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Valtioneuvostolle

LUPAHAKEMUS, FiR 1 -TUTKIMUSREAKTORIN KÄYTÖSTÄPOISTO
HAKIJA
Luvanhakija on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (jäljempänä ”VTT”), jonka kotipaikka Espoo. VTT
on Espoon Otaniemessä sijaitsevan TRIGA Mk II -tyyppisen FiR 1 -tutkimusreaktorin (jäljempänä ”Reaktori”) omistaja ja käyttäjä. Tarkemmat tiedot VTT:stä käyvät ilmi hakemuksen liitteistä 1, 9 ja 10 ja Reaktorin sijainnista liitteestä 2.

TAUSTA
Suomen valtio hankki Reaktorin vuonna 1960 Yhdysvalloista Teknillisen korkeakoulun koulutus- ja tutkimuskäyttöön. VTT on vuodesta 1971 hallinnoinut sitä. Reaktoria on käytetty vuodesta 1962 tutkimukseen, opetukseen, isotooppituotantoon ja muuhun palvelutoimintaan. Vuosina 1999–2012 Reaktoria käytettiin myös sädehoitoon. VTT sulki Reaktorin lopullisesti 30.6.2015.
Valtioneuvosto myönsi 8.12.2011 annetulla päätöksellä VTT:lle ydinenergialain (990/1987) 20 §:ssä tarkoitetun luvan käyttää Reaktoria sädehoitoon, tutkimukseen, opetukseen ja isotooppituotantoon vuoden
2023 loppuun (nykyinen, voimassa oleva lupa). VTT muutettiin osakeyhtiöksi 1.1.2015, jolloin nykyisen
luvan velvollisuudet siirtyivät Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle.
Nykyinen lupa koskee myös VTT:n hallinnoimalla ja Säteilyturvakeskuksen, Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) valvomalla materiaalitasealueella olevien ydinmateriaalien hallussapitoa, käyttöä, käsittelyä ja varastointia. Materiaalitasealueella tarkoitetaan
tässä yhteydessä reaktorirakennusta ja siihen liittyvää laboratoriorakennusta.
VTT päätti vuonna 2012 Reaktorin käytön lopettamisesta ja on vuonna 2014 toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) Reaktorin käytöstäpoistoa koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA)
mukaisen arviointiselostuksen. Tästä selostuksesta TEM on antanut 25.2.2015 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen lausunnon, johon hankkeen YVAmenettely on päättynyt. YVA-lausunnon huomioon ottaminen on esitetty liitteessä 12B. Toteutettu YVAmenettely kuvasi myös purkujätteen valvotun välivarastoinnin vaihtoehtoisilla sijaintipaikoilla. Reaktorin
lopullisen sulkemisen jälkeen vuonna 2015 VTT on aloittanut Reaktorin käytöstäpoiston valmistelun käyttäen oman henkilöstönsä lisäksi kokeneiden kotimaisten ja ulkomaisten ydinvoima-alalla toimivien asiantuntijayritysten palveluja.
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HAKEMUS
VTT pyytää tällä hakemuksella valtioneuvostolta vuoden 2038 loppuun voimassa olevaa, ydinenergialain
20 §:ssä tarkoitettua lupaa:


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



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



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

VTT pyytää samalla reaktorin nykyisen, vuoden 2023 loppuun voimassa olevan käyttöluvan raukeamista.

HAKEMUKSEN KOHDE
Hakemuksen kohteena on lupa Reaktorin käytöstäpoistoon ja Reaktoriin liittyvän ydinjätehuollon edellyttämiin toimenpiteisiin, lukuun ottamatta Reaktorin käytön ja purkamisen yhteydessä syntyneiden ydinjätteiden loppusijoitusta.
Ydinjätehuollon toteuttamiseksi VTT hakee lupaa välivarastoida ydinjätteitä VTT:n hallitsemassa tilassa
tai suomalaisen ydinvoimalaitoksen alueella seuraavasti:


Käytettyä Reaktorin ydinpolttoainetta enintään 22 kilogrammaa uraania;



Reaktorin käytöstä peräisin olevia matala- ja keskiaktiivisia ydinjätteitä enintään 10 kuutiometriä;



Reaktorin purkamisen seurauksena syntyneitä matala- ja keskiaktiivisia ydinjätteitä enintään 350
kuutiometriä.

Edelleen hakemuksen kohteena on lupa pitää hallussa, käsitellä ja varastoida VTT:n hallussa jo olevia
ydinmateriaaleja olemassa olevan luvan mukaisesti:


Käyttämätöntä Reaktorin ydinpolttoainetta enintään 6 kilogrammaa uraania;



Teknillisen korkeakoulun historiallisen koelaitteiston uraania enintään 1600 kilogrammaa, jonka luovutusta kokonaisuudessaan jatkokäyttöön ulkomaille VTT ja Aalto-yliopisto valmistelevat;



Materiaalitasealueella jo olevia muita ydinaineita yhteensä enintään 0,02 efektiivistä kilogrammaa ja
ydinmateriaaleista reaktoriluokan grafiittia enintään 4600 kilogrammaa sekä ydinmateriaalivalvonnan
alaisia Reaktorin osia.

VTT tulee erikseen hakemaan Säteilyturvakeskukselta ydinenergia-asetuksen 55 §:ssä tarkoitettua lupaa
käytetyn ydinpolttoaineen viennille Yhdysvaltoihin, ydinenergia-asetuksen 56 §:ssä tarkoitettuja kuljetuslupia sekä muita tarvittavia lupia.
Käyttölupajakson päättymisen jälkeiselle ajalle VTT tai se, jolle ydinjätteiden huolehtimisvelvollisuus on
mahdollisesti siirtynyt, hakee erikseen ydinenergialain mukaista lupaa ydinjätteen käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen, ottaen tällöin huomioon käytöstäpoiston yhteydessä toteutetut järjestelyt, ydinjätteen todetut ominaisuudet ja käytettävissä olevat ratkaisut loppusijoituksen toimeenpanemiseksi. VTT
ja kunkin tilan omistaja sopivat varastoinnin ehdoista erillisillä sopimuksilla. Varastointi suomalaisella
ydinvoimalaitoksella edellyttää erillistä ydinenergialain mukaista lupaa ja mahdollista YVA-menettelyä.
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HAKEMUKSEN PERUSTELUT
Tämän hakemuksen tarkoituksena on Reaktorin käytöstä poistaminen ydinenergialain mukaisesti. Nykylaissa käytöstä poistamisella tarkoitetaan lopullisesti suljetun ydinlaitoksen purkamista niin, ettei laitosalueella tarvita erityisiä toimenpiteitä puretusta ydinlaitoksesta peräisin olevien radioaktiivisten aineiden
vuoksi. Käytöstäpoisto koskee suljetun (alikriittiseksi saatetun) Reaktorin käytetyn ydinpolttoaineen poistamista, Reaktorin radioaktiivisten rakenteiden purkamista sekä muita ydinjätehuollon toimia.
Käytetyn ydinpolttoaineen jätehuollon järjestämiseen on kaksi vaihtoehtoa:


Käytetty ydinpolttoaine, joka on syntynyt Suomessa käytetyn tutkimusreaktorin käytön yhteydessä,
voidaan ydinenergialain 6 a §:n mukaan sijoittaa pysyväksi tarkoitetulla tavalla ulkomaille eli palauttaa alkuperämaahansa Yhdysvaltoihin. Reaktorin käytetty ydinpolttoaine kuuluu Yhdysvaltain energiaministeriön (DOE) maailmanlaajuiseen palautusohjelmaan, jonka puitteissa Yhdysvallat huolehtii
varastoinnista ja loppukäsittelystä. Reaktorin käyttämätöntä ja vähän käytettyä ydinpolttoainetta voidaan Yhdysvalloissa puolestaan hyödyntää samantyyppisissä reaktoreissa. Tähän perustuen VTT
on ensisijaisesti valmistellut käytetyn ydinpolttoaineen palauttamista, joka täyttää myös taloudellisuuden kannalta ydinenergia-asetuksen 7 b §:n ehdot. Nykyisen palautusohjelman mukaan Reaktorin käytetty polttoaine on palautettava Yhdysvaltoihin 12. toukokuuta 2019 mennessä. Yhdysvaltain
sisäisistä syistä johtuen DOE kuitenkin valmistelee Reaktorin osalta ohjelman määräajan pidentämistä ja on käynnistänyt pidentämistä koskevan ympäristölainsäädännön edellyttämän arvioinnin
sekä aloittanut VTT:n kanssa neuvottelut kuljetus- ja välivarastointijärjestelyistä.



Reaktorin käytetyn ydinpolttoaineen vaihtoehtoinen kotimainen jätehuolto voisi perustua vuonna
1990 solmittuun Teollisuuden Voima Oyj:n ja VTT:n väliseen sekä vuonna 1996 Posiva Oy:lle siirrettyyn periaatesopimukseen. Sopimus koskee tilannetta, jossa ei olisi mahdollista siirtää käytettyä
polttoainetta pysyvästi ulkomaille. Voimassaolevan periaatesopimuksen lähtökohtana on se, että
käytetty polttoaine siirrettäisiin soveltuvan välivarastoinnin jälkeen käytetyn polttoaineen kapselointija loppusijoituslaitokseen Olkiluotoon. Tämä vaihtoehto kuitenkin edellyttää selvitystyötä ja toteuttamisvaiheessa turvallisuusperustelua Reaktorin ydinpolttoaineen loppusijoitukselle syvälle kallioperään, molempien osapuolten hyväksymää yksityiskohtaista sopimusta ja luvitussuunnitelmaa.

