luvanhaltijan, jonka toiminnan seurauksena 
syntyy tai on syntynyt ydinjätettä (jätehuoltovel
vollinen), on huolehdittava kaikista näiden jät
teiden ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteis
tä ja niiden asianmukaisesta valmistelemisesta 
sekä vastattava niiden kustannuksista (huolehti
misvelvollisuus). 

10 § 

Velvollisuuksien jatkuminen 

Luvan petuuttaminen tai sen voimassaolon 
päättyminen ei vapauta luvanhaltijaa tai sitä, 
jolla lupa on ollut, noudattamasta sitä, mitä 9 
§:ssä sekä 6 ja 7 luvussa tai niiden nojalla taikka 
lupaehdoissa on säädetty tai määrätty. 

4 luku 

Valtioneuvoston periaatepäätös 

11 § 

Periaatepäätös 

Yleiseltä merkitykseltään huomattavan ydin
laitoksen rakentaminen edellyttää valtioneuvos
ton periaatepäätöstä siitä, että ydinlaitoksen ra
kentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mu
kaista. 

Yleiseltä merkitykseltään huomattavia ovat 3 
§:n 5 kohdassa tarkoitetuista ydinlaitoksista: 

1) sellaiset ydinenergian aikaansaamiseen käy
tettävät laitokset, joiden lämpöteho on enemmän 
kuin 50 megawattia; 

2) sellaiset laitokset, joita käytetään ydinjättei
den loppusijoitukseen; sekä 

3) sellaiset muuhun kuin ydinenergian aikaan
saamiseen käytettävät laitokset, jotka niissä ker
rallaan olevan ydinaineen tai ydinjätteen määrän 
tai säteilyvaarallisuuden vuoksi ovat, siten kuin 
asetuksella säädetään, 1 kohdassa tarkoitettuun 
laitokseen rinnastettavissa. 

12 § 

Periaatepäätöksen hakeminen ja tarvittavat selvi
tykset 

Periaatepäätöstä haetaan valtioneuvostolle 
osoitetulla hakemuksella, josta kauppa- ja teolli
suusministeriön on hankittava säteilyturvakes
kuksen alustava turvallisuusarvio ja pyydettävä 
lausunto ympäristöministeriöitä sekä suunnitel
lun ydinlaitoksen sijaintikunnan kunnanvaltuus
tolta ja naapurikunnilta. 

13 § 
Yleinen kuuleminen 

Hakijan on ennen periaatepäätöksen tekemistä 
julkistettava kauppa- ja teollisuusministeriön tae
kastama, sen ohjeiden mukaan laadittu yleispiie
teinen selvitys laitoshankkeesta, laitoksen arvioi
duista ympäristövaikutuksista ja sen turvallisuu
desta siten, että selvitystä on yleisesti saatavilla. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön on varattava 
ydinlaitoksen lähiympäristön asukkaille ja kun
nille sekä paikallisille viranomaisille mahdolli
suus ennen periaatepäätöksen tekemistä esittää 
kirjallisesti mielipiteensä hankkeesta. Ministeriön 
on lisäksi laitoksen suunnitellulla sijaintipaikka
kunnalla järjestettävä tarkemmin määräämällään 
tavalla julkinen tilaisuus, jossa asiasta voidaan 
esittää suullisesti tai kirjallisesti mielipiteitä. Esi
tetyt mielipiteet on saatettava valtioneuvoston 
tietoon. 

14 § 

Periaatepäätöksen harkinta valtioneuvostossa 

Ennen kuin valtioneuvosto tekee 11 §:ssä tar
koitetun periaatepäätöksen, sen on todettava, 
että suunnitellun ydinlaitoksen sijaintikunta on 
12 § :ssä tarkoitetussa lausunnossaan puoltanut 
ydinlaitoksen rakentamista ja että esiin ei ole 
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tullut seikkoja, jotka osoittavat, ettei ole riittäviä 
edellytyksiä rakentaa ydinlaitosta siten kuin 
6 §:ssä edellytetään. 

Jos valtioneuvosto on todennut 1 momentissa 
säädettyjen edellytysten täyttyneen, sen on har
kittava periaatepäätöstä yhteiskunnan kokonais
edun kannalta ja otettava huomioon ydinlaitok
sesta aiheutuvat hyödyt ja haitat, kiinnittäen 
erityisesti huomiota: 

1) ydinlaitoshankkeen tarpeellisuuteen maan 
energiahuollon kannalta; 

2) ydinlaitoksen suunnitellun sijaintipaikan 
sopivuuteen ja ydinlaitoksen ympäristövaikutuk
siin; sekä 

.3) ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon järjestä
mtseen. 

15 § 

Ilmoitus eduskunnalle 

Valtioneuvoston 11 §:n nojalla tekemä peri
aatepäätös, jossa ydinlaitoksen rakentamisen on 
katsottu olevan yhteiskunnan kokonaisedun mu
kaista, on valtioneuvoston viipymättä annettava 
eduskunnan tarkastettavaksi. Eduskunta voi ku
mota periaatepäätöksen sellaisenaan tai päättää, 
että se jää sellaisenaan voimaan. 

Ennenkuin eduskunta on tehnyt asiassa pää
töksensä, hakija ei saa ryhtyä sellaisiin asetuksella 
säädettäviin toimenpiteisiin, jotka taloudellisen 
merkityksensä vuoksi saattavat vaikeuttaa edus
kunnan ja valtioneuvoston mahdollisuuksia rat
kaista asia vapaan harkintansa mukaan. 

5 luku 

Lupamenettely 

16 § 

Lupaviranomaiset 

Luvan ydinlaitoksen rakentamiseen ja käyttä
miseen sekä kaivos- tai rikastustoimintaan, jonka 
tarkoituksena on uraanin tai toriumin tuottami
nen, myöntää valtioneuvosto. 

Luvan muuhun kuin 1 momentissa tarkoitet
tuun ydinenergian käyttöön myöntää kauppa- ja 
teollisuusministeriö. Tässä tarkoitetun luvan 
myöntäminen voidaan asetuksella siirtää säteily
turvakeskuksen tehtäväksi. 

17 § 
Luvansaaja 

Lupa ydinenergian käyttöön voidaan myöntää 
vain Suomen kansalaiselle, suomalaiselle yhtei
sölle tai säätiölle taikka valtion viranomaiselle. 

Ulkomaalaiselle yhteisölle tai viranomaiselle 
voidaan erityisistä syistä myöntää lupa: 

1) ydinaineen tai ydinjätteen kuljetukseen 
Suomen alueella; 

2) ydinaineen, ydinjätteen tai uraania tai to
riumia sisältävien malmien tai rikasteiden kautta
kuljetukseen liittyvään tuontiin ja vientiin; sekä 

3) 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun ydin
laitoksen käyttämiseen tilapäisesti Suomen 
alueella. 

Lupa ydinaineen tai ydinjätteen hallussapi
toon, käyttämiseen, kuljetukseen, vientiin tai 
tuontiin voidaan valvontatehtävään liittyvässä 
asiassa myöntää myös sellaiselle kansainväliselle 
järjestölle tai ulkomaan viranomaiselle, jonka 
tehtävänä on huolehtia Suomea veivoittavassa 
ydinenergia-alan kansainvälisessä sopimuksessa 
edellytetystä valvonnasta. 

18 § 

Yleiseltä merkitykseltään huomattavan 
ydinlaitoksen rakentaminen 

Lupa 11 §:ssä tarkoitetun ydinlaitoksen raken
tamiseen voidaan myöntää, milloin: 

1) ydinlaitoksen rakentaminen on 11 §:ssä 
tarkoitetussa periaatepäätöksessä katsottu yhteis
kunnan kokonaisedun mukaiseksi ja eduskunta 
on päättänyt, että periaatepäätös jää voimaan; ja 

2) ydinlaitoksen rakentaminen täyttää myös 
19 §:ssä ydinlaitoksen rakentamisluvan myöntä
miselle säädetyt edellytykset. 

19 § 

Muun ydinlaitoksen rakentaminen 

Lupa muun kuin 18 §:ssä tarkoitetun ydin
laitoksen rakentamiseen voidaan myöntää, jos: 

1) ydinlaitosta, sen keskeisiä toimintajärjestel
miä ja rakenneosia koskevat suunnitelmat ovat 
turvallisuuden kannalta riittävät ja työsuojelu ja 
väestön turvallisuus muutoinkin on asianmukai
sesti otettu huomioon toiminnan suunnittelussa; 

2) ydinlaitoksen sijoituspaikka on suunnitel
lun toiminnan turvallisuuden kannalta tarkoituk
senmukainen ja ympäristönsuojelu on asianmu-
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kaisesti otettu huomioon toiminnan sunnittelus
sa; 

3) turvajärjestelyt on asianmukaisesti otettu 
huomioon toiminnan suunnittelussa; 

4) ydinlaitoksen rakentamista varten on varat
tu alue rakennuslain (370/58) mukaisessa asema
tai rakennuskaavassa ja hakijalla on laitoksen 
toiminnan edellyttämä alueen hallinta; 

5) hakijan käytettävissä olevat menetelmät 
ydinjätehuollon järjestämiseksi, ydinjätteiden 
loppusijoitus ja ydinlaitoksen käytöstä poistami
nen siihen mukaan luettuna, ovat riittävät ja 
asianmukaiset; 

6) hakijan suunnitelmat ydinpolttoainehuol
lon järjestämiseksi ovat riittävät ja asianmukaiset; 

7) hakijan järjestelyt säteilyturvakeskuksen 
63 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun val
vonnan toteuttamiseksi kotimaassa ja ulkomailla 
sekä 63 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun 
valvonnan toteuttamiseksi ovat riittävät; 

8) hakijalla on käytettävänään tarpeellinen 
asiantuntemus; 

9) hakijalla on riittävät taloudelliset mahdolli
suudet hankkeen toteuttamiseen ja toiminnan 
harjoittamiseen; sekä 

10) hakijalla muutoinkin harkitaan olevan 
edellytykset harjoittaa toimintaa turvallisesti ja 
Suomen kansainvälisten sopimusvelvoitteiden 
mukaisesti; ja 

suunniteltu ydinlaitos muutoinkin täyttää 5-
7 §:ssä säädetyt periaatteet. 

