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Päätös

3 O. 10. 2009

C213/55

Teollisuuden Voima Oyj
Olkiluoto
27160 Eurajoki

0-7/3/32.22.12.2008
0-7/3/33.30.12.2008
0-7/3/34,4.3.2009
0-7/3/35,30.3.2009
0-7/3/36,14.4.2009
0-7/3/37,29.4.2009
0-7/3/38, 12.6.2009
Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköitä
aikainen turvallisuusarviointi

I
sekä KP A-, KAJ- ja MAJ-varastoja

koskeva määrä-

Tausta
Valtioneuvosto on myöntänyt Teollisuuden Voima Oy:lle (1.1.2008 lähtien Teollisuuden
Voima Oyj) luvan käyttää ydinvoimalaitosyksiköitä Olkiluoto 1 ja 2 sähköenergian tuottamiseen sekä käyttää Olkiluodon voimahfitoksen toimintaan kuuluvia laitospaikalla sijaitsevia käytetyn polttoaineen välivarastoal(KP A-varasto), keski aktiivisen jätteen välivarastoa (KAJ-varasto) ja matala-aktiivisen jätteen varastaa (MAJ-varasto) Olkiluodon
voimalaitoksen toiminnasta syntyvien jätteiden välivarastointiin 31.12.2018 saakka.
Käyttöluvan lupaehdon 2 mukaisesti luvanbaltijan on tehtävä vuoden 2008 loppuun mennessä Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kattta turvallisuuden väliarviointi.
Teollisuuden Voima Oyj toimitti Säteilyturvakeskukselle kirjeellä O~7/3/33, 30.12,2008,
määräaikaiseen turvallisuusarviointiin liitt!yvän aineiston ja pyysi Säteilyturvakeskusta
hyväksymään sen käyttöluvan lupaehdon 2 ja ohjeen YVL 1.1 tarkoittamaksi kattavaksi
turvallisuusarvioksi. Toimitetut sclvityksetlsisältävät kokoomamuistion ja kymmenen liitettä, joissa esitetään ohjeessa YVL 1.1 vaaditut selvitykset. Teollisuuden Voima Oyj
päivitti ja täydensi aineistoja kevään ja kesän 2009 aikana Säteilyturvakeskuksen lisäselvityspyyntöjen mukaisesti (Säteilyturvakbskuksen
päätökset C213/57, 27.2.2009 ja
C213/59, 1.4.2009 sekä Teollisuuden Voima Oyj:n toimittamat lisäselvitykset kirjeillä
C213/60, C213/61, C213/63 ja 1/C42213Vz009). Säteilyturvakeskus on määräaikaisen
turvallisuusarvioinnin tarkastuksen yhteydessä hyödyntänyt Teollisuuden Voima Oyj:n
toimittamien asiakirjojen lisäksi jatkuvan v1lvontansa tuloksia.
Arvioinnin perustana olevat yleiset vaatimukset
Säteilyturvakeskus on käyttänyt arviointinsa perustana
suuslainsäädäntöä ja niiden nojalla annettujr määräyksiä.

ydinenergia- ja säteilyturvalli-

Ydinenergian käytön turvallisuudesta on säädetty ydinenergialain (YEL, 990/1987) pykälissä 5-7 seuraavaa:
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5 §, Ydinenergian käytön tulee olla, sen eri vaikutukset huomioon ottaen, yhteiskunnan
kokonaisedun mukaista,
6 §, Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille,
ympäristölle tai omaisuudelle,
6a §, Ydinjätteet, jotka ovat syntyneet Suomessa tapahtuneen ydinenergian käytän yhteydessä tai seurauksena, on käsiteltävä, vardstoitava ja sijoitettava pysyväksi tarkoitetulla
tavalla Suomeen [... J,ja
1
7 §, Ydinenergian käytön edellytyksenä on, että turvajärjestelyt ja valmiusjårjestelyt sekä
muut järjestelyt ydinvahinkojen rajoittamiseksi ja ydinenergian käytön turvaamiseksi
lainvastaiselta toiminnalta ovat riittävät.

