
Meddelande om att Teknologiska  
forskningscentralen VTT Ab:s ansökan  
om tillstånd för nedläggning av en  
forskningsreaktor är anhängig

Arbets- och näringsministeriet meddelar med stöd 
av 41 § i förvaltningslagen att Teknologiska forsk-
ningscentralen VTT Ab (nedan VTT) den 20 juni 2017 
till statsrådet har inlämnat en ansökan om tillstånd 
(TEM/1311/08.05.01/2017) som avses i 20 § i kärnener-
gilagen (990/1987)
1. att ta forskningsreaktorn FiR 1 ur drift på så sätt 

att mängden radioaktiva ämnen som finns kvar i 
anläggningsområdet följer de krav som ställts med 
stöd av kärnenergilagen,

2. att inneha, hantera och lagra kärnbränsle som 
använts i reaktorn samt annat kärnavfall som 
uppkommit i samband med driften och avvecklingen,

3. att inneha, använda, hantera och lagra annat 
kärnmaterial som redan finns i det materialbalan-
sområde som VTT förvaltar och som Strålsäkerhets- 
centralen, Euratom och IAEA övervakar.

VTT ber samtidigt att reaktorns nuvarande drifttill-
stånd, som gäller till utgången av 2023, ska förfalla.

En kopia av ansökan om tillstånd är framlagd till påse-
ende på följande platser perioden 29.8.2017–31.3.2018 
under tjänstetid:
• Esbo stads registratorskontor, Brogatan 11  

(köpcentret Entresse, 3 vån.), Esbo
• Grankulla stadshus, Grankullavägen 10, Grankulla
• Kyrkslätts kommunhus,  Ervastvägen 2, Kyrkslätt
• Kommunkansliet i Vichtis, Asemantie 30, Nummela
• Kommunkansliet i Nurmijärvi, Keskustie 2 b, 

Nurmijärvi
• Vanda stads registratorskontor, Stationsgatan 7, 

Vanda
• Helsingfors stadshus, Norra esplanaden 11–13, 

Helsingfors
• Kommunkansliet i Euraåminne, Kalliotie 5,  

Euraåminne
• Kommunkansliet i Eura, Sorkkistentie 10, Eura
• Kommunkansliet i Nakkila, Porintie 11, Nakkila
• Björneborgs stad, Servicestället Porina,  

Yrjönkatu 6 B, Björneborg
• Stadshuset i Raumo, Kanalinranta 3, Raumo
• Lovisa stad, Mannerheimgatan 4, Lovisa
• Kouvola stad, Torikatu 10, Kouvola
• Kommunkansliet i Lappträsk, Lappträskvägen 20 A, 

Lappträsk
• Kommunkansliet i Mörskom, Ämbetsvägen 5, 

Mörskom 
• Borgå stad, Stadshusgatan 9, Borgå 
• Kommunkansliet i Pyttis, Brobyvägen 175, Broby
Ytterligare upplysningar om projektet ges av VTT, tfn 
020 722 111, adress Bergsmansvägen 3, 02150 Esbo, 
webbadress www.vtt.fi.

Ytterligare upplysningar om behandlingen av ansökan 
lämnas vid arbets- och näringsministeriet av special-
sakkunnig Linda Kumpula, tfn +358 50 412 4425, e-post 
linda.kumpula@tem.fi och av överingenjör Jorma Aurela, 
tfn +358 50 592 2109, e-post jorma.aurela@tem.fi.

Ansökan om tillstånd finns dessutom till påseende på 
arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen 
www.tem.fi.

De personer och sammanslutningar som anser att 
beviljandet av tillstånd kan påverka deras livsmiljö, 
arbete eller övriga förhållanden kan skriftligen fram-
föra sina åsikter om och avge utlåtanden till arbets- 
och näringsministeriet.  Åsikterna och utlåtandena 
ska senast den 31 mars 2018 antingen lämnas in till 
arbets- och näringsministeriets registratorskontor 

Arbets- och näringsministeriets registratorskontor 
PB 32, 00023 STATSRÅDET 
Besöksadress:  
ANM/registratorskontoret Riddaregatan 2 B,  
00170 Helsingfors 
eller skickas till ministeriets officiella e-postadress 
kuuleminen@tem.fi.

De som avger ett utlåtande eller framför en åsikt 
ombeds att i sina utlåtanden eller åsikter hänvisa till 
diarienummer TEM/1311/08.05.01/2017 och lämna 
personernas eller sammanslutningarnas namn- och 
adressuppgifter.

Helsingfors den 29 augusti 2017

Arbets- och näringsministeriet