Käytetty ydinpolttoaine on siirrettävä ennen rakenteiden purkamisen aloittamista pois sydämestä turvalliseen varastotilaan. Reaktorin käytön ja purkamisen seurauksena syntyneet matala- ja keskiaktiiviset
ydinjätteet varastoidaan, kunnes on käytettävissä kotimainen loppusijoitusratkaisu. Välivarastointia ja
VTT:n ydinjätehuollon järjestämistä kuvataan liitteessä 8.

KÄYTÖSTÄPOISTON AIKATAULU
Käytöstäpoisto koostuu seuraavista vaiheista hakijan arvion mukaisine toteutusaikoineen:


Meneillään oleva valmisteluvaihe: 2017–2019;



Käytetyn ydinpolttoaineen poisto Reaktorista palautettavaksi Yhdysvaltoihin ja tarvittaessa sitä ennen varastoitavaksi odottamaan palautuksen toteutumista tai loppusijoitusta Suomessa: 2019–2020;



Reaktorin rakenteiden purkaminen: 2019–2022;



Käytön ja purkamisen seurauksena syntyneiden ydinjätteiden siirto välivarastoitavaksi: 2020–2022;



Käytöstäpoiston päättäminen eli laitosalueen rakennuksissa jäljellä olevien radioaktiivisten aineiden
määrän toteaminen ydinenergialain nojalla asetettujen vaatimusten mukaiseksi: 2022–2023;



Ydinjätteen välivarastointi: 2020–2022 alkaen.
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VTT katsoo, että varastointivaiheen alkaessa luvan mukaisen toiminnan luonne ja kustannukset muuttuvat hyvin ennustettaviksi. Tällä perusteella VTT esittää, että välivarastointivaiheessa VTT:n ydinjätehuollon kokonaissuunnitelma edellytettäisiin toimitettavaksi esimerkiksi kuuden vuoden välein.

EDELLYTYKSET LUVAN MYÖNTÄMISELLE
VTT katsoo, että se täyttää ydinenergialain 20 §:ssä tarkoitetun luvan myöntämisen edellytykset.
Reaktorin käytöstäpoisto täyttää lain mukaiset turvallisuutta koskevat vaatimukset, ja työntekijöiden ja
väestön turvallisuus sekä ympäristönsuojelu on suunnitelmissa otettu asianmukaisesti huomioon. VTT:n
käytettävissä olevat menetelmät Reaktorin käytöstä poistamiseksi, muu ydinjätehuolto mukaan luettuna,
ovat riittävät ja asianmukaiset. VTT:llä on käytettävissään tarpeellinen asiantuntemus. Reaktorin henkilökunnan kelpoisuus sekä Reaktorin suunniteltu organisaatio sekä ulkopuolisen työn hankinta ovat asianmukaiset ja käytöstäpoistoon soveltuvat. Kun valtio sitoutuu vastaamaan aiheutuvista kustannuksista
täysimääräisesti, VTT:llä on taloudelliset edellytykset toteuttaa käytöstäpoisto turvallisesti ja Suomen
kansainvälisten sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Reaktori ja sen käytöstäpoiston suunnitelmat täyttävät
muutoinkin ydinenergialaissa säädetyt periaatteet.
VTT on täyttänyt ydinenergialain mukaisen huolehtimisvelvollisuutensa suunnittelemalla Reaktorin tuottamien ydinjätteiden huoltoa ja loppusijoitusta laitoksen elinkaaren eri vaiheissa. VTT on ydinenergialain
35 §:n mukaisesti täyttänyt varautumisvelvollisuutensa maksamalla vuosittain vahvistettujen rahastotavoitteiden mukaiset ydinjätehuoltomaksut valtion ydinjätehuoltorahastoon.

HAKEMUKSEN LIITTEET JA TÄYDENTÄVÄT AINEISTOT
Ydinenergialainsäädäntöön ei ole toistaiseksi sisällytetty yksityiskohtaisia vaatimuksia ydinlaitoksen käytöstäpoistoa koskevan hakemuksen edellyttämistä erityisselvityksistä. Liitteinä 1–11 esitettävät asiakirjat
vastaavat ydinenergia-asetuksen 34 §:ssä vaadittuja selvityksiä luvan myöntämiselle. Nämä liitteet on
päivitetty vastaamaan tilannetta, jossa Reaktorin käyttö on lopetettu ja on siirrytty käytöstäpoiston valmisteluun. Liitteinä 12, 12A ja 12B ovat Reaktorin käytöstäpoiston ympäristövaikutusten arviointiselostus
ja yhteysviranomaisen (TEM) lausunto sekä VTT:n yhteenveto sen huomioon ottamisesta. Liitteenä 13
on TEM:n lausunto 19.12.2014, jonka mukaisesti nykyisen käyttöluvan velvollisuudet on siirretty 1.1.2015
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle. Liitteenä 14 on valtioneuvoston samassa yhteydessä
18.12.2014 antama, ydinvastuulain 18 §:n mukaista vähäriskisen ydinlaitoksen haltijan vastuun enimmäismäärän alentamista koskeva päätös.
VTT toimittaa lisäksi Säteilyturvakeskukselle sen hyväksymän suunnitelman mukaisesti ydinenergia-asetuksen ja Säteilyturvakeskuksen määräysten sekä ydinturvallisuusohjeiden edellyttämät aineistot. VTT:n
tekemää valmistelua ohjaa ydinenergialain 7 a § (suhteellisuusperiaate): Turvallisuusvaatimukset ja toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi on mitoitettava ja kohdennettava oikeassa suhteessa ydinenergian käytön riskeihin Reaktorin pienen koon ja jätteiden suhteellisen vähäisen radioaktiivisuuden vuoksi.

LOPUKSI
FiR 1 -tutkimusreaktori Otaniemessä on toiminut lähes kahden sukupolven ajan keskeisenä ydinenergian
koulutus- ja tutkimustyön laitoksena. Suomen ensimmäinen ydinreaktorin käytöstäpoisto toteutetaan turvallisesti ja jätehuolto tarvittaessa yhteistyössä ydinenergiayhtiöiden kanssa. Tutkimusreaktorin purusta
saatavia oppeja on mahdollista siirtää ydinvoimalaitosten reaktorien käytöstäpoiston valmisteluun.
Espoossa 20. päivänä kesäkuuta 2017

Antti Vasara
Toimitusjohtaja
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LIITTEET

1

Selvitys hakijan oikeudellisesta asemasta
1A Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
(761/2014)
1B Jäljennös yhtiöjärjestyksestä
1C Kaupparekisteriote

2

Selvitys ydinlaitoksen sijaintipaikan ja sen lähiympäristön asutuksesta ja
muista toiminnoista sekä kaavoitusjärjestelyistä

3

Selvitys ydinlaitoksessa valmistettavien, tuotettavien, käsiteltävien, käytettävien tai varastoitavien ydinaineiden tai ydinjätteiden laadusta ja enimmäismäärästä

4

Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista ja ratkaisuista sekä
muista järjestelyistä, joilla turvallisuus on varmistettu

5

Selvitys noudatetuista turvallisuusperiaatteista sekä arvio periaatteiden
toteutumisesta

6

Selvitys toimenpiteistä ydinlaitoksen ympäristörasituksen rajoittamiseksi

7

Selvitys hakijan käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta ja ydinlaitoksen
käyttöorganisaatiosta

8

Selvitys hakijan suunnitelmista ja käytettävissä olevista menetelmistä ydinjätehuollon järjestämiseksi mukaan luettuna ydinlaitoksen purkaminen ja
ydinjätteiden loppusijoitus sekä selvitys ydinjätehuollon aikataulusta ja arvioiduista kustannuksista

9

Selvitys hakijan rahoitusasemasta, ydinlaitoksen rahoituksen hoitosuunnitelma sekä ydinlaitoksen tuotannollinen suunnitelma

10

Hakijan tilinpäätösasiakirjat vuosilta 2015 ja 2016

11

Selvitys siitä, miten edellisen käyttöluvan ehtoja on noudatettu

12

Käytöstäpoiston YVA-selostus
12A Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto 25.2.2015
12B VTT:n selvitys lausunnon huomioon ottamisesta

13

Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto 19.12.2014 FiR 1:n käyttöluvan
velvollisuuksien siirtämisestä 1.1.2015 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle

14

Valtioneuvoston päätös 18.12.2014 vähäriskisen ydinlaitoksen haltijan vastuun enimmäismäärän alentamisesta
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LUVANHALTIJAN OIKEUDELLINEN ASEMA
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, y-tunnus 2647375-4, on valtion kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Yhtiö on työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjauksessa. Yhtiön tarkoituksena on
edistää elinkeinoelämän kehitystä ja uudistumista sekä tukea yhteiskuntapoliittista suunnittelua ja toimeenpanoa. Toimiessaan riippumattomana ja puolueettomana tutkimuslaitoksena VTT kaupallistaa ja
hyödyntää laaja-alaisesti tutkimusta ja teknologiaa. Yhtiö toimii myös kansallisena metrologialaitoksena,
miltä osin toiminta on organisoitu kansainvälisten metrologia-alalla sovittujen toimintaperiaatteiden mukaisesti.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toiminnasta säädetään lailla, josta ilmenee yhtiön tarkoitus ja
asema, keskeiset tehtävät sekä toimintaperiaatteet (761/2014). Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n
tehtävä on lain 2 §:n mukaan riippumattomana ja puolueettomana tutkimuslaitoksena edistää tutkimuksen ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa.
Tehtävänsä toteuttamiseksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:


harjoittaa teknologian soveltavaa tutkimusta ja kehittämistä sekä näihin liittyvää ennakointitoimintaa (strateginen tutkimus);



tuottaa teknologiaan ja innovaatioihin perustuvia tutkimus- ja asiantuntijapalveluja (liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuva tutkimus); sekä



toimii kansallisena metrologialaitoksena tieteellisen metrologian osalta, ylläpitää ja kehittää kansallista metrologiajärjestelmää, mittanormaalijärjestelmää ja kalibrointipalvelua siten kuin siitä
erikseen säädetään sekä harjoittaa metrologian strategista ja liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuvaa tutkimusta.

