ILMOITUS
FENNOVOIMA OY:N UUDEN YDINVOIMALAITOKSEN RAKENTAMISTA KOSKEVAN
LUPAHAKEMUKSEN VIREILLÄOLOSTA
Hallintolain 41 §:n nojalla työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa,
että Fennovoima Oy on jättänyt 30.6.2015 valtioneuvostolle
ydinvoimahanketta koskevan hakemuksen, jolla se hakee
ydinenergialain (990/1987) 18 §:ssä tarkoitettua rakentamislupaa. Hakemuksessa esitetään rakennettavaksi painevesityyppinen ydinvoimalaitos Pyhäjoen Hanhikiven niemelle.
Reaktorin nimellislämpötehoksi esitetään 3220 MW ja nettosähkötehoksi 1200 MW. AES-2006-tyyppisen voimalaitoksen
suunniteltu tekninen toiminta-aika on 60 vuotta.
Valtioneuvoston periaatepäätös siitä, että ydinlaitoksen
rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista,
tehtiin 6.5.2010 (M4 2010 vp). Eduskunta päätti 1.7.2010, että
periaatepäätös jää voimaan. Hankkeessa alkuperäisen periaatepäätöksen myöntämisen jälkeen yhtiön omistuspohjassa
ja laitosvaihtoehdoissa tapahtuneiden muutosten johdosta
Fennovoima Oy haki valtioneuvostolta periaatepäätöksen
täydentämistä. Valtioneuvosto teki täydentävän periaatepäätöksen 18.9.2014 (M6 2014 vp), ja eduskunta päätti 5.12.2014,
että periaatepäätös jää voimaan.
Jäljennös rakentamislupahakemuksesta on nähtävissä virkaaikana 20.10.2015–30.4.2016 seuraavissa kunnanvirastoissa:
•
•
•
•
•
•
•

Pyhäjoen kunnanvirasto, Kuntatie 1, 96101 Pyhäjoki
Raahen kaupunginvirasto, Rantakatu 50, 92101 Raahe
Alavieskan kunnanvirasto, Pappilantie 1, 85201 Alavieska
Merijärven kunnanvirasto, Kunnantie 1, 86220 Merijärvi
Siikajoen kunnanvirasto, Siikasavontie 1 A, 92401 Ruukki
Oulaisten kaupunginvirasto, Oulaistenkatu 12, 86301 Oulainen
Kalajoen kaupunginvirasto, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

Lisätietoja hankkeesta antaa Fennovoima Oy, puh. 020 757 9200,
osoite Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki, internet-osoite
www.fennovoima.fi .
Lisätietoja hankkeesta ja hakemuksen käsittelystä antavat
työ- ja elinkeinoministeriössä yli-insinööri Jorma Aurela,
puh. 050 592 2109, sähköposti jorma.aurela@tem.fi ja neuvotteleva virkamies Pia Nordberg, puh. 050 444 9763, sähköposti
pia.nordberg@tem.fi.
Lisäksi rakentamislupahakemus liitteineen 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 hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriölle. Mielipiteet ja lausunnot
toimitetaan 30.4.2016 mennessä joko työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 4, Helsinki
tai ministeriön viralliseen sähköpostiosoitteeseen
kuuleminen@tem.fi .
Annetuissa mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan asian diaarinumeroon TEM/1212/08.04.01/2015 ja esittämään henkilön tai yhteisön nimi- ja osoitetiedot.
Helsingissä 20. päivänä lokakuuta 2015
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