I
I

I

Ydinenergian käyttäminen edellyttää lupaa (YEL 8§). YEL 20 §:n mukaan käyttöluvan
myöntäminen edellyttää seuraavien ehtojeni täyttämistä:
1. ydinlaitoksen käyttö on järjestetty siten, että työsuojelu, väestön turvallisuus ja
ympäristönsuojelu on otettu asianm~kaisesti huomioon;
2. hakijan käytettävissä olevat menetelmät ydinjätehuollon järjestämiseksi, ydinjät~
teiden loppusijoitus ja ydinlaitoksen käytöstä poistaminen siihen mukaan luettuna, ovat riittävät ja asianmukaiset;
3. hakijalla on käytettävänään tarpeeUinen asiantuntemus ja erityisesti ydinlaitoksen käyttöhenkilökunnan kelpoisuus sekä ydinlaitoksen käyttöorganisaatio ovat
asianmukaiset;
4. hakijalla harkitaan olevan taloudelliset ja muut tarpeelliset edellytykset harjoittaa toimintaa turvallisesti ja Suomen kansainvälisten sopimusvelvoitteiden mukaisesti; ja
ydinlaitos ja sen käyttäminen muutoinkin täyttävät 5-7 §:ssä säädetyt periaatteet.
Ydinlaitoksen käyttämiseen ei saa ryhtyä siihen myönnetyn luvan perusteella ennen kuin:
1. säteilyturvakeskus an todennut, että ydinlaitas täyttää asetetut turvallisuusvaati~
mukset ja että turvajärjestelyt sekä lalmiusjärjestelyt ovat riittävät, että ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellinen valvonta on asianmukaisesti jä,jestetty ja
että ydinlaitoksen haltijan vahingonkorvausvastuu ydinvahingon varalta on järjestetty siitä säädetyllä tavalla; ja
2. kauppa- ja teollisuusministeriö on todennut, että varautuminen ydin jätehuollon
kustannuksiin on järjestetty 7 luvun säännösten mukaisesti.
Ydinenergialain uudistuksen yhteydessä vuonna 2008 lakiin lisättiin turvallisuutta koskevia yksityiskohtaisempia vaatimuksia 7 a-p §:iin. Ydinenergialaissa esitettyjä vaatimuksia, jotka koskevat ydinenergian käytön turvallisuutta, turva· ja valmiusjärjestelyjä
sekä jätehuoltoa, on tarkennettu viime vuoka
, voimaansaatetuissa valtioneuvoston ase·
tuksissa (VNA), jotka on annettu YEL 7 q §:n nojalla. Asetukset koskevat
ydinvoimalaitoksen turvallisuutta (VNA 733/2008)
ydinenergian käytän turvajärjestelyjä (VNA 734/2008)
ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestel1yjä (VNA 735/2008)
ydmjätteiden loppusijoituksen turvallisuutta (VNA 736/2008).

I
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Arvioinnin tulos
Säteilyturvakeskus on Hirteen 2 turvallisuusarviossa arvIOInut toirnialaansa
YEL 20 §:n kohtien toteutumisen osana määräaikaista turvallisuusarviointia.

kuuluvien

Yhteenvetona Säteilyturvakeskus toteaa että YEL 20 §:n 1 momentin kohtien 1-3 osalta
Olkiluoto 1 ja 2 ~ydinvoimalaitosyksiköide~ja
niihin kuuluvien ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisten rakennustJn ja varastojen järjestelyt ovat turvallisuuden
kannalta riittävät ja asianmukaiset. YEL 20 §:n 1 momentin kohdan 4 osalta Säteilyturvakeskus toteaa, että Suomen sähkömarkkinat ovat olleet avoimet kilpailulle jo yli 10
vuotta. Tämän ei ole havaittu vaikuttaneep haitallisesti Olkiluodon ydinvoimalaitoksen
turvallisuuteen liittyviin investointeihin. Suomalainen lainsäädäntö ja luvanhaltijan niitä
koskevat käytännöt ovat Säteilyturvakeskuksen toimialaan kuuluvilta osilta kansainvälisten sopimusten mukaiset. Säteilyturvakes0ucsen valvontatyössä ei ole tullut ilmi ~eikkoja, joiden nojalla Olkiluodon ydinvoimalaitos ei täyttäisi YEL 5-7 §:ssä säädettYJä periaatteita.

