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Työ- ja elinkeino ministeriö
PL 32

00023 Valtioneuvosto

Lausuntopyyntänne
19.4.2011

TEM/1131j08.50.01/2010,

1.12.2010,

Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivos- ja rikastustoimintaa

sen

ja

taydennykset

14.3.2011

ja

koskeva lupahakemus

Talvivaaran Kaivosyhtiö Oyj:n tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy on jättänyt valtioneuvostolle lupahakemukseo, jolla se hakee ydinenergialain 16
§:ssa tarkoitettua lupaa kaivos- ja rikastustoimintaan. Hankkeessa suunni-

tellaan muiden metallien sivutuotteena

saatavan uraanin talteenottoa

ja

hyödyntämistä
puolituotteena.
Lisäksi suunnitellaan
muualta tuotavien
päämetallituotteiden
sisältämän uraanin talteenottoa. Uraani on tarkoitus
rikastaa uraanioksideiksi (ns, yellow cake), minka jälkeen rikaste myydaän
jatkojalostusta varten ulkomaille. Arvioitu tuotanto määrä olisi 350-500
tonnia uraania vuodessa.
Ministeriön viitekirjeessä mainittuihin lausuntopyyntöihin viitaten Säteilyturvakeskus tarkastelee jäljempänä lupahakemusta keskittyen uraanin talteenottoon ja toiminnan säteilyvaikutuksiin.
1. Hakemuksen

arviointi
YEA62 §:ssä on säädetty, mitkä selvitykset on liitettävä kaivos- ja rikastustoimintaa koskevaan lupahakemukseen. Talvivaaran alkuperäisestä hakemuksesta selviää asetuksessa mainitut asiat lukuun ottamatta selvitystä
hakijan käytettävissä olevasta säteilysuojelu- ja muusta asiantuntemuksesta ja kaivoksen tai rikastuslaitoksen käyttöorganisaatiosta.
31.3.2011 toimitetussa täydennyksessä oiJ riittävät lisatiedot käsittelyn jatkamiseksi.
Käyttöorganisaatiota ei ole vielä kokonaisuudessaan nimetty, mutta hakija
on luvannut toimittaa ennen toiminnan alOittamista selvityksen käyttöorganisaatiosta sekä henkilöstön pätevyyksistä ja sätellysuojelun asiantuntemuksesta.

2. Lainsäädäntö ja muut määräykset
Uraanin tuottamiseen liittyvä kaivos- ja rikastustoiminta on ydinenergian
käyttöä, johon sovelletaan ydinenergialakia ja -asetusta sekä säteilylain
yleisiä periaatteita (oikeutus-, optimointi- ja yksilönsuojaperiaate,
SätL 2
§) ja säteilytyätä koskevia määräykSiä (SätL 9 luku). Ohjeessa ST 12.1 kuvataan työntekijöiden säteilyaltistuksen seurantaa luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa.
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Ydinenergialaissa on vähän kaivos- ja malminrikastustoimintaan
sovelJettavia vaatimuksia. Yleisiä turvallisuutta,
turva- ja valmiusjärjestelyjä,
ydinmateriaalivalvontaa,
henkilöstöä ja ydinjätehuoltoa koskevia velvoitteita sovelletaan kuitenkin myös hakemuksessa kuvattuun toimintaan.
Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä 734/2008
koskee ydinlaitosten turvajärjestelyjä sekä tarvittavilta osin ydinmateriaalien ja ydinjätteiden sekä näiden kuljetusten turvajärjestelyjå.

Eduskunta on hyväksynyt kaivoslain muutoksen (HE 273/2009). Tässä yhteydessä on hyväksytty myös ydinenergialain muutos niin, että sen perusteella voidaan antaa valtioneuvoston asetus uraanin ja toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivos- ja malminrikastustoiminnan
turvallisuudesta.
Säteilyturvakeskuksessa
on valmisteltu tätä asetusta.
STUK on ehdottamassa myös ydin energia-asetuksen
muuttamista niin, että kaivos- ja malminrikastustoimintaa
koskevan lupahakemuksen yhteydessä STUKiIle on toimitettava turvaHisuusseloste
ja ympäristön säteilytarkkailua koskeva ohjelma sekä toiminnan laadun ja laajuuden edellyttämä suunnitelma turvajärjestelyiksi ja suunnitelma ydinaseiden leviämisen
estämiseksi tarpeellisen valvonnan järjestämisestä.
Kaivos- ja malmintoiminnasta
ei myöskään ole olemassa YVL-ohjetta, ei~
vätkä nykyiset YVL-ohjeet, ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetuksia sekä
ydinmateriaalivalvontaa
koskevia ohjeita lukuun ottamatta, ole sellaisenaan sovellettavissa kaivos- ja malminrikastustoimintaan.

