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Rikkomattoman aineenkoetuksen testauslaitoksen hyväksyntä
Testauslaitoksen nimi:

OMECO SrL
Via Monviso 56
20900 Monza
Italia

Tekninen vastuuhenkilö:

Marco Casaril

Säteilyturvakeskus (STUK) hyväksyy Fortum Power and Heat Oy Loviisan voimalaitoksen hakemuksesta yllä mainitun testauslaitoksen Loviisan ydinlaitosten mekaanisten
laitteiden ja rakenteiden rikkomatonta aineenkoetusta turvallisuusluokissa 1 - 3 ja luokassa EYT.
Hyväksytyt menetelmät ovat radiografinen kuvaus, ultraäänitarkastus, magneettijauhetarkastus, tunkeumanestetarkastus, vuototarkastus ja suora silmämääräinen tarkastus.
Testauslaitoksen ja testaajien on noudatettava toiminnassaan ohjetta YVL E.12 sekä
muita STUKin antamia tai hyväksymiä ohjeita ja päätöksiä sekä noudatettaviksi määrättyjä tai määrättäviä standardeja. Testauslaitoksen on lähetettävä vuosittain testaajaluettelo sekä selvitys akkreditointielimen määräaikaisarvioinnin toteutuksesta ja tuloksista
luvanhaltijan kautta tiedoksi STUKille.
STUK voi peruuttaa päätöksen joko osittain, tilapäisesti tai kokonaan, jos ilmenee, että
testauslaitos ja testaajat eivät täytä tässä päätöksessä mainittuja ehtoja.
Tämä päätös tulee voimaan välittömästi ja on voimassa 12.6.2024 asti.
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Valitusosoitus
Säteilyturvakeskuksen tähän päätökseen saa hakea muutosta Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto
tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Saantitodistusmenettelyä käytettäessä tiedoksisaantipäivä ilmenee ao. todistuksesta.
Tavallisena kirjeenä toimitetun tiedoksiannon osalta vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Viranomaisen katsotaan kuitenkin saaneen tiedon kirjeestä saapumispäivänä.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
Asia, vaatimukset ja niiden perusteet:
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Nimi-, osoite- ja yhteystiedot:
• valittajan nimi ja kotikunta
• hänen laillisen edustajansa tai valtuuttamansa asiamiehen, taikka valituskirjelmän
muun laatijan nimi, ammatti ja kotikunta
• postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa.
Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä:
•
•
•
•

päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus päätöksen tiedoksisaantipäivästä (saantitodistus), tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo aikaisemmin ole
toimitettu viranomaiselle
asiamiestä käytettäessä valtakirja, sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain
(586/1996) 21 §:ssä säädetään.

Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse, telekopiona, sähköpostina tai lähetin välityksellä. Valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen
aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa kirjaamon aukioloaika on kello 8.00-16.15.
Oikeudenkäyntimaksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).
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