
TVO HAKEE JATKOAIKAA
OL4-YKSIKÖN
RAKENTAMISLUPA-
HAKEMUKSEN
JÄTTÄMISELLE
TVO to imitti 20. toukokuuta 2014 työ- ja

elinkeinoministeriöön valtioneuvosto lle oso itetun

hakemuksen toukokuussa 2010 tehdyn

periaatepäätöksen täydentämiseksi Olkiluoto 4 -

hankkeen ajo ituksen osalta, ja pyysi valtioneuvostoa

asettamaan uuden määräajan OL4:n

rakentamis luvan jättämiselle. Käytännössä tämä

tarkoittaa, että TVO esittää viiden vuoden jatkoaikaa

OL4:n rakentamis lupahakemuksen jättämiselle.

LUE LISÄÄ >

OLKILUOTO 4 PALASI NYT POLIITIKKOJEN
PÖYDÄLLE

Suomen hallitus ja eduskunta päättävät TVO:n hakemasta Olkiluoto

4:n jatkoajasta loppuvuoden aikana. Sähkön kulutuksen arvio idaan

kasvavan, joten perusteet OL4:lle on vahvat.

Suomen ja muun Euroopan talous ja kilpailukyky ovat o leellisesti

heikentyneet.  Olkiluoto 4 on entistäkin tärkeämpi investo inti TVO:n

laajalle omistajakunnalle ja koko Suomelle.

LUE LISÄÄ >

OL3-TYÖMAA
ETENEE

Olkiluoto 3 -työmaalla työt

etenevät. Ulko isesti näkyvin

muutos ovat rakennusten

julkis ivujen pellitystyöt, jo issa

asennukset ovat

loppusuoralla. Työturvallisuus

työmaalla on säilynyt hyvällä

taso lla.

LUE LISÄÄ >
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OLKILUODON VUOSIHUOLLOT OVAT
PÄÄTTYNEET

Vuosihuollot ovat päättyneet Olkiluodossa. 

Po lttoaineenvaihtoseisokissa o llut Olkiluoto 2

kytkettiin takais in sähköntuotantoon tiistaina 9.

kesäkuuta  Olkiluoto 1 kytkettiin sähkönjakeluun jo

29. toukokuuta. OL1:llä o li tänä vuonna

huoltoseisokki, jonka kestoksi tuli 17 päivää 7 tuntia

4 minuuttia. OL2:n polttoaineenvaihtoseisokin pituus

oli 7 päivää 19 tuntia ja 11 minuuttia.

LUE LISÄÄ >

POSIVAN
KAPSELINASENNUSLAITTEEN
PROTOTYYPPI SAAPUI
OLKILUOTOON

Neljä vuotta suunnittelutyötä vaatinut Posivan

kapselinasennuslaite on valmistunut. Olkiluotoon

saapui toukokuussa täysin suomalais in vo imin

suunniteltu ja valmistettu prototyyppi, jo lla

testataan ydinjätteen loppusijo ituskapselin

asentamista kallioon porattuun loppusijo itusreikään.

Kapseleineen peräti 103 tonnia painava laite s isältää

paljon hienomekaniikkaa. Laitteen moninkertaiset

turvallisuusominaisuudet ovat tarkkaan

suunniteltuja.

LUE LISÄÄ >

YHDYSVALLAT AIKOO VÄHENTÄÄ
PÄÄSTÖJÄÄN

Yhdysvaltain presidentti Barack

Obama on julkistanut

suunnitelmansa päästöjen

vähentämiseksi. Obama aikoo

uudella lainsäädännöllä puuttua

1600 voimalaitoksen ja muun

teollisuuden tuotanto laitosten

hiilidioksidipäästö ihin.

LUE LISÄÄ >

MYÖS KIINA SUUNNITTELEE
KELLUVIA YDINVOIMALAITOKSIA

Venäjän lisäksi myös Kiina aikoo

rakentaa kelluvia

ydinvoimalaitoksia. Kiinassa on

monia saaria, jotka ovat etäällä

mantereesta. Näiden saarten

sähköntuotantoa varten Kiina

suunnittelee laitoksia.

LUE LISÄÄ >

SVEITSISSÄ
YDINVOIMAMYÖNTEINEN
KANSANÄÄNESTYS

Sveits issä Bernin kantonissa

järjestettiin kansanäänestys s iitä,

pitääkö Mühlebergin

ydinvoimalaitos sulkea

ennenaikaisesti.

LUE LISÄÄ >

VOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖ- JA
JÄÄHDYTYSVESILUVAT
TARKASTUSKIERROKSELLA

TVO on to imittanut Olkiluodon ydinvoimalaitoksen

nykyisten ympäristö luvan ja jäähdytysvesiluvan

OLKILUOTO KESÄRETKIKOHTEENA

Olkiluodon Vierailukeskus on avoinna kaikille

kiinnostuneille ympäri vuoden. Kesäaikaan vierailijat

pääsevät tutustumaan alueeseen tarkemmin

ohjelmallisten kesäkeskiviikkojen pyörähtäessä

käyntiin. Myös yksityiset ryhmävierailut ovat
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lupamääräysten tarkistamishakemukset

aluehallintovirasto lle huhtikuun lopussa.

Ympäristö lupamääräysten tarkistamishakemus

koskee käytössä o levien OL1:n ja OL2:n sekä

rakenteilla o levan OL3:n to imintaa ja niihin liittyviä

ympäristövaikutuksia. Samanaikaisesti jätettiin

käsittelyyn myös hakemus voimalaitoksen

vesiluvan tarkistamisesta.

LUE LISÄÄ >

käyntiin. Myös yksityiset ryhmävierailut ovat

suosittuja. Tänä kesänä opastetuilla kierroksilla

seikkaillaan myös vasta valmistuneessa,

maanalaisessa ONKALO-näyttelyssä.

LUE LISÄÄ >

TVO LYHYESTI

TVO on suomalainen

ydinvoimayhtiö, joka on jo 35

vuoden ajan tuottanut sähköä

Suomelle kilpailukykyiseen

hintaan, turvallisesti ja

luotettavasti. Olkiluoto on

ydinvoimaosaamisen keskus,

jossa on syvällistä osaamista ja

pitkäaikaista kokemusta sekä

monipuolinen valmius myös

neljännelle yksikö lle.

TVO:N VIESTINTÄ

Pasi Tuohimaa

viestintäpäällikkö

Puhelin: (02) 8381 5216

Sähköposti: pasi.tuohimaa@tvo.fi

TVO:n ja Olkiluodon ajankohtais ia

uutis ia oso itteessa www.tvo.fi.

Vo it tilata uutiset myös RSS-

syötteenä.
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