3. Uraanin talteenottoprosessi
Talvivaara suunnittelee nykyisen kaivostoiminnan sivutuotteena saatavan
luonnonuraanin talteenottoa ja hyödyntämistä puoHtuotteena. Uraanin talteenoton seurauksena nykyiseen kaivostoimintaan ja metallien erotukseen
ei tule merkittäviä muutoksia. Uraanin talteenottolaitos
on tarkoitus rakentaa nykyiselle Talvivaaran kaivoksen tehdasalueelle.
Uraani erotetaan rnetalliliuoksesta uuttamalla, jolloin pääosa uraanista (n.
90 %) saadaan erotettua. Lopullinen uraanipuolituote
saostetaan ja kuivataan. Lopputuote on kuivattu tai kostea uraanioksidi, jonka tyypillinen
koostumus on 70-80 painoprosenttia
uraanioksidia
U04, ja se sisältää
myös muita uraanioksideja, kuten U02 ja U03• Tuotemäärä on noin 350500 tonnia uraania vuodessa.
Uuttoprosessissa
syntyvä uraanioksidi pakataan ilmatiiviisiin teräsastioihin odottamaan kuljetusta pois tehdasalueelta. Hakemuksen mukaan puolituote on tarkoitus luovuttaa yhteistyökumppanille
tehtaalla ja ostaja vastaa kuljetuksista Talvivaarasta jalostuslaitokselle.
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Talvivaaran oman raaka~aineen lisäksi varaudutaan käyttämään vähäisessä määrin Talvivaaran asiakkaiden metallin jatkojalostuksessa
talteen ottamia uraanituotteita
ja mahdollisesti muualta tuotavien päämetallituotteiden sisältämää uraania. Tämän muualta mahdollisesti tuotavan uraanin
osuus olisi alle 5 % Talvivaaran kokonaistuotannosta
eli enintään 25 ton-

nia vuodessa.
3.1 Uraani ja sen hajoamistuotteet

prosessissa

Talvivaaran esiintymästä louhittava malmi sisältää uraania 15-20 rngfkg.
Määrä on niin vähäinen, että toiminnasta ei ole tarvinnut tehdä säteilyasetuksen 29 §:n rnuka'jsta ilmoitusta SäteilyturvakeskukseUe.
Uraanin talteenottohankkeen
seurauksena uraanin ja sen hajoamistuotteiden esiintyminen louhoksessa ja bioliuotuskasassa sekä liukeneminen bioliuotuksessa eivät muutu. Uraani liukenee malmista siten, että kasaliuotuksesta metallitehtaalle tulevassa liuoksessa uraani pitoisuus on tyypillisesti noin 15-25 mg/l, mikä vastaa uraani-238 pitoisuutta noin 250 Bq/kg.
Aktiivisuuspitoisuus
kaikki uraani-isotoopit
yhteenlaskettuna
on tällöin
luokkaa 500 Bq/kg. Uraanin hajoamistuotteiden
aktiivisuuspitoisuudet
pääliuoksessa ovat pieniä (alle 13 Bq/kg), mikä viittaa siihen, että uraanin
hajoamistuotteet jäävät pääosin bioliuotuskasaan.
Laboratoriossa
koe-eränä valmistetusta
uraanipuolituotteesta
mitattu
uraani-238:n aktiivisuuspitoisuus
oli noin 7 MBq/kg. Uraanin hajoamistuotteiden aktiivisuuspitoisuudet
tässä puoli tuote-erässä olivat vähäiset,
alle laboratorion määritysrajan.
Uraanin talteenottoprosessi
on suunniteltu sellaiseksi, ettei siinä synny
uusia jäteaineita. Kaikki prosessivedet kierrätetaän ja jäteaineet johdetaan
nykyiseen tapaan kipsisakka-altaaseen.
Tarkemmat arviot uraanin ja sen hajoamistuotteiden
pitoisuuksista talteenottoprosessissa
saadaan laitossuunnitelman
valmistuttua ja ne on esitettävä ennen laitoksen käyttöönottoa STUKille toimitettavassa tUlvallisuusselosteessa.
4.