20 § 

Ydinlaitoksen käyttäminen 

Lupa ydinlaitoksen käyttämiseen voidaan 
myöntää sitten kun lupa sen rakentamiseen on 
myönnetty ja jos: 

1) ydinlaitoksen käyttö on järjestetty siten, 
että työsuojelu, väestön turvallisuus ja ympäris
tönsuojelu on otettu asianmukaisesti huomioon; 

2) hakijan käytettävissä olevat menetelmät 
ydinjätehuollon järjestämiseksi, ydinjätteiden 
loppusijoitus ja ydinlaitoksen käytöstä poistami
nen siihen mukaan luettuna, ovat riittävät ja 
asianmukaiset; 

3) hakijalla on käytettävänään tarpeellinen asi
antuntemus ja erityisesti ydinlaitoksen käyttö
henkilökunnan kelpoisuus sekä ydinlaitoksen 
käyttöorganisaatio ovat asianmukaiset; 

4) hakijalla harkitaan olevan taloudelliset ja 
muut tarpeelliset edellytykset harjoittaa toimin-

taa turvallisesti ja Suomen kansainvälisten sopi
musvelvoitteiden mukaisesti; ja 

ydinlaitos ja sen käyttäminen muutoinkin täyt
tävät 5-7 §:ssä säädetyt periaatteet. 

Ydinlaitoksen käyttämiseen ei saa ryhtyä siihen 
myönnetyn luvan perusteella ennen kuin: 

1) säteilyturvakeskus on todennut, että ydin
laitos täyttää asetetut turvallisuusvaatimukset ja 
että turvajärjestelyt sekä valmiusjärjestelyt ovat 
riittävät, että ydinaseiden leviämisen estämiseksi 
tarpeellinen valvonta on asianmukaisesti järjestet
ty ja että ydinlaitoksen haltijan vahingonkorvaus
vastuu ydinvahingon varalta on järjestetty siitä 
säädetyllä tavalla; ja 

2) kauppa- ja teollisuusministeriö on toden
nut, että varautuminen ydinjätehuollon kustan
nuksiin on järjestetty 7 luvun säännösten mukai
sesti. 

21 § 

Muu ydinenergian käyttö 

Lupa 2 §:n 1 momentin 2-5 kohdassa tarkoi
tettuun toimintaan voidaan myöntää, jos, mil
loin toiminta sitä edellyttää: 

1) ydinenergian käyttö on järjestetty siten, 
että työsuojelu, väestön turvallisuus ja ympäris
tönsuojelu on otettu asianmukaisesti huomioon; 

2) hakijalla on ydinenergian käyttöä varten 
tarvittavan alueen hallinta; 

3) ydinjätehuolto on järjestetty asianmukaisel
la tavalla ja varautuminen ydinjätehuollon kus
tannuksiin on järjestetty 7 luvun säännösten 
mukaisesti; 

4) hakijan järjestelyt säteilyturvakeskuksen 
63 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun val
vonnan toteuttamiseksi kotimaassa ja ulkomailla 
sekä 63 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun 
valvonnan toteuttamiseksi ovat riittävät; 

5) hakijalla on käytettävänään tarpeellinen 
asiantuntemus sekä toimintaa hoitava organisaa
tio ja toimintaa hoitavan henkilökunnan kelpoi
suus ovat asianmukaiset; sekä 

6) hakijalla harkitaan olevan taloudelliset ja 
muut tarpeelliset edellytykset harjoittaa toimin
taa turvallisesti ja Suomen kansainvälisten sopi
musvelvoitteiden mukaisesti; ja 

ydinenergian käyttö muutoinkin täyttää 5-7 
§:ssä säädetyt periaatteet. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun ydinener
gian käyttöön ei saa ryhtyä siihen myönnetyn 
luvan perusteella ennen kuin säteilyturvakeskus 
on todennut, milloin toiminta sitä edellyttää, 
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että ydinenergian käyttö on asetettujen turvalli
suusvaatimusten mukaista, turvajärjestelyt sekä 
valmiusjärjestelyt ovat riittävät, ydinaseiden levi
ämisen estämiseksi tarpeellinen valvonta on 
asianmukaisesti järjestetty ja vahingonkorvausvas
tuu toiminnan yhteydessä sattuvan ydinvahingon 
varalta on järjestetty siitä säädetyllä tavalla. 

Harkittaessa luvan myöntämistä 2 §:n 1 mo
mentin 2 kohdassa tarkoitettuun toimintaan, 
sovelletaan 21 §:n 1 momentin 1 ja 3-5 kohtaa 
niin, että luvan edellytykset täyttyvät niiltä osin, 
jos hakijan esittämät suunnitelmat ovat riittävät, 
minkä lisäksi kaivospaikan tai rikastuslaitoksen 
sijaintipaikan on oltava suunnitellun toiminnan 
turvallisuuden kannalta tarkoituksenmukainen. 
Sen lisäksi mitä 2 momentissa on säädetty, on 
säteilyturvakeskuksen todettava, että 2 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettu toiminta täyt
tää 21 §:n 1 momentin 1 ja 3-5 kohdassa 
säädetyt edellytykset. 

22 § 

Kulkuvälineessä oleva ydinlaitos 

Milloin ydinlaitos rakennetaan käytettäväksi tai 
sitä käytetään kulkuvälineessä tai sen voimanläh
teenä, sovelletaan 19 §:n 1-10 kohdan säännök
siä vain niiltä osin kuin toiminta sitä edellyttää. 

Milloin edellä tarkoitettua ydinlaitosta käyte
tään Suomen alueella vain tilapäisesti, on luvan 
myöntävä viranomainen kauppa- ja teollisuusmi
nisteriö ja sovelletaan tätä lakia muutoinkin niin 
kuin toimintaan, jota tarkoitetaan 2 §:n 1 mo
mentin 2-5 kohdassa. 

23 § 

Lupahakemuksen käsitteleminen 

Lupahakemuksesta on pyydettävä säteilyturva
keskuksen ja ympäristöministeriön lausunto, jol
lei se ole toiminnan luonteen vuoksi ilmeisen 
tarpeetonta. Jos hakemus koskee 2 §:ssä tarkoi
tettua vientiä tai 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa 
tarkoitetun sopimuksen tekemistä tahi 22 §:ssä 
tarkoitetun ydinlaitoksen käyttämistä tilapäisesti 
Suomen alueella, on hakemuksesta lisäksi pyy
dettävä ulkoasiainministeriön lausunto, jollei se 
ole ilmeisen tarpeetonta. 

Ennen kuin ratkaistaan hakemus luvan saami
sesta 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun 
toimintaan, on noudatettava 13 §:ssä säädettyä 
menettelyä. 

24 § 

Luvan voimassaolo 

Lupa, rakentamislupaa lukuunottamatta, 
myönnetään määräaikaisena. Määräajan pituutta 
harkittaessa on otettava huomioon erityisesti tur
vallisuuden varmistaminen ja toiminnan arvioitu 
kesto. Luvassa voidaan määrätä, että se lakkaa 
olemasta voimassa, jollei toimintaa aloiteta mää
räajassa luvan myöntämisestä. 

25 § 

Lupaehdot ja niiden muuttaminen 

Lupaan on sisällytettävä ne lupaehdot, jotka 
ovat tarpeen tämän lain 2 luvussa tarkoitettujen 
yleisten periaatteiden toteuttamiseksi. 

Ydinenergian käytölle tässä laissa säädettyjen 
yleisten periaatteiden ja luvan myöntämisen 
edellytysten ylläpitämiseksi voidaan lupaehtoja 
muuttaa, erityisesti milloin se on tarpeellista 
ydinenergian käytön turvallisuuden varmistami
seksi, ydinjätehuollon varmistamiseksi, turva- tai 
valmiusjärjestelyjen toteuttamiseksi, Suomen 
kansainvälisten ydinenergia-alan sopimusvelvoit
teiden täyttämiseksi tai ydinaseiden leviämisen 
estämiseksi. 

Lupaehtoja muutettaessa on soveltuvin osin 
noudatettava samaa menettelyä kuin lupaa 
myönnettäessä. 

26 § 

Luvan peruuttaminen 

Luvan myöntäneen viranomaisen on peruutet
tava lupa kokonaan tai joltakin osin, jos ydin
energian käytölle tässä laissa säädettyjen yleisten 
periaatteiden toteuttaminen olennaisella tavalla 
vaaramuu esimerkiksi sen seurauksena, että: 

1) luvanhaltija rikkoo luvan ehtoja tai viran
omaisen tämän lain nojalla antamia määräyksiä; 

2) luvanhaltija laiminlyö tämän lain 7 luvussa 
tarkoitetun varautumisvelvollisuuden tai rikkoo 
atomivastuulakia (484/72) sen 41 §:ssä tarkoite
tulla tavalla; tai 

3) luvanhaltija kuolee, menettää oikeuskelpoi
suutensa tai luvan saanut yhteisö tai säätiö pur
kautuu, lopettaa muuten toimintansa tahi jou
tuu konkurssiin. 

Luvan peruuttaminen edellyttää, että luvan
haltijalle on varattu tilaisuus kohtuullisessa mää
räajassa korjata puute, milloin se luvanhaltijan 
toimin on mahdollista. 
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Lupaa peruutettaessa on soveltuvin osin nou
datettava samaa menettelyä kuin lupaa myönnet
täessä. 

27 § 

Korvaus 

Jos lupa ydinlaitoksen rakentamiseen tai käyt
tämiseen peruutetaan tai lupa ydinlaitoksen käyt
tämiseen evätään, on peruutetun luvan haltijalla 
tai sillä, jolta lupa ydinlaitoksen käyttämiseen on 
evätty, oikeus saada valtiolta kohtuulliseksi kat
sottava korvaus ydinlaitoksen rakentamisesta ai
heutuneista suoranaisista kustannuksista. 

Korvausta ei kuitenkaan suoriteta, jos lupa on 
peruutettu sen vuoksi, ettei ydinlaitoksen käyttä
misessä enää voida noudattaa 6 tai 7 §: ää tai sen 
vuoksi, että luvanhaltija on menetellyt tämän 
lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai 
määräysten vastaisesti, taikka 26 §:n 1 momen
tin 2 tai 3 kohdassa mainitusta syystä. Korvausta 
ei myöskään suoriteta siinä tapauksessa, että lupa 
ydinlaitoksen käyttämiseen on evätty sen vuoksi, 
ettei ydinlaitos ja sen käyttäminen täytä 6 ja 7 
§:ssä säädettyjä periaatteita tai 20 §:n 1 momen
tin 4 kohdassa säädettyjä edellytyksiä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja korvauk
seen oikeutetun on pyrittävä sopimukseen kor
vauksen määrästä. Sopimus on kirjalliseen muo
toon laadittuna saatettava valtioneuvoston vah
vistettavaksi. 

Milloin korvauksesta ei sovita, on korvausta 
haettava siten kuin eräiden hallintoriita-asiain 
oikeuspaikasta annetussa laissa (446/54) on sää
detty, kahden vuoden kuluessa siitä, kun päätös, 
johon korvausvaatimus perustuu, sai lainvoiman. 
Jollei korvausta haeta määräajassa, on oikeus 
siihen menetetty. 

