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Heinimaa Tanja (Tukes) <Tanja.Heinimaa@tukes.fi>
31. elokuuta 2020 14:37
Kirjaamo TEM
Ahonen Leena (Tukes)
Tukesilla ei lausuttavaa/: Lausuntopyyntö: Lausuntopyyntö Loviisan
ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Hei,
kiitos lausuntopyynnöstä.
Tukesilla ei ole asiasta lausuttavaa.
Loviisan voimalaitos on Tukesin valvontakohde vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin osalta
(390/2005, 856/2015).
yt. Tanja Heinimaa

Tanja Heinimaa
Ylitarkastaja, Teolliset prosessit | Senior Officer, Industrial Processes Unit
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | Finnish Safety and Chemicals Agency
Yliopistonkatu 38, FI-33100 Tampere, FINLAND
Puh. 029 5052 657 | Tel. +358 29 5052 657
[etunimi.sukunimi@tukes.fi] |
[firstname.lastname@tukes.fi]

Tukesin lupa- ja valvontapalvelut digitalisoituvat, katso lisätietoja klikkaamalla.
Ajankohtaista tietoa kemikaalien ja nestekaasun käytönvalvojille, tilaa uutiskirje täältä.

Lähettäjä: Työ- ja elinkeinoministeriö <noreply@lausuntopalvelu.fi>
Lähetetty: torstai 27. elokuuta 2020 8.23
Vastaanottaja: Tukes kirjaamo <kirjaamo@tukes.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö: Lausuntopyyntö Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta
Arvoisa vastaanottaja,
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne aiheesta:
Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma.
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön oheisen
linkin kautta.
Länk till svensk version: https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=bb09fb1b3321-4daa-9d9c-f7fe6911deef&respondentId=53cf814a-6b38-4a71-9703-93a74ba72c45

Linkki suomenkieliseen versioon:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=bb09fb1b-3321-4daa-9d9cf7fe6911deef&respondentId=53cf814a-6b38-4a71-9703-93a74ba72c45&proposalLanguage=da4408c339e4-4f5a-84db-84481bafc744

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet
palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea
palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi lähettää
sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@tem.fi tai postitse osoitteeseen Työ- ja elinkeinoministeriö, PL32,
00023 Valtioneuvosto.
HUOM! Tämän viestin liitteenä saamanne linkki on organisaatio-/henkilökohtainen, joten ettehän jaa
sitä edelleen. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja/tai
yhteysviranomaisen verkkosivuilla.
Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 26.10.2020.
Lisätietoja arviointimenettelystä antavat työ- ja elinkeinoministeriöstä erityisasiantuntija Jaakko Louvanto,
puh. 050 444 9763, sähköposti jaakko.louvanto@tem.fi ja erityisasiantuntija Linda Kumpula, puh. 050 412
4421, sähköposti linda.kumpula@tem.fi.
Tämä on lausuntopalvelu.fi:n lähettämä automaattiviesti.
Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu.
***
Bästa mottagare,
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om:
Programmet för bedömning av miljökonsekvenserna av kärnkraftverket i Lovisa.
Vänligen lämna utlåtandet genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet kan
lämnas via länken nedan.
Länk till svensk version: https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=bb09fb1b3321-4daa-9d9c-f7fe6911deef&respondentId=53cf814a-6b38-4a71-9703-93a74ba72c45
Linkki suomenkieliseen versioon:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=bb09fb1b-3321-4daa-9d9cf7fe6911deef&respondentId=53cf814a-6b38-4a71-9703-93a74ba72c45&proposalLanguage=da4408c339e4-4f5a-84db-84481bafc744

För att lämna in ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare
anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Du kan be
om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Yttrandet kan också lämnas in
per e-post till adressen kirjaamo@tem.fi eller per post under adressen arbets- och näringsministeriets
registratorskontor, PB 32, 00023 Statsrådet.
OBS! Skicka inte vidare länken som är bifogad till detta meddelande, eftersom länken är person- eller
organisationsspecifik. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Yttrandet kan lämnas in senast den 26 oktober 2020.

Ytterligare upplysningar om behandlingen av programmet ges av Jaakko Louvanto, specialsakkunnig vid
arbets- och näringsministeriet, e-post jaakko.louvanto@tem.fi, tfn 050 444 9763, och Linda Kumpula,
specialsakkunnig, e-post linda.kumpula@tem.fi, tfn 050 412 4425.
Detta är ett automatiskt meddelande från tjänsten utlåtande.fi.
Utlåtande.fi upprätthålls av justitieministeriet.