Yhtiön tehtävistä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.
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SELVITYS YDINLAITOKSEN SIJAINTIPAIKAN JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN
ASUTUKSESTA JA MUISTA TOIMINNOISTA SEKÄ KAAVOITUSJÄRJESTELYISTÄ
YHDYSKUNTARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ
Tutkimusreaktori sijaitsee Espoon kaupungin Otaniemen kaupunginosan korttelin 1 tontilla n:o 9 olevassa
rakennuksessa, Laajalahteen lounaasta työntyvällä niemellä (Kuva 1). Reaktorin tilat ovat rakennuskokonaisuudesta erillisessä rakennuksen osassa. Reaktoriosa on kolmikerroksinen ja kokonaispinta-alaltaan noin 900 htm2:n suuruinen. Reaktorin rakennuskokonaisuus on valmistunut vuonna 1958 ja se on
viimeksi peruskorjattu 1990-luvun loppupuolella.
Tutkimusreaktorin lähiympäristö on Otaniemen kampusalueen ydintä. Aalto-yliopiston tilojen lisäksi kampusalueella sijaitsee muun muassa VTT:n tutkimustoiminnan tiloja, Otaniemen ostoskeskus, metroasema ja koulutuskeskus Dipoli sekä opiskelija-asuntoja.

Kuva 1. Tutkimusreaktori (punainen ympyrä) sijaitsee Espoossa Aalto-yliopiston Otaniemen kampusalueella. Tutkimushalli sijaitsee uuden Ydinturvallisuustalon läheisyydessä maanalaisissa tiloissa (sininen ympyrä). (Ilmakuva: Espoon kaupunki)

VTT
FiR 1 -reaktori
Otakaari 3, Espoo
PL 1000, 02044 VTT

Puh. 020 722 111
Faksi (09) 855 4015

etunimi.sukunimi@vtt.fi
www.vtt.fi
Y-tunnus 2647375-4

2 (5)

Rakennuksen ja tontin hallinta
Valtioneuvosto siirsi päätöksellään 7.4.1971 FiR 1 -tutkimusreaktorin Teknilliseltä korkeakoululta VTT:n
hallintaan.
Tontin ja rakennuksen omistus on siirtynyt 1.1.2010 Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:lle.
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 2.4.2009 yliopistokiinteistöyhtiöihin siirrettävän kiinteistövarallisuuden rajauksista Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:öön rajattiin siirrettäväksi myös Espoon Otaniemessä sijaitseva kiinteistö, jossa on VTT:n osalta mm. sen hallinnoima tutkimusreaktori.
Tällä hetkellä voimassa oleva VTT:n ja Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n välinen vuokrasopimus reaktorin
tiloista päättyy vuokranantajan tai vuokralaisen irtisanoessa 24 kk:n irtisanomisajalla. Vuokrasopimus jatkuu kuitenkin tarvittaessa irtisanomisajan täyttymisen jälkeenkin siihen saakka, kunnes kaikki lainsäädännön ja STUK:n asettamat toiminnan lopettamiseen liittyvät edellytykset ja velvoitteet on täytetty ja tilat
on viranomaisten toimesta ilmoitettu puhtaiksi vastaamaan haettavaa uutta käyttölupajaksoa.
Reaktorin purku- ja huoltojätteen välivarastointia on tarkasteltu vaihtoehtona sijoitettavaksi VTT:n hallinnassa olevan maanalaisen tutkimushallin yhteydessä olevaan erillistilaan Otaniemessä (Kuva 1). Tällä
hetkellä samoissa tiloissa sijaitsee VTT:n tutkimustiloja. Tutkimushallin välittömässä lähiympäristössä sijaitsee kampukseen kuuluvia yliopiston sekä VTT:n käytössä olevia rakennuksia sekä puistoaluetta. Lähellä sijaitsee myös muun muassa toimisto- ja asuinrakennuksia. VTT:n Ydinturvallisuustalo, jossa on
toimisto- ja tutkimustiloja, sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä osoitteessa Kivimiehentie 3. Sen tutkimuslaboratoriot otetaan käyttöön vuonna 2017.
Reaktorin lähiympäristössä ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia alueen käyttötarkoituksessa; alue
säilyy jatkossakin kampusalueena. Sen sijaan kampusalueella on parhaillaan rakenteilla ja suunnitellaan
myös uusia rakennuksia yliopistoa, tutkimuslaitoksia, asumista ja muita toimijoita varten. Laajemmin tarkasteltuna Otaniemen alueen maankäyttöön tulee lähivuosina vaikuttamaan kampusalueen täydennysrakentaminen.
Maakuntakaava
Alueella on voimassa Uudenmaan maakuntakaava (lainvoimainen 2007), Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava (2012) ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava (2016). Otaniemi sijoittuu alueelle, joka on kaavoissa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi sekä kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi – valtakunnallisesti merkittävä. Lisäksi osa kampusalueesta kuuluu merkintään tiivistettävä alue.
Kehä I on merkitty moottoriväyläksi, joka kulkee tunnelissa Otaniemen kohdalla ja myös metrotunneli on
merkitty maakuntakaavassa.
Yleiskaava
Otaniemen alueella on voimassa lainvoimainen (KV 7.4.2008, KHO päätös 29.1.2010) Espoon eteläosien
yleiskaava. Alue, jolla tutkimusreaktori sijaitsee, on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY)
ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Kohteen läheisyyteen on merkitty asuntoaluetta (A), luonnonsuojelualue (SL) ja Otaniemen rantavyöhykkeelle virkistysyhteyden sisältävä virkistysalue (VL). Metroa varten kaavaan on merkitty uusi maanalainen raide ja asema.
Tutkimushallin alue on Espoon eteläosien yleiskaavassa osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) kehitettävän alueen rasterilla. Asemakaavoituksella pyritään alueen toimivuuden (mm. palvelujen säilyminen) varmistamiseen lisärakentamisella sekä joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen. Alue on myös osoitettu kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Reaktorin ja tutkimushallin
väliin sijoittuu keskustatoimintojen ja lähipalvelujen alue kehitettävän alueen rasterilla.
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Asemakaava
Reaktorin alueella on voimassa asemakaava Otakaari ja Otaranta, kaava-alueiden 220502 ja 220503
muutos (1.3.1984). Kaava käsittää korttelialueen 10001 tontit 6, 7, 8 ja 9. Tutkimusreaktorirakennus lähialueineen sijoittuu opetus- ja tutkimustoimintaa palvelevalle korttelialueelle (YO-1). Reaktorirakennusta
ei ole erikseen osoitettu eikä sille ole erityisiä kaavamääräyksiä.
Reaktorirakennuksen lähialuetta koskisi toteutuessaan asemakaavan muutos (Otakaari, 220505), jonka
tavoitteena on sijoittaa Otakaaren varteen asuntorakentamista. Samassa yhteydessä tarkistetaan TF:n
(Teknologföreningen) tontilla asemakaavan muutostarve. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
ollut nähtävillä helmi–maaliskuussa 2016.
VTT:n maanalaisen tutkimushallin alue on voimassa olevassa asemakaavassa (Hagalundinpuisto II, kortteli 10016, 21.5.1982) osoitettu opetusta ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi
merkinnällä YO.
Alueella on käynnissä kaavamuutos (Kemisti, 220608). Kaavamuutoksella tavoitellaan sekoittunutta kaupunkirakennetta, jossa limittyvät kaupalliset ja muut palvelut sekä erilaiset yliopisto-, opiskelija- ja järjestötoiminnot sekä vapaarahoitteinen ja opiskelija-asuminen. Myös tutkimustoiminta jatkuu suunnittelualueella. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä loka–marraskuussa 2016. Suunnittelualueella käytiin kansainvälinen arkkitehtikutsukilpailu Mountain Man, joka ratkesi huhtikuussa 2017
(Kuva 2).

