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Olkiluoto 3 - AEL Apparatebau GmbH Leisnig, valmistajan hyvliksyntii

Siiteilyturvakeskus liihettiiii oheisena piiiit<iksense 41G4122212017 AEL Apparatebau

GmbH Leisnig valmistajan hyviiksymrstii koskevasta hakemuksesta.

Toimistopiiiillikk<i

Ylitarkastaja
fr/ /%?
Mark Cederberg /

Liitteet Piiiitds 4 I G4l222l 2017 ja esittelyrnuistio Mark Cederberg 3 .5 .2017
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Valmistajan nimi:

ftiArOS ydinteknisten painelaitteiden
valmistaj an hyviiksymisestii

Numero 41G4122212017

Piiiviimiiiir2i 3.5.2017

AEL Apparatebau GmbH Leisnig
Dripelner Strape 9
D-04703 Leisnig
Saksa

Valmistuksesta vastaava
henkil6: Thomas Kaminsky

Sdteilyturvakeskus (STUK) hyviiksyy Teollisuuden Voima Oy:n hakemuksesta yllii
mainitun valmistajan Olkiluoto 3 ydinlaitoksen turvallisuusluokkiin 3 ja 4 kuuluvien
painesiiilioiden ja putkistojen valmistajaksi. Hyv?iksytty valmistusmenetelmii on pysy-

vien liitosten teko (hitsaus), liimpdkdsittely ja kylmiimuokkaus.

TiimA pdiitds on voimassa seuraavin ehdoin ja rajoituksin:

1. Paines?iilioiden ja putkistojen valmistuksessa tulee noudattaa ydinenergialakia ja
sen nojalla annettuj a sii6ddksiti j a miiiiriiyksid.

2. Valmistajan tulee noudattaa toimirurassaan ohjetta YVL 3.4 sekii muita STUKin an-

tamia ohjeita ja piiiitdksiii sek[ noudatettavaksi miiiiriittyjA tai miiiir&ittiiviii standar-

deja.

3. Painestiilicit ja putkistot tulee valmistaa teknisesti asianmukaisella tavalla noudatta-

en rakennesuunnitelmaa, jonka on hyvtiksynyt STUK tai STUKin hyviiksym?i tar-

kastuslaitos.

4. Valmistuksesta vastaavan henkildn tulee valvoa valmistusta ohjeen YVL 3.4 mu-
kaisesti.

STUK voi peruuttaa piiiitdksen joko osittain, tilapiilsesti tai kokonaan, jos ilmenee, ettii
valmistaja tai valmistuksesta vastaava henkild ei t6ytii tiissii piifltciksessii mainittuja eh-

toja.

TiimA pii2itds tulee voimaan heti ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintii2in

3.5.2022 saakka.
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Mekaaninen suunnittelu
Malmisalo Hannu

VIRANOMAISAINEISTON ETULEHTI

Aihe:
OL 3 - AEL APPARATEBAU GMBH LEISNIG,
VALMISTAJAII HYVIiKSYNTA

X Hyveksyttiiviiksi
E tiedot<si

Turvallisuusluokka: 3, 4

6.3.2017
TVO.STUK-16236
Rajoitettu

Kiisitteliiii Kiisittelyalue farkastaia farkastusalue

Hannu Malmisalo Mekaaninen suunnittelu lsmo Niemi Mekaaninen suunnittelu

Iani Ala-Aho Laadunvarmistus luha Poikolainen Ydinturvallisuus

)aavo Rautala Laadunhallinta

Kiisittelijii/pvm
Tarkastaja/pvm

Liitteet

l. 4ss032779

Huomautuksia:

Malmisalo, Hannu I 07.03.2017;Ala-Aho, Jani I 07.03.2017
Korvenranta, Hannu I 07 .03.2017;Poikolainen, Juha I 07 .03.20 l7;Niemi,
Ismo / 07.03.2017

F ,nt ?_n?_n, Approval Documents for the Manufacturer (YVL3.4) for: Oil
Cooler AEL Apparatebau GmbH Leisnig

Viranoma

,#"/ il / /c q/ Aa^ A,(. ,{. 2,o/7



Valitusosoitus

Sdteilyturvakeskuksen tdhdn pditrikseen saa hakea muutosta Helsingin hallinto-
oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtava 30 piiviin kuluessa p55triksen tie-
doksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantip5iviiii ei oteta lukuun. fos vali-
tusajan viimeinen piiivi on pyhipiiivii,lauantai, itseniisyyspdivd, vapunpiivii, jouluaatto
tai juhannusaatto, valitusaika j atkuu vielf, seuraavana arkipAiviind.

Saantitodistusmenettelyd kiytettiessi tiedoksisaantipiivd ilmenee ao. todistuksesta.
Tavallisena kirjeend toimitetun tiedoksiannon osalta vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon seitseminteni piivind kirjeen lihettimisestd, jollei muuta nAyteti. Viran-
omaisen katsotaan kuitenkin saaneen tiedon kirjeestd saapumispiiiviinS.

Valituskirielmflssd on ilmoitettava:

^",, i*l#iFiil#k.}r*t*nn muutosta ja mitd muutoksia siihen vaaditaan
tehtevaksi
perusteet joilla muutosta vaaditaan

*'-'i"Ii'::Ji'il,}jHi:fiu*l 
tai vartuuttamansa asiamiehen, taikka varituskir-

jelmdn muun laatijan nimi, ammatti ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voi-
daan toimittaa.

Valittajan, hiinen laillisen edustajansa tai hinen valtuuttamansa asiamiehen on allekir-
j oitettava valituskirj elmii.

varituskiriermdanon#i',**:rru"TT:i},:",'*?;iTff?'1:::jil'#ffiHii,, 

se,vitysva-
litusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirja! joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niiti jo aikaisem-
min ole toimitettu viranomaiselle
asiamiesti kdytett5essa valtakirja, sen mukaan kuin hallintolainkiyttcilain
(586/L996) 21 $:ssi siAdetidn.

Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjel-
mAn voi viedl valittaja itse tai hinen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuul-
laan l5hettii myris postitse, telekopiona, sdhkdpostina tai lAhetin viilitykselli. Valituskir-
jelmA on jdtett{vi niin ajoiss4 etti se ehtii perille valitusajan viimeisenii pdivinii ennen
aukioloajan pldttymistd. Hallinto-oikeudessa kirjaamon aukioloaika on kello 8.00-16.15.

Valittajalta peritflin hallinto-oikeudessa oikeudenkiiyntimaksu 90 euroa tuomioistuin-
ten ja eriiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittivistA maksuista annetun
lain (7 07 / 7993) nojalla.


