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Lupahakemuksen rajaus: FiR 1 -tutkimusreaktorin kaytetyn
ydinpolttoaineen luovutus ulkomaille

Lupahakemus 20.6.2017 ja muut lupamenettelyyn liittyvat asiakirjat
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Ualjempana "VTT") jatti 20.6.2017 valtioneuvostolle osoitetun
hakemuksen, jolla VTT pyytaa vuoden 2038 loppuun voimassa olevaa, ydinenergialain 20 §:ssa
tarkoitettua lupaa:
Poistaa FiR 1 -tutkimusreaktori Ualjempana "Reaktori") kaytosta siten, etta laitosalueella jaljella olevien radioaktiivisten aineiden maara on ydinenergialain nojalla asetettujen vaatimusten mukainen;
Pitaa hallussa, kasitella ja varastoida Reaktorin kaytettya ydinpolttoainetta seka muita kayton
ja purkamisen yhteydessa syntyneita ydinjatteita;
Pitaa hallussa, kayttaa, kasitella ja varastoida VTT:n hallinnoimalla ja Sateilyturvakeskuksen,
Euratomin ja IAEA:n valvomalla materiaalitasealueella (WRRF) jo olevia muita ydinmateriaaleja.
VTT pyytaa samalla hakemuksella Reaktorin nykyisen, vuoden 2023 loppuun voimassa olevan kayttoluvan raukeamista. Hakemuksessa kuvataan hakija, hankkeen tausta, hakemuksen kohde ja perustelut, kaytostapoiston aikataulu, edellytykset luvan myontamiselle seka hakemukseen kuuluvat
ydinenergia-asetuksen mukaiset liitteet.
VTT jatti 4 .5.2018 ministeriolle vastineen hakemuksesta esitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.
VTT taydensi hakemusta 1.2.2019. Taydennyksessa ilmoitetut muutokset liittyivat Yhdysvaltain
energiaministerion (DOE) mahdollisuuksiin ottaa vastaan kaytettya ydinpolttoainetta, VTT:n ydinjatehuollon sopimusten tilanteeseen, hankkeen aikatauluun ja hallussa pidettavan ydinmateriaalin
maariin.
VTT jatti ministeriolle 23.4.2020 vastineen hakemuksen taydennyksesta esitettyihin lausuntoihin ja
mielipiteisiin . Vastineessa VTT antoi lisatietoja hankkeen rahoituksesta, ydinjatehuollon sopimuksista ja kaytetyn ydinpolttoaineen Yhdysvaltoihin palauttamisen tilanteesta seka tarkensi hankkeen
aikatauluarviota.
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Hakemuksen rajaus
VTT esittaa seuraavassa ne hakemuksen kasittelyn aikana tapahtuneet muutokset, joilla se katsoo
voivan olla merkitysta luvan myontamisen kannalta. Muutokset liittyvat kaytetyn ydinpolttoaineen
luovutukseen Yhdysvaltoihin, minka lisaksi VTT tarkentaa tietoja niista ydinmateriaaleista, jotka ovat
jaamassa VTT:n haltuun nykyisen kayttoluvan rauetessa ja uuden luvan astuessa voimaan.

Kaytetyn ydinpolttoaineen luovutus Yhdysvaltoihin
Alkuperaisen hakemuksen liitteessa 8 kuvataan tutkimusreaktorin kaytetyn ydinpolttoaineen ensisijaiseksi vaihtoehdoksi palautus Yhdysvaltoihin, Idaho National Laboratory-laitokselle (INL) . VTT toteaa hakemuksessaan, etta Reaktorin kayttamatonta ja vahan kaytettya ydinpolttoainetta voidaan
Yhdysvalloissa hyodyntaa saman tyyppisissa reaktoreissa.
Vuonna 2020 VTT aloitti Yhdysvaltain geologisen tutkimuskeskuksen (USGS) kanssa keskustelun
FiR 1:n kaytetyn ydinpolttoaineen toimittamisesta jatkokayttoon Denverissa, Coloradan osavaltiossa
sijaitsevalla GSTR-tutkimusreaktorilla. FiR 1:n kaytetyista polttoaine-elementeista suurimman osan
palama on suhteellisen matala, minka ansioista USGS voi niita edelleen hyodyntaen turvata GSTR:n
polttoainehuollon ainakin voimassa olevan kayttolupakauden loppuun (lokakuuhun 2036) asti.
USGS kayttaa reaktoria tieteellisiin tarkoituksiin, mm. geologisten ja eloperaisten naytteiden analyyseihin.
Tyo- ja elinkeinoministerio pyysi Yhdysvaltain viranomaisilta selvityksen kaytetyn ydinpolttoaineen
ydinjatehuollon jarjestamisesta sen jalkeen, kun USGS lakkaa kayttamasta Reaktorin polttoainetta.
USGS toimittaa kaytetyn polttoaineen INL:lle, jonka jalkeen DOE huolehtii polttoaineesta samalla
menettelylla kuin VTT:n hakemuksessa on esitetty. Taman jarjestelyn pohjaksi DOE ja Yhdysvaltain
sisaministerio (DOI), jonka hallinnonalaan USGS kuuluu, laajensivat keskinaisen sopimuksensa kaytetyn ydinpolttoaineen huolehtimisesta kattamaan myos Reaktorilta USGS:lle siirtyneen polttoaineen
kokonaisuudessaan.
VTT teki USGS:n kanssa sopimuksen polttoaineen luovutuksesta 30.11 .2020, lahetti kaytetyn polttoaineen USGS:lle joulukuussa 2020, ja USGS vastaanotti sen tammikuussa 2021. Luovutuksen
myota polttoaineeseen liittyvat vastuut ovat siirtyneet lopullisesti pois VTT:lta. Polttoaineen kuljetusta
valvoivat Sateilyturvakeskus (STUK) ja Yhdysvaltain alueella ydin- ja sateilyturvallisuusviranomainen (NRC) seka Yhdysvaltain kuljetusministerio (DOT) .

