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Lausunto Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin lupahakemuksesta

332/11.01.00/2017

Khall § 64
Työ- ja elinkeinoministeriö on 29.8.2017 pyytänyt lausuntoa tek no lo-
gian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin lupahakemuksesta
ja kirjeessä todetaan:
"Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (jäljempänä VTT) on jättänyt
20.6.2017 valtioneuvostolle hakemuksen, jolla se hakee ydin ener-
gia lain (990/1987) 20 §:ssä tarkoitettua lupaa:
1. Poistaa FiR 1 -tutkimusreaktori käytöstä siten, että laitosalueella
jäl jel lä olevien radioaktiivisten aineiden määrä on ydinenergialain no-
jal la asetettujen vaatimusten mukainen.
2. Pitää hallussa, käsitellä ja varastoida reaktorin käytettyä ydin polt-
to ai net ta sekä muita käytön ja purkamisen yhteydessä syntyneitä
ydin jät tei tä.
3. Pitää hallussa, käyttää, käsitellä ja varastoida VTT:n hal lin noi mal-
la materiaalitasealueella jo olevia muita ydinmateriaaleja, joita Sä tei-
ly tur va kes kus, Euratom ja IAEA valvovat.

VTT pyytää samalla reaktorin nykyisen, vuoden 2023 loppuun voi-
mas sa olevan käyttöluvan raukeamista. VTT:n purettava tut ki mus-
reak to ri sijaitsee Espoon Otaniemessä. Hakemus ei koske reaktorin
käy tön ja purkamisen yhteydessä syntyneiden ydinjätteiden lop pu si-
joi tus ta.

VTT esittää hakemuksessaan reaktorin käytetylle ydinpolttoaineelle
ja matala- ja keskiaktiiviselle ydinjätteelle vaihtoehtoisia vä li va ras-
toin ti paik ko ja. Vaihtoehtoisiksi paikoiksi VTT esittää Espoon Ota nie-
men lisäksi Eurajoen Olkiluodon ja Loviisan Hästholmenin  ydin voi-
ma lai tos alu eet. VTT esittää myös aloittaneensa neuvottelut ydin jä te-
huol los ta Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n
kans sa.

Ministeriö haluaa muistuttaa, että VTT:n ydinjätteiden mahdollinen
vä li va ras toin ti ja myöhemmin myös mahdollinen loppusijoitus Teol li-
suu den Voima Oyj:n tai Fortum Power and Heat Oy:n ydin voi ma lai-
tok sel la ei ole mahdollista voimayhtiöiden tällä hetkellä voimassa
ole vil la käyttöluvilla.

Mikäli voimayhtiö hakee valtioneuvostolta uutta käyttölupaa huo mioi-
den myös VTT:n ydinjätteet, ministeriö tulee pyytämään myös uu-
des ta hakemuksesta ydinvoimalaitoksen sijaintikunnan ja sen naa-
pu ri kun tien lausuntoa."
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Lausuntoa pyydetään viimeistään 31.3.2018 mennessä. Asiaan liit-
ty vä materiaali löytyy työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta
http://tem.fi/t-eknologian-tutkimuskeskus-vtt-oy-n-lupa-reaktorin-kayt
ostapoistoon

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan, ettei Eurajoen kun-
nal la ole tässä vaiheessa lausuttavaa asiaan.

Päätös:
Hyväksyttiin.
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