6 luku 

Ydinjätehuolto 

28 § 

Huolehtimisvelvollisuuden toteuttamisesta 
päättäminen 

Kauppa- ja teollisuusministeriö tai säteilytur
vakeskus, milloin se on myöntänyt luvan ydin
jätteitä aiheuttavaan toimintaan, päättää kuultu
aan tarvittaessa ympäristöministeriötä periaatteis
ta, joihin nojautuen 9 §:n 3 momentissa tarkoi
tettu huolehcimisvelvollisuus on toteutettava. 

9 438401299C 

Tässä tarkoituksessa kauppa- ja teollisuusministe
riö tai säteilyturvakeskus voi velvoittaa jätehuol
tovelvollisen esittämään suunnitelman ydinjäte
huollon toteuttamisesta. 

29 § 
Pakollinen jätehuoltoyhteistyö 

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi määrätä eri 
jätehuoltovelvolliset hoitamaan jätehuoltotoi
menpiteitä yhteisesti, jos siten voidaan lisätä 
turvallisuutta tai pienentää merkittävästi kustan
nuksia tahi jos muut painavat syyt sitä vaativat. 
Samalla on tarvittaessa määrättävä yhteisesti suo
ritettavista toimenpiteistä aiheutuvien kustannus
ten jakamisesta. 

30 § 

Huolehtimisvelvollisuuden siirtäminen 

Kun ydinlaitos, uraanin tai toriumin tuottami
seen tarkoitettu kaivos tai rikastuslaitos taikka 
ydinjäte luovutetaan toiselle, kauppa- ja teolli
suusministeriö voi pyynnöstä kokonaan tai osit
tain siirtää luovuttajan huolehtimisvelvollisuuden 
luovutuksensaajalle, jos velvollisuuden siirtämi
nen ei vaaranna ydinjätehuollon toteuttamista. 

31 § 

Ydinjätteiden luovuttaminen valtiolle 

Jos kauppa- ja teollisuusministeriö katsoo, että 
jätehuoltovelvollinen on jättänyt olennaisesti 
noudattamatta tuottamiensa ydinjätteiden ydin
jätehuoliolle vahvistettuja aikatauluja tai muu
toin olennaisesti rikkonut ydinjätehuollon toteut
tamiseksi annettuja viranomaisen määräyksiä, on 
ministeriön saatettava valtioneuvoston ratkaista
vaksi se, antaako jätehuoltovelvollisen edellä tar
koitettu menettely kokonaisuutena arvostellen 
perustellun syyn todeta, ettei ydinjätehuoltoa tai 
osaa siitä voida jätehuoltovelvollisen toimenpi
tein toteuttaa. Jos valtioneuvosto toteaa, ettei 
ydinjätehuoltoa tai sen osaa voida jätehuoltovel
vollisen toimin toteuttaa, on valtioneuvoston 
määrättävä, että sellaiset ydinjätteet on luovutet
tava valtiolle tai valtion määräämisvallassa oleval
le kotimaiselle yhteisölle niiden toimenpiteiden 
suorittamiseksi, joita ydinjätehuolto vielä edellyt
tää. 

Jätehuoltovelvollisen tuottamat ydinjätteet on 
valtioneuvoston määrättävä luovutettavaksi val
tiolle tai 1 momentissa tarkoitetulle yhteisölle 
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ydinjätehuollon vielä edellyttämien toimenpitei
den suorittamiseksi myös siinä tapauksessa, että 
se toteaa, ettei jätehuoltovelvollinen 65 §:n 2 
momentin nojalla annetusta määräyksestä huoli
matta ole täyttänyt jäljempänä tässä laissa säädet
tyä varautumisvelvollisuuttaan. Sen estämättä, 
mitä edellä tässä momentissa on säädetty, valtio
neuvosto voi jättää ydinjätteiden luovuttamista 
koskevan määräyksen antamatta siltä osin kuin 
määräyksen antaminen johtaisi valtiolle taloudel
lisesti epäedullisempaan lopputulokseen varautu
mistoimenpiteiden tarkoituksen toteuttamisen 
kannalta. 

32 § 

Huolehtimisvelvollisuuden lakkaaminen 

Kauppa- ja teollisuusministeriön tai säteilytur
vakeskuksen, milloin se on myöntänyt luvan 
ydinjätteitä aiheuttavaan toimintaan, on määrät
tävä huolehtimisvelvollisuus päättyneeksi, kun: 

1} se on 30 §:n mukaisesti siirretty toiselle; tai 
2} ydinjätteet on lopulliseksi hyväksytyllä ta

valla siirretty Suomen oikeudenkäyttövallan ulko
puolelle; tahi 

3) ydinjätteiden loppusijoitus on suoritettu 33 
§:n mukaisesti ja jätehuoltovelvollinen on suorit
tanut valtiolle kenakaikkisen maksun näiden 
ydinjätteiden vastaisesta tarkkailusta ja valvon
nasta. 

Jos valtioneuvosto antaa 31 §:ssä tarkoitetun 
määräyksen, on valtion sen jälkeen vastattava 
määräyksessä tarkoitettujen ydinjätteiden ydin
jätehuollon vielä suorittamatta olevista toimenpi
teistä ja jätehuoltovelvollisen näistä toimenpiteis
tä aiheutuvista kustannuksista. 

33 § 
Loppusijoitus 

Ydinjätteiden loppusijoitus on suoritettu, kun 
säteilyturvakeskus on todennut ydinjätteet sijoi
tetuksi pysyväksi hyväksymällään tavalla. 

34 § 
Vastuu ydinjätteistä loppusijoituksen jälkeen 

Kun jätehuoltovelvollisen huolehtimisvelvolli
suus on 32 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla 
päättynyt, siinyy omistusoikeus ydinjätteisiin val
tiolle, jonka on sen jälkeen vastattava ydinjätteis
tä. 

Jos se loppusijoituksen jälkeen on tarpeellista, 
on valtiolla oikeus ryhtyä paikassa, johon ydin
jätteitä on loppusijoitettu, kaikkiin niihin toi
menpiteisiin, joita ydinjätteiden tarkkailu ja val
vonta sekä ydinjätteiden loppusijoituksen turval
lisuuden varmistaminen edellyttävät. 

7 Luku 

Varautuminen ydinjätehuollon kustannuksiin 

35 § 
Varautumisvelvollisuus 

Jätehuoltovelvollisen on jäljempänä tässä lu
vussa säädetyllä tavalla varauduttava 9 §:n 3 
momentissa tarkoitettuihin kustannuksiin. 

Tämän luvun säännöksiä sovellettaessa pide
tään ydinjätteinä myös sellaisia 3 §:n 3 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuja aineita, esineitä ja ra
kenteita, joita ei vielä ole poistettu käytöstä. 

Tässä luvussa tarkoitettuina ydinjätehuollon 
kustannuksina voidaan pitää myös 77 §:ssä tar
koitettuja ydinjätehuollosta aiheutuvia maksuja. 

36 § 

Varautumistoimenpiteet 

Jätehuoltovelvollinen täyttää varautumisvelvol
lisuutensa siten, että hän maksaa kalenterivuosit
tain jäljempänä tarkoitetut maksut valtion ydin
jätehuoltorahastoon ja luovuttaa maksukyvyttö
myytensä varalta valtiolle jäljempänä säädetyt 
vakuudet. 

37 § 

Miiiiritelmät 

Tässä luvussa tarkoitetaan: 
1) vastuumiiiirällä jätehuoltovelvollisen tuotta

mien ydinjätteiden ydinjätehuollosta tulevaisuu
dessa aiheutuvien menojen arvioitua määrää; 

2} rahastotavoitteella sitä varojen määrää, joka 
jätehuoltovelvollisen rahasto-osuuden on kuna
kin kalenterivuonna saavutettava; 

3) rahasto-osuudella sitä varojen määrää, jon
ka valtion ydinjätehuoltorahasto vahvistaa jäte
huoltovelvollisella kulloinkin rahastossa olevan; 

4) ydinjätehuoltomaksu/ta sitä vuosittain vah
vistettavaa maksua, joka jätehuoltovelvollisen on 
maksettava valtion ydinjätehuoltorahastolle ra
hasto-osuuden nostamiseksi rahastotavoitteen 
suuruiseksi; 



1985 vp. - HE n:o 16 67 

5) katetarpeella sitä varojen määrää, joka jäte
huoltovelvollisen kateosuuden on kunakin kalen
terivuonna saavutettava jätehuoltovelvollisen 31 
§:n nojalla valtiolle luovutettavaksi määrättyjen 
ydinjätteiden ydinjätehuollosta tulevaisuudessa 
aiheutuvien menojen maksamiseksi; 

6) kateosuudella sitä varojen määrää, jonka 
valtion ydinjätehuoltorahasto kulloinkin vahvis
taa rahastossa olevan erotettuna käytettäväksi 
jätehuoltovelvollisen valtiolle luovutettavaksi 
määrättyjen ydinjätteiden ydinjätehuoltoon; sekä 

7) rahaston voitolla tai tappiolla sitä määrää, 
jolla valtion ydinjätehuoltorahaston korkotulojen 
ja valtiovarastossa olleista varoista saatujen kor
vausten yhteenlaskettu määrä ylittää tai alittaa 
rahaston hallinnosta ja pääoman hoidosta aiheu
tuneiden kulujen ja luottotappioiden yhteenlas
ketun määrän. 

38 § 
Valtion ydinjätehuoltorahasto 

Varautumisen toteuttamista varten on valtion 
tulo- ja menoarvion ulkopuolella kauppa- ja 
teollisuusministeriön alainen ja sen hoidossa ole
va valtion ydinjätehuoltorahasto. 

Rahastossa on johtokunta, jonka nimittää val
tioneuvosto kolmeksi kalenterivuodeksi kerral
laan. Rahaston tehtävistä ja hallinnosta säädetään 
tarkemmin asetuksella. 

39 § 

Vastuumiiärän arviointi 

Vastuumäärän arvioinnin on perustuttava sel
laisiin 2 luvun yleiset periaatteet täyttäviin ydin
jätehuollon perusratkaisuihin, jotka voidaan arvi
ointihetkellä käytettävissä olevien tietojen nojalla 
katsoa sellaisiksi, että ydinjätehuolto on tarvitta
essa aikanaan niiden pohjalta toteutettavissa. 

Vastuumäärä arvioidaan sen ajankohdan hinta
ja kustannustasossa, jolle vastuumäärä vahviste
taan. Arvioinnissa on käytettävä luotettaviksi kat
sottavia hinta- ja kustannustietoja. Käytettävissä 
olevien hinta- ja kustannustietojen epävarmuus 
on kohtuullisessa määrin otettava huomioon vas
tuumäärää nostavana. 

