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Raakavesiputken
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Fortum Power and Heat Oy (entinen
Imatran Voima Oy) käynnisti keväällä
1998 ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyn (YVA) Loviisaan kaavail-
lusta uudesta ydinvoimalaitoksesta
(Loviisa 3). YVA-menettelyn myötä
pyritään parantamaan laitoksen raken-
tamisvalmiutta ja tuottamaan myö-
hemmissä lupamenettelyissä tarvitta-
vaa päätöksentekoaineistoa. Fortum
ei ole tehnyt laitoksen rakentamispää-
töstä, eikä varsinaista suunnittelua ole
käynnistetty.

Sähkön kysynnän ennustetaan edel-
leen kasvavan ja sen arvioidaan vuon-

na 2010 olevan noin 92 TWh eli 20 %
nykyistä enemmän. Loviisa 3 -hank-
keen tarkoituksena on lisätä Fortumin
perusvoiman tuotantokapasiteettia, ja
varmistaa yhtiön mahdollisuudet tar-
jota asiakkailleen riittävästi edullista
sähköenergiaa vuoden 2010 jälkeen.

Uuden ydinvoimalaitoksen rakenta-
minen Suomessa edellyttää valtioneu-
voston tekemää ja eduskunnan hyväk-
symää periaatepäätöstä. Mikäli peri-
aatepäätös hyväksytään ja ympäristö-
asioiden lisäksi rakentamisen tekniset
ja taloudelliset edellytykset täyttyvät,
voidaan rakentamispäätös tehdä

Hankkeen tausta ja aikataulu
2000-luvun alkuvuosina. Tällöin lai-
tos on käytössä noin vuonna 2010.

Ympäristövaikutusten arviointiselos-
tuksessa (YVA-selostus) tarkastellaan
laaja-alaisesti hankkeen ympäristö-
vaikutuksia. Arviointi on suoritettu
lokakuussa 1998 valmistuneen ym-
päristövaikutusten arviointiohjelman
(YVA-ohjelma) ja kauppa- ja teolli-
suusministeriön siitä helmikuussa
1999 antaman lausunnon pohjalta.
Tässä tiivistelmässä esitetään arvioin-
nin keskeisimmät tulokset.

Loviisa 3 -hankkeeseen kuuluvat itse
voimalaitoksen ja sen edellyttämien
jäähdytysvesirakenteiden lisäksi lai-
tosalueella tapahtuva, uuden laitoksen
toiminnassa syntyvän käytetyn ydin-
polttoaineen välivarastointi sekä vä-
hä- ja keskiaktiivisen voimalaitosjät-
teen käsittely ja loppusijoitus. Hank-
keen myötä on myös raakaveden han-
kintajärjestelmää uusittava, jäteve-
denpuhdistuskapasiteettia lisättävä,
mahdollisesti rakennettava laituri ja
meriväylä merikuljetuksia varten sekä
noin 17 kilometrin pituinen voima-

Hanke ja sen vaihtoehdot
johtoliityntä valtakunnan verkkoon.

Arvioinnissa on tarkasteltu laitostyyp-
pivaihtoehtoina kiehutus- ja paineve-
sityyppisiä kevytvesireaktorilaitoksia.
Loviisa 3 -laitoksen sähköteho olisi
1 000 - 1 700 megawattia, vuotuinen
käyttöaika 7 000 - 8 000 tuntia ja
suunniteltu käyttöikä 40 - 60 vuotta.

Jäähdytysvesien ottopaikkavaihtoeh-
toja on tarkastelussa ollut kolme ja
purkupaikkavaihtoehtoja neljä.

Hankkeen nollavaihtoehtona on käsi-
telty tilannetta, jossa Fortum hankkisi

Loviisa 3 -laitoksen tuotantoa vastaa-
van sähkön joko rakentamalla uusia
kivihiili- tai maakaasuvoimalaitoksia
kotimaassa tai hankkimalla sähköä
muilta tuottajilta kotimaasta tai ulko-
mailta.

Energiansäästö sekä vesivoiman lisä-
rakentamiseen, bioenergiaan ja tuuli-
ja aurinkovoimaan perustuvat tuotan-
tovaihtoehdot on rajattu tarkastelun
ulkopuolelle, koska ne eivät ole rea-
listisia vaihtoehtoja Loviisa 3 -laitok-
selle.

Loviisa 3 -voima-
laitosalueen ja
laitosalueen ulko-
puolisten hankkei-
den sijainti.
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Loviisa 3 -ydinvoimalaitoksen suun-
niteltu sijoituspaikka on Hästholme-
nin saari noin 13 kilometrin päässä
Loviisan kaupungin keskustasta. For-
tumin omistaman alueen kokonaispin-
ta-ala on noin 400 hehtaaria. Toiminta
voimalaitossaarella on Fortumin val-
vonnassa ja yhtiön alueisiin rajoittu-
vat alueet ovat pääasiassa virkistys-
käytössä. Ydinvoimalaitostoiminnas-
ta aiheutuvat rajoitukset ympäristön
maankäytölle on otettu maankäytön
suunnittelussa ja kaavoituksessa huo-
mioon.

Voimalaitoksesta viiden kilometrin
säteellä on haja-asutusta ja loma-asu-
tusta. Kyseisellä alueella asuu vaki-
tuisesti alle 50 ihmistä ja siellä on ar-
vioitu olevan noin 400 kesämökkiä.
Viidestä kahteenkymmeneen kilomet-
rin etäisyydellä voimalaitoksesta asuu

Hankkeen sijainti ja ympäristön maankäyttö
sekä hankkeen edellyttämät luvat

noin 13 000 ihmistä. Laitoksen vaiku-
tusalueeseen on arvioinnissa Loviisan
lisäksi otettu mukaan Lapinjärvi, Lil-
jendal, Pernaja, Pyhtää ja Ruotsinpyh-
tää.

Uuden voimalaitoksen suunniteltu si-
jaintipaikka Hästholmenilla on nykyi-
sen laitoksen eteläpuolella. Rakennet-
tava laitos koostuu noin 30 rakennus-
osasta, joiden yhteistilavuus on noin
700 000 rakennuskuutiometriä.

Hanke on pääosin voimassa olevan
asemakaavan mukainen. Jäähdytys-
vesirakenteiden eräät toteutusvaihto-
ehdot sekä merikuljetusten laiturialu-
een rakentaminen saaren länsirannalle
edellyttävät kaavamuutosta. Hank-
keen toteuttaminen edellyttää peri-
aatepäätöksen lisäksi useiden lakien
mukaisia lupapäätöksiä. Tarvittavia
lupia ovat mm. ydinenergialain mu-

kaiset rakentamis- ja käyttölupa,
maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
nen rakennuslupa, ympäristölupame-
nettelylain mukainen ympäristölupa ja
vesilain mukaiset luvat. Voimajohdon
rakentaminen edellyttää lisäksi sähkö-
markkinalain, lunastuslain ja maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisia lu-
pia.

