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862/2018

Laki
ydinenergialain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ydinenergialain (990/1987) 7 c § ja 7 q §:n 1 momentin 27 kohta,
sellaisina kuin ne ovat, 7 c § laeissa 342/2008 ja 676/2015 sekä 7 q §:n 1 momentin

27 kohta laissa 676/2015, sekä
lisätään lakiin uusi 2 a §, 7 q §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 676/2015

ja 905/2017, uusi 28 kohta sekä lakiin uusi 27 c–27 e § seuraavasti:

2 a §

Säteilylain soveltaminen

Ydinenergian käytössä sovelletaan, mitä säädetään säteilylain (859/2018):
1) 5–7 §:ssä säteilysuojelun yleisistä periaatteista, 8 §:ssä poikkeusluvan myöntämi-

sestä annosrajaa suuremmalle annokselle nimetylle työntekijälle, 9 §:ssä annosrajoituksis-
ta ja potentiaalista altistusta koskevista rajoituksista ja 10 §:n 1 momentissa valtioneuvos-
ton oikeudesta antaa tarkemmat säännökset säteilysuojelun optimoinnista ja säteilyaltis-
tuksen määrittämisperusteista sekä 10 §:n 2 momentissa valtioneuvoston oikeudesta sää-
tää työntekijöiden ja väestön annosrajoista;

2) 27 §:ssä työperäisen altistuksen luokituksen osalta;
3) 28 §:ssä säteilyturvallisuusvastaavan nimeämisestä ja tehtävistä;
4) 31 §:ssä tiedonantamisvelvollisuudesta ja tietojen säilyttämisvelvollisuudesta;
5) 32 §:ssä säteilyturvallisuusasiantuntijan käyttämisestä;
6) 33 ja 34 §:ssä työntekijöiden koulutuksesta, perehdytyksestä ja täydennyskoulutuk-

sesta sekä näihin liittyvästä kirjanpitovelvollisuudesta;
7) 9 luvussa säteilymittauksista;
8) 12 luvussa työperäisestä altistuksesta;
9) 16 luvussa toiminnanharjoittajan vastuusta ja työntekijöiden säteilyturvallisuudesta

säteilyturvallisuuspoikkeamissa ja säteilyvaaratilanteissa;
10) 17 luvussa säteilyaltistuksen selvittämisestä, säteilyaltistuksen rajoittamisesta, vel-

vollisuudesta puhdistaa ympäristö, toimenpiteissä noudatettavista viitearvoista sekä tur-
vallisuusluvan tarpeesta.

Mitä 1 momentissa mainituissa lainkohdissa säädetään toiminnanharjoittajasta sekä tur-
vallisuuslupaa edellyttävästä toiminnasta ja säteilytoiminnasta, sovelletaan myös luvan-
haltijaan ja ydinenergian käyttöön.
HE 28/2018
TyVM 7/2018
EV 74/2018

Neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom (32013L0059); EUVL L 13, 17.1.2014, s. 1
Ilmoitettu komissiolle Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisesti
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7 c §

Säteilyaltistuksen rajoittaminen

Ydinenergian käytöstä aiheutuvia radioaktiivisten aineiden päästöjä on rajoitettava sä-
teilylain 6 §:ssä säädettyä säteilysuojelun optimointiperiaatetta noudattaen. Säteilysuoje-
lun optimoinnissa on käytettävä säteilylain 9 §:n mukaisia annosrajoituksia.

Ydinlaitoksesta tai muusta ydinenergian käytöstä väestön yksilölle aiheutuvan säteily-
altistuksen annosrajoituksista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Luvanhaltijan on asetettava ydinlaitosten työntekijöiden säteilyaltistuksen annosrajoi-
tukset ja toimitettava näitä koskevat tiedot Säteilyturvakeskukselle.

Raja-arvot ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöille siten, ettei valtioneuvos-
ton asetuksella säädettyjä säteilyaltistuksen annosrajoituksia ylitetä, vahvistaa Säteilytur-
vakeskus. Radioaktiivisten aineiden päästöjen valvonta on järjestettävä siten, että tässä
pykälässä tarkoitettujen raja-arvojen noudattaminen voidaan luotettavasti todeta.

Säteilyturvakeskuksen tulee tarpeellisessa laajuudessa tarkkailla ja valvoa ydinlaitok-
sen ympäristöä radioaktiivisten aineiden päästöjen mittausten luotettavuuden varmistami-
seksi ja laitoksen ympäristövaikutusten todentamiseksi.

Valtioneuvoston myönnettyä 16 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan kaivostoimintaan
tai malminrikastustoimintaan, jonka tarkoitus on uraanin tai toriumin tuottaminen, Sätei-
lyturvakeskuksen tulee tarpeellisessa laajuudessa tarkkailla ja valvoa kaivosalueen tai
malminrikastuslaitoksen ympäristöä säteilyturvallisuuden varmistamiseksi.

7 q §

Yleiset turvallisuusmääräykset

Säteilyturvakeskus antaa tarkempia määräyksiä tässä luvussa säädettyjen periaatteiden
ja vaatimusten teknisluontoisista yksityiskohdista seuraavissa asioissa:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
27) uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikas-

tustoiminnan turvallisuus;
28) vapauttamisrajat Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

27 c §

Valvonnasta vapauttaminen

Muuta ydinjätettä kuin käytettyä ydinpolttoainetta saa sen radioaktiivisuuden estämättä
uudelleenkäyttää, kierrättää, hyödyntää ja loppukäsitellä noudattaen jätelakia (646/2011),
jos siinä olevan radioaktiivisen aineen määrä ei ole tämän lain 7 q §:n 1 momentin 28 koh-
dan nojalla määrättyä vapauttamisrajaa suurempi.

Jos radioaktiivisen aineen määrä on vapauttamisrajaa suurempi, 1 momentissa tarkoi-
tettu toiminta edellyttää Säteilyturvakeskuksen hyväksynnän.

Hyväksyntä voidaan myöntää, jos:
1) toiminnasta aiheutuva altistus ja potentiaalinen altistus ovat niin vähäisiä, ettei niistä

aiheudu terveyshaittaa;
2) toiminta on osoitettu oikeutetuksi; ja
3) toiminta on lähtökohtaisesti turvallista.
Hyväksyntä voidaan peruuttaa, jos valvonnasta vapauttamisen edellytykset eivät täyty

tai valvonnasta vapauttamisen ehtoja ei ole noudatettu eikä puutteita ole kehotuksesta
huolimatta korjattu määräajassa.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset Euroopan unionin lain-
säädännön täytäntöönpanemiseksi valvonnasta vapauttamisen edellytyksistä.
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27 d §

Vapauttamisrajat

Vapauttamisrajat on asetettava siten, että väestölle aiheutuva altistus on vähäinen. Va-
pauttamisrajat voivat koskea 33 §:n 2 momentissa tarkoitettua laitosaluetta tai rakennusta
taikka 27 c §:ssä tarkoitettua jätettä.

27 e §

Laimentamiskielto

Ydinjätettä ei saa tarkoituksellisesti laimentaa sen vapauttamiseksi tämän lain mukai-
sesta viranomaisvalvonnasta.

————
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2018.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2018
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