YEL 21 §:n mukaiset

4.1 Työtekijöiden

luvan myöntämisen

edellytykset

säteilyturvallisuus
Talvivaaran nykyisessä toiminnassa ei edellytetä työntekijöille erityisiä säteilysuojelutoimenpiteitä.
Uraanin talteenottolaitoksen
työntekijät voivat altistua säteilylle lähinnä
ulkoisen säteilyn ja hengitysilmassa
olevien radioaktiivisten
aineiden
kautta sekä vähäisemmässä määrin nielemisen kautta elimistöön kulkeutuvista radioaktiivisista aineista.
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Ulkoisen säteilyaltistuksen
kannalta ratkaisevimpien hajoamistuotteiden
pitoisuudet pääuuttoliuoksessa
ovat pienet, alle kymmenesosa pitoisuuksista, jotka vallitsevat hajoamisketjun eri nukJidien ollessa tasapainossa.
Koe-erinä valmistetuissa uraanituotteissa
ovat uraanin hajoamistuotteiden aktiivisuuspitoisuudet
olleet vähäiset, alle määritysrajan. Pitkällä aikavälillä on mahdollista, että uraania tai sen hajoamistuotteita kertyy prosessiin niin, että sillä on merkitystä säteilysuojelun kannalta.
Kehon sisäistä säteilyä voivat aiheuttaa hengitysilmassa olevat radonin hajoamistuotteet
ja uraanipitoisen
aineksen kulkeutuminen
hengityksen
mukana kehoon. Tällainen tilanne voi syntyä, jos esimerkiksi nesteroiskeet
kuivuvat pölyksi työtiloissa. Uraanipitoisen aineksen tarttuminen käsiin,
kulkeutuminen
käsistä suuhun ja siitä edelleen kehon sisälle on myös
mahdollista. Kehon sisäistä altistusta voidaan tehokkaasti rajoittaa hyvää
työhygieniaa noudattamalla.
Uraanin talteenottolaitoksen
säteilysuojelujärjestelyistä
on hakemuksen
täydennyksessä
31.3.2011 toimittu pääpiirtein en kuvaus. Sen mukaan
uraanilaitokselle pääsy on rajoitettu ja laitoksella on käytössä nk. työlupamenettely. Työskentelyajat pidetään mahdollisimman lyhyinä ja niitä
voidaan kulunvalvontajärjestelmän
avulla jälkikäteenkin seurata. Työpis~
teisiin järjestetään riittävä ilmanvaihto ja alueen siisteyteen kiinnitetään
erityistä huomiota. Työntekijöillä on henkilökohtaiset dosimetrit ja työpisteittäin määritellyt henkilökohtaiset suojaimet, minkä lisäksi uraanialtistumista seurataan biomonitorointiohjelmalla.
STUKin käsityksen mukaan uraanin talteenottoprosessi
voidaan suunnitella sellaiseksi, että työntekijöiden säteiIyaltistus jää vähäiseksi. Ennen lai~
toksen käyttöönottoa STUKilIe hyväksyttäväksi toimitettavassa turvallisuusselosteessa on esitettävä yksityiskohtaisemmat
selvitykset säteilyolosuhteista laitoksessa, toimenpiteistä säteiIyaltistuksen
rajoittamiseksi ja
säteilytarkkailusta.

4.2 Ympäristön ja väestön turvallisuus
Talvivaaran kaivoksen ja rikastamon radioaktiivisia päästöjä ei ole vielä
systemaattisesti
kartoitettu eikä myöskään laskelmia näiden päästöjen
ympäristövaikutuksista
ole vielä tehty. Annosrajojen alittuminen voitaneen osoittaa verraten yksinkertaisin laskelmin, jotka perustuvat pessimistisiin oletuksiin. Tarkemmat paikka- ja laitoskohtaiset laskelmat ovat
pitemmän tähtäyksen hanke, sillä ne edellyttävät mm. ympäristötarkkai~
Justa saatavan mittaustiedon hyödyntämistä.
Talvivaaran laitosalueen ympäristössä tehdyt radonmittaukset ovat osoittaneet pitoisuudet alhaisiksi, enimmillään luokkaa 10 Bqjm3• Myös radioaktiivisten aineiden pitoisuudet iImapölyssä laitoksen ympäristössä ovat
osoittautuneet
alhaisiksi: uraanin pitoisuus on alle määritysrajan 200
IlBqjm3 ja sen hajoamistuotteiden pitoisuudet ovat enimmillään muutama
sata IlBqjm3. Mitatut pitoisuudet vesistöissä ja eliöissä eivät poikkea olennaisesti luonnollisista arvoista.
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Uraanin talteen otto tapahtuu nestefaasissa.
Prosessissa muodostuvien
kaasujen pääsy ympäristöön estetään höyrysulkujen pesureiden ja suoda!timien avulla.
Lupahakemuksen liitteenä olevan prosessikuvauksen mukaan uraanin talteenottolaitoksessa
ei synny merkittäviä nestemäisiä päästöjä. Uuttoaineiden pesuliuokset ja muut nestemäiset jäteaineet kierrätetään eri prosessivirtoihin. Pääprosessin kautta syntyvät jäteaineet päätyvät saosteena kip~
sisakka-altaaseen. Talteenottolaitos suunnitellaan siten, ettei mahdollisesta laite- tai putkirikosta voi aiheutua prosessivesien kulkeutumista rakennuksen ulkopuolelle, vaan ne voidaan ottaa talteen lattiakaivoista.
STUKin käsityksen mukaan uraanin talteenottoprosessi
voidaan suunnitella sellaiseksi, että ympäristön ja väestön säteilyaltistus jää hyvin vähäisek~
si. Toiminnan alettua on järjestettävä ympäristön säteilytarkkailu, jonka
tarkoituksena
on varmistaa säteilyturvallisuusvaatimusten
täyttyminen.
Ympäristön säteily tarkkailua koskeva suunnitelma on sisäIlytettävä turvaIlisuusselosteeseen
tai esitettävä itsenäisenä asiakirjana STUKin hyväk~
syttäväksi ennen toiminnan aloittamista.
4.3 Alueen hallinta
31.3.2011 toimitetun täydennyksen mukaan suunniteltu uraanin erotuslaitos sijaitsee Talvivaaran omistamalla kiinteistöllä. Tämä sijaitsee Talvi~
vaaran kaivospiirin (KaivNro 2819) alueella, jota Talvivaara Sotkamo Oy
hallitsee kaivoskirjan perusteella.

