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Fennovoima Oy
Salmisaarenaukio 1
00180 HELSINKI

Viite: VTT-CR-02758-17, 13.9.2017

FH1 –projektin turvallisuuskulttuurin riippumaton arvio

STUK on käsitellyt VTT:n laatiman tutkimusraportin ”Evaluation of safety
culture of the Hanhikivi-1 project key organizations: Fennovoima, RAOS
Project and Titan-2” (VTT-CR-02758-17). STUK edellyttää, että Fennovoima käsittelee raportissa esitetyt tulokset ja VTT:n antamat suositukset.
Sen lisäksi STUK asettaa seuraavat vaatimukset:
1. Fennovoiman on varmistettava, että hankkeessa tehtävien päätösten perustelut ovat läpinäkyvät ja että organisaatioissa esiintyvät
turvallisuuteen liittyvät huhut ja huolet raportoidaan ja käsitellään
avoimesti, määriteltyjen periaatteiden mukaan. Fennovoiman on
määriteltävä tarvittavat toimenpiteet ja totutettava ne 30.4.2018
mennessä. STUK todentaa toimenpiteet toukokuussa 2018.
2. Fennovoiman on laadittava suunnitelma organisaationsa ja toimintatapojensa kehittämiseksi siten, että pitkäntähtäimen turvallisuusasioiden käsittely sekä luvanhaltijana kehittymisen tavoitteet
ovat oikeassa tasapainossa lyhyen tähtäimen projektitavoitteiden
kanssa. STUK todentaa vaatimuksen täyttymisen toukokuussa
2018.
3. Fennovoiman on varmistuttava siitä, että yhtiön johtoryhmä pystyy keskustelemaan johtoryhmässä käsiteltävien asioiden ydin- ja
säteilyturvallisuusmerkityksestä. STUK todentaa vaatimuksen täyttymisen toukokuussa 2018.
4. Fennovoiman on tehostettava toimittajien toimituskyvyn arviointia sekä toimittajien ohjaamista ja valvontaa suunnittelussa, valmistuksessa ja työmaalla. Fennovoiman on varmistettava riittävät
resurssit toimitusketjun hallintaan. STUK todentaa toukokuussa
2018, että Fennovoimalla on tähän päivitetyt ja konkreettiset
suunnitelmat.
5. Fennovoiman on varmistettava laitostoimittajan ja pääurakoitsijayrityksen ymmärryksen kehittyminen koskien eurooppalaista/suomalaista vaatimustasoa ja menettelytapoja. STUK edellyttää
Fennovoiman laativan tästä suunnitelman 30.4.2018 mennessä.
STUK todentaa vaatimuksen täyttymisen toukokuussa 2018.
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Liite 1. Esittelymuistio, Pia Oedewald 26.10.2017

Tässä päätöksessä olevan virheen korjaamista koskeva vaatimus perusteluineen on esitettävä Säteilyturvakeskukselle kirjallisesti hallintolain (434/2003) 8 luvussa säädetyn mukaisesti.
Säteilyturvakeskuksen tähän päätökseen saa myös hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituskirjelmällä, joka on toimitettava 30 päivän valitusajan kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta huomioon. Helsingin hallintooikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä
kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet,
joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku
muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on
lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta valittamalla,
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
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