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Esityksen sisältö

• Mistä ydinjäteviestinnästä on kysymys? 

• Miksi Suomi on niin pitkällä?

• Onko ydinjäteviestinnästä vientituotteeksi?
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Mistä viestitään?
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Miten turvallisuus perustellaan?
(Posivan turvallisuusperustelu 2012)
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Kansalaiskäsitys?
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Miksi ydinjäteviestintä on vaikeaa?

• Referenssit puuttuvat, käytetyn ydinpolttoaineen 

loppusijoituslaitosta ei ole toiminnassa missään

• Pitkäaikaisturvallisuus keskeistä eli se mitä tapahtuu 

loppusijoituslaitoksen toiminnan päätyttyä

• Loppusijoituksen turvallisuutta on vaikea hahmottaa, 

koska empiiristä tietoa pitkäaikaisturvallisuudesta ei tulla 

saamaan
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Viestintä perustuu mielikuviin, 

uskoon ja luottamukseen 
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Luotetaanko Suomessa loppusijoitukseen?

Energia-asennetutkimus, koko väestö
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"Ydinjätteet voidaan turvallisesti loppusijoittaa Suomen 
kallioperään"

Eri mieltä

Ei osaa sanoa

Samaa mieltä
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Entä Eurajoella?
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”Ydinjätteet  voidaan turvallisesti loppusijoittaa Suomen 
kallioperään” 

Eri mieltä

Ei osaa sanoa

Samaa mieltä

Energia-asennetutkimus, Eurajoki
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Luottamus loppusijoitukseen on luottamusta 

viranomaiseen

Energia-asennetutkimus 2012, koko väestö
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Miksi Suomi on niin pitkällä?

Tiedelehti 8/2007

”…päätös ja 

päättäväisyys. Onkalo 

tekee oikeutta tuleville 

polville. Sotkua ei jätetä 

seuraavien siivottavaksi. 

Jätteet kapseloidaan niin, 

että ne ovat 

palautettavissa  ihmisten 

ilmoille. Välivarastonakin 

se on turvallisempi 

ratkaisu kuin peltivarasto 

maan pinnalla.”

6.10.2017



Timo Seppälä11

Onko ydinjäteviestinnästä vientituotteeksi?
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Suomalaisen ydinjätehuollon erot 

esimerkkivaltioon verrattuna
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Erityispiirteet Suomi Vertailumaa

Kenellä on vastuu ydinjätteistä? Ydinvoimayhtiöt eli jätteen 

tuottajat (ydinjätehuoltovelvolliset)

Selkeät vastuut ja velvoitteet

Ydinvoimatuotanto valtion 

omistuksessa, valtio vastaa 

ydinjätteistä perustamansa 

ydinjätehuoltoyhtiön kautta

Kuka päättää 

loppusijoituksesta?

Kunnalla veto-oikeus, 

valtioneuvosto ja eduskunta 

hyväksyvät periaatepäätöksen

Kunnalla ei veto-oikeutta, hallitus 

ja parlamentti päättävät 

vastuuministeriön esityksestä

Mikä on viranomaisten rooli 

päätöksenteossa?

Säteilyturvallisuusviranomainen

aktiivinen toimija jo ennen 

ydinlaitoksen rakentamisluvan 

käsittelyä, osallistuu julkiseen 

keskusteluun 

Ydinturvallisuusviranomainen

passiivinen toimija 

paikanvalintavaiheessa, ei 

osallistu julkiseen keskusteluun

Miten ydinjätehuollon 

kustannuksiin on varauduttu?

Ydinjätehuollon tuleviin 

kustannuksiin varaudutaan

rahastoinnilla; valtiollinen rahasto, 

voimayhtiöt maksavat 

Ydinjätehuollon kustannukset 

jyvitetään ydinsähkön hinnassa ja 

varat sijoitetaan ydinvoimayhtiön 

/valtion rahastoon

Taloudellinen hyöty 

loppusijoituskunnalle?

Ei lakisääteistä kompensaatiota, 

verohyöty

Lakiin tai viranomaispäätöksiin 

perustuva korvaus tutkimuksiin 

osallistuville kunnille
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Lainsäädäntö

Uskottava 

viranomainen

Rahoitus Pitkä-

jänteinen 

t&k-työ

Viestintä

Ydinlaitosten hyvä 

käyttöhistoria

Paikalliset sosio-

ekonomiset edut

LUOTTAMUS
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Kiitos!
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