Hankkeen aikataulu ja sisalto
VTT jatkaa Reaktorin kaytostapoistoa Fortum Power and Heat Oy ("Fortum") kanssa tehdyn palvelusopimuksen puitteissa. Purkamisen aikataulu on olennaisesti VTT:n 23.4.2020 toimittaman vastineen mukainen . Purkamisen paavaihe ajoittuu vuosille 2022-23, ja Reaktori on poistettu kaytosta
arviolta vuoden 2023 loppuun mennessa.
Kaytetyn ydinpolttoaineen luovutuksesta johtuen VTT ja Fortum ovat lopettaneet polttoaineen valivarastoinnin valmistelun Loviisan voimalaitoksella.
Kaytetyn ydinpolttoaineen luovutuksella Yhdysvaltoihin ei ale muuta vaikutusta Reaktorin ydinjatehuollon toteuttamiseen.
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Haettavan luvan sisalto ja kesto
Alkuperaisessa hakemuksessa VTT pyytaa lupaa pitaa hallussa, kasitella ja varastoida Reaktorin
kaytettya ydinpolttoainetta seka muita kayton ja purkamisen yhteydessa syntyneita ydinjatteita. Talla
kirjeella VTT rajaa hakemustaan kaytetyn ydinpolttoaineen osalta. Yhdysvaltoihin luovutuksen tapahduttua VTT:lla ei ole enaa tarvetta pitaa hallussa, kasitellaja varastoida Reaktorin kaytettya ydinpolttoainetta.
VTT tasmentaa hakemuksen liitteen 3 selvitysta ydinmateriaalien maarasta. Ydinmateriaalivalvonnan alaisia Reaktorin osia on niin suuria maaria kuin Reaktorin toiminnassa on tarvittu. Kaikki kyseiset ydinmateriaalit ovat jo laitospaikalla ja niista tehdaan vuosittain ilmoitus Sateilyturvakeskukselle.
Alkuperaisessa hakemuksessa VTT pyytaa kaytosta poistamista varten valtioneuvostolta vuoden
2038 loppuun voimassa olevaa, ydinenergialain 20 §:ssa tarkoitettua lupaa. Ydinjatehuollon ratkaisujen varmistuttua kaytosta poistamiseen ei kuulu kauas 2030-luvulle ajoittuvia toimenpiteita. Taman
vuoksi VTT hakee alkuperaisesta hakemuksesta poiketen lupaa FiR 1-tutkimusreaktorin kaytosta
poistamista varten vuoden 2030 loppuun asti.

Lopuksi
FiR 1 -tutkimusreaktori on auttanut vivahteikkaan historiansa aikana mm. kuukivien tutkimuksessa,
kullan etsinnassa, syopahoidoissa ja ennen kaikkea toiminut keskeisena koulutus- ja tutkimustyon
laitoksena. Tassa yhteydessa VTT haluaa esittaa kiitoksensa siita tuesta, jota suomalainen atomivoimayhteiso on antanut Reaktorin kaytostapoiston toteuttamiseksi turvallisesti Otaniemen kampuksella ja ydinjatehuollon jarjestamiseksi. Tyo jatkuu, ja tutkimusreaktori toimii pilottina viela purkuvaiheessaankin valmistaen kaikkia suomalaisia toimijoita myohemmin tulevaisuudessa alkavaan tehoreaktorien kaytosta poistamiseen.
Espoossa 10. paivana helmikuuta 2021
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