Vastuumäärän arvioinnin on perustuttava jäte
huoltovelvollisen esittämiin 1 ja 2 momentin 
vaatimukset täyttäviin ratkaisuihin, hintatietoi
hin ja -arvioihin. 

40 § 
Rahastotavoitteen määrä 

Kunkin kalenterivuoden rahastotavoite on yhtä 
suuri kuin edellisen kalenterivuoden lopun vas
tuumäärä. Ydinjätehuollon kustannusvaikutus
ten tasoittamiseksi usealle ydinlaitoksen toimin
tavuodelle on rahastotavoite kuitenkin 2 momen
tissa säädettyjen edellytysten täyttyessä vastuu
määrää pienempi. 

Milloin ydinlaitoksen toiminta on luonteeltaan 
sellaista, että ydinjätteiden määrästä riippumat
tomien kustannusten osuus ydinlaitoksen ydin
jätehuollon kustannuksista on huomattava, on 
rahastotavoite tämän ydinlaitoksen osalta sen eri 
toimintavuosina määräsuuruinen osa siitä vastuu
määrästä, joka laitoksen toiminnasta jätehuolto
velvolliselle aiheutuu. Rahastotavoitteen suhdetta 
tähän vastuumäärään lisätään tällöin vähitellen 
niin, että rahastotavoite saavuttaa vastuumäärän 
riittävän ajoissa ennen ydinlaitoksen toiminnan 
arvioitua päättymistä. 

41 § 

Jätehuoltovelvollisen rahasto-osuus 

Rahasto-osuuteen on luettava: 
1) jätehuoltovelvollisen viimeksi vahvistettu 

rahasto-osuus; 
2) edellisen rahasto-osuuden vahvistamisen 

jälkeen rahaston jätehuoltovelvolliselta vastaan
ottama ydinjätehuoltomaksu ja 44 §:n 4 momen
tissa tarkoitettu ylimääräinen ydinjätehuoltomak
su; ja 

3) kauppa- ja teollisuusministeriön edellisen 
rahasto-osuuden vahvistamisen jälkeen 43 §:n 3 
momentin nojalla ilmoittama määrä. 

Rahasto-osuus saadaan vähentämällä 1 mo
mentissa tarkoitetusta määrästä: 

1) ylijäämä, jonka jätehuoltovelvollinen on ra
hastolta vastaanottanut edellisen rahasto-osuuden 
vahvistamisen jälkeen; sekä 

2) jätehuoltovelvollisen viimeksi vahvistetusta 
rahasto-osuudesta kateosuuteen siirretty määrä ja 
kauppa- ja teollisuusministeriön edellisen ra
hasto-osuuden vahvistamisen jälkeen 43 §:n 3 
momentin nojalla ilmoittama määrä. 

Joulukuun viimeisen päivän rahasto-osuus saa
daan lisäämällä 1 ja 2 momentin mukaiseen 
rahasto-osuuteen jätehuoltovelvollisen osuus ra
haston voitosta tai vähentämällä sanotusta ra
hasto-osuudesta jätehuoltovelvollisen osuus ra
haston tappiosta. 
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42 § 

Ydinjätehuoltomaksut ja yltj"äämä 

Jätehuoltovelvollisen on suoritettava ydinjäte
huoltomaksuja valtion ydinjätehuoltorahastoon 
siten, että maaliskuun viimeisen päivän rahasto
osuus on yhtä suuri kuin saman kalenterivuoden 
rahastotavoite. 

Jos kalenterivuoden rahastotavoite on pienem
pi kuin edellisen vuoden joulukuun viimeisen 
päivän rahasto-osuus, on tämä ylijäämä jätehuol
tovelvolliselle viipymättä palautettava. 

43 § 

Vastuumliiirän ja rahastotavoitteen vahvistaminen 

Valtioneuvosto antaa yleiset määräykset siitä, 
miten 35 §:ssä tarkoitetut kustannukset on otet
tava huomioon vastuumäärää arvioitaessa, sa
moin kuin siitä menettelystä, jota noudattaen 
rahastotavoite lasketaan 40 §:n 2 momentissa 
tarkoitetuissa tapauksissa, sekä muista varautumi
sen perusteista. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa ka
lenterivuoden alussa kunkin jätehuoltovelvollisen 
edellisen kalenterivuoden lopun vastuumäärän ja 
kuluvan kalenterivuoden rahastotavoitteen. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa 
30 §:ssä tarkoitetusta huolehtimisvelvollisuuden 
siinämisestä aiheutuvat muutokset asianomaisten 
jätehuoltovelvollisten vastuumääriin ja rahastota
voitteisiin noudattaen soveltuvin osin, mitä 
40 §:ssä on säädetty, sekä sen määrän, joka 
tämän vuoksi on siirrettävä jätehuoltovelvollisen 
rahasto-osuudesta 30 §:ssä tarkoitetun luovutuk
sensaajan rahasto-osuudeksi. 

44 § 

Vakuusjärjestelyt 

Jätehuoltovelvollisen on luovutettava valtiolle 
45 §:ssä säädetyt ehdot täyttäviä vakuuksia ennen 
jätteitä tuottavan toiminnan aloittamista ja muu
toin aina kesäkuun loppuun mennessä siten, että 
valtiolla tuolloin olevien vakuuksien yhteismäärä 
vastaa erikseen arvioitavan, kuluvan kalenterivuo
den lopun vastuumäärän ja kuluvan kalenteri
vuoden rahastotavoitteen erotusta. Päätöksen 
näin arvioitavasta vastuumäärästä tekee kauppa
ja teollisuusministeriö. 

Jos perusteet, joiden mukaan vastuumäärä on 
arvioitu, olennaisesti muuttuvat, kauppa- ja teol
lisuusministeriö voi arvioida vastuumäärän uu-

delleen. Jos uudelleen arvioitu vastuumäärä on 
aikaisempaa suurempi, on tarvittavat lisävakuu
det luovutettava kolmen kuukauden kuluessa 
vastuumäärän vahvistamisesta. 

Valtioneuvoston on ennalta arvaamattomien 
ydinjätehuollon menojen varalta määrättävä tässä 
pykälässä säädetyn mukaan luovutettavien va
kuuksien määrää korotettavaksi. Vakuuksien 
määrää saadaan korottaa enintään määrällä, joka 
on 10 prosenttia jätehuoltovelvollisen tämän py
kälän mukaan arvioidusta vastuumäärästä. 

Jos jätehuoltovelvollinen ei luovuta valtiolle 
vakuuksia tässä pykälässä säädetyltä määrältä, on 
jätehuoltovelvollisen suoritettava valtion ydin
jätehuoltorahastolle puuttuvaa määrää vastaava 
ylimääräinen ydinjätehuoltomaksu viimeistään 
tässä pykälässä säädettyyn määräaikaan mennes
sä. 

45 § 

Vakuudet 

Vakuudeksi kauppa- ja teollisuusministeriö voi 
hyväksyä vain: 

1) vakuutusyhtiölain (1062/79) 1 §:ssä tarkoi
tetun vakuutusyhtiön antaman luottovak,uutuk
sen; 

2) suomalaisen liikepankin, säästöpankin tai 
osuuspankin taikka Postipankin antaman oma
velkaisen takauksen; tai 

3) sellaisen kiinteistökiinnityksen tai suomalai
sen yhteisön antaman omavelkaisen takauksen, 
jonka valtioneuvosto on hyväksynyt luotettavuu
deltaan 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun vakuuden 
veroiseksi. 

Vakuudeksi ei voida hyväksyä vakuutta, jonka 
voimassaoloaika on vähemmän kuin viisi vuotta. 

46 § 

Rahastotavoitteen tzlapäinen 
pienentäminen 

Valtioneuvosto voi erityisestä syystä sallia, että 
rahastotavoite määrätään kerrallaan enintään vii
den vuoden aikana pienemmäksi kuin 40 §:n 
säännökset edellyttävät. 

47 § 

Katetarve ja valtion saatava 

Jos valtioneuvosto antaa 31 §:ssä tarkoitetun, 
ydinjätteiden valtiolle luovuttamista koskevan 
määräyksen, on valtioneuvoston vahvistettava 
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luovutettavaksi maarattyjen ydinjätteiden ydin
jätehuollon menoja vastaava vastuumäärä sekä 
niiden jätehuoltovelvollisen tuottamien ydin
jätteiden ydinjätehuollon menoja vastaava vas
tuumäärä, joita määräys ei koske. 

Valtioneuvoston on samassa yhteydessä vahvis
tettava myös luovutettaviksi määrätyistä ydin
jätteistä aiheutuva katetarve, joka saadaan korot
tamalla näitä ydinjätteitä vastaavaa vastuumäärää 
44 §:n 3 momentin mukaisella määrällä. 

Valtioneuvoston vahvistettua katetarpeen syn
tyy valtiolle jätehuoltovelvolliselta määrältään ka
tetarvetta vastaava, vaadittaessa maksettava saata
va. 

48 § 
Valtion saatavan kattaminen 

ja kateosuus 

Kun valtion saatava on määrätty, on se ensisi
jaisesti katettava erottamalla jätehuoltovelvollisen 
rahasto-osuudesta valtion ydinjätehuoltorahas
toon kateosuudeksi se suhteellinen osuus rahasto
osuudesta, joka vastaa luovutettuja ydinjätteitä 
vastaavan vastuumäärän suhteellista osuutta 47 
§:n 1 momentissa tarkoitettujen vastuumäärien 
yhteenlasketusta määrästä. Jätehuoltovelvollisen 
on suoritettava jäljelle jäävä valtion saatava rahas
tolle kateosuuteen lisättäväksi kolmen kuukau
den kuluttua valtion saatavan perustamisesta. 

Siltä osin kuin jätehuoltovelvollinen ei ole 
määräajassa suorittanut rahastolle 1 momentissa 
tarkoitettua jäljelle jäävää saatavaa, on jätehuol
tovelvollisen 44 §:n nojalla valtiolle luovuttamis
ta vakuuksista muutettava vastaava määrä rahaksi 
ja varat lisättävä kateosuuteen. Jos sellaisen va
kuuden antanut 45 §:n 1 momentin 1 tai 2 
kohdassa tarkoitettu vakuutusyhtiö tai pankki 
sitä vaatii, on rahaston sille lainattava vakuudesta 
saadut varat määräajaksi 52 §:n 3 momentissa 
tarkoitetulla korolla sen rahastolle antamaa velka
kirjaa vastaan ja muutoin rahaston määräämillä 
ehdoilla, jos kauppa- ja teollisuusministeriö kat
soo sellaisen sitoumuksen turvaavan varojen käyt
töön saamisen. 

49 § 
Kateosuuden täydentäminen 

Sen jälkeen, kun katetarve on 47 §:ssä sääde
tyllä tavalla ensimmäisen kerran vahvistettu, 
kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa sen uu
delleen vuosittain noudattaen, mitä 43 §:n 2 

momentissa ja 47 §:n 2 momentissa on vastuu
määrästä ja katetarpeesta säädetty. 