Kuva 2. Mountain Man -arkkitehtikilpailun voittanut ehdotus ”Nexus”.
Kemistin alueen eteläpuolelle, Tekniikantien eteläpuolelle, suunnitellaan uusien asuntojen ja toimitilojen
rakentamista, mikäli Kehä I siirretään tunneliin Otaniemen kohdalla.
Muut maankäytön suunnitelmat
Kampusalueen keskelle on rakenteilla Aalto-yliopiston uusi rakennus Väre ja sen yhteyteen metrokeskus
kaupallisine tiloineen. Rakennus valmistuu syksyksi 2018.
Muita aluetta koskevia maankäytön suunnitelmia sisältävät muun muassa seuraavat materiaalit:
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Otaniemen jatkosuunnittelun tavoitteet (kaupunkisuunnittelulautakunta 20.5.2015).



Otaniemen kokonaisuuteen liittyvät maankäytön ja liikennesuunnittelun tavoitteet, Otaniemen Kokokuva-raportti (kaupunkisuunnittelulautakunta 23.4.2014).



Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma (kaupunkisuunnittelulautakunta 22.1.2014)



Kaupunkisuunnittelulautakunnan teesit ja jatkotoimenpiteitä ohjaavat linjaukset Otaniemen ja Keilaniemen alueille (kaupunkisuunnittelulautakunta 25.9.2013).

MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ
Aalto-yliopiston Otaniemen kampusalue (Kuva 1) on Suomen vanhimmalle tekniikan ja arkkitehtuurin
yliopistolle rakennettu, aikansa laajin yhtenäinen korkeakoulu-, tutkimus- ja asuinalue. Alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Monet alueen keskeisistä rakennuksista ovat aikansa
nimekkäimpien arkkitehtien suunnittelemia. Reaktorirakennus ei mitoitukseltaan tai luonteeltaan merkittävästi poikkea kampusalueen muusta rakentamisesta. Reaktorirakennus ei valmisteilla olevan asemakaavan perusteella kuulu Otaniemen suojeltavaan rakennuskantaan.

LIIKENNE
Nykytilanne ja rakenteilla olevat hankkeet
Tutkimusreaktori sijaitsee Otaniemessä Kehä I:n (seututie 101) läheisyydessä, noin 1 kilometrin päässä.
Kehätie on yhteydessä pohjois–itäsuunnassa useisiin valtateihin ja se päättyy etelässä Länsiväylään
(kantatie 51).
Tutkimusreaktorin aluetta kiertää Otakaari. Otakaari johtaa Otaniementielle, josta on yhteys Kehä I:lle
Tekniikantien ja Vuorimiehentien tai Karhusaarentien kautta. Läpiajo Aalto-yliopiston uuden päärakennuksen kohdalla Otaniementieltä Maarintielle ja Datatielle on suljettu ja katu on tässä kohtaa muutettu
Korkeakouluaukioksi.
Korkeakouluaukiolla sijaitsee myös toinen sisäänkäynti Aalto-yliopiston metroasemalle. Metro otettaneen
käyttöön vuonna 2017 ja päivittäiseksi käyttäjämääräksi arvioidaan 12 000 matkustajaa. Metron käyttöönoton jälkeen Otaniemen kautta kulkee viisi bussilinjaa, joista yksi on runkobussilinja 550.
Otaniementien keskimääräinen liikennemäärä vuonna 2015 oli noin 6 100 ajoneuvoa vuorokaudessa,
joista raskaita ajoneuvoja oli noin 800 vuorokaudessa. Kehä I:n liikennemäärä Otaniemen kohdalla oli
noin 32 900 ajoneuvoa vuorokaudessa vuonna 2015. Raskaita ajoneuvoja tästä oli noin 2 100.
Suunnitellut liikennehankkeet
Otaniemen läpi kulkevan uuden pikaraitiotien, Raide-Jokerin, rakentaminen alkanee vuonna 2019.
Raide-Jokeri kulkee Keilaniemestä Itäkeskukseen Leppävaaran, Huopalahden ja Oulunkylän rautatieasemien kautta. Pikaraitiotie korvaa runkobussilinjan 550 ja se valmistuu 2020-luvun alkupuolella.
Kehä I siirretään tunneliin Keilaniemen kohdalla 2016–2019. Espoon kaupunki suunnittelee Kehä I:n siirtämistä tunneliin myös Otaniemen kohdalla. Tunnelihankkeiden yhteydessä rakennetaan myös eritasoliittymiä kehätielle.
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MUUT HANKKEET
Energiayhtiö ST1 rakentaa Otaniemeen kokeellista lämpölaitosta, joka suunnitelmien mukaan tuottaisi
geotermistä energiaa kahdella kallioperään poratulla reiällä. Toisistaan maan pinnalla noin 50–100 metrin
etäisyydellä sijaitsevien ja 6–8 kilometrin syvyyteen ulottuvien reikien välillä pyritään pumppaamaan riittävästi vettä merkittävän lämpötehon siirtämiseksi kalliosta kaukolämpöverkkoon. Otaniemen lämpölaitoksen alueella suoritettu luotausreiän kairaus kahden kilometrin syvyyteen on saatu päätökseen ja varsinainen poraus edennyt 4,5 kilometrin syvyyteen helmikuuhun 2017 mennessä, jolloin työ keskeytettiin
suurille syvyyksille paremmin soveltuvan tekniikan kehittämiseksi ja testaamiseksi. Yhtiö arvioi porauksen valmistuvan vuonna 2018.
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SELVITYS YDINLAITOKSESSA VALMISTETTAVIEN, TUOTETTAVIEN,
KÄSITELTÄVIEN, KÄYTETTÄVIEN TAI VARASTOITAVIEN YDINAINEIDEN
TAI YDINJÄTTEIDEN LAADUSTA JA ENIMMÄISMÄÄRÄSTÄ
YDINMATERIAALITASEALUE WRRF
FiR 1 -reaktori muodostaa osan materiaalitasealueesta WRRF, joka on Säteilyturvakeskuksen (STUK),
Euroopan unionin komission ja IAEA:n valvonta- ja tarkastusmenettelyn alainen siihen liittyvine kirjanpitoja raportointivelvoitteineen. Ydinmateriaalivalvontaan liittyvä toiminta on kuvattu ja ohjeistettu Säteilyturvakeskuksen hyväksymässä dokumentissa ”WRRF Ydinmateriaalivalvontakäsikirja”.
FiR 1:n voimassa olevassa käyttöluvassa on varauduttu toiminnan jatkamiseen ja laajentamiseen, minkä
vuoksi luvassa määritellyt ydinmateriaalien enimmäismäärät sisältävät varauksen kasvulle. Tässä hakemuksessa esitettävät määrät vastaavat käytännöllisellä tarkkuudella ydinmateriaalen todellisia määriä.