Arvioinnin periaate
Arvioinnissa on tarkasteltu Loviisa 3
-hankkeen aiheuttamaa muutosta ny-
kytilanteeseen, jossa Loviisassa jo toi-
mii ydinvoimalaitos. Uuden laitoksen
laitostyyppivaihtoehdot eivät ympä-
ristövaikutusten suhteen oleellisesti
eroa toisistaan, joten niiden vaikutuk-
sia ei ole arvioinnissa eritelty. Arvi-

oinnissa vaikutuksia on tarkasteltu
maksimilaitoskoolla 1 700 MW. Niin
ikään laitosalueen ulkopuolisten
hankkeiden, kuten voimajohto, raaka-
vesiputki ja jäähdytysvesiratkaisut,
vaikutukset on pyritty arvioimaan
suurimman mahdollisen kuormituk-
sen pohjalta.

Vaikutusten arvioinnissa on painotet-
tu erityisesti YVA-menettelyn kulues-
sa saadun palautteen perusteella tär-
keiksi koettujen asioiden selvittämis-
tä ja kuvaamista.

Loviisa 3

Loviisa 1 ja 2
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Luonnon radon 7,1 mSv

Säteilyn lääketieteellinen käyttö 0,54 mSv

Maaperä 0,5 mSv

Avaruus 0,3 mSv

Oma keho 0,4 mSv

Tshernobyl 0,06 mSv

Merialueen tila ja kalasto

Loviisan edustan merialueelle on
luonteenomaista rajoitettu vedenvaih-
to. Veden suolapitoisuus on alueella
melko alhainen. Happiolosuhteet ovat
Hästholmenin merialueella hyvät lu-
kuun ottamatta luontaisesti happiva-
rojen riittävyyden suhteen ongelmal-
lisia syvänteitä. Ne ovat kuitenkin pie-
nialaisia, eikä niissä esiintyvillä hap-
pikadoilla ole juurikaan vaikutusta
merialueen tilaan. Loviisan merialu-
een ravinnepitoisuuksien nousu vii-
meisten vuosikymmenien aikana on
lähinnä seurausta Suomenlahden ylei-
sestä rehevöitymisestä. Jokivedet ovat
merkittävin ravinteiden, kiintoaineen
ja happea kuluttavien aineiden kuor-
mittaja koko Hästholmenia ympäröi-
vällä merialueella.

Hästholmenin merialueen kasvi- ja
eläinplanktonyhteisöt koostuvat mur-
toveden ja makean veden lajeista. Ve-
sikasvillisuus on veden alhaisesta suo-
lapitoisuudesta johtuen luontaisesti
niukka. Niin ikään alueen pohjaeläi-
mistö on sekä lajistoltaan että määräl-
tään varsin niukka. Kalakantojen ke-
hitys voimalaitosta ympäröivillä me-
rialueilla seurailee Suomenlahden
rannikkovesissä tapahtuvia yleisiä
muutoksia. Alueen kalaston muodos-
tavat sekä paikalliset että vaeltavat ka-
lalajit. Alueella esiintyvät mm. silak-
ka, lohi, taimen, made, ahven, kuha,

Geologia ja seismologia

Hästholmenin saaren maaperä muo-
dostuu kivisestä ja lohkareisesta mo-
reenista. Nykyisen voimalaitoksen ra-
kentamisen yhteydessä on tehty run-
saasti maansiirtotöitä, minkä vuoksi
alkuperäinen maanpinta on etenkin
saaren keski-, itä- ja pohjoisosassa
monin paikoin täyttömassojen peitos-
sa. Hästholmenin saari kohoaa kor-
keimmilta osiltaan noin 16 metriä me-
renpinnan yläpuolelle. Kallio on kivi-
lajiltaan rapakivigraniittia ja suureksi
osaksi paljastuneena tai vain ohuen
maakerroksen peittämä. Saarella on
oma, sadevedestä aikojen kuluessa
muodostunut pohjavesivarasto. Poh-
javeden pinnan syvyys on muutamia
metrejä maanpinnasta, rantavyöhyk-
keessä pohjaveden ja meriveden pin-
nat yhtyvät toisiinsa. Pohjavesi on
pintaosastaan makeaa muuttuen sy-
vemmällä suolaiseksi.

Alueen kallioperä on osa laajaa Balti-
an kilpeä, joka kuuluu maapallon seis-
misesti rauhallisimpiin alueisiin. Voi-
malaitoksen käytön turvallisuuden
kannalta merkittäviä maanjäristyksiä
ei ole Loviisan alueella havaittu.

Ympäristön säteilytilanne

Loviisan voimalaitoksen ympäristön
säteilytilannetta seurataan laajan sä-
teilyvalvontaverkoston avulla. Lai-
toksen ympäristössä havaitaan vuosit-
tain runsaasti luonnon radioaktiivisia
aineita sekä vähäisemmässä määrin
voimalaitokselta peräisin olevia ja
muualta ympäristöön joutuneita kei-
notekoisia radioaktiivisia aineita. Ny-
kyisen voimalaitoksen päästöt ovat
näkyneet lähinnä pieninä pitoisuuksi-
na vesiympäristön näytteissä. Havai-
tut pitoisuudet ovat olleet merkityk-
settömiä luonnon omien radioaktiivis-
ten aineiden pitoisuuksiin verrattuna
ja ympäristön säteilyrasituksen kan-
nalta. Ihmisen ravintoon kuuluvissa
kaloissa, kasveissa, maidossa ja lihas-
sa ei ole koskaan havaittu Loviisan
ydinvoimalaitokselta peräisin olevia
radioaktiivisia aineita.

Ympäristön nykytila
hauki ja lahna. Ammattikalastajien
yhteenlaskettu kilomääräinen koko-
naissaalis on viime vuosina pienenty-
nyt kalastajien määrän vähentyessä.
Niin ikään saaliin koostumuksessa on
tapahtunut muutoksia, joista merkittä-
vimpiä ovat lohi-, taimen- ja kuhasaa-
liiden kasvu.

Luonnon yleispiirteet

Loviisan seutu edustaa tyypillistä Itä-
Uudenmaan metsä-, rannikko- ja saa-
ristoluontoa, jossa luonto on moni-
muotoista. Alue kuuluu eteläboreaali-
seen kasvillisuusvyöhykkeeseen, jos-
sa erityisesti lehtomainen kasvillisuus
on yleistä. Voimalaitoksen läheisellä
saaristoalueella on useita luonnonsuo-
jelualueita, muun muassa Kuggenin
linnustonsuojelualue, ja mantereen
puolella Kristianslandetissa luonnon-
suojelulain nojalla rauhoitettuja koh-
teita. Lähimmät luonnonsuojelualueet
sijaitsevat 1-2 kilometrin päässä voi-
malaitoksesta. Natura 2000 -kohteista
voimalaitosaluetta lähinnä sijaitsevat
Källauddenin - Virstholmenin alue
sekä Pernajanlahtien ja Pernajan saa-
riston merensuojelualue. Varsinaisel-
la voimalaitosalueella Hästholmenin
saarella alkuperäinen kasvillisuus on
väistynyt rakentamisen tieltä. Saaren
ranta-alueilla on osittain luonnontilai-
seksi jätettyjä alueita. Alueella ei
esiinny uhanalaisia lajeja.