4.4 Jätehuolto
Ydinenergialain

mukaan

(YEL 3 § 3a-kohta)

ydinjätteellä

tarkoitetaan

ydinenergian käytön yhteydessä tai seurauksena syntyneitä käytetyn ydinpolttoaineen ja muussa muodossa olevia radioaktiivisia jätteitä. Siten uraanin talteenotosta
syntyvät jäteaineet,
luokitellaan ydinjätteiksi.

joista voi aiheutua

säteilyvaaraa,

Päivitettävänä olevassa EU:n säteilysuojausperusnormissa
(Basic Safety
Standard) annetaan aktiivisuuspitoisuusrajat,
jotka alittavien materiaalien
loppusijoitus, kierrätys ja uudelleen käyttö voidaan vapauttaa säteilysuojelullisesta sääntelystä. Materiaaleille. joissa on uraania tasapainossa sen hajoamistuotteiden kanssa, tämä raja-arvo on 1 Bq/g, eli uraanin ja sen kunkin tytärnuklidin aktiivisuuspitoisuuden
tulee aUttaa kyseinen raja~arvo.
Säteilyturvakeskus tulee ehdottamaan, että valmisteltavana olevassa valtioneuvoston asetuksessa uraanin tuottamisen yhteydessä syntyvä ydinjäte (uraanintuotantojäte)
määritellään edellä esitetyn raja-arvon perusteella.
Nykyisen arvion mukaan Talvivaarassa ei synny uraanintuotantojätteiksi
luokiteltavia prosessijätteitä. Kipsisakasta mitatut uraani-238 -pitoisuudet
ovat olleet 300 - 900 Bq/kg, mutta uraanin talteenoton jälkeen niiden voi-
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daan olettaa vähentyvän noin kertaluokalla. Radiumin ja muiden uraanin
hajoamistuotteiden
mitatut pitoisuudet kipsisakassa ovat olleet alle 10

Bq/kg. Liuotettavissa murskekasoissa oleva keskimääräinen uraanipitoi.
suus 20 ppm vastaa uraani-238:n ja sen hajoamistuotteiden
aktiivisuuspitoisuutta 250 8q/kg ja myös tehdyt mittaukset ovat antaneet pitoisuuksia

150 - 250 Bq(kg.
Uraanin talteenottoprosessista

saattaa huolto- ja korjaustöiden

ja lopulli-

sen purkamisen yhteydessä kertyä jonkin verran uraanintuotantojätteeksi
luokiteltavaa ydinjätettä. Tältä osin toiminnanharjoittaja
tulee olemaan jäte huolto velvollinen, jonka on huolehdittava kaikista ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteistä ja niiden asianmukaisesta valmis te lemisesta sekä
vastattava niiden kustannuksista (YEL9 §).

Säteilyturvakeskus

katsoo, että uraanin talteenottoon
liittyvä ydinjäte·
huolto voidaan hoitaa ydinenergialain säädännön ja viranomaisvaatimusten mukaisesti.

4.5 Organisaatio ja asiantuntemus
7 i §:n mukaan ydinenergiankäyttöön oikeuttavan luvan
haltijalla on oltava riittävä ja tehtäviinsä soveltuva, ammattitaitoinen henkilöstö. Erikseen on säädetty, että luvanhaltijan on nimettävä vastuullinen
johtaja ja tälle varahenkilö (YEL 7 k §) sekäydinmateriaalien ja ydinjätteen
kuljetuksen ja varastoinnin turvaamiseksi on oltava turvahenkiläitä (YEL 7 I
Ydinenergialain

§). Turvahenkilöitä

käsitellään kohdassa turvajärjestelyt.