YDINJÄTTEEN LAATU JA MÄÄRÄ
TRIGA-ydinpolttoaine on matalarikasteisen (alle 20 % rikastusaste) uraanin ja zirkoniumhydridin homogeenista seosta. Reaktorilla olevan Triga-polttoaineen uraanin massa on ylöspäin pyöristettynä yhteensä 27,1 kg, efektiiviseltä massaltaan 1,1 kg. Tästä määrästä käytettyjä polttoainesauvoja on reaktorin
sydämessä, reaktoritankin seinätelineissä ja lattiakaivossa yhteensä 103 kpl (uraanin massa 21,4 kg).
Tämän perusteella VTT hakee käytetyn ydinpolttoaineen (ydinjätettä) enimmäismääräksi 22 kg uraania.
Reaktorin käytön aikana plutonium-239:ä on laskennallisesti muodostunut alle 40 g vastaten 0,04 efektiivistä kilogrammaa.
Reaktorin käytöstä syntyneen matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen (ns. laitosjätteen) määrä on alle
10 m3. Pääosa tästä on vähäaktiivista reaktoriveden puhdistukseen käytettyä ioninvaihtohartsia.
Kun reaktoria puretaan, ydinjätteitä syntyy sen rakenteista sekä reaktoriin liittyvistä järjestelmistä (säteilytyslaitteistot, reaktoriveden puhdistus jne). Reaktorin käytöstäpoistosta syntyvän matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen (ns. purkujätteen) kokonaisaktiivisuudeksi arvioidaan alle 5 TBq ja määräksi välivarastoitavaksi pakattuna 100 m3 (140 tonnia), josta pääosa on aktiivista betonia. Muita aktiivisia materiaaleja
ovat erityisesti alumiini, teräs, grafiitti ja BNCT-aseman Fluental-hidastinmateriaali. Suurin osa reaktorin
rakenteista arvioidaan voitavan vapauttaa valvonnasta ja käsitellä tavanomaisena rakennusjätteenä. Hakemuksessa varaudutaan kuitenkin siihen, että reaktorin kaikki rakenteet jouduttaisiin laskennallisista
arvioista poiketen käsittelemään ydinjätteenä, minkä vuoksi jätteen enimmäismääräksi esitetään välivarastoitavaksi pakattuna 350 m3 (700 tonnia).
Ydinjätehuoltosuunnitelman yksityiskohtaisempi yhteenveto on esitetty liitteessä 8.
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HALLUSSA PIDETTÄVÄN, KÄSITELTÄVÄN JA VARASTOITAVAN YDINMATERIAALIN
LAATU JA MÄÄRÄ
Käyttämätöntä TRIGA-polttoainetta on polttoainevarastossa 24 sauvaa (uraanin massa 5,7 kg). Tämän
perusteella VTT hakee käyttämättömän ydinpolttoaineen enimmäismääräksi 6 kg uraania.
Varastoitavana on tällä hetkellä (vuosi-inventaaripäivänä 19.5.2017) luonnonuraanisauvoja 1960-luvulla
tutkimuskäytössä olleesta ja 1970-luvun alussa käytöstä poistetusta alikriittisestä miilusta (n. 1500 kg)
sekä matalarikasteisia miilu-uraanisauvoja, joissa uraanin massa on n. 30,3 kg (vastaten yhteensä 0,44
efektiivistä kilogrammaa). Tämän perusteella VTT hakee näiden materiaalierien enimmäismääräksi yhteensä 1600 kg. VTT ja Aalto-yliopisto valmistelevat parhaillaan näiden materiaalien luovutusta kokonaisuudessaan jatkokäyttöön ulkomaille.
Tämän lisäksi tutkimuskäytössä tai tutkimuskäyttöön varastoituna on n. 93 kg luonnonuraaninäytteitä
vastaten 0,0093 efektiivistä kilogrammaa sekä 1,4 kg matalarikasteisia uraaninäytteitä vastaten 0,002
efektiivistä kilogrammaa, korkearikaisteisia uraaninäytteitä 0,01 kg vastaten 0,0009 efektiivistä kilogrammaa sekä toriumnäytteitä 0,02 kg. VTT arvioi näiden materiaalien jatkokäyttötarpeen tutkimuksessa ja
päättää sen perusteella joko niiden siirtämisestä jäljempänä kuvatulle ydinturvallisuustalon materiaalitasealueelle tai luovuttamisesta tunnustetulle laitokselle. Fissioituvia aineita sisältyy myös neutronivuon
mittauksiin käytettyihin fissiokammioihin. Näiden sisältämän uraanin enimmäismääräksi arvioidaan 7,3
g, vastaten 0,007 efektiivistä kilogrammaa. Tämän perusteella VTT hakee näiden materiaalien enimmäismääräksi yhteensä 0,02 efektiivistä kilogrammaa.
Reaktorikelpoinen grafiitti luetaan muuksi ydinmateriaaliksi. FiR 1:n sydämessä ja tuoreen polttoaineen
varastossa on myös erikoispuhdasta grafiittia sisältäviä sauvoja. Näiden sauvojen sisältämän grafiitin
määrä on 37,5 kg. Lisäksi varastoitavana on n. 4500 kg reaktorikelpoista grafiittia FiR 1:n käytöstä poistetusta termisestä patsaasta (WRRF:n valvonta-alueella). Tämän perusteella VTT hakee grafiitin enimmäismääräksi 4600 kg. Grafiitti käsitellään käytöstäpoistojätteenä liitteessä 8 kuvatuilla menetelmillä.
Muuta ydinmateriaalia ovat reaktorin neutronimittauskanavien ja säätösauvakoneistojen varaosat ja varakappaleet. VTT:n hallussa olevia, ydinmateriaaleiksi luettavia tietoaineistoja ei tässä yhteydessä eritellä, mutta osaa niistä käytetään edelleen käytöstäpoistohankkeen suunnittelussa ja luvituksessa.

HAKIJAN HALLUSSA OLEVIEN MUIDEN YDINAINEIDEN MÄÄRÄ JA LAATU
VTT:llä on WRRF-materiaalitasealueen lisäksi toinen materiaalitasealue WNSC. Alue käsittää laboratorioiminnot VTT:n ydinturvallisuustalossa (Kivimiehentie 3, Espoo). Ydinturvallisuustalossa tehdään ydinmateriaaleiksi luokiteltavilla aineilla (tuore polttoaine, toriumoksidi sekä mahdollisesti jotkin malmit) lähinnä ydinjätehuoltoon liittyvää kokeellista tutkimusta (mm. liukenemiskokeita erilaisissa simuloiduissa
pohjavesiolosuhteissa). Tätä kokeellista tutkimusta tehtiin aiemmin materiaalitasealueella WRRF (Otakaari 3), mutta aineita ollaan siirtämässä uusiin tiloihin ydinturvallisuustaloon. Ydinturvallisuustalon toimintaluvan mukaan ydinturvallisuustalossa saa olla enintään yksi efektiivinen kilogramma ydinaineita.
Tämän hetken arvio on, että edellä mainituista reaktorin materiaalitasealueella tällä hetkellä tutkimuskäytössä tai tutkimuskäyttöön varastoituina olevista ydinaineista siirtyy ydinturvallisuustaloon noin 2,1 kg
vastaten n. 0,003 efektiivistä kilogrammaa.
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PÄÄPIIRTEINEN SELVITYS TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA JA
RATKAISUISTA SEKÄ MUISTA JÄRJESTELYISTÄ, JOILLA TURVALLISUUS
ON VARMISTETTU
1. PÄÄTAVOITTEET
Haettava käyttölupa liittyy FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoistoon, joka arvioidaan saatavan päätökseen vuoteen 2022 mennessä. Reaktorista poistetaan käytetty polttoaine ja reaktorin radioaktiiviset osat
puretaan. Reaktorihalli ja siihen liittyvät rakenteet puhdistetaan ja vapautetaan valvonnasta niin, että niiden käytölle ei ole rajoituksia. Reaktorin käytetty polttoaine ja purkamisessa kertyvät radioaktiiviset jätteet
kuljetetaan pois ja niistä huolehditaan liitteessä 8 kuvatulla tavalla.
Käytöstäpoistohankkeen päävaiheita ovat valmistelutyöt, polttoaineen siirto pois, reaktorin radioaktiivisten osien purkaminen, purku- ja käyttöjätteiden välivarastointi ja säteilytilanteen loppukartoitus. Hankkeen arvioitu aikataulu esitetään kuvassa 1. Käytöstäpoiston toteutuminen suunnitellusti edellyttää, että
sopimukset ja käytännön järjestelyt käytetyn polttoaineen viennistä Yhdysvaltoihin tai välivarastoinnista
Suomessa ja radioaktiivisten purkamisjätteiden välivarastoinnista saadaan tehtyä ajallaan. Aikataulua
tarkennetaan viimeistään vuonna 2019.