Loviisassa asuvan pientaloasukkaan
keskimääräiset säteilyannokset eri
lähteistä. Loviisan ydinvoimalaitoksen
aiheuttama keskimääräinen lisäaltistus
eniten altistuneelle lähiympäristön
asukkaalle on noin 0,001 mSv.
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Vuosineljännes

Rakentamistoiminnan
aiheuttamat ympäristövaikutukset

Loviisa 3 �laitoksen rakentaminen
kestää viitisen vuotta. Työmaatoimin-
not keskittyvät nykyisestä laitoksesta
etelään olevalle, tarkoitukseen kaa-
voitetulle noin 30 hehtaarin alueelle.
Eräät jäähdytysvesirakenteisiin sekä
laituriin ja meriväylään liittyvät ra-
kennustyöt ulottuvat lähimerialueille
ja lähisaarten rannoille. Laitoksen ra-
kentamisessa pyritään hyödyntämään
alueen nykyistä infrastruktuuria niin
pitkälle kuin mahdollista.

Rakentamisaikaiset maansiirtotyöt
ovat mittavia. Erilaisia maa- ja kallio-
massoja arvioidaan syntyvän noin 1,5
miljoonaa irtokuutiota, joista vajaa
puolet voidaan hyödyntää rakennus-
paikalla. Ylijäämämassasta suurin osa
on louhetta, joka on tarkoitus murska-
ta laitosalueella ja myydä hyötykäyt-
töön.

Rakentamistöillä ei ole vaikutusta ny-
kyisen laitoksen toimintaan ja käyttö-
turvallisuuteen, ja rakennustöitä val-
votaan tarkasti. Muun muassa louhin-
nalle asetetaan sellaiset rajoitukset, et-
tei siitä aiheudu ympäristölle merkit-
tävää haittaa. Rakennustyö ei vaikuta
ympäristön pohjaveden laatuun, sen
sijaan rakennuspaikan lähiympäristön
pohjaveden pinnan taso saattaa tila-
päisesti laskea. Laitoksen sijoittumi-
nen nykyisen voimalaitoksen lähei-
syyteen ei vaikuta alueen luonnonar-
voihin, mutta laiturialueen rakentami-

nen vaikuttaa luonnontilaiseen ranta-
alueeseen.

Rakentamistoiminnasta aiheutuu pai-
kallista pöly- ja meluhaittaa etenkin
rakentamisen alkuvuosina sekä työ-
maa-aikaisen jätevesikuormituksen
kasvua.

Laitoshanke edellyttää Hästholmenin
itärannan merialueen täyttöä kaavan
sallimassa laajuudessa. Merialueen
täytön sekä muun meri- ja ranta-alu-
eilla tapahtuvan rakentamistoiminnan,
lähinnä laivaväylän ja laiturialueen
ruoppauksen, merkittävin ja selvim-
min havaittava vaikutus on veden
kiintoainepitoisuuden lisääntyminen
ja siitä johtuva veden samentuminen
työkohteen lähiympäristössä. Häst-
holmenin ranta-alueelta ruopattavat
massat ovat pääasiassa karkearakeisia
tai moreenimaalajeja. Tilapäisesti sa-
mentuvan vesialueen arvioidaan ulot-
tuvan noin 100 metrin säteelle työkoh-
teesta. Pohjaeläimistö sekä vesikas-
villisuus katoavat varsinaisilta ruop-
paus- ja täyttöalueilta. Samentuminen
estää tilapäisesti kalastuksen, rantojen
käytölle ei veden samentumisesta ar-
vioida aiheutuvan haittaa. Vesistöra-
kentaminen ei merkittävästi rajoita
vesiliikennettä alueella.

Jäähdytysvesitunnelin rakentamisen
vaikutukset kohdistuvat käytännössä
tunnelin alku- ja loppupäähän. Useita
kymmeniä metrejä merenpohjan ala-
puolella tehtävän louhinnan haitta-

vaikutukset kalastolle ovat vähäisiä,
koska merenpohjan maakerrokset vai-
mentavat tehokkaasti louhintatärinää
ja sen vaikutusta.

Saaristotiellä rakennusaikainen lii-
kenne on tien suunnitteluvaiheessa
määriteltyyn käyttöön nähden vilkasta
ja raskasta liikennettä on varsin pal-
jon. Liikenneonnettomuusriskin Saa-
risto- ja Atomitiellä arvioidaan lieväs-
ti kasvavan nykyisestään. Atomitien
parantaminen lieventäisi liikenteen
vaikutuksia. Rakentamisen aikaisen
liikenteen melusta arvioidaan aiheutu-
van tilapäistä viihtyvyyshaittaa Saa-
ristotien varrella. Liikenteen päästöil-
lä ei sen sijaan arvioida olevan huo-
mattavaa merkitystä paikalliselle il-
manlaadulle.

Vaikutukset talouteen
ja elinoloihin

Loviisa 3 -laitoksen rakennuskustan-
nukset ovat 11-19 miljardia markkaa
ja kotimaisuusaste noin 50 %. Raken-
nustyöntekijöiden määrä on huipus-
saan neljäntenä rakennusvuonna,
1 800-2 300 henkilöä. Hankkeen ra-
kennusvaiheen työllisyysvaikutukset
ovat 20 000-34 000 henkilötyövuotta,
josta Loviisan seudun talousalueen
osuudeksi arvioidaan 2 700-5 900
henkilötyövuotta.

Loviisan talousalueen kuntien verotu-
lot hankkeen johdosta ovat koko ra-
kennusajalta yhteensä 70-90 miljoo-
naa markkaa ja enimmillään neljänte

Rakentamisvaiheen vaikutukset

Loviisa 3 -hankkeen
rakentamisvaiheen työvoiman
ajallinen ja toimialoittainen
jakautuminen.
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Kuvamontaasi Loviisa 3 -ydinvoimalaitoksesta.

Elinolot kunnassa
kokonaisuutena

Työpaikkojen
määrä/työllisyystilanne

Kunnan taloudellinen
tila/kehitys

Palveluiden toimivuus,
palvelutarjonnan riittävyys

Väestöryhmien/kieliryhmien
suhteet

Liikenneolot, liikenteen sujuvuus

Luonnon ja ympäristön tila

Yleinen järjestys,
elinympäristön rauhallisuus

Myönteinen vaikutus
Ei olenaisia vaikutuksia
Ei osaa sanoa
Kielteinen vaikutus

työllisyys- ja väestövaikutuksetkin.
Taloudellisen hyvinvoinnin lisäänty-
essä on odotettavissa myös asunto- ja
tonttikaupan vilkastumista. Alkuvai-
heessa erityisesti vuokra-asuntojen
kysyntä kasvaa. Kysynnän kasvaessa
asuntojen ja tonttien hintojen arvioi-
daan nousevan.