Uraanin talteenottolaitoksen
suunnittelua ja rakentamista varten on organisaatio, johon kuuluu Talvivaara Sotkamo Oy:n, Talvivaaran kaivosyhtiö
Oyj:n, Outotee Oyj:n, Cameco Corporationin ja muiden konsulttien edustajia. Laitoksen käyttöorganisaatiota
ei ole vielä kokonaisuudessa nimetty.
Lupahakemuksessa todetaan, että hakija toimittaa ennen toiminnan aloittamista selvityksen käyttöorganisaatiosta
sekä henkilöstön pätevyyksistä
ja säteilysuojelun asiantuntemuksesta.
Hakemus vastuullisen johtajan ja
tämän varahenkilön hyväksymisestä on Säteilyturvakeskuksen
käsiteltävänä.
Ennen toiminnan aloittamista luvanhakijan on toimitettava selvitys käyttöorganisaatiosta, keskeisissä tehtävissä toimivien henkilöiden säteilysuojelukoulutuksesta ja selvitys siitä, miten muulle henkilöstölle ja laitoksessa
työskentelevien ulkopuolisten organisaatioiden edustajille annetaan heidän työhönsä liittyvät perustiedot säteilyasioista.
Säteilyturvakeskus
katsoo, että hakijalla on käytettävissään asianmukainen organisaatio ja henkilöstöä on mahdollisuus kouluttaa niin, että tarpeellinen asiantuntemus voidaan saavuttaa.
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4.6 Ydinmateriaalivalvonta ja Suomen kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttäminen
Euroopan atomienergiayhteisön
on merkittävin kansainvälinen

perustamissopimus
(Euratom-sopimus)
sopimus, josta aiheutuu velvoitteita sekä

luvanhakijalle että jäsenmaalIe.
Euratom-sopimuksen
artiklan 41 perusteella sopimuksen liitteessä Illuetelluillo teollisuudenaloi/la toimivien henkilöiden ja yritysten on annettava komissiolle tieto kaikista uusia laitoksia, laitosten korvaamista tai niiden
muuntamista koskevista investointihankkeista, jotka laji/taon ja laajuudeltaan vastaavat neuvoston komission ehdotuksesta asettamia vaatimuksia.
Talvivaara on toimittanut

emo tiedot komissiolle.

Artiklan 37 perusteella jokaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle
yleiset tiedot missä tahansa muodossa olevan radioaktiivisen jätteen hävittämisestä koskevista suunnitelmista sen arvioimiseksi aiheuttaako suunnitelman toteuttaminen veden, maaperän tai ilman radioaktiivista saastumista toisen jäsenvaltion alueella. Talvivaara on maaliskuussa 2011 toimittanut nämä tiedot työ- ja elinkeinoministeriölle,
leen komissiolle.

joka on toimittanut

ne edel-

Artiklan 57 perusteella jokaisen tuottajan on tarjottava jösenvaltioiden alu-

eella tuottamiaan malmeja, lähtöaineita tai erityisiä halkeamiskelpoisia aineita (Euratomin) hankintakeskukselle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että luvanhakijan on toimitettava uraanitoimituksia
koskevat sopimukset
hyväksyttäväksi

hankintakeskukselle.

Euroopan komission ydinmateriaalivalvonta
perustuu perustamissopimukseen lukuun VII ja sen perusteella annettuun komission safeguardsasetukseen 302/2005. Sen mukaisesti toiminnanharjoittajan
on toimitettava laitoksestaan tekniset perustiedot ja raportoitava tuotannosta komissiolle. Kopiot tiedoista ja ilmoituksista on toimitettava Säteilyturvakeskukselle. Talvivaara Sotkamo Oy on 29.11.2010 lähettänyt komissiolle laitoksen tekniset perustiedot.
Ydinsulkusopimuksen
mukaisen valvontasopimuksen
(INFCIRC 193) mukaisesti kaivos- ja malminprosessointitoiminnan
ydinaineet eivät ole
IAEA:n ydinmateriaalivalvonnan
alaista vaan IAEA:n valvonta alkaa vasta,
kun koostumukseltaan
ja puhtaudeltaan
polttoaineen valmistukseen tai
isotooppiseen rikastukseen soveltuva ydinaine lähtee tuotantolaitokselta
tai prosessointivaiheesta,
jossa se on tuotettu. Valvontasopimuksen
lisäpöytäkirjan (INFCIRC 540) mukaisesti IAEA:I1e on kuitenkin ilmoitettava
uraanikaivoksista
ja uraanin ja toriumin rikastamoista sekä niissä tuotetuista lähtöaineista.
Komissio toimittaa nämä ilmoitukset
vuosittain
IAEA:Ile toiminnanharjoittajalta
saamiensa tietojen pohjalta.
Komissiolla on Euratom-sopimuksen
perusteella oikeus tarkastaa toimintailmoituksien ja raporttien mukaista toimintaa. IAEA:lla on valvontasopimuksen lisäpöytäkirjan
nojalla oikeus tehdä toiminnanharjoittajaan
kohdistuvia
täydentäviä tarkastuskäyntejä
lisäpöytäkirjan
artiklojen
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2.a.(v) ja 2.a.(vi) mukaisesti ilmoitettuihin paikkoihin. Säteilyturvakeskus
osallistuu kaikkiin komission ja IAEA:n tekemiin tarkastuksiin. Säteilyturvakeskuksen valvontaoikeuksista
on säädetty ydinenergialain
63 §:ssä.
Ydinenergialain
21 § edellyttää, että STUK varmistaa ennen uraanin talteenottolaitoksen
käyttäönottoa, että ydinaseiden leviämisen estämiseksi
tarpeellinen valvonta on asianmukaisesti
järjestetty. Tätä varten toiminnan ydinmateriaalivalvontamenettelyt
on kuvattava ydinmateriaalikäsikir-

