ILMOITUS
Olkiluoto 1 ja 2 ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöä koskevan lupahakemuksen vireilläolosta
Hallintolain 41 §:n nojalla työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa, että Teollisuuden Voima Oyj (jäljempänä
TVO) on jättänyt 26.1.2017 valtioneuvostolle hakemuksen (TEM/2555/08.04.01/2016), jolla se hakee
ydinenergialain (990/1987) 20 §:ssä tarkoitettua käyttölupaa:
1. käyttää Olkiluodon voimalaitoksen Olkiluoto 1 ja 2 voimalaitosyksiköitä 2 500 MW nimellislämpöteholla
sähköenergian tuottamiseen 31. päivään joulukuuta 2038 sekä
2. käyttää käytetyn polttoaineen välivarastoa (KPA-varasto) Olkiluodon ydinvoimalaitoksen toiminnasta
syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen välivarastointiin vuoden 2019 alusta 31. päivään joulukuuta 2038 sekä
3. käyttää keskiaktiivisen jätteen välivarastoa (KAJ-varasto), matala-aktiivisen jätteen välivarastoa (MAJvarasto) ja komponenttivarastoa Olkiluodon saaren ydinlaitosten käytöstä syntyneen matala- ja
keskiaktiivisen ydinlaitosjätteen välivarastointiin vuoden 2019 alusta 31. päivään joulukuuta 2038 sekä
4. välivarastoida Olkiluodon saarella sijaitsevien ydinlaitosten toiminnasta syntyviä matala- ja
keskiaktiivisia ydinlaitosjätteitä Olkiluoto 1:llä ja Olkiluoto 2:lla vuoden 2019 alusta 31. päivään joulukuuta
2038.
Jäljennös käyttölupahakemuksesta on nähtävissä virka-aikana 1.2.2017–15.5.2017 seuraavissa paikoissa:
-

Eurajoen kunnanvirasto, Kalliotie 5, Eurajoki
Euran kunnanvirasto, Sorkkistentie 10, Eura
Nakkilan kunnanvirasto, Porintie 11, Nakkila
Porin kaupunki, Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 6 B, Pori
Rauman kaupungintalo, Kanalinranta 3, Rauma

Lisätietoja hankkeesta antaa TVO, puh. (02) 83 811, osoite Olkiluoto 27160 Eurajoki, Internet-osoite
www.tvo.fi.
Hakemuksen käsittelystä lisätietoja antavat työ- ja elinkeinoministeriössä yli-insinööri Jorma Aurela, puh.
+358 50 592 2109, sähköposti jorma.aurela@tem.fi ja erityisasiantuntija Jaakko Louvanto, puh. +358 50
4449763, sähköposti jaakko.louvanto@tem.fi
Lisäksi käyttölupahakemus on nähtävissä työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla osoitteessa
www.tem.fi.
Henkilöt ja yhteisöt, jotka katsovat luvan myöntämisen voivan vaikuttaa elinympäristöönsä, työntekoonsa
tai muihin oloihinsa, voivat kirjallisesti esittää mielipiteitä ja lausuntoja työ- ja elinkeinoministeriölle.
Mielipiteet ja lausunnot toimitetaan viimeistään 15.5.2017 työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo
PL 32
00023 VALTIONEUVOSTO
Käyntiosoite: TEM/ Kirjaamo Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
tai ministeriön viralliseen sähköpostiosoitteeseen kuuleminen@tem.fi.
Annetuissa mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittamaan asian diaarinumeroon
TEM/2555/08.04.01/2016 ja esittämään henkilön tai yhteisön nimi- ja osoitetiedot.
Helsingissä 1. päivänä helmikuuta 2017
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