I

YEL 20 §:n 2 momentin kohdan 1 osalta Säteilyturvakeskus toteaa lisäksi, että Olkiluodon ydinvoimalaitos täyttää käyville ydinvoimalaitoksille asetetut turvallisuus vaatimukset, valmiusjårjestelyt ovat riittävät ja! ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellinen valvonta on asiarunukaisesti järjestetty turvallisuusarvion yhteenvedossa esitetyin
täsmentävin huomioin. Säteilyturvakeskus toteaa myös, että ydinlaitoksen haltijan vahingonkorvausvastuu ydinvahingon varalta on järjestetty siitä säädetyllä tavalla.
Olkiluodon ydinvoimalaitoksen turvallisuutta on arvioitu vuonna 2008 voimaansaatettua
ydinlaitosten turvallisuutta koskevaa valtibneuvoston asetusta (VNA 733/2008) vasten.
Asetuksessa on huomioitu, että käynnissä plevien laitosten ei tarvitse täyttää kaikkia uusille laitoksille asetettuja vaatimuksia (VNA 733/2008 32 §). YEL 7 a §:n periaatteiden
mukaisesti Ydinenergian käytön turvallisuJs on pidettävä niin korkealla tasolla kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. rJrvallisuuden edelleen kehittämiseksi on toteutettava toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja
tekniikan kehittyminen huomioon ottaen vokdaan pitää perusteltuina.
Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköitä koskevat suunnitteluperusteet asetettiin pääosin 1970-Iuvulla. Laitosyksiköiden käytöh, aikaisena tavoitteena on ollut laitosturvallisuuden jatkuva parantaminen. Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköitä on niiden käyttöönoton jälkeen uusittu huomattavassa määrin ja useille järjestelmille on toteutettu mittavia muutostöitä laitoksen turvallisuuden parantamiseksi. Työtä laitoksen turvallisuuden
parantamiseksi jatketaan edelleen kuluvalla käyttölupajaksolla. Teollisuuden Voima Oyj
on määräaikaisen turvallisuusarvioi1U1in pdrusteella esittänyt Säteilyturvakeskukselle havaittujen parannuskohteiden osalta toimenpidesuu1U1itelmat, joita käsitellään tarkemmin
liitteen 2 turvallisuusarviossa. Säteilyturvakeskus ei pidä esitettyjä suunnitelmia vielä
kaikilta osin riittävinä ja esittää sen johdost'a seuraavat vaatimukset:
1. STUK edellyttää, että erilaisuuJperiaatteen soveltaminen (diversifiointi) laitoksella arvioidaan järjestelmällisesti ja sitä kehitetään YEL 7 a §:n periaatteiden mukaisesti. Tässä tarkoituksessa TVO on jo selvittänyt esimerkiksi
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mahdollisuuksia rakentaa rncrivedestå riippumaton jälkilämmön poistotapa,
mutta toteaa määräaikaista turvallisuusamointia
varten toimitetussa selvi~
tyksessään, että ei pidä selvitetyn järjestelmän toteutusta sellaisenaan tekni·
sesti järkevänä. Yksittäisen toiminnan
diversifioinnin sijasta STUK pitää
,
kuitenkin tärkeämpänä tarkastella laitosta kokonaisuutena. TVO:n tulee toimittaa STUKille hyväksyttäväksi vuoden 2010 loppuun mennessä kokonaisselvitys Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden
diversifioinnin riittävyydestä ja toimenpidesuunnitelma sen kehittämiseksi.
2. TVO:n tulee toteuttaa laitosmuutokset, joilla parannetaan Olkiluoto 1 ja 2
-ydinvoimalaitosyksiköiden turvallisuutta tilanteissa, joissa turpiinin ohitusventtiilit aukeavat aiheetta äkillisesti. Ennen laitosmuutosten toteuttamista
TVO:n tulee hallinnollisin keinoin varmistaa, että laitosyksiköitä ei ilman
erityistä syytä käytetä ylös- ja alasajojen aikaisten lyhytaikaisten tilanteiden
lisäksi eristysventtiiJit auki tehotasolla, jossa turpiinin ohitusventtiilien äkillinen aukeaminen aiheuttaa kohonneen riskin veden nousemisesta höyrylinjoihin. TVO:n tulee toimittaa STUKilIe hyväksyttäväksi 31.12.2010 mennessä selvitys turvallisuustason parantamiseksi tehtävistä laitosmuutoksista.
TVO:n tulee myös toimittaa STUKille hyväksyttäväksi 31.12.2009 mennessä selvitys ennen iaitosmuutosten toteuttamista sovellettaYista hallilUlollisis~
ta keinoista.
3. TVO:n tulee toimittaa STUKille tiedoksi 30.11.2009 melUlessä muistiossaan
130694, "OLI/OL2 - Toimenpidesuunnitelma häiriö- ja hätätilanneohjeiston
kehittämiseksi", laatimansa vertailu Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden ja Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön ohjeiston välillä.
4. TVO on esittänyt määräaikaisen turvallisuusarvioinnin yhteydessä toimenpidesuunnitelman
häiriö- ja liätätilanneohjeiston
kehittämiseksi. Tämän
suunnitelman mukaan TVO on päättänyt jakaa A-, 1-, M- ja Y-eristysohjeet
ohjaajakohtaisiksi. TVO:n tulee laatia A-, 1-, M- ja Y-eristysohjeiden ohjckohtaiset strategialperusteludokumentit
ja arvioida ohjeiden validoinnin riittävyys sekä tarvittaessa validoida ohjeet suunnitelmallisesti ennen niiden
käyttöönottoa. Ohjeiden strategialperusteludokumentit
ja validoilUlin riittävyyttä koskeva selvitys sekä mahdollinen suunnitelma ohjeiden validoimiseksi tulee toimittaa STUKille tiedoksi 31.10.2010 mennessä. Validointira~
portit tulee toimittaa STUKille tiedoksi niiden valmistuttua. Ohjeiden validointi tulee tehdä erillään säännöllisestä simulaattorilla tapahtuvasta kertauskoulutuksesta.
5. TVO:n tulee arvioida edellisessä vaatimuksessa esitetyn työn pohjalta muiden häiriö- ja hätätilanncohjeiden
kehitystarve (ml. oletettujen onnettomuuksien laajennukset, vakavat olUlettomuudet ja seisokki tilanteet) ja laatia
jatkosuulUlitelmat ohjeiston kehittämiseksi vuoden 2011 loppuun mennessä.
Tämä yhteenveto sekä sen pohjalta laaditut jatkotoimenpiteet tulee toimittaa
STUKille tiedoksi. TVO:n tulee jatkaa ohjeistotyötä suunnitelman mukaisesti, kuitenkin siten, että hätätilanteiden yleisohje ja siihen liittyvät ohjeet
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sekä seisokin aikaisten ohjeiden osalta strategia/perusteludokumentit
ohjeiden validointi ovat valmiita vuoden 2012 loppuun mennessä.