jassa, jolle on saatava STUKinhyväksyntä ennen toiminnan aloittamista.
4.7 Laitoksen turvajärjestelyt
Ydinenergialain 9 §:n mukaisesti Iuvanhaftijan velvollisuutena on huolehtia
ydinenergian käytän turvallisuudesta ja sellaisista turvajärjestelyistä, jotka
eivät kuulu viranomaisille.
7 l §:n mukaisesti ydinenergian käytän turvajörjestelyjen
tulee perustua ydinenergian käyttöön kohdistuviin uhka kuviin ja suojaustarpeiden analyyseihin. Ydinmateriaalin kuljetuksen ja varastoinnin turvaamiseksi on oltava turvahenkilöitö.

Ydinenergialain

Yksityiskohtaiset
turvajärjestelyvaatimukset
annetaan valtioneuvoston
asetuksella ydinenergiankäytön turvajärjestelyistä
(734/2008), jota osittain sovelletaan myös kaivos- ja malminrikastustoimintaan.
Lupahakemuksessa
on käsitelty turvajärjestelyjä
hyvin yleisellä tasolla.
STUK järjesti 25.1.2011 Talvivaaran edustajien kanssa kokouksen, jossa
käsiteltiin turvajärjestelyihin liittyviä asioita, kuten uhkakuvien määrittely,
johtamisvastuu,
turvahenkilöstö
ja turvasuunnitelman
sisältö. Vaikka
uraanin talteenottoon liittyvien rakennusten suunnittelu ja niihin liittyvien
turvajärjestelyiden valmistelut ovat vielä kesken, STUKin käsityksen mukaan turvajärjestelyt on mahdollista toteuttaa laitospaikalla ydinenergialainsäädännön ja viranomaisten vaatimusten mukaisesti.
Ydin energia-asetuksen 62 § ei nykyisin edellytä turvajärjestelyjen kuvaamista lupahakemuksessa, mutta YEL 21 §:n perusteella STUKin on ennen
uraanin talteenottolaitoksen
käyttöönottoa varmistettava, että laitoksen
turvajärjestelyt
ovat riittävät. Tätä varten hakijan on ennen toiminnan
aloittamista toimitettava lopullinen turvasuunnitelma hyväksyttäväksi.

4.8 Onnettomuustilanteet

ja valmiusjårjestelyt
7 P §:n mukaan ydinenergianköytän valmiusjörjestelyjen
suunnittelun tulee perustua häiriö- ja onnettomuustilanteita koskeviin analyyseihin sekä niiden perusteella arvioituihin seurauksiin. Samassa pykälässä todetaan edelleen, että valmiusjärjestelyt on sovitettava yhteen viranomaisten laatimien pelastus- ja valmiussuunnitelmien kanssa ottaen huomioon, mitä pelastus/ain (468/2003) 9 §:n 2 momentissa säädetään.

Ydinenergialain
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Kaivos- ja malminrikastustoiminnasta
aiheutuvia vaaratekijöitä on käsitelty lupahakemuksessa ja ympäristävaikutusten
arviointiselostuksessa.
Onnettomuuksien
estämistä ja niiden seurausten
lieventämistä koskevat
suunnitteluperusteet
on esitetty alustavasti. Lupahakemuksessa on todettu, että luvanhakija toimittaa suunnitelmia ja tietoja ennen toiminnan
aloittamista mm. suunnitelman valmiusjärjestelyistä.
Valmiussuunnitelma
voidaan sisällyttää osaksi laitoksen pelastussuunnitelmaa
(735/2008, 6 §).
Laitoksella on pelastussuunnitelma,
joka on päivitettävä niin, että myös
radioaktiivista aineista aiheutuvat uhkatilanteet otetaan huomioon. Onnettomuuksien ehkäisemistä ja niihin varautumista koskevien suunnitelmien
tarkempi arviointi tehdään yksityiskohtaisten suunnitelmien valmistuttua
ennen laitoksen käyttöönottoa.
4.9 Ydinvastuu
Ydinvastuulain mukaista vakuutusta ei edellytetä luonnonuraania
levälIe laitokselle eikä luonnonuraanin kuljetuksiin.
4.10 Laitospaikan

käsitte-

soveltuvuus
Talvivaaran uraanin talteenoton ympäristävaikutuksista
on tehty selvitys,
jossa ei tullut esille sellaisia ympäristön säteilyturvaIlisuuteen
liittyviä
seikkoja, jotka estäisivät uraanin talteenottolaitoksen
rakentamisen ehdotetulle tehdasalueelle. Uraanin tuotantolaitoksen
rakentaminen mahdollisimman lähellä kaivosta osaltaan vähentää uraaniyhdisteiden kuljetuksia.