Kuva 1. FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoiston ja ydinjätehuollon arvioitu aikataulu.
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2. KÄYTÖSTÄPOISTON TOTEUTUS
2.1 Valmisteluvaihe
FiR 1 -tutkimusreaktorin käyttö päättyi kesäkuussa 2015, jonka jälkeen reaktori on ollut pysyvässä sammutustilassa. Reaktorin lataus on vuoden 2015 lopussa muutettu pysyvästi alikriittiseksi poistamalla sydämestä useita polttoainesauvoja. Reaktoriin ja siihen liittyviin järjestelmiin ei ole tehty olennaisia turvallisuusteknisiä muutoksia. Polttoainesauvojen kunto on tarkastettu keväällä 2016. Lisäksi reaktorihallissa
on tehty aktiivisuus- ja kontaminaatiotason kartoituksia, missä yhteydessä on porattu näytteitä mm. reaktoria ympäröivästä betonisuojarakenteesta.
Nykyisen käyttöluvan puitteissa tehtäviä valmistelutöitä jatketaan. Aktiivisuus- ja kontaminaatiotasoja kartoitetaan edelleen ja reaktorihallista poistetaan kaikki tarpeettomat rakenteet, esineet ja materiaalit, jotka
saattaisivat kontaminoitua purkamisvaiheessa. Kaikkien laitosalueelta poisvietävien rakenteiden, esineiden ja materiaalien mahdollinen radioaktiivisuus mitataan tarkoin, jotta varmistetaan että ne voidaan vapauttaa valvonnasta.
Turvallisuuteen vaikuttavat muutostyöt aloitetaan vasta, kun Säteilyturvakeskus on hyväksynyt niitä koskevat turvallisuusasiakirjat. Reaktorihallin säteilysuojelullinen aluejako ja muut säteilysuojelujärjestelyt
muutetaan purkamisvaiheen vaatimuksia vastaaviksi, samoin kulunvalvonta- ja turvajärjestelyt. Siirto-,
ilmastointi-, viemäröinti- ja palosuojelujärjestelmiin tehdään purkutöiden edellyttämät muutokset. Henkilöstöä koulutetaan ja työohjeet valmistellaan purkamisvaihetta varten.
2.2 Käytetyn ydinpolttoaineen poisto ja kuljetus
FiR 1:n käytetyn ydinpolttoaineen ensisijainen huoltovaihtoehto on vienti suoraan Yhdysvaltoihin maan
energiaministeriön harjoittaman, yhdysvaltalaista alkuperää olevia tutkimusreaktoreita koskevan palautusohjelman mukaisesti. TRIGA-polttoaineen kuljetuksiin käytetään teräs-lyijy-teräsrakenteista kuivakuljetussäiliötä, joka viedään soveltuvaan satamaan maanteitse ja edelleen merikuljetuksena Yhdysvaltoihin
käyttäen erityisesti ydinaineiden kuljetuksiin luokiteltua alusta (INF-luokka 3).
Polttoainesauvat siirretään vaijerinostimella reaktorialtaassa veden alla olevaan säteilysuojattuun siirtokoriin, joka on kuljetussäiliön sisäosa. Yhteen siirtokoriin mahtuu enimmillään 24 polttoainesauvaa. Vahingoittuneet sauvat pakataan kaasutiiviisti ennen siirtoa ja kuljetusta.
VTT on tehnyt suunnitelmia myös sen varalle, että FiR 1:n käytetyn polttoaineen vienti suoraan Yhdysvaltoihin ei onnistu käytöstäpoistolle laaditun aikataulun puitteissa. Silloin voisi tulla kyseeseen välivarastointi suomalaisella ydinvoimalaitoksella ennen siirtoa Yhdysvaltoihin. Lisäksi sen varalta, että vienti ulkomaille estyisi kokonaan, on vuonna 1990 laadittu VTT:n ja TVO:n välille periaatesopimus, jonka lähtökohtana on, että käytetty polttoaine siirrettäisiin soveltuvan välivarastoinnin jälkeen käytetyn polttoaineen
loppusijoituslaitokseen Olkiluotoon. Sopimus on vuonna 1996 siirretty Posiva Oy:lle ja se edellyttää toteutumisvaiheessa teknisiä selvityksiä polttoaineen soveltuvuudesta Posiva Oy:n loppusijoituskonseptiin,
turvallisuusperustelua FiR 1:n ydinpolttoaineen loppusijoitukselle syvälle kallioperään, molempien osapuolten hyväksymän yksityiskohtaisen sopimuksen ja luvitussuunnitelman tekoa. Näillä vaihtoehtoisilla
suunnitelmilla, jotka kuvataan tarkemmin liitteessä 8, ei ole suurta vaikutusta käytetyn polttoaineen siirtoon reaktorisydämestä kuljetusastiaan.
Lisäksi VTT varautuu siihen, että käytetty polttoaine välivarastoidaan reaktorihalliin rakennettavassa tilassa, kunnes se voidaan viedä Yhdysvaltoihin tai loppusijoittaa Suomessa. Varastotila olisi sellainen,
ettei se estä reaktorin purkamista. VTT laatii tarvittaessa myöhemmin tekniset suunnitelmat tällaisesta
varastotilasta. VTT esittää, että tällainen varastointimahdollisuus sisällytetään haettavaan käyttölupaan
ja että varastotila voidaan rakentaa STUK:n hyväksymänä laitosmuutoksena. Jos kuvatun tyyppiseen
varastointiin päädytään, käytöstäpoistosuunnitelma ja -aikataulu tullaan päivittämään vastaavasti.
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2.3 Reaktorin radioaktiivisten laitteiden ja rakenteiden purkaminen
FiR 1 -tutkimusreaktorin purkusuunnitelma perustuu suurelta osin Babcock Noell GmbH:n laatimiin suunnitelmiin, jotka yhtiö on tehnyt VTT:n tilauksesta. Yhtiöllä on aiempaa kokemusta vastaavien TRIGAreaktoreiden purusta. Suunnittelun pohjana on käytetty muun muassa VTT:n yksityiskohtaisia laskennallisia arvioita reaktorin käytön aikana syntyneiden radioaktiivisten aineiden laaduista, määristä ja jakautumisesta eri rakenteisiin ja järjestelmiin.
Ennen reaktorin purkamisen aloittamista reaktorimateriaaleille tehdään esikarakterisointimittauksia Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n suositusten mukaisesti. Näytteitä tullaan ottamaan sekä aktivoituneista että inaktiivisista reaktorimateriaaleista, joiden aktiivisuustasot VTT on suunnittelun pohjaksi
määrittänyt laskennallisesti. Näytekampanjan suunnittelussa tullaan myös käyttämään hyväksi esimerkiksi Illinoisin ja Hannoverin TRIGA-reaktoreiden puruista saatuja oppeja. Aktivoituneista reaktorimateriaaleista tullaan määrittämään sekä nuklidivektori että nuklidikohtaiset aktiivisuuskonsentraatiot. Määritettävä nuklidivektori sisältää ns. helposti mitattavia radioisotooppeja, kuten esimerkiksi Co-60, Eu-152, ja
ns. vaikeasti mitattavia radioisotooppeja (esimerkiksi H-3, C-14, Cl-36, Fe-55, Ni-63). Helposti mitattavat
radioisotoopit voidaan määrittää ilman kemiallisia erotuksia gammamittauksilla, mutta vaikeasti mitattavat
radioisotoopit tulee erottaa muista nuklideista ja kiinteästä materiaalista ennen niiden määrittämiseen
käytettäviä nestetuikemittauksia. Mittaustuloksia tullaan käyttämään laskennallisten tulosten varmentamiseen, kuten esimerkiksi yleisesti käytössä olevan Co-60- ja Fe-55-nuklidien skaalauskertoimen verifioimiseen. Laskennallisesti inaktiivisista reaktorimateriaaleista tullaan myös ottamaan näytteitä, jotta valvonnasta vapautuvan purkumateriaalin määrä voidaan optimoida. Puretuille reaktorimateriaaleille tullaan
tekemään gammamittaukset tynnyrikohtaisesti, jolloin varmennettuja skaalauskertoimia käytetään nuklidivektorien ja nuklidikohtaisten aktiivisuuskonsentraatioiden määrityksissä. Lisäksi tynnyreistä voidaan
tarpeen tullen ottaa näytteitä sekä gamma- että nestetuikemittauksiin.
Ensimmäisessä vaiheessa puretaan reaktorisydämessä olevat ja sitä välittömästi ympäröivät rakenteet.
Reaktoritankin vettä käytetään säteilysuojana ja voimakkaasti aktivoituneita rakenteita käsitellään erikoistyökaluilla altaan reunalta. Aktivoituneita osia paloitellaan mahdollisimman vähän, kuitenkin niin, että jätteen määrän rajoittaminen ja pakkaaminen toteutuvat tehokkaasti. Käsiteltäessä voimakkaasti aktivoituneita osia tankin ulkopuolella säteilysuojaus varmistetaan tarvittaessa erityisesti TRIGA-komponenteille
suunniteltuja suojia käyttäen. Puretut komponentit sijoitetaan reaktorin ylätasolla säteilysuojallisiin erityissäiliöihin ja pakkaukset lasketaan nosturilla alatasolle väliaikaissäilytykseen. Sädehoitoaseman Fluentalhidastinaine irrotetaan ja pakataan.
Seuraavassa vaiheessa puretaan reaktorin jäähdytyspiiri, jossa on vähäisessä määrin sisäpuolista radioaktiivista kontaminaatiota. Ensin tankin vesi ja ionivaihtimen hartsi poistetaan ja laitteet poistetaan toiminnasta. Pumpuista, putkistoista ja lämmönvaihtimista voitaneen osa vapauttaa valvonnasta, muut paloitellaan ja pakataan suuriin teräslaatikoihin.
Betonista rakennetun biologisen suojan aktivoituneet alueet muodostavat vain suhteellisen pienen osan
koko betonirakenteesta ja niiden poistamisen on mahdollista ilman betonisuojan purkua kokonaisuudessaan. Menetelmäksi on valittu lähinnä reaktorisydäntä ja suihkuputkien ympärillä olevan aktivoituneen
betonin poisto vaijerisahaamalla riittävän suuret suorakulmaisen särmiön muotoiset kappaleet, jotka pilkotaan pienemmiksi lohkoiksi samalla kun ne vedetään ulos. Lohkot kääritään muoviin tai pakataan peltilaatikoihin pölyn leviämisen estämiseksi. Sahauksessa syntyvä pöly hallitaan käyttämällä märkäsahausta ja eristämällä työpiste telttaan, jossa on poistoilman suodatus. Jäljelle jäävä rakenne puretaan tavanomaisena purkuna sen jälkeen, kun koko rakennus on vapautettu valvonnasta.
Ennen purkamista ja sen aikana otetaan ja analysoidaan näytteitä eri materiaaleista, jotta saadaan tietoa
jätteiden aktiivisuussisällöstä. Jätepakkauskohtaiset aktiivisuudet määritetään näiden näytteenottojen,
aktivoitumislaskelmien ja suorien mittausten avulla. Samoja menetelmiä käytetään materiaalien valvonnasta vapautukseen.
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Purkamisessa syntyvän ydinjätteen määrät on esitetty liitteessä 3. Jätteet pakataan kuljetus- ja varastointivaatimusten mukaisesti. Kaikki jätepakkaukset voidaan tarvittaessa varastoida reaktorihalliin, mutta
niitä varaudutaan viemään muuhun välivarastoon purkamisvaiheen aikana tai sen jälkeen. Osa purkamisessa kertyvistä jätteistä voidaan vapauttaa valvonnasta ja poistaa reaktorihallista.
2.4 Loppukartoitus ja -puhdistus
Purkutöiden päätyttyä reaktorihallissa tehdään aktiivisuus- ja kontaminaatiotasojen kartoitus sen toteamiseksi, voidaanko rakennus vapauttaa valvonnasta. Tarkoituksena on vapauttaa reaktorihallin tilat valvonnasta yleisen menettelyn mukaisesti niin, ettei niiden jatkokäytölle aseteta rajoituksia. Jos vapautuskriteerit eivät täyty, tilojen puhdistusta ja aktivoituneiden materiaalien poistoa jatketaan.
Kun reaktorihallin tilat on hyväksytysti puhdistettu ja vapautettu valvonnasta ja kaikki ydinjätteet ja ydinaineet on siirretty pois FiR 1:n alueelta, VTT pyytää STUK:lta päätöstä siitä, että reaktorin osalta käytöstäpoisto on suoritettu loppuun.
2.5 FiR 1:n käytössä ja käytöstäpoistossa syntyneiden jätteiden välivarastointi ja loppusijoitus
Reaktorin käytössä ja käytöstäpoistossa syntyneiden jätteiden välivarastoinnin ja loppusijoituksen menetelmät on kuvattu liitteessä 8. Näiden jätteiden välivarastointi siihen asti, kunnes loppusijoitus voidaan
toteuttaa, järjestetään joko VTT:n hallitsemassa tilassa (reaktorihallissa tai muussa teknisesti soveltuvassa ja asianmukaisesti luvitetussa tilassa) tai suomalaisen ydinvoimalaitoksen alueella.
Välivarastoinnin turvallisuutta on arvioitu olettamalla välivarastoinnin tapahtuvan Olkiluodon ydinvoimalaitoksen keskiaktiivisen jätteen varastossa (KAJ-varasto). KAJ-varaston säteilysuojelulliset suunnitteluperusteet toteutuvat myös käytettäessä sitä FiR 1 -tutkimusreaktorin purku- ja käyttöjätteen välivarastointiin, joten varastointi voidaan toteuttaa turvallisesti ja vaatimusten mukaisesti. Jos välivarastoksi valitaan
VTT:n hallitsema tila, kyseiselle tilalle tehdään edellä mainitun kaltainen turvallisuuden arviointi ja sen
perusteella suunnitellaan mm. tarvittava lisäsäteilysuojaus.
VTT on teettänyt Fortum Power and Heat Oy:llä alustavan turvallisuustarkastelun FiR 1:n purkujätteiden
loppusijoituksesta keski- ja matala-aktiivisten voimalaitosjätteiden loppusijoitustilaan. Siinä on oletettu
purkujätteet loppusijoitettavan Olkiluodon VLJ-luolaan, mutta johtopäätökset ovat pääpiirteissään yleistettävissä myös Hästholmenin loppusijoituslaitokselle. Tarkastelun tuloksena on, että FiR 1:n purkujätteiden loppusijoitukselle Olkiluodon VLJ-luolaan ei ole pitkäaikaisturvallisuuteen liittyviä esteitä. FiR 1:n jätteet toisivat aiheutuviin säteilyannoksiin vain vähäisen lisän, joka on samaa suuruusluokkaa kuin FiR 1:n
jätteistä aiheutuva aktiivisuuslisä loppusijoitusajankohtana, alle puoli prosenttia.

