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Teollisuuden Voima Oyj:n lausunto Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto l- ja2-ydinvoimalai-
tosyksiköiden käyttöluvan ehdosta ja siihen liittyvåistä ympäristövaikutusten arvioinnista

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on pyytänyt viitekirjeessään Teolli-
suuden voima oyj:ltä (TVo) lausuntoa Teollisuuden voima oyj:n olki-
luoto 1- ja 2- ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöluvan ehdosta ja siihen
liittyvästä ympäristövaikutusten arvioinnista.

TVo on arvioinut ja hyväksyy TEM:n muistiossa (lausuntopyynnön liite
1) esitetyn matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen ja muun radioaktiivi-
suudeltaan sitä vastaavan jätteen hallussapitoa, käsittelyä ja välivaras-
tointia koskevan lupaehdon asettamisen olkiluoto l- ja2- ydinvoimalai-
tosyksiköiden käyttölupaan sekä olkiluoto 3 -laitosyksikön käyttölupaan,
kun ne myönnetään. uusi lupaehto mahdollistaa posiva oy:n (poìiva)
toiminnassa syntyvän matala- ja keskiaktiivisen jätteen käsittelyn, miká
on TVo:n, joka on myös Posivan omistaja, kannalta tarkoituksenmukais-
ta. Lisäksi TVo:lla olisi harkintansa mukaan mahdollisuus sopia mata-
la- ja keskiaktiivisen ydinjätteen ja muun radioaktiivisen jättôen huol-
toon liittyvistä ratkaisuista ja liiketoimista lupaehdon mukaisin rajoituk-
sin. Lupaehto ei kuitenkaan velvoittaisi rvo:ta käsittelemään ja varas-
toimaan muuta kuin olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköiden toiminnan
seurauksena syntyvää ydinjätettä.

TEM katsoo uudessa ympåiristövaikutusten arviointimenettelyn sovelta-
mista koskevassa päätösluonnoksessaan (lausuntopyynnön liite 2) edel-
leen, että sen aikaisemmin 16.1r.2016 tekemä päätös ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyn soveltamisesta olkiluoto 1 - ja 2 ydinvoimalai-
tosyksiköiden käyttöiän jatkamisesta on myös nykyisessä tìlanteessa pe-
rusteltu. TEM katsoo, että päätösluonnoksessa esitetyillä perusteilla kyse
ei ole sellaisesta TVo:n olkiluoto I ja 2 -ydinvoimalãitosyksiköiáen
käyttölupahakemuksen vireille tullessa voimassa olleen yvA-lain
(46811994) 4 g:n tai YVA-asetuksen (713/2006) tarkoittamasta hank-
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keesta tai muusta muutoksesta, joka edellyttäisi uutta ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyä.

Eurajoella, 27 .06.2018

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ

TVo yhtyy TEM:n päätösluonnoksen perusteluihin ja katsoo, ettei
TEM:n esittåimillä uusilla lupaehdoilla olisi toteutuessaan heikentäviä
vaikutuksia TVo :n teettämän viimeisimmåin vuonna 200 g ympåiristövai-
kutusten arvioinnin tuloksiin tai johtopäätöksiin, eikä ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyä koskevan lain mukaisen ympåiristövaikutusten
arvioinnin tekerninen tai laitosyksiköitä koskevan ympäristövaikutusten
arviointiselostuksen päivittäminen osittain ole ol-l- ja oLz-
laitosyksiköiden käyttöluvan uusimisen yhteydessä tarpeellista.
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