5.

Uraanikuljetukset

ja niiden turvajärjestelyt
Hakemuksen mukaan uraanioksidi myydään yhteistyökumppanille,
jonka
vastuulla ovat uraanidioksidin kuljetus Talvivaarasta jalostuslaitokseen ja
materiaalien kontrollointi tuotantoketjussa Talvivaaran jälkeen.
YVA-selostuksen mukaan uraanioksidi pakataan ilma tiivis iin (2001) terästynnyreihin, jotka kuljetusta varten pakataan kuljetuskontteihin. Kuljetuksia on tarkoitus tehdä säännöllisesti, enintään muutaman kerran kuukaudessa, ja kerrallaan kuljetettava uraanioksidin määrä olisi 10-50 tonnia.
Uraanioksidi kuljettaisiin maanteitse tai rautateitse Oulun tai Kokkolan satamaan.
Kuljetuksilla, jotka ovat YEL:n tarkoittamaa ydinenergian käyttöä, on oltava riittävät turvajärjestelyt ydinenergian käytön turvaamiseksi lainvastaiselta toiminnalta (YEL 7 §). Tällä hetkellä luonnonuraanin kuljetuksille ei
ydinenergia-asetuksen
17 §:n mukaan edellytetä kuljetuslupaa. Luonnonuraanin kuljetuksissa on noudatettava vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiä (VAK), joissa asetetaan vaatimukset mm. aineen pakkaamiselle, pakkausmerkinnöille,
kuljetusasiakirjoille ja henkilöstön koulutukselle.
VAK-määräykset eivät edellytä luonnonuraanin
kuljetuksille erityisiä turvajärjestelyjä eivätkä myöskään ennakko hyväksyntää tai -ilmoitusta.
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Luonnonuraani on ominaisaktiivisuudeltaan
alhainen radioaktiivinen aine,
johon liittyy vähäinen proliferaatioriski. STUK esittää laajamittaista luonnonuraanin kuljetustoimintaa koskevat vaatimukset valmisteilla olevassa
YVL-ohjeessa riskiperustaisen, luokittelevan lähestymistavan mukaisesti.
Ydinaineiden kuljetuksille edellytetään ohjeen YVL 6.5 mukaan erillistä
valmiussuunnitelmaa,
jos kuljetuksen aktiivisuus ylittää arvon 1000 TBq.
Talvivaaran uraanikuljetuksissa tämä raja ei ylity.
Jotta STUK voi YEA 115 §:n mukaisesti varmistua, että kuljetusjärjestelyt ja
kuljetusten turvajärjestelyt täyttävät niille asetetut vaatimukset, tulee kuljetusten toteutuksesta vastaavan organisaation toimittaa STUKille hyväksyttäväksi selvitys kuljetuksista ja niiden turvajärjestelyistä
ennen kuljetusten aloittamista.

6. Muualta tuodut raaka-aineet
Hakemuksen mukaan Talvivaara varautuu ottamaan vastaan myös muualta peräisin olevia raaka-aineita.
Hakemuksessa on erikseen mainittu Norilsk Niekel Harjavalta, joka jatkojalostaa Talvivaaran tuottamaa nikkeliä. Harjavalta voi jatkossa toimittaa
omasta prosessistaan poistamaansa uraaniyhdistettä
(natriumdiuranaattisakka) Talvivaaraan uraanin jatkojalostukseen.
Muita mahdollisia raaka-ainetoimittaja
ei toistaiseksi ole tiedossa, mutta
Talvivaaran prosessi sopii hyvin monenlaisten Jiuosten puhdistamiseen ja
metallien monimutkaiseen erottamiseen.
Harjavallasta tuleva materiaali ei säteilyominaisuuksiensa
puolesta juurikaan eroa Talvivaaran omista materiaaleista. Muiden mahdollisten raakaaineiden koostumus on selvitettävä tapauskohtaisesti
sen varmistamiseksi, etteivät niiden säteilyominaisuudet
poikkea oleellisesti lupahakemuk~
sessa kuvatuista.

7. Ydinturvallisuusneuvottelukunnan

käsittely

Talvivaaran uraanierotushanke
esiteltiin ydinturvallisuusneuvottelukunnalle 18.2.2011 ja STUKin lausuntoluonnos vastaavasti 24.3.2011. Neuvot+
telukunta
vieraili Talvivaarassa toukokuussa
ja antoi lausuntonsa
30.5.2011.
Ydinturvallisuusneuvottelukunnan
lausunto on liitteenä ja STUK on otta~
nut sen huomioon tämän lausunnon valmistelussa.