Jätehuoltovelvollisen tulee vuosittain suorittaa 
valtion ydinjätehuoltorahastolle maksuja asian
omaiseen kateosuuteen lisättäväksi siten, että 
kateosuus nousee katetarpeen suuruiseksi kolmen 
kuukauden kuluttua katetarpeen vahvistamisesta. 

50 § 

Kateosuuden käyttäminen 

Jos kateosuus on suurempi kuin kauppa- ja 
teollisuusministeriön erikseen arvioima, kulumas
sa olevan kalenterivuoden joulukuun viimeisen 
päivän katetarve, on kateosuuden ja katetarpeen 
erotus käytettävissä valtiolle maksettavaan kor
vaukseen sille 31 §:n nojalla siirrettyjen ydin
jätteiden ydinjätehuollon toimenpiteistä aiheutu
neista kustannuksista vuotuisine kustannuksen 
syntymisestä laskettuine, 52 §:n 3 momentissa 
säädetyn suuruisine korkoineen. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu erotus ei riitä 
sanotun korvauksen ja koron maksamiseen, on 
jätehuoltovelvollisen maksettava puuttuva määrä 
valtiolle kuukauden kuluessa sitä koskevan vaati
muksen esittämisestä. 

Jos kateosuus 1 momentissa tarkoitetun menet
telyn jälkeen on yli 20 prosenttia suurempi kuin 
1 momentissa tarkoitettu erikseen arvioitu kate
tarve, on tätä ylitystä vastaava määrä palautettava 
jätehuoltovelvolliselle. 

51 § 

Valtion ydinjätehuoltorahaston voitto ja tappio 

Valtion ydinjätehuoltorahaston kalenterivuo
den voitolla hyvitetään tai tappiolla veloitetaan 
kalenterivuoden joulukuun viimeisen päivän ra
hasto-osuuksia ja kateosuuksia siinä suhteessa 
kuin vastaavat rahasto-osuudet ja kateosuudet 
ovat kalenterivuoden aikana olleet rahaston va
roma. 

52 § 

Valtion ydinjätehuoltorahaston varat 

Kullakin jätehuoltovelvollisella on oikeus saa
da turvaavia vakuuksia vastaan lainaa määräajaksi 
valtion ydinjätehuoltorahastosta. Jätehuoltovel
vollisella rahastolta lainassa oleva määrä ei kui
tenkaan saa ylittää 75 prosenttia saman jätehuol
tovelvollisen viimeksi vahvistetusta rahasto-osuu
desta. Jätehuoltovelvollisen osakkeenomistajilla 
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on oikeus käyttää jätehuoltovelvollisen edellä 
tarkoitettua oikeutta siltä määräitä kuin jätehuol
tovelvollinen ei itse sitä tee. Rahastosta osakkeen
omistajille kulloinkin lainattavissa oleva määrä 
on lainattava niille osakkeenomistajille, jotka sitä 
vaativat, tarpeen vaatiessa näiden osakeomistuk
sien suhteessa rahaston tarkemmin määräämällä 
tavalla. 

Se määrä rahaston varoista, jota ei ole lainattu 
1 momentin tai 48 §:n 2 momentin nojalla, on 
valtion käytettävissä ja voidaan tulo- ja menoar
viossa siinää rahastosta määräajaksi valtiovaras
toon. Jos varoja on siirretty valtiovarastoon, on 
valtion tulo- ja menoarvioon vuosittain otettava 
määräraha rahastolle sinä vuonna takaisin siirret
tävien varojen palauttamiseen ja 3 momentissa 
säädettyä korkoa määrältään vastaavan korvauk
sen maksamiseen rahastolle siltä ajalta, jona ra
haston varoja on ollut siirrettynä valtiovarastoon. 

Rahastosta 1 momentin nojalla annetuista lai
noista perittävä korko on vähintään Suomen 
Pankin peruskorko lisättynä kahdella prosenttiyk
siköllä. Mikäli kuluttajahintojen nousu joulu
kuusta joulukuuhun laskettuna ylittää Suomen 
Pankin peruskoron saman kalenterivuoden keski
määräisen tason, korotetaan perittävää korkoa 
ylityksen määrällä, pyöristettynä ylöspäin lähim
pään täyteen neljäsosaprosenttiin. 

Jos rahaston varoja jää käyttämättä tavalla, 
josta 1 ja 2 momentissa on säädetty, on rahaston 
sijoitettava siten käyttämättä jääneet varat turvaa
via vakuuksia vastaan muulla parhaan mahdolli
sen tuoton antavalla tavalla. 

Lainojen yleisistä ehdoista päättää kauppa- ja 
teollisuusministeriön esityksestä valtioneuvosto. 

53 § 
Rajoitukset vakuuksien ja ylijäämän 

palauttamisessa 

Jos jätehuoltovelvollisen valtiolle luovuttamia 
vakuuksia havaitaan edellisen kalenterivuoden 
lopun vastuumäärää vahvistettaessa olevan enem
män kuin sanottu vastuumäärä edellyttää, on 
ylimenevä osa palautettava kuluvan kalenterivuo
den kesäkuun loppuun mennessä jätehuoltovel
volliselle edellyttäen, että jätehuoltovelvollinen 
on täyttänyt tässä luvussa tarkoitettuja maksuja 
koskevat velvollisuutensa. 

Jätehuoltovelvolliselle palautettavaksi vahvis
tettua ylijäämää ei saa maksaa ennen kuin jäte
huoltovelvollinen on täyttänyt vakuuksien luo
vuttamista koskevat velvollisuutensa. 

8 luku 

Ydinenergia-alan viranomaiset 

54 § 

Ydinenergia-alan ylin johto ja valvonta 

Ydinenergia-alan ylin johto ja valvonta kuuluu 
kauppa- ja teollisuusministeriölle. 

55 § 
Valvontaviranomainen 

Ydinenergian käytön turvallisuuden valvonta 
kuuluu säteilyturvakeskukselle. Säteilyturvakes
kuksen tehtävänä on lisäksi huolehtia turva- ja 
valmiusjärjestelyjen valvonnasta sekä ydinaseiden 
leviämisen estämiseksi tarpeellisesta ydinenergian 
käytön valvonnasta. 

Edellä 1 momentissa mainittujen tehtävien 
suorittamiseksi säteilyturvakeskuksen tulee erityi
sesti: 

1) osallistua tämän lain mukaisten lupahake
musten käsittelyyn; 

2) valvoa lupaehtojen noudattamista sekä aset
taa luvan tarkoittamaa toimintaa koskevat yksi
tyiskohtaiset vaatimukset; 

3) antaa yksityiskohtaisia määräyksiä sekä teh
dä ehdotus 81 §:n 2 momentissa tarkoitetuiksi 
yleisiksi määräyksiksi; 

4) valvoa 3 kohdassa tarkoitettujen määräysten 
noudattamista; 

5) asettaa kelpoisuusehtoja ydinenergian käyt
töön osallistuville henkilöille ja tutkia niiden 
täyttämistä; 

6) antaa asiantuntija-apua muille viranomai
sille; 

7) suorittaa valvonnan kannalta tarpeellista 
tutkimus- ja kehitystyötä sekä osallistua alan 
kansainväliseen yhteistyöhön; sekä 

8) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja, joihin 
valvonta antaa aihetta. 

Säteilyturvakeskuksen tehtävänä on myös rat
kaista ne tämän lain mukaiset lupahakemukset, 
jotka on säädetty keskuksen ratkaistaviksi sekä 
valvoa, että vahingonkorvausvastuu ydinvahin
gon varalta on järjestetty siitä säädetyllä tavalla. 

Säteilyturvakeskus voi ydinenergian käyttöä 
suunnittelevan pyynnöstä tarkastaa tämän laati
man suunnitelman ja antaa alustavia ohjeita 
siitä, mitä turvallisuuden sekä turva- ja valmius
järjestelyjen osalta sellaisessa suunnitelmassa olisi 
otettava huomioon. 
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56 § 
Neuvottelukunnat 

Ydinenergian käyttöön liittyvien asioiden val
mistavaa käsittelyä varten toimii kauppa- ja teol
lisuusministeriön yhteydessä valtioneuvoston 
asettama neuvottelukunta. 

Ydinenergian käytön turvallisuutta koskevien 
asioiden valmistavaa käsittelyä varten toimii sä
teilyturvakeskuksen yhteydessä valtioneuvoston 
asettama neuvottelukunta. 

Tarkemmat säännökset tässä pykälässä tarkoite
tuista neuvottelukunnista annetaan asetuksella. 

9 luku 

Muu lainsäädäntö ja viranomaisten yhteistyö 

57 § 

Muu lainsäädäntö 

Tämän lain mukainen lupa ei vapauta luvan
haltijaa noudattamasta muussa lainsäädännössä 
toiminnalle asetettuja vaatimuksia ja määräyksiä. 

58 § 
Rakentaminen ja maankäytön suunnittelu 

Ydinlaitoksen sijoituspaikaksi tarkoitetun 
alueen maankäytön suunnittelusta on voimassa, 
mitä siitä on muualla laissa säädetty. Ennen 
ydinlaitoksen sijoituspaikaksi tarkoitetun alueen 
kaavoittamista ja ennen kaavan hyväksymistä on 
asiasta hankittava säteilyturvakeskuksen lausunto. 

Ydinlaitoksen rakentamisesta on voimassa, mi
tä siitä on muualla laissa säädetty. Milloin kui
tenkin rakentamisessa on otettava huomioon 
ydinenergian käytön turvallisuuden, turva- tai 
valmiusjärjestelyjen tai ydinaseiden leviämisen 
estämiseksi tarpeellisen valvonnan erityisvaati
mukset, annetaan siitä aiheutuvat määräykset 
tämän lain nojalla ja kuuluu niiden noudattami
sen valvonta säteilyturvakeskukselle. Viranomais
ten välisestä toimivaltajaosta tässä momentissa 
tarkoitetuissa tapauksissa säädetään tarvittaessa 
asetuksella. 

59 § 

Työturvallisuus 

Ydinenergian käyttöön luvan saaneen on huo
lehdittava työntekijöiden työturvallisuudesta 
noudattaen työturvallisuuslain (299/58), soveltu-

vin osin säteilysuojauslain (174/57) ja kaivoslain 
(503/65) säännöksiä sekä tätä lakia ja sen nojalla 
annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 

Milloin työturvallisuuden varmistaminen edel
lyttää ydinenergian käytön turvallisuuden erityis
vaatimusten huomioon ottamista, kuuluu tästä 
aiheutuvien määräysten antaminen ja niiden 
noudattamisen valvonta säteilyturvakeskukselle. 
Viranomaisten välisestä toimivaltajaosta tässä mo
mentissa tarkoitetuissa tapauksissa säädetään tar
vittaessa asetuksella. 