Rakentamisvaiheen merkittävimmäk-
si haitalliseksi vaikutukseksi Loviisan
seudun asukkaat itse kokevat vesistön
ja luonnonympäristön tilan muutokset
sekä yleisen järjestyksen heikkenemi-
sen ja elinympäristön rauhan rikkou-
tumisen. Ruotsinkieliset suhtautuvat
hankkeen tuomiin hyötyihin suomen-
kielistä väestöä huomattavasti epäile-
vämmin. Järjestyshäiriöiden ohella ra-
kennusaikaisista vaikutuksista he nä-
kevät erityisen merkittäviksi väestö-
ja kieliryhmien suhteisiin mahdolli-
sesti tulevat ongelmat.

Rakentamisvaiheen merkittävimmäksi
haitalliseksi vaikutukseksi Loviisan
seudun asukkaat itse kokevat vesistön
ja luonnonympäristön tilan muutokset
sekä yleisen järjestyksen heikkenemi-
sen ja elinympäristön rauhan rikkou-
tumisen. (Asukaskysely 1999)

väksi muuttovoitoksi. Seudun asukas-
luvun voidaan olettaa lisääntyvän uu-
den laitoksen rakentamisen seurauk-
sena pysyvästi noin 300-330 asuk-
kaalla. Lisäys vaikuttaa hieman myös
väestörakenteeseen niin, että työikäis-
ten ja lasten osuus väestöstä kasvaa.
Suurimmillaan tulomuutto on kolman-
nen ja neljännen rakennusvuoden ai-
kana. Uudet asukkaat lisäävät kunnal-
listen palvelujen, erityisesti päivähoi-
to- ja koulutuspalvelujen, kysyntää ja
siten myös kuntien menot kasvavat.
Ongelmaksi voi tulla näiden palvelu-
jen riittävyys. Muutokset heijastuvat
paitsi Loviisan kaupunkiin myös mui-
hin kuntiin vastaavassa suhteessa kuin

nä rakennusvuonna 30-35 miljoonaa
markkaa. Loviisan kaupungille mer-
kittävin taloudellinen hyöty on kiin-
teistövero, jota maksetaan rakennus-
aikana laitoksen valmistumisasteen
mukaan, enimmillään viimeisenä ra-
kennusvuotena 17-29 miljoonaa
markkaa. Kulloinkin voimassa oleva
valtionosuus- ja verotulojen tasausjär-
jestelmä vaikuttaa kuitenkin siihen,
kuinka paljon kuntien tulot todellisuu-
dessa muuttuvat. Nykyjärjestelmän
mukaan Loviisan kaupunki ei verotu-
lotasauksen jälkeen saa täyttä hyötyä
verotulon lisäyksestä.

Loviisa 3 �hanke kääntää Loviisan
väestön nykyisen muuttotappion lie-
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Jäähdytysveden purku Loviisa 1 ja 2
Jäähdytysveden purku Loviisa 3
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Kuva 1

Hästholmen

Käytön aikaiset vaikutukset
Jäähdytysvesien vaikutukset

Jäähdytysveden ottamiseksi ja purka-
miseksi on tarkasteltu useita vaihtoeh-
toja. Kaukaisimmat ottopaikat sijait-
sevat 3 - 4 km päässä laitoksesta
Vådholmsfjärdenillä, jolloin vesi tuli-
si mahdollisimman syvistä ja kylmistä
vesikerroksista. Hudöfjärdenin otto-
paikka edustaa nykyisen laitoksen kal-
taista jäähdytysveden ottoa. Puretta-
essa vesi nykyisen laitoksen purkupai-
kan lähelle Hästholmsfjärdenin läm-
pökuormaa lisätään ja ulkomeren läm-
pökuorma pyritään pitämään pienenä.
Purettaessa jäähdytysvesi suurella no-
peudella Hästholmenin eteläkärjestä
merelle vesi sekoittuu ja jäähtyy no-
peasti. Vådholmsfjärdenin purkupaik-
kavaihtoehdot edustavat tilannetta,
jossa Hästholmsfjärdenin lämpökuor-
ma säilyy nykyisellään uuden voima-
laitoksen lämpökuorman purkautues-
sa ulkomerelle.

Laskentatulosten mukaan Loviisa 3
-laitoksen jäähdytysvesien leviämi-
seen vaikuttavat ennen muuta purku-
paikan sijainti ja purkutapa. Ottopai-
kalla on merkitystä lähinnä purettavi-
en jäähdytysvesien lämpötilan ja mah-
dollisen jälleenkierron kannalta. Uu-
den laitoksen jäähdytysvesien vaiku-
tuksesta niiden merialueiden pinta-
alat, joissa lämpötila on luonnontilais-
ta pintalämpötilaa 1, 2 tai 3 °C suu-

rempi, kasvavat noin kaksinkertaisek-
si nykyiseen verrattuna useimmissa
tarkastelluissa vaihtoehdoissa. Mikäli
uudenkin laitoksen jäähdytysvesi pu-
retaan Hästholmsfjärdenille, nousee
sen lämpötila laajoilla alueilla useita
asteita. Sen sijaan purettaessa jäähdy-
tysvedet Hästholmenin eteläosasta
suurella nopeudella ei uusia korkean
lämpötilan alueita muodostu.

Purettaessa jäähdytysvesi kauemmas
merialueelle Vådholmsfjärdenille
pintakerrokseen muodostuu purkupai-
kalle uusi korkean lämpötilan alue,
jossa lämpötilan nousu on paikoitel-
len useita asteita. Pohjapurku vastaa-
valle alueelle näyttää aiheuttavan suu-
ren paikallisen lämpötilanousun pur-
kualueella sekä myös jälleenkierron
mahdollisuuden.

Purettaessa jäähdytysvedet Häst-
holmsfjärdenille kohoaa alueen veden
suolapitoisuus. Sen sijaan purkaminen
Hästholmsfjärdenin ulkopuolelle ei
aiheuttaisi oleellisia muutoksia vas-
taanottavan vesistön suolapitoisuu-
dessa. Purettavalla jäähdytysvedellä
ei ole sanottavaa vaikutusta pintaker-
roksen happipitoisuuteen. Pohjan lä-
heisten vesikerrosten happitilanne on
kaikkein heikoin Hästholmsfjärdenin
ja Hudöfjärdenin syvänteissä. Hudö-
fjärdenin happitilannetta lisääntynyt
jäähdytysveden otto saattaa kuitenkin

parantaa. Hästholmsfjärdenin purku-
vaihtoehtoon verrattuna kaikissa
muissa jäähdytysvesien purkuvaihto-
ehdoissa vaikutukset veden happipi-
toisuuteen ovat vähäisemmät purku-
alueiden mereisestä luonteesta johtu-
en. Talviaikana happitilannetta paran-
taa jäähdytysveden ansiosta jäättömä-
nä pysyvä alue, jonka kautta ilmake-
hän happea pääsee liukenemaan vesi-
massaan.

