
 Lausunto 1 (2) 
  

 11.01.00 4083/2017 

 Tekninen ja ympäristötoimi 29.3.2018            
 

ESPOON KAUPUNKI • PL 1 • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI 

ESBO STAD • PB 1 • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI 

 

   
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 
   
   
  
 
 
Lausuntopyyntönne TEM/1311/08.05.01/2017 
 
 
 
 
Lausunto Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin lupahakemukseen  
 

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Espoon kaupungin lausuntoa Teknologian 
tutkimuskeskus VTT OY:n tutkimusreaktorin lupahakemukseen (asia TEM 
/1311/05.05.01/2017) 
 
VTT Oy on jättänyt 20.6.2017 valtioneuvostolle hakemuksen, jolla se hakee 
ydinenergialain (990/1987) 20 §:ssä tarkoitettua lupaa: 
 

1. Poistaa FiR 1 -tutkimusreaktori käytöstä siten, että laitosalueella olevien 
radioaktiivisten aineiden määrä on ydinenergialain nojalla asetettujen 
vaatimusten mukainen; 
 

2. Pitää hallussa, käsitellä ja varastoida reaktorin käytettyä ydinpolttoainetta 
sekä muita käytön ja purkamisen yhteydessä syntyneitä ydinjätteitä; 

 
 

3. Pitää hallussa, käyttää, käsitellä ja varastoida VTT:n hallinnoimalla 
materiaalitasealueella jo olevia muita ydinmateriaaleja, jota 
Säteilyturvakeskus, Euratom ja IAEA valvovat. 
 

VTT pyytää samalla reaktorin nykyisen, vuoden 2023 loppuun voimassa olevan 
käyttöluvan rauettamista. VTT:n purettava tutkimusreaktori sijaitsee Espoon Otaniemessä. 
Hakemus ei koske reaktorin käytön ja purkamisen yhteydessä syntyneiden ydinjätteiden 
loppusijoitusta. 
 
VTT esittää hakemuksessaan reaktorin käytetylle ydinpolttoaineelle ja matala- ja 
keskiaktiiviselle ydinjätteelle vaihtoehtoisia välivarastointipaikkoja. Otaniemi on yksi 
vaihtoehtoinen välivarastointipaikka. 
 
Asemakaavoitus 
 
Tutkimusreaktori sijaitsee korttelissa 10001. Alue on voimassa olevassa kaavassa opetus- 
ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta. Alueelle on valmisteilla 
kaavanmuutos (Otakaari, kaava-alue 220505). Kaavanmuutoksessa korttelin itäreunaan 
sijoittuu asuntoja noin 1000:lle opiskelijalle.  
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Lupahakemuksessa Otaniemeen esitetty vaihtoehto välivarastointipaikaksi on sijoitettu 
Ydinturvallisuustalon kohdalle (Tekniikantie 9) maanalaisiin tiloihin. Alue on voimassa 
olevassa kaavassa opetus- ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta ja 
kaavassa on merkintä maanalaista tiloista. Länsimetron tunneli sijoittuu alueen 
pohjoispuolelle. Alueelle on valmisteilla kaavanmuutos (Kemisti, 220608), jossa 
Ydinturvallisuustalon kohdalla aluetta tutkitaan muutettavaksi asumiselle.  
 
Lausunto 
 
Espoon kaupungilla ei ole huomautettavaa Otaniemessä sijaitsevan FiR 1 – 
tutkimusreaktorin käytöstä poistamiseen ja käyttöluvan rauettamiseen. Esitettyihin 
lupahakemuksen toimenpiteisiin Espoon kaupunki toteaa yleisesti, että toimenpiteet eivät 
saa haitata alueen normaalia käyttöä ja turvallisuutta.  
 
Otaniemi on merkittävä tutkimuksen- ja yliopisto-opetuksen alue. Kampuksella asuu noin 
4100 asukasta ja alueella on noin 10 000 työpaikkaa. Länsimetron Otaniemen aseman 
ympäristö, Otaniemen keskus, tiivistyy uusien Aalto-yliopiston rakennusten myötä ja 
samalla on tullut muutoksia alueen katuverkkoon. Pikaraitiolinja Raide-Jokeri on 
suunnitteilla. Otaniemen maankäyttö kehittyy edelleen ja alue vahvistuu tulevaisuudessa 
nykyisten toimintojen ohella myös asuntoalueena. Maankäytön kehittämisen kannalta 
ydinjätteen välivarastointi ei ole luontevaa ja uusia maankäytön lupia tai asiaa edistävää 
kaavoitusta ei ole syytä ottaa harkintaan. 
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