60 § 
Paineastiat 

Ydinlaitoksen paineastioihin sovelletaan tätä 
lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja mää
räyksiä, sekä soveltuvin osin paineastialakia (98/ 
73) ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja mää
räyksiä, siten kuin asetuksella tarkemmin sääde
tään. 

61 § 

Säteilysuojaus, ydinaineen kuljetus 
ja vastuu ydinvahingosta 

Tässä laissa säädetyn lisäksi on säteilysuojauk
sesta sekä ydinaineen ja ydinjätteen kuljetuksesta 
voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty. 

Vastuusta ydinvahingosta on voimassa, mitä 
siitä on erikseen säädetty. 

62 § 
Viranomaisten yhteistyö 

Milloin viranomaisen ratkaistavana oleva asia 
saattaa vaikuttaa ydinenergian käytön turvalli
suuteen, asiasta on ennen sen ratkaisemista han
kittava säteilyturvakeskuksen lausunto. 

10 luku 

Valvonta ja pakkokeinot 

63 § 
Valvontaoikeudet 

Säteilyturvakeskuksella on tässä laissa ja sen 
nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä 
sekä Suomea velvoittavissa ydinenergia-alan kan
sainvälisissä sopimuksissa edellytettyä valvontaa 
varten oikeus: 
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1) tarkastaa ja tarkkailla 2 §:n 1 momentin 
1-4 kohdassa tarkoitettua toimintaa ja tässä 
tarkoituksessa päästä sinne, missä sellaista toi
mintaa harjoitetaan samoin kuin suorittaa siellä 
valvonnan edellyttämiä mittauksia, ottaa ja saada 
näytteitä, sekä asentaa valvonnan edellyttämiä 
laitteita; 

2) velvoittaa luvan hakija järjestämään säteily
turvakeskukselle tarkastusten ja mittausten teke
miseksi ja näytteiden ottamiseksi pääsy paikalle, 
jossa hakemuksen mukaan tultaisiin harjoitta
maan 2 §:n 1 momentin 1-4 kohdassa tarkoitet
tua toimintaa; 

3) vaatia, että ydinpolttoaine tai ydinlaitoksen 
osiksi tarkoitetut rakenteet tai laitteet valmiste
taan säteilyturvakeskuksen hyväksymällä tavalla 
ja velvoittaa luvan haltija tai sen hakija järjestä
mään keskukselle tilaisuus riittävästi tarkkailla 
polttoaineen tai sellaisten rakenteiden tahi lait
teiden valmistusta; 

4) saada tarvitsemansa tiedot sekä tarkastetta
vakseen ydinaineen, ydinjätteen, ydinlaitoksen 
sekä sen rakenteiden ja laitteiden samoin kuin 2 
§:n 3 momentissa tarkoitetun aineen, laitteen ja 
laitteiston valmistukseen, laadunvalvontaan tai 
käsittelyyn liittyvät suunnitelmat ja sopimukset 
sekä niiden petusteet; 

5) velvoittaa se, joka harjoittaa 2 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettua toimintaa, antamaan vah
vistettujen kaavojen mukaiset raportit samoin 
kuin muut tarvittavat tiedot ja ilmoitukset ja 
pitämään vahvistettujen kaavojen mukaista mate
riaalikirjanpitoa ja käyttökirjanpitoa, sekä tarkas
taa nämä kirjanpidot; sekä 

6) antaa kiinteistöä koskevia turvallisuuden 
varmistamiseksi välttämättömiä toimenpidekiel
toja, milloin kiinteistöllä on 3 §:n 5 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuja tiloja. 

Edellä 1 momentin 1 ja 2 sekä 5 kohdassa 
säädetty koskee myös Suomea velvoittavissa ydin
energia-alan kansainvälisissä sopimuksissa tarkoi
tetun valvonnan edellyttämässä laajuudessa sel
laisia Suomen hallituksen hyväksymiä henkilöitä, 
jotka säteilyturvakeskuksen edustajan läsnäollessa 
suorittavat edellä tarkoitetuissa sopimuksissa tar
koitettua valvontaa. 

64 § 

Välttämättömät muutokset ydinlaitoksen 
rakenteessa ja käytössä 

Jos säteilyturvakeskuksen suorittamassa tarkas
tuksessa tai muutoin havaitaan, että ydinener-

gian käytön turvallisuuden varmistamiseksi, 
turva- tai valmiusjärjestelyjen pitämiseksi asian
mukaisina tahi Suomen ydinenergia-alan kan
sainvälisten sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi 
on välttämätöntä suorittaa ydinlaitoksen raken
teessa tai sen rakentamiseen ja käyttämiseen 
liittyvässä toiminnassa muutoksia, säteilyturva
keskuksen on luvanhaltijaa kuultuaan velvoitetta
va tämä määräajassa suorittamaan välttämättö
mät muutokset. 

Säteilyturvakeskuksen on pyydettävä ennen 1 
momentissa tarkoitetun ydinenergian käytön tur
vallisuuden varmistamiseksi välttämättömän 
määräyksen antamista 56 §:n 2 momentissa mai
nitun neuvottelukunnan lausunto, jollei mää
räyksen kohteena olevaa muutosta ole pidettävä 
taloudelliselta merkitykseltään vähäisenä. 

65 § 
Puutteellisuuksien ja epäkohtien poistaminen 

Jos ydinenergian käytössä ei ole noudatettu 
tässä laissa säädettyjä tai sen nojalla annettuja 
turvallisuutta, turvajärjestelyjä tai valmiusjärjes
telyä koskevia säännöksiä, määräyksiä tai lupaeh
toja, säteilyturvakeskuksen on luvanhaltijaa kuul
tuaan annettava asianmukaiset ohjeet puutteelli
suuksien tai epäkohtien poistamiseksi sekä samal
la velvoitettava tämä määräajassa suorittamaan 
tarpeelliset toimenpiteet. 

Mitä edellä on säädetty, on sovellettava myös 
milloin puutteellisuus tai epäkohta on seurannut 
muiden tässä laissa säädettyjen tai sen nojalla 
annettujen säännösten, määräysten tahi lupaeh
tojen noudattamatta jättämisestä. Toimivaltaises
ta viranomaisesta tässä tarkoitetuissa tapauksissa 
säädetään asetuksella. 

66 § 

Pakkokeinojen käyttäminen eräissä tapauksissa 

Viranomainen voi tehostaa 64 tai 65 §:ssä 
tarkoitettua määräystään uhkasakolla tai sillä 
uhalla, että toiminta keskeytetään tai sitä rajoite
taan taikka että viranomainen teettää tekemättä 
jätetyn toimenpiteen laiminlyöjän kustannuksel
la. Teettäen suoritetun toimenpiteen kustannuk
set maksetaan etukäteen valtion varoista ja saa
daan periä laiminlyöjältä niin kuin 2 momentissa 
on säädetty. 

Edellä 42 §:n 1 momentissa, 44 §:n 4 momen
tissa ja 49 §:n 2 momentissa tarkoitetut maksut 
sekä 50 §:n 2 momentissa tarkoitettu korko ja 
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korvaus saadaan pena jätehuoltovelvolliselta il
man tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä 
kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi
min annetussa laissa (367/61) on säädetty. 

67 § 

Toiminnan keskeyttäminen tai rajoittaminen 

Jos 64 tai 65 §:ssä tarkoitetusta puutteellisuu
desta tai epäkohdasta aiheutuu tai jos muutoin 
on perusteltua syytä epäillä toiminnasta aiheutu
van välitöntä vaaraa, voi säteilyturvakeskus, mi
käli mahdollista luvanhaltijaa kuultuaan, kes
keyttää toiminnan tai rajoittaa sitä, kunnes mää
räyksen antamiseen johtanut syy on lakannut 
olemasta. Sama oikeus säteilyturvakeskuksella 
on, jos tämän lain mukaista valvontaa ei ole 
mahdollista muutoin toteuttaa tai jos luvanhalti
ja ei ole täyttänyt atomivastuulain mukaisia vel
vollisuuksiaan. 

68 § 
Virka-apu ja takavan'kko 

Poliisiviranomaisten tulee tarvittaessa antaa 
virka-apua tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten noudattamisen valvon
taa koskevissa asioissa. 

Asianomaisella poliisiviranomaisella on valta 
kauppa- ja teollisuusministeriön tai säteilyturva
keskuksen pyynnöstä toimittaa kotietsintä tai 
henkilöön käyvä tarkastus tässä laissa tarkoitetun, 
vastoin tämän lain säännöksiä: 

1) rakennetun tai käytetyn, kulkuvälineessä 
olevan 22 §:ssä tarkoitetun ydinlaitoksen; 

2) tuotetun, maahantuodun tai maasta vietä
väksi yritetyn uraania tai toriumia sisältävän mal
min tai malmirikasteen; 

3) valmistetun, hallussapidetyn, tuotetun, luo
vutetun, käsitellyn, käytetyn, varastoidun, maa
hantuodun tai maasta vietäväksi yritetyn ydin
aineen tai ydinjätteen; sekä 

4) hallussapidetyn, luovutetun, maahantuo
dun tai maasta vietäväksi yritetyn aineen, lait
teen, laitteiston tai ydinenergia-alan tietoaineis
ton 

löytämiseksi sekä valta määrätä sellainen ydin
laitos taikka kulkuväline, jossa se on, samoin 
kuin edellä tarkoitettu malmi, malmirikaste, 
ydinaine, ydinjäte, aine, laite, laitteisto tai tieto
aineisto pantavaksi takavarikkoon. Takavarikko 
on voimassa, kunnes 73 §:n nojalla vireille pantu 
takavarikoidun menettämistä koskeva asia on 

10 438401299C 

lainvoimaisesti ratkaistu tai tuomwtstuin tahi 
asianomainen poliisiviranomainen virka-apua 
pyytäneen viranomaisen esityksestä toisin mää
rää. 

Kotietsintään, henkilöön käyvään tarkastuk
seen ja takavarikkoon sovelletaan muutoin taka
varikosta ja etsinnästä rikosasioissa annettua lakia 
(260/59). 