Lämpökuorman lisääntyminen lisää
kasviplanktonin perustuotantoa erityi-
sesti syksyllä ja keväällä, jolloin Häst-
holmenin lähivedet pysyvät jäättömi-
nä entistä pidempään. Otettavan jääh-
dytysveden korkeamman lämpötilan
vuoksi voidaan Hudöfjärdeniä pitää
muita ottopaikkoja epäedullisempana
purkupaikan perustuotannon lisäänty-
misen kannalta. Jäähdytysvesien joh-
taminen Hästholmsfjärdenille lisää
vesikasvillisuutta. Mikäli jäähdytys-
vedet johdetaan Hästholmenin etelä-
puolelle tai Vådholmsfjärdenille, voi-
daan jäähdytysvesien vaikutuksen
kasvillisuuteen arvioida jäävän sel-
västi vähäisemmäksi.

Uuden voimalaitoksen jäähdytysvesi-
en ei arvioida vaikuttavan haitallisesti
alueen kalakantoihin. Kalatalouden
kannalta oleellista on talvella mereen
johdetun lämmön määrä, joka on 2-

Kuva 1
Loviisan nykyisen voimalaitoksen jäähdytysvesien leviä-
minen tuulettomassa tilanteessa sekä jäähdytysveden
aiheuttama meriveden lämpötilan nousu. Jäähdytysvesi
otetaan Hudöfjärdeniltä ja puretaan Hästholmsfjärde-
nille. Jäähdytysveden keskimääräinen virtaama on
40 m3/s ja mereen johdettava lämpökuorma 50 000
terajoulea vuodessa.

Kuva 2
Jäähdytysvesien leviäminen ja jäähdytysveden aiheutta-
ma meriveden lämpötilan nousu tuulettomassa tilantees-
sa, jossa kaikkien laitosten jäähdytysvesi otetaan Hudö-
fjärdeniltä. Loviisa 3 -laitoksen jäähdytysvesi johdetaan
Hästholmenin eteläkärjestä suihkuvirtauksena merelle ja
nykyisen laitoksen vedet puretaan entiseen tapaan. Lovii-
sa 3-laitoksen jäähdytysveden keskimääräinen virtaama
on  65 m3/s ja mereen johdettava lämpökuorma 80 000
terajoulea vuodessa.

Kuva 3
Jäähdytysvesien leviäminen ja jäähdytysveden aiheutta-
ma meriveden lämpötilan nousu tuulettomassa tilantees-
sa, jossa kaikkien laitosten jäähdytysvesi otetaan
Hudöfjärdeniltä. Loviisa 3 -laitoksen jäähdytysvesi joh-
detaan noin 4 km päähän Vådholmsfjärdenille ja
nykyisten laitosten vedet puretaan entiseen tapaan.



9

L
o

viisa 3
 -yd

in
vo

im
alaito

sh
an

ke
tiivistelm

ä ym
p

äristö
vaiku

tu
sten

 arvio
in

tiselo
stu

ksesta

2,7-kertainen nykyiseen tilanteeseen
verrattuna. Jäähdytysvesien johtami-
nen Hästholmenin merialueelle ei pi-
dennä kelirikkoaikaa, mutta kelirikko-
alueen laajuus kasvaa, minkä seurauk-
sena myös voimalaitokselta länteen
olevien kalastusalueiden kalastajat
saattavat joutua kärsimään kelirikos-
ta. Heikkojen jäiden alue kasvaa ny-
kyisestään myös johdettaessa jäähdy-
tysvedet kauemmas Vådholmsfjärde-
nille.

Vaikutus maankäyttöön
ja maisemaan

Lähin vakituinen asunto sijaitsee
Bodängenissä voimalaitoksesta poh-
joiseen noin 1 700 metrin etäisyydellä
uudesta laitoksesta. Lähimmät vapaa-
ajan asunnot sijaitsevat Hästholmenin
etelä- ja lounaispuolisilla saarilla noin
700 - 1 600 metrin etäisyydellä. Ny-
kyisen suojavyöhykkeen laajuuteen
uuden laitoksen sijoittaminen ei tuo
muutoksia.

Ympäristöönsä verrattuna suurimitta-
kaavaiset voimalaitosrakennukset nä-
kyvät laajalle alueelle pienipiirteises-
sä rannikko- ja saaristomaisemassa.
Merialueen täyttö sekä uudet laitos- ja
voimajohtorakenteet muuttavat saaren
itäpuolista maisemaa, mutta verrattu-
na nykytilaan, jossa Loviisan voima-
laitos näkyy avoimesti Hästholmsfjär-
denin merialueelle, ei muutos merkit-
tävästi heikennä maisemakuvaa.

Uuden laitoksen ja erityisesti laituri-
alueen myötä saaren etelä-länsirannan
yhtenäinen metsävyöhyke rikkoutuu
ja maisemakuvaan kohdistuva haitta
lisääntyy.

Polttoaineen hankinnan
ympäristövaikutukset

Polttoainevalmistukseen liittyy lukui-
sia vaiheita uraanimalmin louhinnasta
rikastuksen ja väkevöinnin kautta
polttoainenipun valmistukseen. Polt-
toaineketjun toiminnot ovat viran-
omaisvalvonnan alaisia, ne on luvitet-
tava ja niitä tarkkaillaan kunkin maan
lainsäädännön ja viranomaisvaati-
musten mukaisesti. Ketjun merkittä-
vimmät ympäristövaikutukset liittyvät
kaivosjätteisiin sekä jalostuksessa
vaadittavan sähköenergian tuotannon
päästöihin.

Nykyisten uraanikaivosten haitat ovat
muuhun kaivostoimintaan verrattuna
vähäisiä. Kaivosten jätteiden käsitte-
lylle on oltava nykyisin kaivostoimin-
nan alusta alkaen pitkän aikavälin
eristyksen takaavat ratkaisut ja kai-
vosten ympäristön vesiä valvotaan
tarkasti. Kaivostoiminnan aiheuttama
lisä ympäristön asukkaan muuten
luonnosta saamaan säteilyannokseen
on merkityksetön.

Uraanin jatkojalostus on tavanomais-
ta kemianteollisuutta ja ympäristövai-
kutukset ovat vähäisiä. Pääasiassa vä-
kevöintiprosessissa kuluu sähköener-

giaa, väkevöintitekniikasta riippuen,
korkeintaan joitakin prosentteja polt-
toaineella tuotettavasta sähkömääräs-
tä.

