
VUOSI 2013 OLI
OLKILUODOSSA
TOIMELIAS JA
TYÖNTÄYTEINEN
Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosituotanto o li

viime vuonna suurempi kuin koskaan aiemmin. Myös

suuret hankkeet työ llistivät TVO:lais ia: työt etenivät

Olkiluoto 3 -työmaalla, ja Olkiluoto 4 -hankkeessa

analyso itiin kilpailevia tarjouksia ja käytiin

neuvotteluja laitosto imittajavaihtoehtojen kanssa.

LUE LISÄÄ >

OL3:LLA TÄRKEÄT
KÄYTTÖÖNOTTOTESTIT
SUJUNEET
ONNISTUNEESTI
Rakenteilla o levalla Olkiluoto 3 -laitosyksikö llä

toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa reaktorin

suojarakennuksen paine- ja tiiveyskokeet. Kokeet

ovat tärkeä osa ydinvoimalaitoksen turvallisuuden

varmistamista, s illä suojarakennuksen tehtävänä on

mahdollisessa, mutta epätodennäköisessä

onnettomuustilanteessa estää radioaktiivisen

aineiden leviäminen. 

LUE LISÄÄ >

SIJOITTAJILLA VAHVA LUOTTAMUS TEOLLISUUDEN VOIMAAN

Teollisuuden Voiman joukkovelkakirjalaina ylimerkittiin moninkertaisesti 

TVO:n 4. maaliskuuta 2014 liikkeeseen laskema 500 miljoonan euron suuruinen joukkovelkakirjalaina

ylimerkittiin selvästi. Lainaemiss ioon osallistui yli 300 s ijo ittajaa ympäri Eurooppaa.

LUE LISÄÄ >
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LOPPUSIJOITUS-
LAITOKSEN
RAKENTAMISEEN
VALMISTAUDUTAAN
TÄYSILLÄ

Ydinjäteyhtiö Posivassa

eletään muutoksen aikaa.

Vuosikymmeniä jatkunutta

tutkimus- ja kehitysvaihetta

seuraa vars inainen

ydinlaitosrakentaminen.

Käytetyn ydinpolttoaineen

loppusijo itus laitosprojekti

käynnistyi viime kesänä.

LUE LISÄÄ >

EU:SSA TÄRKEITÄ
PÄÄTÖKSIÄ
KÄSITTELYSSÄ

EU:n komiss io julkisti tammikuun

lopussa es ityksen energia- ja

ilmastopolitiikan tavoitteiks i

vuoteen 2030. 

LUE LISÄÄ >

ULKOMAAN UUTISIA

Unkarin Paksin laitokselle kaksi

uutta laitosyksikköä 

Sveits issä kannatetaan

ydinvoimaa 

Puola on hyväksynyt suunnitelmat

ydinvoimalaitosyksikön

rakentamisesta 

Asiantuntijat kehottavat Australiaa

harkitsemaan ydinvoimaa

LUE LISÄÄ >

MARJO MUSTONEN
ALOITTI TVO:N
YDINTURVALLISUUS-
OSASTON JOHDOSSA
Teollisuuden Voima Oyj:n hallitus on nimittänyt DI,

eMBA Marjo Mustosen, 45, TVO:n

Ydinturvallisuusosaston johtajaksi ja johtoryhmän

jäseneksi. Mustonen alo itti uudessa tehtävässään

vuoden 2014 alusta. Mustonen s iirtyi

Ydinturvallisuus-osaston johtoon

käyttöturvallisuusto imiston päällikön ja Olkiluoto 3:n

ydinturvallisuuspäällikön tehtävistä.

Mustonen to imii jatkossa myös yhtiön

turvallisuusryhmän puheenjohtajana ja jatkaa

Olkiluoto 3:n rakentamisesta vastaavana johtajana. 

Marjo Mustosella on erittäin kattava ja monipuolinen

kokemus ydinturvallisuudesta. Hän alo itti TVO:lla

vuonna 1993 reaktoriturvallisuusjaoksen

turvallisuusins inöörinä. Vuonna 2003 hän s iirtyi OL3-

projektin ydinturvallisuuskoordinaattoriks i ja s iitä

käyttövalmius- ja turvallisuusjaoksen päälliköksi.
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Käyttöturvallisuusto imiston päällikkönä Mustonen

alo itti vuonna 2008. Samana vuonna hänelle

s iirtyivät myös OL3-ydinturvallisuuspäällikön

tehtävät.

TVO LYHYESTI

TVO on suomalainen

ydinvoimayhtiö, joka on jo yli 30

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

Anna Lehtiranta 

johtaja, Yhteiskunta 

Puhelin: (02) 8381 5200 

TVO:n ja Olkiluodon ajankohtais ia

uutis ia oso itteessa www.tvo.fi.

Vo it tilata uutiset myös RSS-

syötteenä.

UUTISKIRJEEN TOIMITTAJA

Susan Pietilä 

verkko- ja markkinointiviestintä

-päällikkö

Puhelin: (02) 8381 5205 

Sähköposti: viestinta@tvo.fi
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