11 luku 

Seuraamukset 

69 § 
Ydinenergiarikokset 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta käyttää 
hallussaan olevaa ydinainetta tai ydinjätettä taik
ka toimii ydinenergiaa käytettäessä muulla tavoin 
siten, että hänen menettelynsä on omiaan ai
heuttamaan vaaraa toisen hengelle, terveydelle 
tai omaisuudelle, on tuomittava ydinenergian·
koksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enin
tään kuudeksi vuodeksi. 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu
desta syyllistyy 1 momentissa tarkoitettuun rikok
seen siten, että hänen menettelynsä on omiaan 
aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle, 
terveydelle tai omaisuudelle, on tuomittava tör
keästä ydinenergiarikoksesta vankeuteen määrä
ajaksi, vähintään kahdeksi vuodeksi. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu rikos on ollut 
omiaan aiheuttamaan ainoastaan vähäistä vaaraa, 
rikoksentekijä on tuomittava lievästä ydinener
gian'koksesta vankeuteen enintään kahdeksi vuo
deksi tai sakkoon. 

Tässä pykälässä mainittujen tahallisten rikosten 
yritys on rangaistava. 

70 § 
Y dinräjähden'kos 

Joka tahallaan tuo maahan, valmistaa, pttaa 
hallussaan tai räjäyttää ydinräjähteen, on tuomit
tava ydinräjähden'koksesta vankeuteen määrä
ajaksi, vähintään neljäksi vuodeksi. 

Yritys ja valmistelu on rangaistava. 
Joka huolimattomuudesta syyllistyy 1 momen

tissa tarkoitettuun rikokseen, on tuomittava van
keuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdek
saksi vuodeksi. 
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71 § 
Y dinräjähteellä tai ydinenergiarikoksella 

uhkaaminen 

Joka uhkaa räjäyttää ydinräjähteen tai uhkaa 
käyttää hallussaan olevaa ydinainetta tai ydin
jätettä taikka toimia ydinenergiaa käytettäessä 
muulla tavoin siten, että on perusteltua syytä 
pelätä toisen hengen, terveyden tai omaisuuden 
olevan vaarassa, on tuomittava ydinräjähteellä tai 
ydinenergian'koksella uhkaamisesta vankeuteen 
enintään neljäksi vuodeksi. 

72§ 
Luvaton ydinenergian käyttö ja ydinenergialain 

säännösten n'kkominen 

Joka ilman tämän lain mukaista lupaa käyttää 
ydinenergiaa, on tuomittava luvatlomasta ydin
energian käytöstä vankeuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi tai sakkoon. 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta: 
1) jättää noudattamatta, mitä 9 §:ssä, 20 §:n 2 

momentissa, 21 §:n 2 momentissa, 36 §:ssä tai 
76 §:n 1 momentin nojalla on säädetty; 

2) rikkoo tai jättää noudattamatta 25 §:ssä 
tarkoitettuja lupaehtoja tai sen, mitä viranomai
nen on tämän lain nojalla määrännyt turvallisuu
den varmistamiseksi, turva- tai valmiusjärjeste
lyistä tahi muista ydinvahinkojen rajoittamiseksi 
tarpeellisista järjestelyistä huolehtimiseksi; 

3) muusta kuin turvallisuuden varmistamiseksi 
pakottavasta syystä estää tai haittaa 63 §:ssä 
tarkoitettua valvontaa varten asennetun laitteen 
toimintaa; 

4) rikkoo 63 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla 
asetetun velvollisuuden; tai 

5) olematta virkamies, rikkoo tässä laissa sääde
tyn vaitiolovelvollisuuden, 

on tuomittava, jollei rikos ole rangaistava 69-
71 §:n mukaan, ydinenergialain säännösten n"k
komisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kah
deksi vuodeksi. 

73 § 
Menettåmisseuraamus 

Y dinräjähde, ydinaine tai ydinjäte, jota on 
käytetty tämän lain 69 §:n 1 tai 2 momentissa 
taikka 70 tai 71 §:ssä tarkoitetun rikoksen teke
miseen, on tuomittava valtiolle menetetyksi. 

Tämän lain 69 §:n 3 momentissa tai 72 §:n 1 
momentissa tarkoitetun rikoksen johdosta voi-

daan vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tahi määräyksiä: 

1) rakennettu tai käytetty ydinlaitos; 
2) toimintansa aloittanut kaivos tai rikastuslai

tos ja sellaisessa kaivoksessa tai laito.ksessa tuotet
tu uraania tai toriumia sisältava malmi tai mal
mirikaste; 

3) valmistettu, hallussapidetty, tuotettu, luo
vutettu, käsitelty, käytetty, varastoitu tai kulje
tettu tahi maahan tuotu taikka maasta viety 
ydinaine tai ydinjäte sekä maahan tuotu taikka 
maasta viety uraania tai toriumia sisältävä malmi 
tai malmirikaste; sekä 

4) hallussapidetty, luovutettu, maahan tuotu 
tai maasta viety aine, laite, laitteisto tai ydinener
gia-alan tietoaineisto tai sen arvo tuomita koko
naan tai osaksi valtiolle menetetyksi. 

Edellä tässä pykälässä tarkoitetun rikoksen 
tuottama taloudellinen hyöty tuomitaan valtiolle 
menetetyksi niin kuin siitä on rikoslaissa säädet
ty. 

74 § 

Syytteeseenpano 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä tässä 
laissa tarkoitetusta rikoksesta ennen kuin on 
hankkinut asiasta kauppa- ja teollisuusministe
riön ja säteilyturvakeskuksen lausunnon. 

12 luku 

Erinäiset säännökset 

75 § 

Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano 

Valtioneuvoston 11 §:n nojalla tekemään peri
aatepäätökseen ja 46 §:n nojalla tekemään pää
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Muutosta valtioneuvoston, kauppa- ja teolli
suusministeriön tai säteilyturvakeskuksen muu
hun kuin 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen 
haetaan siinä järjestyksessä kuin muutoksenhaus
ta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on 
säädetty. 

Tämän lain 43 §:n 2 tai 3 momentin, 44 tai 
47 §:n, 49 §:n 1 momentin, 52 §:n 1 momen
tin, 63 §:n 1 momentin 5 kohdan taikka 66 tai 
68 §:n nojalla annettu päätös, ja 65 §:n nojalla 
annettu päätös, jos siinä on niin määrätty, voi
daan panna valituksesta huolimatta täytäntöön. 
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76 § 

Luvanvaraisuudesta vapautetun ilmoitus
velvollisuus ja ilman lupaa tapahtuva 

ydinenergian käyttö 

Asetuksella voidaan säätää, että toiminnasta, 
joka on 2 §:n 2 momentin nojalla säädetty 
luvasta vapaaksi, on tehtävä kirjallinen ilmoitus 
kauppa- ja teollisuusministeriölle tai säteilyturva
keskukselle. 

Mitä tässä laissa on säädetty luvanhaltijan vel
vollisuuksista ja viranomaisen valvonta- ja pakko
keinoista luvanhaltijaan nähden, sovelletaan 
myös siihen, joka toimii vastoin 8 §:n 1 momen
tissa säädettyä kieltoa. 

77 § 

Maksut 

Tässä laissa tarkoitetusta valtioneuvoston peri
aatepäätöksestä, viranomaisen lupahakemukseen 
antamasta päätöksestä, muusta edelliseen verrat
tavasta viranomaisen päätöksestä, varautumisvel
vollisuuden toteuttamiseksi annetusta viranomai
sen päätöksestä ja ydinenergian käytön valvon
taan kuuluvasta suoritteesta, sekä näiden päätös
ten ja suoritteiden valmistelun edellyttämistä 
toimenpiteistä voidaan periä maksu sen mukaan 
kuin asetuksella säädetään. Maksujen petusteet 
määräytyvät valtion maksupetustelain (980/73) 
säännösten mukaisesti. Leimaveron osalta on voi
massa, mitä leimaverolaissa (662/43) on säädetty. 

78 § 
Vaitiolovelvollisuus 

Viranomaisen palveluksessa oleva ei saa sivulli
selle iLnaista eikä yksityiseksi hyödykseen käyttää 
sitä, mitä hän viranomaiselle tässä laissa säädetty
jä tehtäviä suorittaessaan on saanut tietoonsa 
liike- ja ammattisalaisuuksista. Mitä edellä on 
säädetty, sovelletaan myös siihen, joka viran
omaisen toimeksiannon petusteella suorittaa vi
ranomaiselle tässä laissa säädettyjen tehtävien 
täyttämiseksi tarpeellista tutkimusta, selvitystä tai 
muuta tehtävää. 

Se, joka on tässä laissa tarkoitetun toiminnan 
yhteydessä saanut tietoja 7 §:ssä tarkoitettuja 
turvajärjestelyjä koskevista suunnitelmista tai nii
den valmistelussa syntyneestä aineistosta tahi 
suunnitelmien nojalla laadituista asiakirjoista, ei 
saa ilmaista näin saamiaan tietoja sivulliselle, jos 

näiden tietojen ilmaiseminen sivulliselle voi vaa
rantaa turvajärjestelyjen tarkoituksen. 

Se, joka on tässä laissa tarkoitetun toiminnan 
yhteydessä saanut 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa 
tarkoitettuun tietoaineistoon sisältyviä tietoja, ei 
saa ilmaista niitä sivulliselle. 

Tässä pykälässä säädetty vaitiolovelvollisuus ei 
lakkaa, vaikka palvelussuhde tai toimeksianto 
päättyy. 

Asiakirjojen julkisuudesta on muuten voimas
sa, mitä siitä on erikseen säädetty. 

79 § 
Henkilökunnan pätevyyden varmistaminen 

Toimintaa, jota varten on myönnetty 20 §:ssä 
tarkoitettu lupa, ei saa harjoittaa, jollei toimin
nalle ole määrätty vastuullista johtajaa, jonka 
säteilyturvakeskus on sellaiseksi hyväksynyt. Mitä 
tässä on säädetty, koskee myös toimintaa 18, 19 
sekä 21 ja 22 §:n mukaisen luvan nojalla niissä 
tapauksissa kuin asetuksella säädetään. 

Säteilyturvakeskus voi asettaa tässä laissa tar
koitettuun toimintaan kuuluvia tehtäviä muu
toin kuin 1 momentissa tarkoitetussa ominaisuu
dessa suorittavia henkilöitä koskevia kelpoisuus
ehtoja ja tutkia näiden kelpoisuusehtojen täyttä
mistä. 

80 § 
Viranomaisen huostassa oleva aine, 

esine tai tietoaineisto 

Mikäli tavataan 2 §:n 1 momentin 3 tai 4 
kohdassa tarkoitettuja aineita, esineitä tai tietoai
neistoa, joille ei löydy omistajaa tai haltijaa, 
kuuluvat ne valtiolle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu aine, esine tai 
tietoaineisto samoin kuin ydinlaitos tai aine, 
esine tahi tietoaineisto, joka tämän lain säännös
ten nojalla otetaan tai joutuu viranomaisen huos
taan, on säilytettävä 6 §:n edellyttämällä tavalla. 
Takavarikoitu ydinlaitos tai kulkuväline, jossa se 
on, samoin kuin muu takavarikoitu esine, aine 
tai tietoaineisto on lisäksi säilytettävä omistajan 
tai haltijan kustannuksella viranomaisen sinetöi
mänä varmassa paikassa. 