Kallioperästä louhittavan uraanin li-
säksi muita uraanilähteitä ovat aserii-
sunnan seurauksena polttoainemateri-
aalina hyödynnettävä aseuraani, van-
hojen rikastuslaitosten rikastusjäte
sekä ydinlaitosten jälleenkierrätetty
polttoaine.

Radioaktiivisten aineiden
päästöt ja niiden vaikutukset

Radioaktiivisten aineiden päästöjä
ydinvoimalaitoksesta voi tapahtua il-
mastointipiipun kautta ilmakehään tai
jäähdytysveden mukana mereen. Val-
tioneuvoston päätöksessä asetetun sä-
teilyannoksen raja-arvon perusteella
on laitosalueelle määritelty radioaktii-
visten aineiden päästörajat, jotka kos-
kevat myös Loviisa 3 -laitosta niin,
että sen ja nykyisen Loviisan voima-
laitoksen yhteenlaskettujen päästöjen
tulee alittaa päästörajat. Loviisa 3 -lai-
toksesta ympäristön asukkaalle aiheu-
tuva enimmäissäteilyannos on noin
sadasosa ydinvoimalaitosalueen toi-
minnalle asetetusta säteilyannosrajas-
ta ja alle tuhannesosa luonnon sätei-
lystä. Uuden laitoksen käytön aikai-
sista radioaktiivisista päästöistä ei ai-
heudu haitallisia vaikutuksia ihmisille
tai ympäristölle.

Kuva 2 Kuva 3

Hästholmen Hästholmen
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Käytetyn polttoaineen
varastoinnin, kuljetusten ja
loppusijoituksen vaikutukset

Loviisa 3 -laitoksen toiminta-aikana
käytettyä ydinpolttoainetta syntyy
1 400-2 800 tonnia. Siitä huolehditaan
samojen menettelytapojen mukaisesti
kuin Loviisan nykyisellä voimalaitok-
sella. Käytettyä polttoainetta varten
rakennetaan oma välivarasto, jossa
käytetty polttoaine välivarastoidaan
joko vesialtaisiin tai kuivavarastoon.

Välivarastoinnin jälkeisestä käytetyn
polttoaineen huollosta vastaa Teolli-
suuden Voima Oy:n (TVO) ja Fortum
Power and Heat Oy:n yhdessä omista-
ma Posiva Oy. Loppusijoituslaitoksen
YVA-selostus on valmistunut ja peri-
aatepäätöshakemus on jätetty valtio-
neuvostolle toukokuussa 1999. Syväl-
le kallioperään sijoitettavat loppusi-
joitustilat rakennetaan 2010-luvulla.
Laitoksen alkuperäinen tekninen
suunnittelu ja turvallisuusarvio perus-
tuvat Suomen nykyisten ydinvoima-
laitosten käytetyn polttoaineen sijoit-
tamiseen, mutta tilojen suunnittelussa
on varauduttu myös uusien laitosten
ydinjätehuollon tarpeisiin. Loviisa 3
-laitoksen käytetyn polttoaineen sijoi-
tus pidentää loppusijoituslaitoksen
käyttö- ja sulkemisvaihetta, mutta ei
olennaisesti lisää ympäristövaikutuk-
sia. Toiminnan luonne pysyy koko
ajan samankaltaisena. Loppusijoitus-

laitoksen käyttö- ja sulkemisvaihei-
den keston lisäksi tapahtuu muutoksia
rakennettavien kuilujen pituuksissa ja
määrissä ja sitä kautta esimerkiksi
pohjaveden alenema-alueen laajuu-
dessa  ja syntyvän louheen määrässä.
Loppusijoituslaitoksen lähiympäris-
tön ihmisille loppusijoitetun ydinpolt-
toaineen määrällä ei säteilyturvalli-
suuden kannalta ole merkitystä.

Kuljetus loppusijoituslaitokseen ta-
pahtuu joko maan-, rauta- tai meriteit-
se tai näiden yhdistelminä. Tarvitta-
vien kuljetusten määrä riippuu vali-
tusta loppusijoituspaikasta sekä kul-
jetusmuodosta. Käytetyn polttoai-
neen kuljetuksista vaihtoehtoisille
loppusijoituspaikoille ei aiheudu
merkittäviä terveysriskejä edes häi-
riötilanteiden seurauksena millään
tarkastellulla kuljetusmuodolla tai
-reitillä. Loppusijoituspaikan sekä
kuljetusmuodon ja -reitin valintaan
vaikuttavatkin enemmän muut tekijät
kuin kuljetusten normaalien ja häiriö-
tilanteiden aiheuttama säteilyaltistus.

Voimalaitosjätteen
varastoinnin vaikutukset

Loviisa 3 -laitoksella muodostuu vä-
häaktiivista voimalaitosjätettä 60-100
m3 vuodessa ja keskiaktiivista jätettä
30-50 m3 vuodessa. Jäte käsitellään,
paketoidaan ja kiinteytetään voima-
laitoksella, jonka jälkeen se loppusi-

joitetaan voimalaitosalueella sijaitse-
vaan loppusijoitustilaan. Loviisa 3 -
laitoksen voimalaitosjätettä varten ny-
kyistä loppusijoitustilaa laajennetaan
louhimalla kallioon noin 70 000 m3

kokoinen tila. Syvällä kallioperässä
olevat voimalaitosjätteet eivät aiheuta
haittaa ihmisten terveydelle tai omai-
suudelle eikä luonnonympäristölle.

Laitoksen käytöstäpoiston
vaikutukset

Loviisa 3 -laitoksen suunniteltu tekni-
nen käyttöikä on 40-60 vuotta. Uudel-
le laitokselle laaditaan käytöstäpois-
tosuunnitelma ja yksityiskohtaiset tur-
vallisuusarviot. Ydinvoimalaitoksen
purkamisen yhteydessä syntyvästä jät-
teestä valtaosa on tavanomaista raken-
nus- ja metallijätettä, joka soveltuu
hyötykäyttöön tai sijoitettavaksi kaa-
topaikalle. Purkujätteessä on myös ra-
dioaktiivisia jätteitä, jotka käsitellään
ydinenergialain vaatimusten mukai-
sesti. Loviisa 3 -laitoksen purkujättei-
tä varten nykyisen laitoksen purkujät-
teille suunniteltua loppusijoitustilaa
laajennetaan ja jäte voidaan loppusi-
joittaa sinne turvallisesti. Voimalai-
tosalueen maankäyttö voidaan purka-
misen jälkeen suunnitella ympäristö-
terveyden kannalta vapaasti. Laitok-
sesta ei jää saastuneita maa-alueita
eikä mitään alueen turvallista käyttöä
vaarantavia aineita.