sekä

6. Y dinmateriaalivalvonnan valvontakäytännöt ovat viime vuosina muuttuneet.
Y dinmateriaaliva!vonnasta huolehtivan henkilön poissa ollessakin laitoksen
tulee pystyä huolehtimaan täysimääräisesti ydinmateriaalivalvonnan velvoitteistaan. Selvitys ydinmateriaalivalvonnasta
huolehtivan organisaation riittävyydestä ja suunnitelma mahdollisista muutoksista tulee toimittaa STUKille tiedoksi 31.12.2009 mennessä.
7. TVO on ohjeistanut tarkemmin lopullisen turvallisuusselosteen jäIjeste1mäkuvausten sisältöä kuluvan käyttölupajakson aikana. Ohjetta on toistaiseksi
sovellettu lähinnä laajempiin laitosmuutoksiin liittyvien järjestelmäkuvauksien päivityksissä. TVO:n tulee uudistaa järjestelmäkuvaukset sisäIIysohjeen
mukaisiksi kuluvan käyttölupajakson loppuun mennessä.
8. TVO ei ole esittänyt kvantitatiivisia tarkasteluja, joiden perusteella voitaisiin
arvioida mereen vuotaneen öljyn aiheuttamaa riskiä ja öljyonnettomuuksiin
varautumisen
riittävyyttä.
TVO:n tulee toimittaa STUKille tiedoksi
31.3.2010 mennessä suunnitelma PRA:n täydentämiseksi öljyonnettornuuksien aiheuttaman riskin arvioinnilla.
9. STUK edellytti määräaikaisen turvallisuusarvioinnin käsittelyn yhteydessä
TVO:lta suunnitelmaa turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden kelpoistuksen ylläpidon kehittämiseksi. TVO:n toimenpidesuunnitelmassa esitet~ selvitykset tulee toimittaa STUKille tiedoksi suunnitellun valmistwnisaikataulun mukaisesti vuosien 2009 ja 2010 lopussa. Ensimmäisen toimituksen yhteydessä tulee toimittaa myös toimenpidesuunnite1massa viitattu Westinghousen selvitys. TVO:n toimenpidesuunnitelma on muilta osin riittävä, mutta sähkö- ja automaatioteknisten laitteiden lisäksi on muitakin laitteita (esimerkiksi pncumaattisia toimilaitteita),
joilla on toimintavaatimuksia häiriö- ja onnettomuustilanteissa
syntyvissä
erityisolosuhteissa tai niiden jälkeen. TVO:n tulee esittää toimenpidesuunnitelmassa kuvatuissa selvityksissä myös tällaisten laitteiden kartoitus ja käsittely kelpoistuksen ylläpitoa varten.
Turvajärjestelyjen osalta Säteilyturvakeskus toteaa, että Olkiluodon ydinvoimalaitos ei
vielä kaikilta osin täytä joulukuussa 2008 voimaanastuneen valtioneuvoston asetuksen
734/2008 vaatimuksia. Säteilyturvakeskus kuitenkin katsoo turvajärjestelyjen olevan siirtymäkauden aikana riittävällä tasolla sekä suunniteltu ja toteutettu siten, että lainvastainen toiminta laitosta kohtaan on mahdollista estää. Lisäksi määräaikaisen turvallisuusarvioinnin yhteydessä on havaittu turvajäIjestelyissä kehityskohteita liittyen turvallisuuden
jatkuvaan parantamiseen YEL 7 a §:n periaatteiden mukaisesti. Tämän johdosta Säteilyturvakeskus esittää seuraavat lisävaatimukset:
10. TVO:n nykyinen turvasuunnitelma on päivitettävä. Turvasuunnitelmasta tulee käydä ilmi nykyistä kattavammin ja yksityiskohtaisemmin millä tavoin
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luvanhaltija toteuttaa ydinvoimalaitoksen turvajäJjestelyt. STUKin sisäasiainministeriöItä pyytämän lauJunnon yhteydessä esiin noussecna yksityiskohtaisena esimerkkinä suunnitelmaan sisållytettävistä asioista voidaan
mainita luottamuksellisten tietojen suojaamiseen ja ko. tietoja sisältävien aineistojen hävittämiseen liittyvät TVO:n menettelytavat. TVO:n tulee toimittaa suulUlitelrna turvasuunnitelman
kehittämiseksi
STUKillc tiedoksi
30.11.2009 mennessä.
11. TVO:n elokuussa 2009 STUKillc toimittamaa turvaohjesääntöä on täydennettävä. Ydinenergialain mukaan luvanhaltija on velvollinen dokumentoimaan lainvastaisen toiminnan torjunnan operatiiviset pääasiat turvaohjesäännöksi. Turvaohjesäännössä tulee kuvata turvaorganisaation varustelu valvontavälineet ja tekniikka, viestintävälineet, muut välineet ja varusteet,
joihin luetaan myös turvaorganisaatioon kuuluvien työasu - sekä suojavälineet ja voimankäyttövälineet. TVO:n tulee toimittaa täydennetty turvaohjesääntö STUKilIe hyväksyttäväksi 31.1.2010 mennessä.
12. TVO on ilmoittanut "turvajärjestelyjen oikean tason varmistamiseksi" järjestävänsä määräajoin, kolmen vuoden välein, erikseen kokoon kutsuttavan
ryhmän suorittaman laaja-alaisen turvajärjestelyjen
läpikäynnin ohjeen
YVL 6.11 mukaisesti. STUKin käsityksen mukaan tällainen läpikäynti ei ole
vielä toteutunut suunnitelman mukaisesti vuonna 2009. Läpikäyntiä koskeva
suunnitelma tulee laatia ja toimittaa STUKilIe hyväksyttäväksi 30.11.2009
mennessä.
13. TVO:n tulee täydentää arviotaan valtioneuvoston asetuksen 734/2008 vaatimusten täyttymisestä ja laatia suunnitelma ko. vaatimusten huornioimiseksi. Täydennetty arvio ja toimenpidesuUlUlitelma tulee toimittaa STUKiIIe
hyväksyttäväksi 30.11.2009 mennessä.
14. TVO:n tulee arvioida Olkiluoto 1, 2 ja 3 -ydinvoimalaitosyksiköiden
ns. laitosaJueen rajausta ja siihen liittyviä suunnitehnia. Arvio on laadittava ja
toimitettava STUKiIle hyväksyttäväksi 31.12.2009 meIUlessä. Aluerajauksia
koskevia muutoksia ei saa toteuttaa ennen kuin STUK on ne hyväksynyt.
15. TVO:n tulee toimittaa STUKille tiedoksi vastine IAEA:n IPPASarviointirylnnän raportissa esitettyihin Olkiluotoa koskeviin suosituksiin ja
ehdotuksiin 3 I .12.2009 mennesÅä.
16. Turvajärjestelyjen