81 § 

Määräystenantovaltuus 

Valtioneuvosto voi antaa yleisiä määräyksiä, 
jotka koskevat ydinenergian käytön: 
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1) turvallisuutta; 
2) turva- ja valmiusjärjestelyjä; tai 
3) pelastuspalvelujärjestelyjä ja sitä, millä ta

voin tässä laissa tarkoitetun luvan haltijan on 
niihin osallistuttava. 

Säteilyturvakeskuksen tulee laatia ehdotukset 1 
ja 2 kohdassa tarkoitetuiksi määräyksiksi ja sen 
on ~nnen ~h.dotusten toimittamista kauppa- ja 
teolhsuusmmtsteriöön kuultava niistä asetuksella 
tarkemmin säädettäviä viranomaisia. 

Ennen kuin 1 momentin 3 kohdassa tarkoite
tut yleiset määräykset saatetaan valtioneuvoston 
ratkaistavaksi, on sisäasiainministeriön kuultava 
niistä asetuksella tarkemmin säädettäviä viran
omaisia. 

82 § 
Asetuksenantovaltuus 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöön
panosta annetaan asetuksella. 

83 § 

Lain voimaantulo 

Tämä laki, jäljempänä uusi laki, tulee voimaan 
päivänä kuuta 19 ja sillä kumotaan 

25 päivänä lokakuuta 1957 annettu atomiener
gialaki (356/57), jäljempänä vanha laki, siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä sen 
noj~la annetut säännökset ja määräykset sekä 
~rälden ydinräjäytysten kieltämisestä 20 päivänä 
JOulukuuta 1963 annettu laki (587/63). 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

84 § 

Siirtymäsäännökset 

Uuden lain voimaantullessa vireillä oleviin lu
pahakemuksiin sovelletaan uutta lakia. 

Vanhan lain 3 §:n nojalla annettu rakentamis
lupa katsotaan annetuksi uuden lain nojalla. 
Muut vanhan lain nojalla annetut luvat katsotaan 
annetuiksi uuden lain nojalla. Ne lakkaavat kui
tenkin olemasta voimassa viimeistään viiden vuo
den kuluttua uuden lain voimaantulosta. 

Jos vanhan lain nojalla myönnettyä lupaa an
~ettaessa on lupaan katsottu sisältyvän toiminta, 
JOhon vanhan lain säännöksistä poiketen uuden 
lain n?ja!la vaad.itaan rakentamislupa tai käyttö
lupa, Ja JOS sellamen luvassa tarkoitettu toiminta 
on aloitettu viimeistään viiden vuoden kuluttua 
uuden lain voimaantulosta, katsotaan uuden lain 
mukaisen rakentamisluvan tai käyttöluvan sisälty
vän edellä mainittuun vanhan lain nojalla annet
tuun lupaan. 

Sen, joka uuden lain tullessa voimaan harjoit
taa uuden lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
toimintaa, on haettava uuden lain edellyttämää 
lupaa kuuden kuukauden kuluessa lain voimaan
tulosta, jollei 2 tai 3 momentin säännöksistä 
muuta johdu. 

Uuden lain tullessa voimaan lakkaavat vanhan 
lain nojalla annettujen lupien ehdot ja määräyk
set olemasta voimassa siltä osin kuin ne ovat 
ristiriidassa uuden lain tai sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten kanssa. Vanhan lain 
5 §:~ nojalla annetuilla lupaehdoilla tai -mää
räyksdlä toteutetut varautumistoimenpiteet jää
vät edellä sanotun estämättä kuitenkin voimaan 
enintään kahden vuoden ajaksi uuden lain voi
maantulosta lukien ja siten kuin uuden lain 7 
luvun säännösten täytäntöönpanemisesta asetuk
sella tarkemmin säädetään. 

Jos vanhan lain nojalla ennen 1 päivää heinä
kuuta 1984 annetussa päätöksessä on sallittu 
käytetyn ydinpolttoaineen varastointi ydinlaitok
sen lait?spaikalla !ai muun kuin käytettyyn ydin
poltto~n~ese~n .. s~säl~än ydinjätteen käsittely, 
varastomu tat SlJOlttammen pysyväksi tarkoitetul
la tavalla. laitospaikalla, voidaan lupa tällaisen 
uuden latn 11 §:ssä tarkoitetun ydinlaitoksen 
rakentamiseen myöntää sen estämättä, mitä uu
den lain 18 §:n 1 kohdassa on säädetty. 
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2. 
Laki 

sähkölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 24 § sekä 
muutetaan 25 §:n 1 momentti ja 26 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: 

25 § 
Voimalaitoksen samoin kuin sähkönsiirtolait

teiston ja sähkölaitoksen yli 1000 voltin jakelu
laitteiston rakentamiseen on, jollei 2 tai 3 mo
mentissa toisin säädetä, saatava ministeriön tai 26 
§:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa valtio
neuvoston lupa. 

26 § 
Ministeriö myöntää luvan rakentaa 25 §:n 1 

momentissa tarkoitetun voimalaitoksen tai säh
könsiirtolaitteiston siinä järjestyksessä kuin kul
loinkin voimassa olevan runkosuunnitelman to
teuttaminen edellyttää: 

1) jos voimalaitoksen tai sähkönsiirtolaitteiston 
rakentaminen on kyseisessä suunnitelmassa mer
kitty aloitettavaksi kahden ensimmäisen vuoden 
aikana; 

2) jos voimalaitos tai sähkönsiirtolaitteisto ra
kennetaan kyseisen suunnitelman mukaisesti; 

3) jos ydinenergialain ( 1 ) 18 tai 19 §:ssä 
tarkoitettu lupa on myönnetty, milloin se ydin
energialain mukaan on tarpeen; eikä 

4) ole painavia syitä hylätä hakemus. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toi
menpiteisiin. 

Tämän lain 25 §:ssä tarkoitettua kauppa- ja 
teollisuusministeriön lupaa ei tarvita, jos ydin
voimalaitoksen rakentamiseen on saatu kumotus
sa 24 §:n 1 momentissa tarkoitettu lupa. 
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3. 
Laki 

säteilysuojauslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 26 päivänä huhtikuuta 1957 annettuun säteilysuojausla
kiin (174/57) uusi näin kuuluva 18 a §: 

18 a § 
Jos 2 §:ssä tarkoitettuun toimintaan tarvitaan 

lupa ydinenergialain ( 1 ) ja sen nojalla 
annetun asetuksen mukaan, katsotaan näiden 
säädösten nojalla annettu lupa myös toimintaa 
koskevaksi turvallisuusluvaksi. Lupaan on liitettä
vä tämän lain mukaiset säteilyn vahingollisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi tarpeelliset ehdot. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan 
sovelletaan tämän lain 3-5 ja 12 §:n säännösten 
sijasta ydinenergialain vastaavia säännöksiä. 

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1985 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Tämän lain tultua voimaan pidetään sitä en
nen annettua turvallisuuslupaa ja samaan toimin
taan atomienergialain ( 3 561 57) nojalla annettua 
lupaa yhdistettynä 18 a §:ssä tarkoitettuna lupa
na. Tällainen lupa on voimassa siten kuin ato
mienergialain nojalla myönnetyistä luvista on 
ydinenergialaissa säädetty. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Kauppa- ja teollisuusministeri Seppo Lindblom 
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2 . Ltite 

Laki 
sähkölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 24 § sekä 
muutetaan 25 §:n 1 momentti ja 26 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

24 § 
Y dinvoimalai'toksen rakentamiseen on saatava 

valtioneuvoston lupa. Luvan myöntämisen edel
lytyksenä on, että voimalaitoksen rakentaminen 
harkitaan tarkoituksenmukaiseksi. 

Lupaan on liitettävä valtioneuvoston tarpeelli
seksi katsomat ehdot. 

Ennen rakentamisen aloittamista hakijan on 
lisäksi saatava atomienergialaissa (356157) säädet
ty lupa. 

25 § 
Muun voimalaitoksen kuin ydinvoimalaitoksen 

samoin kuin sähkönsiirtolaitteiston ja sähkölai
toksen yli 1000 voltin jakelulaitteiston rakenta
miseen on, jollei 2 tai 3 momentissa toisin 
säädetä, saatava ministeriön tai 26 §:n 2 momen
tissa mainitussa tapauksessa valtioneuvoston lu
pa. 

26 § 
Ministeriö myöntää luvan rakentaa 25 §:n 1 

momentissa tarkoitetun voimalaitoksen tai säh
könsiirtolaitteiston siinä järjestyksessä kuin kul
loinkin voimassa olevan runkosuunnitelman to
teuttaminen edellyttää, 

1) jos voimalaitoksen tai sähkönsiirtolaitteiston 
rakentaminen on kyseisessä suunnitelmassa mer
kitty aloitettavaksi kahden ensimmäisen vuoden 
aikana; 

2) jos voimalaitos tai sähkönsiirtolaitteisto ra
kennetaan kyseisen suunnitelman mukaisesti; ei
kä 

3) ole painavia syitä hylätä hakemus. 

Ehdotus 

(Kumotaan) 

25 § 
Voimalaitoksen samoin kuin sähkönsiirtolait

teiston ja sähkölaitoksen yli 1000 voltin jakelu
laitteiston rakentamiseen on, jollei 2 tai 3 mo
mentissa toisin säädetä, saatava ministeriön tai 26 
§:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa valtio
neuvoston lupa. 

26 § 
Ministeriö myöntää luvan rakentaa 25 §:n 1 

momentissa tarkoitetun voimalaitoksen tai säh
könsiirtolaitteiston siinä järjestyksessä kuin kul
loinkin voimassa olevan runkosuunnitelman to
teuttaminen edellyttää: 

1) jos voimalaitoksen tai sähkönsiirtolaitteiston 
rakentaminen on kyseisessä suunnitelmassa mer
kitty aloitettavaksi kahden ensimmäisen vuoden 
aikana; 

2) jos voimalaitos tai sähkönsiirtolaitteisto ra
kennetaan kyseisen suunnitelman mukaisesti; 

3)jos ydinenergialain ( 1 ) 18 tai 19 §:ssä 
tarkoitettu lupa on myönnetty, milloin se ydin
energialain mukaan on tarpeen; eikä 

4) ole painavia syitä hylätä hakemus. 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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Ehdotus 

Ennen tiimän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellistin toi
menpiteistin. 

Tämän lain 25 §:ssä tarkoitettua kauppa- ja 
teollisuusministeriön lupaa ei tarvita, jos ydin
voimalaitoksen rakentamiseen on saatu kumotus
sa 24 §:n 1 momentissa tarkoitettu lupa. 