YVAssa on tarkasteltu vakavan onnettomuuden
(INES 6 -luokan) aiheuttamia säteilyannoksia
lähialueella vuorokauden aikana. Kuvassa  on
esitetty päästön leviäminen Loviisan seudun ylei-
simmässä säätyypissä. Päästövanan leviäminen
riippuu säästä ja leviämissuunta luonnollisesti
tuulen suunnasta. Pohjoistuulella päästö leviäisi
merelle. Punainen viiva on 10 mSv:n  (millisie-
vertin) säteilyannos. Sen sisäpuolella annokset
ovat yli ja ulkopuolella alle 10 mSv. Tässä äärim-
mäisen harvinaisessa onnettomuustilanteessa
olisi tarpeen väestön väliaikainen siirto päästö-
vanan alta noin 5 km etäisyydeltä laitoksesta
noin 1 kuukauden ajaksi. Mustat viivat osoittavat
1 mSv:n säteilyannosta. Suomalaisen vuosittain
luonnon radioaktiivisista aineista saama keski-
määräinen säteilyannos on noin 3 mSv.
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Ydinturvallisuus ja onnettomuustilanteiden ympäristövaikutukset
Loviisa 3 -laitos täyttää suomalaiset
turvallisuusvaatimukset, ja turvalli-
suustasoltaan laitos on vähintään ny-
kyisen Loviisan voimalaitoksen tasoa.
Uuden laitoksen toteuttaminen on hel-
pompaa kuin Suomen ensimmäisten
ydinvoimalaitosten toteuttaminen, sil-
lä kuluneen yli kahdenkymmenen
vuoden aikana maamme ydinvoima-
alalle on syntynyt korkea turvallisuus-
kulttuuri ja henkilöstön osaaminen.
Niin ikään monet väestön suojeluun
liittyvät tukitoiminnot, kuten ympäris-
tön jatkuva säteilytarkkailu ja val-
miustoiminta, ovat valmiina. Loviisa
3 -laitos ei aiheuta muutoksia olemas-
saoleviin pelastuspalvelusuunnitel-
miin eikä muuta kuntien varautumis-
tarvetta.

Loviisa 3 -laitoksen suunnittelussa
otetaan huomioon erittäin harvinai-
sen, korkeintaan kerran miljoonassa
reaktorivuodessa tapahtuvan vakavan
reaktorionnettomuuden mahdollisuus,
ja varaudutaan kyseisen onnettomuu-
den seurausten lieventämiseen. Lie-
ventämiskeinojen käytännön tavoit-
teena on varmistaa reaktoria ympäröi-
vän kaasutiiviin suojarakennuksen
säilyminen ehjänä. Jos suojarakennus
kuitenkin vuotaa, niin tavoitteena on
päästön pitäminen ydinvoimalaitosten
turvallisuutta koskevassa valtioneu-
voston päätöksessä määritellyn enim-
mäisrajan alapuolella. Käytännössä
tällaisen onnettomuuden päästö voisi
käynnistää laitoksen harvaanasutulla
lähialueella väestön tilapäisen siirron
pois päästön vaikutusalueelta, eikä

asukkaille aiheudu välittömän säteily-
sairauden vaaraa. Kauempana laitok-
sesta ei ole väestön siirtotarvetta, ja
radioaktiiviset aineet eivät aiheuta
laajaa maaperän saastumista. Päästön
alle jäävällä alueella tuotetun maidon
käytölle voisi aiheutua tilapäisiä rajoi-
tuksia vuodenajasta riippuen 100 ki-
lometrin etäisyyteen asti. Loviisan
keskustan etäisyydellä vakavasta on-
nettomuudesta aiheutuva elinikäinen
säteilyannos olisi noin kolmannes
luonnon radioaktiivisten aineiden
suomalaiselle aiheuttamasta elinikäi-
sestä säteilyannoksesta. Naapurival-
tioiden tai pääkaupunkiseudun väes-
tölle ei mahdollisesta reaktorionnetto-
muudesta aiheudu suojautumistarvet-
ta tai terveysvaaraa.

Muut normaalikäytön vaikutukset

Voimalaitoksen käytöllä ei ole haital-
lisia vaikutuksia ympäristön maa- tai
kallioperään.

Loviisa 3 -laitoksen liikenne aiheuttaa
muutaman prosentin lisäyksen liiken-
teen kokonaispäästöihin Loviisassa,
mutta paikalliseen ilmanlaatuun pääs-
töillä ei ole käytännön vaikutusta.

Yhdyskuntajäte ja muu tavanomainen
jäte toimitetaan alueelliseen jätteiden
vastaanottopaikkaan. Voimalaitoksen
käytössä ja kunnossapidossa syntyvät
ongelmajätteet välivarastoidaan asi-
anmukaisesti ja toimitetaan ongelma-
jätteiden käsittelyluvan saaneeseen
yritykseen.

Voimalaitoksen aiheuttama käyntime-
lu on vähäistä, luonteeltaan tasaista ja
jatkuvaa. Loviisa 3 -laitoksen aiheut-
taman lisän alueen nykyiseen meluta-
soon arvioidaan olevan noin 3 dB.
Asutuksen läheisyydessä meluta-
son arvioidaan olevan enintään
55 dB(L

Aeq
).

Vaikutukset talouteen
ja elinoloihin

Käyttövaiheessa Loviisa 3 -ydinvoi-
malaitoksen on arvioitu työllistävän
Loviisan seudulla suoraan ja välilli-
sesti 250-270 henkilöä vuodessa 15
ensimmäisen käyttövuoden aikana.

Voimalaitoksen vuosittainen huolto
työllistää myös merkittävästi ja lisää
Loviisan alueen palvelujen, kuten päi-
vittäistavarakaupan sekä majoitus- ja
ravitsemispalvelujen kysyntää. Vuosi-
huoltojen työvoimasta laitoksen ulko-
puolisen työvoiman määrä on 800-
1 000 henkilöä.

Loviisan seudun luonne ei uuden lai-
toksen myötä  muutu. Paranevan työl-
lisyyden myötä tulotaso hieman nou-
see ja elinolosuhteet paranevat. Lai-
toksen käyttövaiheen alussa tuloveron
lisäyksen on arvioitu olevan 5-6 mil-
joonaa markkaa vuodessa. Yhteisöve-
ron lisäys on karkean arvion mukaan
2-5 miljoonaa markkaa vuodessa ja

kiinteistöveron keskimäärin 13-22
miljoonaa markkaa vuodessa.

Asukaskyselyn mukaan useampi kuin
joka toinen Loviisan ja lähikuntien
asukkaista katsoo rakentamisen pa-
rantavan tulevaisuudennäkymiä kun-
nassa ja odottaa hankkeen vaikuttavan
elinoloihin kokonaisuutena positiivi-
sesti. Hanketta ei kuitenkaan nähdä
kokonaan ongelmattomaksi. Negatii-
visina vaikutuksina koetaan lähinnä
vesistön ja luonnonympäristön tilan
heikentyminen. Merkittävänä haittana
nähdään myös turvallisuuden heikke-
neminen.

