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Säteilyturvakeskus
PL 14
00881 HELSINKI
FENNOVOIMA OY:N HAKEMUS VALTIONEUVOSTON 6.5.2010 PERIAATEPÄÄTÖKSEN
TÄYDENTÄMISEKSI; LAUSUNTOPYYNTÖ
Fennovoima Oy on jättänyt 4.3.2014 valtioneuvostolle ydinvoimalaitoshanketta
koskevan hakemuksen, jolla se pyytää valtioneuvostolta päätöstä, joka täydentää vuonna 2010 tehtyä periaatepäätöstä siten, että voimassa oleva periaatepäätös täydennyksen jälkeen vahvistaa Fennovoiman hankkeen olevan
edelleen ydinenergialain (990/1987) 11 §:n tarkoittamalla tavalla yhteiskunnan
kokonaisedun mukainen.
Valtioneuvosto antoi 6.5.2010 Fennovoimalle periaatepäätöksen, jonka eduskunta vahvisti 1.7.2010. Koska Fennovoiman hankkeessa on periaatepäätöksen myöntämisen jälkeen tapahtunut muutoksia, Fennovoima hakee täydennystä voimassa olevaan periaatepäätökseen niiltä osin kuin hanke on muuttunut. Vuoden 2010 periaatepäätös on nähtävissä työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla www.tem.fi.
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Säteilyturvakeskusta antamaan hakemuksessa esitetystä hankkeesta ydinenergialain 12 §:n mukaisen alustavan turvallisuusarvion. Turvallisuusarvion tarkoituksen suhteen ministeriö viittaa pyynnössään ydinenergialain 14 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan valtioneuvoston
myönteinen periaatepäätös edellyttää mm., ettei ole tullut esiin seikkoja, jotka
osoittavat, ettei ole riittäviä edellytyksiä rakentaa ydinlaitosta ydinenergialain 6
§:n mukaisesti. Ministeriö pyytää Säteilyturvakeskusta erityisesti huomioimaan
ne asiat, jotka ovat hankkeessa muuttuneet.
Lisäksi ministeriö muistuttaa, että Säteilyturvakeskuksen on liitettävä hakemuksesta antamaansa alustavaan turvallisuusarvioon ydinenergialain 56 §:n 2
momentissa tarkoitetun neuvottelukunnan lausunto (ydinturvallisuusneuvottelukunta, YTN).
Työ- ja elinkeinoministeriö toivoo saavansa mahdollisen lausuntonne, alustavan turvallisuusarvion ja YTN:n lausunnon, viimeistään 25.5.2014 mikäli
mahdollista. Annetussa lausunnossa pyydetään viittaamaan asian diaarinumeroon TEM/11/08.04.01/2014.
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Lisätietoja hakemuksen käsittelystä antaa työ- ja elinkeinoministeriössä yliinsinööri Jorma Aurela, puh.+358 50 5922109,sähköposti jorma.aurela@tem.fi
ja neuvotteleva virkamies Pia Nordberg, puh.+358 50 4449763, sähköposti
pia.nordberg@tem.fi.
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Fennovoima Oy:n hakemus valtioneuvoston 6.5.2010 antaman ydinenergialain
(990/1987) 11 §:n mukaisen periaatepäätöksen M 4/2010 vp täydentämiseksi,
maaliskuu 2014, hakemus ja liitteet (ilman YVA-selostusta).