osalta uudistettuun lainsäädäntöön liittyvien vaatimusten
täytäntöönpano ja Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen vaativat lisävoimavaroja. TVO:n tuleekin huolehtia turvajärjestelyhenkilöstön
riittävyydestä ja sen ammattitaidon ylläpitämisestä. Selvitys turvajärjestelyistä huolehtivan organisaation riittävyydestä ja suunnitelma mahdollisista
muutoksista tulee toimittaa S11JK.ille tiedoksi 31.12.2009 mennessä.
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Johtopäätös
Säteilyturvakeskus on käsitellyt viitekirjeiden liitteenä tOimItetut Teollisuuden Voima
Oyj:n määräaikaiseen turval1isuusarviointiin liittyvät selvitykset. Ohjeen YVL 1.1 mukaisesti Säteilyturvakeskus tekee luvanhaltijalta edellytetystä erillisestä määräaikaisesta
turvallisuusarvioinnista päätöksen ja liittää siihen oman turvallisuusarvionsa.
Tarkastuksensa perusteella Säteilyturvakeskus esittää vaatimuksia, jotka liittyvät vuonna
2008 uusiltujen ydinlaitosten turvallisuutta ja turvajäIjestelyjä koskevien valtioneuvoston
asetusten sisältämien vaatimusten täyttämiseen. Ydinlaitosten turvallisuutta koskevan
asetuksen vaatimusten täyttämisen osalta Säteilyturvakeskus katsoo, että Olkiluodon
ydinvoimalaitos täyttää käyville laitoksille asetetut vaatimukset ja että tässä päätöksessä
esitetyt vaatimukset asetetaan YEL 7 a §:n nojalla turvallisuuden jatkuvan parantamisen
edellyttämiscksi. TurvajäTjestelyjä koskevan asetuksen vaatimusten täyttämisen osalta
Säteilyturvakeskus katsoo, että niiden huomioimiseksi laitoksen ja Teollisuuden Voima
Oyj:n toiminnassa annetaan tässä päätöksessä kohtuulliseksi katsottava aika huomioiden
asetuksen voimaansaattaminen vuoden 2008 lopulla.
Yhteenvetona määräaikaiseen turvallisuusarviointiin
liittyvien asioiden ja asiakirjojen
tarkastuksista sekä jatkuvan valvonnan tuloksista Säteilyturvakeskus toteaa edellä esitetty
huomioiden, että Olkiluoto l ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden
turvallisuuden tila on riittävän hyvä ja luvanhaltijalla on olemassa tarvittavat menettelyt turvallisen käytön jatkamiseksi.
Säteilyturvakeskus hyväksyy Teollisuuden Voima Oyj:n tekemän määräaikaisen turvallisuusarvioinnin Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimaJaitosyksiköitä koskevan käyttöluvan lupaehdon 2 ja ohjeen YVL 1.1 tarkoittamaksi kattavaksi
turvallisuusarvioksi. Seuraavan käyt,
tölupahakemuksen jättämisen yhteydessä Teollisuuden Voima Oyj:n tulee läpikäydä tässä päätöksessä ja sen liitteissä esitetyt kehityskohteet ja laatia Säteilyturvakeskukselle
selvitys kuluvalla käyttölupajaksolla niille tehdyistä toimenpiteistä.
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2. Olkiluoto 1ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköitä
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3. Ydinenergia-asetuksen
26.10.2009

36 §:n mukaisia asiakiIjoja koskeva arvio,

4. Ydinturvallisuusneuvottelukunnan

Tiedoksi

lausunto, 30.9.2009

Työ- ja elinkeinoministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Ympäristöministeriö
JL, HaK, PT, MIJ, TVa, LR, RP, EM, KV, MV, TV, RV, JHi, PoV, PVa,
OVi, RSr, KW, TiE, RO, RK, HTa, TE, MaL, EVi, TS, AI, SuR, AnS,
JKu, PSa, MHä, RMt, KiA
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