Loviisan nykyisen laitoksen radioaktiiviset päästöt ilmaan ja meriveteen
sekä arvio Loviisa 3 -laitoksen päästöistä.

Päästöryhmä Loviisa 1 ja 2 Loviisa 3 Yhteensä
(toteutuneet päästöt (arvio) (arvio)
vuosilta 1980-1995)

Päästöt ilmaan

Radioaktiiviset jalokaasut 1-6 1-10 2-16
(TBq, Kr-87 ekvivalenttia)

Jodit (TBq, I-131 ekvivalenttia) 0,000001-0,001 0,000001-0,001 0,000002-0,002

Aerosolit (TBq) 0,00005-0,002 0,000003-0,0003 0,00005-0,002

Tritium (TBq) 0,2-10 0,1-10 0,3-20

C-14 (TBq) 0,1-0,3 0,3-0,7 0,4-1

Päästöt mereen

Fissio- ja 0,001-0,02 0,0003-0,03 0,001-0,05
aktivoitumistuotteet (TBq)

Tritium (TBq) 4-16 0,3-20 15-36
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Loviisa 3 -laitoksen rakentamisen ja
käytön merkittävimmät ympäristövai-
kutukset liittyvät laitoksen rakenta-
misvaiheeseen sekä käyttövaiheessa
jäähdytysvesien johtamiseen mereen.
Hankkeen sosioekonomiset vaikutuk-
set eli vaikutus talouteen ja työllisyy-
teen ovat niin ikään merkittävät.

Arvioinnissa tarkastellut laitostyyppi-
vaihtoehdot eivät ympäristövaikutus-
ten suhteen poikkea olennaisesti toi-
sistaan. Ydinvoimalaitokselle asetet-
tavat turvallisuusvaatimukset ja muut
toimintakriteerit ovat laitostyypistä
riippumatta samat.

Loviisa 3 -hanke edellyttää noin 17
kilometrin pituisen yhden tai kahden
400 kV:n voimajohdon rakentamista
voimalaitokselta Pernajan Kuggomin
seudulle sijoittuvalle kytkinasemalle.
Siellä linja liittyy rakenteilla olevaan
maamme kantaverkkoyhtiön Fingrid
Oyj:n Kymi-Länsisalmi 400 kV voi-
majohtoon, jonka YVA-menettely on
saatu päätökseen vuonna 1998.

Uusi voimajohto rakennetaan pääosin
olemassa olevien johtojen yhteyteen
johtoaukeaa leventämällä tai johtojär-

Nollavaihtoehdossa välittömät ympä-
ristövaikutukset kohdistuvat joko ko-
timaassa tuotantolaitoksen seudulle
tai sille alueelle ulkomailla, josta säh-
kön tuonti tapahtuisi. Useimmat fos-
siilisten polttoaineiden käytön vaiku-
tuksista ovat paikallisia tuotantoläh-
teen välittömään läheisyyteen kohdis-
tuvia, mutta maailmanlaajuista vaiku-

Voimalinjan vaikutukset
jestelyjä tekemällä. Reitin loppupääs-
sä Pernajan Kuggomissa johto vaatii
uutta aluetta noin 5 kilometrin matkal-
la. Kohdissa, jossa tarvitaan uutta voi-
majohtoaluetta, on sen leveys noin 30
metriä. Uutta johtoaluetta tarvitaan
yhden johdon vaihtoehdossa vajaat 30
hehtaaria ja kahden johdon vaihtoeh-
dossa noin 15 hehtaaria. Uusi linja ei
aiheuta olennaisia muutoksia maise-
makuvaan tai luonnonympäristöön.

Asutusta voimalinjan läheisyydessä
on vain Kuggomin kylässä sekä yksi

asuinrakennus johdon alkupäässä lä-
hellä voimalaitosta. Lähiympäristön
asukkaiden pitkäaikaisen sähkö- ja
magneettikenttäaltistumisen vaaraa ei
ole odotettavissa, joten voimalinjalla
ei ole terveydellisiä vaikutuksia.

Luontovaikutuksista keskeisin on lin-
tujen törmääminen johtorakenteisiin.
Hästholmenilta pohjoiseen olevan
niemen rannat ja osa niemialueen met-
sistä ovat linnustollisesti merkittävää
aluetta, joten lintujen törmäysriski
saattaa olla kohtalaisen suuri.

Nollavaihtoehdon vaikutukset
tusta aiheutuu fossiilisten polttoainei-
den käytön hiilidioksidipäästöistä.

Nollavaihtoehto merkitsee, että Lovii-
sa 3 -hanke jää toteutumatta, jolloin
ympäristön nykytila ja siihen kohdis-
tuva kuormitus säilyvät nykyisellään.
Nollavaihtoehdossa jäävät toteutu-
matta hankkeesta aiheutuvat välittö-

mät ja mahdolliset välilliset sosiaali-
set ja taloudelliset vaikutukset. Lovii-
sa 3 -ydinvoimalaitoshankkeen raken-
tamisen ja toiminnan vaikutukset ovat
merkittäviä niin paikallisesti, alueelli-
sesti kuin koko kansantaloudenkin
kannalta, joten myös hankkeen toteut-
tamatta jättämisellä on laaja-alaiset
vaikutukset.

Yhteenveto hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutuksista
Jäähdytysvesien purkupaikkojen väli-
set erot vaikutusten suhteen ovat vä-
häiset. Purettaessa uuden laitoksen
jäähdytysvesi Hästholmsfjärdenille
kasvaa alueen lämpökuorma ja suola-
pitoisuus merkittävästi ja happitilanne
heikkenee, mutta lämpimien vesien
vaikutusalue muodostuu kokonaisuu-
tena pienemmäksi  kuin muissa vaih-
toehdoissa. Vaihtoehdoissa, joissa
vesi johdetaan kauemmas merialueel-
le, syntyy useampia korkean lämpöti-
lan alueita ja vaikutusalue laajenee
nykyisestä. Jäähdytysvesien vaikutus
merialueen kasvillisuuteen ja rehevöi-
tymiseen on kuitenkin vähäisempi

kuin Hästholmsfjärdenin purkuvaih-
toehdossa.

Otettaessa jäähdytysvesi Vådholms-
fjärdeniltä on ottovesi kylmempää,
jolloin purettavan veden lämpötila jää
myös alhaisemmaksi.

Ympäristövaikutusten arvioinnin pe-
rusteella mitään tarkastelluista Lovii-
sa 3 -hankkeen vaihtoehdoista ei voi-
da ympäristönäkökohtien perusteella
sulkea pois jatkotarkastelusta. Toteu-
tettavat ratkaisut laitostyypin ja jääh-
dytysvesiratkaisujen suhteen valitaan
useiden tekijöiden perusteella myö-
hemmin hankkeen mahdollisessa jat-
kosuunnittelussa.