8. Yhteenveto
Säteilyturvakeskus
on edellä arvioinut, miten Talvivaara Sotkamo Oy:n
hakemuksessa kuvattu toiminta täyttää yrlinenergialainsäädännössä
ja viranomaismääräyksissä
asetetut vaatimukset. STUK katsoo, että sen toimi-
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alan osalta ydinenergialain
set täyttyvät.

21 §:n mukaiset luvan myöntämisen

edellytyk-

YEL 21 § 2 ja 3 momentin perusteella Säteilyturvakeskus
tulee ennen
uraanin talteenottolaitoksen
käyttöönottoa varmistamaan, että
•
•
•
•

•
•
•

laitoksen käyttö on asetettujen turvallisuusvaatimusten
mukaista,
turvajärjestelyt ja valmiusjärjestelyt ovat riittävät,
ydinaseiden
leviämisen estämiseksi
tarpeellinen
valvonta on
asianmukaisesti järjestetty,
ydinjätehuolto on järjestetty asianmukaisella tavalla,
varautuminen ydinjätehuollon kustannuksiin on järjestetty YEL:n
mukaisesti,
hakijalla on tarpeellinen asiantuntemus sekä
toimintaa hoitava organisaatio ja henkilökunnan kelpoisuus ovat
asianmukaiset.

Tätä varten luvanhaltijan on ennen toiminannan aloittamista
STUKille jäljempänä lupaehdoissa 4 ja 5 mainitut asiakirjat.

toimitettava

9. Lupaehdot
STUK esittää että mahdollisesti
seuraavat lupaehdot:

lupaan

sisållytettäisiin

1.

Tämän luvan nojalla luvanhaltija saa tuottaa uraania enintään 500
tonnia vuodessa ja varastoida tuotettua uraania kerralla enintään 50
tonnia. Valmis uraanituote on varastoitava ja säilytettävä tilassa, joka
estää tehokkaasti lainvastaisen toiminnan.

2.

Uraanin talteenottolaitos ja sen käyttö on suunniteltava siten, että
a. Häiriöttömän toiminnan ja odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden seurauksena eninten altistuvien Talvivaaran laitosalueen lähistöllä asuvien henkilöiden saama vuosiannos ei ylitä
arvoa 0,1 mSv, sekä
b, oletetun onnettomuuden
seurauksena eniten altistuvien Talvivaaran laitosalueen lähistöllä asuvien henkilöiden saama
vuosiannos ei ylitä arvoa 1 mSv.

3.

Mikäli uraanin
talteenottolaitoksen
käytön seurauksena
syntyy
uraanintuotantojätteitä,
on niiden loppusijoitus suunniteltava ja toteu~
tettava siten, että
a. todennäköisenä pidettävien kehityskulkujen seurauksena eniten altistuvien henkilöiden saaman vuosiannoksen voidaan ar~
vioida olevan pienempi kuin 0,1 mSv, sekä
b. tilanteissa, joissa loppusijoitusjärjestelmän
eristysrakenteet
heikentyvät ennakoimattomien
luonnollisten prosessien tai
ihmisten toiminnan seurauksena, eniten altistuvien ihmisten
saarnan vuosi annoksen voidaan arvioida olevan pienempi kuin
1 mSv.
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4.

Luvanhaltijan on ennen toiminnan aloittamista toimitettava Säteilyturvakeskukselle turvallisuusseloste
ja saatava sille Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä sekä pidettävä se ajan tasalla. Turvallisuusselosteessa on esitettävä ainakin
a.
b.

selvitys toiminnassa noudatettavista turvallisuusperiaatteista,
kuvaus kaivoksesta ja rikastuslaitoksesta
sijoituspaikkoineen

ja käyttätoimintoineen,
c.
d.
e.
f.
g.

selvitys toiminnassa naudatettavista säteilysuojelujärjestelyistä,
selvitys toiminnan ympäristövaikutuksista
ja kuvaus ympäristön säteilytarkkailuohjelmasta,
selvitys toiminnassa kertyvien uraanituotantojätteiden
huollosta,
selvitys säteilysuojeluhenkilöstästä
ja sen pätevyydestä sekä
kuvaus häiriö- ja onnettomuusanalyyseistä

5.

Luvanhaltijan on ennen toiminnan aloittamista toimitettava Säteilyturvakeskukselle hyväksyttäväksi turvajärjestelyjä koskevat lopulliset
suunnitelmat ja menettelyt, radioaktiivisten aineiden osalta päivitetty
pelastussuunnitelma
ja ydinmateriaalikäsikirja
sekä saatava näille
STUKin hyväksyntä.

6.

Talvivaaran kaivosalueen ulkopuolelta tuotavissa raaka-aineissa olevien luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuudet on määritettävä ja
tulokset on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle
ennen niiden käyttöönottoa sekä tarvittaessa päivitettävä turvallisuusseloste.
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