3. NOUDATETTAVAT TURVALLISUUSPERIAATTEET
3.1 Ydinenergialain ja muun säännöstön soveltaminen
VTT on ydinlaitoksen luvanhaltija, joka vastaa FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoiston turvallisuudesta.
VTT on myös jätehuoltovelvollinen, joka vastaa käytetyn polttoaineen ja purkamisjätteiden asianmukaisesta huolehtimisesta siihen asti, kunnes vastuu jätteistä on siirretty toiselle osapuolelle tai valtiolle ydinenergialain mukaisesti.
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Käytöstäpoiston kohteena olevaan tutkimusreaktoriin sovelletaan


Ydinenergialaissa ja -asetuksessa sekä laissa ja asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksista annettuja määräyksiä ydinlaitoksesta, ydinjätehuollosta, ydinpolttoaineen ja muiden ydinmateriaalien
osalta ydinmateriaalivalvonnasta sekä purkamisessa kertyvien ydinaineiden, ydinjätteiden ja radioaktiivisten komponenttien kuljetuksista;



Yleisiä turvallisuusmääräyksiä STUK Y/1/2016, Y/2/2016 ja Y/3/2016;



STUK:n ohjetta YVL D.1 ydinmateriaalivalvonnan, ohjetta YVL D.2 kuljetusten sekä ohjeita YVL D.3
ja D.4 käytöstäpoiston, käytetyn ydinpolttoaineen ja purkujätteiden käsittelyn ja varastoinnin osalta.

3.2 Säteilyturvallisuusperiaatteet
FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoisto suunnitellaan ja toteutetaan niin, että työntekijöiden ja ympäristön
väestön säteilyturvallisuus täyttää ydinenergia-asetuksen 22 b §:ssä, STUK:n ohjeissa YVL C.1, YVL
C.2, YVL C.4 ja YVL D.4 asetetut vaatimukset.
Lähtökohtana on se, että purkamisesta ei aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan radioaktiivisten aiheiden päästöjä ympäristöön. Radioaktiivisten aineiden leviäminen estetään asianmukaisin työmenetelmin, tilapäisten työkohdesuojien sekä reaktorihallin ilmastointi- ja suodatusjärjestelmän avulla.
Työntekijöiden säteilyturvallisuus varmistetaan käyttämällä suojavarusteita, säteilysuojia ja tarpeen mukaan etäkäsittelymenetelmiä. Eri työtehtävät suunnitellaan niin, että oleskelu alueilla, joilla on kohonneita
säteilytasoja, jäävät lyhyiksi. Tavoitteena on rajoittaa purkutöistä aiheutuva työntekijöiden kollektiivinen
säteilyannos alle 10 mmanSv:iin.
Säteilytasot ja radioaktiivisuusinventaarit reaktorihallissa kartoitetaan ennen purkamisen aloittamista ja
purkamisen aikana niiden muuttuessa oleellisesti. Reaktorihalli on säteilyvalvonta-aluetta ja tarpeen mukaan se jaetaan eri alueisiin säteilytasojen ja mahdollisen kontaminaation mukaan. Reaktorihallin pihalle
perustetaan aidattu laitosalueen laajennus, jolla kulkujärjestelyt ja säteilyvalvonta toteutetaan tilanteen
kulloinkin edellyttämällä tavalla.
Säteilyturvallisuus varmistetaan henkilökohtaisilla dosimetreilla, työaluekohtaisilla säteilymittauksilla,
henkilömonitoroinnilla, päästömittauksilla ja ympäristön säteilyvalvonnalla.
3.3 Muut turvallisuusperiaatteet
FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoiston suunnittelussa on hyödynnetty muiden tutkimusreaktoreiden,
erityisesti TRIGA-reaktoreiden käytöstäpoistosta saatuja kokemuksia ja oppeja.
Käytöstäpoistossa noudatettavat toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi mitoitetaan ja kohdennetaan oikeassa suhteessa toiminnasta aiheutuviin riskeihin. Mahdollisuus radioaktiivisten aineiden merkittäviin päästöihin ympäristöön arvioidaan vähäiseksi ja paino on työntekijöiden säteilysuojelussa.
Käytetty polttoaine siirretään pois reaktorisydämestä ennen kuin laitoksen purkaminen aloitetaan. Polttoainesauvat siirretään reaktorisydämestä ja varastopaikoista edelleen esimerkiksi kuivasäiliöön. Käytetyn
polttoaineen alikriittisyys ja muu turvallisuus kaikissa olosuhteissa on varmistettu säiliön suunnittelulla.
Jälkilämmön poistamiseen ei tarvita erityisiä toimia ja järjestelmiä. Käsittelylaitteet suunnitellaan niin, että
polttoaineen eheys ei vaarannu siirto-operaatioiden aikana.
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Purkamistoimien suunnittelulla tunnistetaan, estetään ja rajoitetaan mahdolliset häiriö- ja onnettomuusriskit niin, ettei niistä aiheudu merkittävää säteilyvaaraa työntekijöille eikä radioaktiivisten aineiden päästöä ympäristöön. Järjestelmät ja laitteet suunnitellaan niin, ettei yksittäisvikaantumisesta voi aiheutua säteilyseuraamuksiltaan merkittävää onnettomuutta.
Reaktorihallissa ei ole suuria palokuormia ja niiden rajoittamiseen kiinnitetään huomiota käytöstäpoiston
aikana. Suuria määriä tulipalossa helposti vapautuvia radioaktiivisia aineita ei ole. Reaktorihalli on varustettu paloilmoitus-, sammutus- ja savunpoistojärjestelmillä.
Käytöstäpoiston eri vaiheita varten suunnitellaan tarvittavat työtilat, reititykset, tuennat, sähköasennukset
sekä työvälineiden, vaarallisten aineiden ja suojavälineiden käyttö niin, että työturvallisuus säilyy hyvänä.
Työmenetelmiä ja -järjestelyjä muutetaan tarvittaessa saatujen kokemusten perusteella.
Tutkimusreaktorista puretaan osat ja rakenteet, joiden aktiivisuuspitoisuudet voivat ylittää vapauttamisrajat. Puretut radioaktiiviset komponentit ja rakenteet lajitellaan materiaalien ja aktiivisuustasojen mukaan
ja pakataan astioihin niin, että varastoitaville ja loppusijoitettaville jätepakkauksille asetetut vaatimukset
täyttyvät. Tiedot jätepakkauksista dokumentoidaan kattavasti ja jäljitettävästi.
Turvallisuusvaatimusten toteutuminen osoitetaan deterministisellä turvallisuusanalyysillä ja sitä täydentävillä riskitarkasteluilla, jotka kattavat mahdollisiksi katsottavat työntekijöille tai väestölle säteilyaltistusta
aiheuttavat tilanteet.
Käytöstäpoiston toteutukseen valitaan pätevä henkilöstö, joka koulutetaan ja harjoitetaan työtehtäviinsä
tarpeen mukaan. Käytöstäpoistoa toteuttava organisaatio mukautetaan eri purkamisvaiheiden vaatimusten mukaiseksi. VTT vaatii urakoitsijoita ja alihankkijoita sitoutumaan reaktorin laatuvaatimuksiin, sääntöihin ja käytäntöihin.
STUK:lle toimitetaan käyttölupahakemuksen yhteydessä seuraavat ajan tasalle saatetut turvallisuusasiakirjat, jotka päivitetään tarpeen mukaan käytöstäpoistohankkeen edetessä:


Turvallisuusselosteen täydennys



Riskianalyysi



Luokitusasiakirja



Laadunhallintaohjelma



Turvallisuustekniset käyttöehdot korvaava selvitys



Määräaikaistarkastusten yhteenveto-ohjelma



Turvajärjestelysuunnitelma



Valmiussuunnitelma



Selvitys ydinmateriaalivalvonnan järjestämisestä



Johtosääntö



Selvitys ympäristön säteilyn perustilasta ja ympäristön säteilyvalvontaohjelma



Selvitys turvallisuusvaatimusten täyttymisestä



Ikääntymisen hallintaohjelma



Lopullinen käytöstäpoistosuunnitelma.
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SELVITYS NOUDATETUISTA TURVALLISUUSPERIAATTEISTA JA ARVIO
PERIAATTEIDEN TOTEUTUMISESTA
FiR 1 -tutkimusreaktori on sammutettu pysyvästi 30.6.2015. Vaikka reaktoria ei enää käytetä, pidetään
tutkimusreaktorilla yllä käyvien ydinlaitosten turvallisuusperiaatteiden mukaista turvallisuusvalvontaa.
Tutkimusreaktoreiden käyttöä kansainvälisesti ohjaavat turvallisuusperiaatteet on kirjattu yleistasolla
IAEA:n julkaisuun Code of Conduct on the Safety of Research Reactors (IAEA 2006) sekä yksityiskohtaisemmin IAEA:n julkaisuun Safety of Research Reactors, Specific Safety Requirements, IAEA Safety
Standards Series No. SSR-3 (2016).
FiR 1 -tutkimusreaktorin rakenteiden purku alkaa vasta, kun käytöstäpoistovaiheelle on myönnetty käyttölupa ja käytetty ydinpolttoaine on siirretty pois reaktorisydämestä. Tässäkin vaiheessa tutkimusreaktori
luokitellaan edelleen ydinlaitokseksi johtuen siinä olevien rakenteiden aktiivisuudesta (ydinjätteiden kokonaisaktiivisuus > 1 TBq). Käytöstäpoistoa kansainvälisesti ohjaavat turvallisuusperiaatteet on kirjattu
yleistasolla IAEA:n julkaisuun Decommissioning of Facilities, General Safety Requirements, IAEA Safety
Standards Series No. GSR Part 6 (2014) sekä yksityiskohtaisemmin IAEA:n julkaisuun Decommissioning
of Nuclear Power Plants and Research Reactors, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. WSG-2.1 (1999).
Ydinlaitosten johtamisjärjestelmää kansainvälisesti ohjaavat turvallisuusperiaatteet on kirjattu yleistasolla
IAEA:n julkaisuun Leadership and Management for Safety, General Safety Requirements, IAEA Safety
Standards Series No. GSR Part 2 (2016).
Kansallisesti toimintaa FiR 1 -tutkimusreaktorilla ohjaavat ydinenergialaki ja -asetus sekä soveltuvin osin
Säteilyturvakeskuksen määräykset ja YVL-ohjeet. Säteilyturvakeskus valvoo ja ohjaa FiR 1 -tutkimusreaktorin toimintaa.
Seuraavassa tarkastellaan turvallisuusperiaatteiden toteutumista FiR 1 -tutkimusreaktorin osalta.
Käyttöorganisaatio ja johtosuhteet on määritelty johtosäännössä. Johtosäännössä on myös huomioitu
kytkeytyminen käytöstäpoistohankkeeseen. Hyvään turvallisuuskulttuuriin ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.
Koulutus ja pätevöittäminen on määritelty FiR 1 -reaktorin käyttökäsikirjassa. Reaktorin käyttöhenkilöstö osallistuu vuosittaisiin koulutustilaisuuksiin. Säteilyturvakeskus hyväksyy reaktorin esimiehet ja ohjaajat riittävin pistein VTT:llä suoritetun kirjallisen kuulustelun pohjalta tehdystä hakemuksesta. Käytäntö
on osoittautunut riittäväksi. Kun jokin uusi järjestelmä on otettu käyttöön, käyttöhenkilökunnalle on järjestetty erityiskoulutus. Käyttöhenkilökunnalle on järjestetty lisäksi mm. turvallisuuskulttuuri-, alkusammutus-, ym. tarpeelliseksi katsottua koulutusta.
Reaktorin turvallisuusjärjestelmien ylläpito, mukaan lukien huolto ja määräaikaistarkastukset, sekä
turvallisuuskriittisten tehtävien toteutus suoritetaan kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja kaikista työvaiheista
tehdään ohjeiden mukaiset merkinnät päiväkirjaan tai pöytäkirjaan. Uusien turvallisuuskriittisten tehtävien
osalta tehdään riskitarkastelu eikä töitä aloiteta ennen turvallisuustehtävistä vastaavien hyväksyntää.

VTT
FiR 1 -reaktori
Otakaari 3, Espoo
PL 1000, 02044 VTT

Puh. 020 722 111
Faksi (09) 855 4015

etunimi.sukunimi@vtt.fi
www.vtt.fi
Y-tunnus 2647375-4
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Turvallisuuskriittisten tehtävien toteutukseen nimetään päivystysorganisaatio. Vuosittaiset yhteenvetotiedot raportoidaan Säteilyturvakeskukselle reaktorin vuositarkastuskertomuksessa. Käytäntö on vakiintunut ja toimii hyvin.
Laadunhallinta on kuvattu FiR 1 -reaktorin laadunvarmistusohjelmassa. Laadunhallintaa on kehitetty
osana VTT:n ISO9001-sertifioitua laatujärjestelmää.
Säteilysuojelun periaatteet ja tehtävät on kirjattu säteilysuojelukäsikirjaan. Säteilysuojelulliset tarpeet
on huomioitu kattavasti reaktorin käytöstäpoiston suunnittelussa.
Valmiusjärjestelyt on kuvattu FiR 1 -reaktorin valmiussuunnitelmassa. Suunnitelman mukaiset valmiusjärjestelyt ovat riittävät ja niiden toimivuutta on testattu yhdessä pelastusviranomaisten kanssa järjestetyissä harjoituksissa.
Turvajärjestelyt on kuvattu FiR 1 -reaktorin turvaohjesäännössä ja turvasuunnitelmassa, jotka ovat
STUK:n hyväksymiä (julkisuuslain 7 §:n mukaan salaisia). Turvajärjestelyihin kuuluvia teknisiä ja rakenteellisia parannuksia on tehty säännöllisesti. Turvajärjestelyjä kehitetään edelleen yhdessä Säteilyturvakeskuksen ja poliisiviranomaisten kanssa.
Ydinmateriaalivalvonta toteutetaan FiR 1:n ydinmateriaalien valvontakäsikirjan mukaisesti. Käsikirja sisältää ne kirjanpito- ja valvontatoimet, jotka ovat tarpeen luvanhaltijan ydinmateriaalien valvontavelvoitteen täyttämisessä. Valvontaan osallistuu sekä kansallisia (STUK) että kansainvälisiä viranomaisia (Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja EU:n komission alainen safeguards-direktoraatti Euratom).
Reaktorin teknisen ikääntymisen hallintaa varten on kehitetty ohjeistus ja toimintasuunnitelma. Ikääntymisen hallintaohjelmalla varmistetaan ydinlaitoksen turvallisuusjärjestelmien jatkuva hyvä kunto. Kun
käytetty polttoaine on kuljetettu pois laitosalueelta ja siirrytään reaktorien rakenteiden, järjestelmien ja
komponenttien purkuvaiheeseen, on teknisen ikääntymisen hallinnan merkitys vähäisempää, mutta tässäkin vaiheessa huolehditaan mm. nostolaitteiden määräaikaistarkastuksista.

FiR 1 -tutkimusreaktorin
käyttölupahakemus

Dno 356/0652/2017
LIITE 6

20.6.2017

1 (1)

SELVITYS TOIMENPITEISTÄ YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖRASITUKSEN
RAJOITTAMISEKSI
Ydinlaitoksen ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on havaita muutokset säteilytasossa ja todeta
luonnon ja mahdollisesti keinotekoisten radioaktiivisten aineiden esiintyminen ympäristössä. Ydinlaitoksen luvanhaltija vastaa laitoksen päästöjen ja ympäristön säteilyvalvonnasta. VTT:llä on tähän käytettävä
erityisasiantuntemus ja laboratorio-osaaminen. VTT raportoi vuosittain FiR 1 -tutkimusreaktorin radioaktiivisten aineiden päästömittausten ja ympäristön säteilymittausten tulokset. Päästöistä ei ole reaktorin
käytön aikana mittauksin havaittu laitoksesta peräisin olevia radioaktiivisia aineita. Ilman lyhytikäinen aktivointituote Ar-41 on ollut käytännössä ainoa päästönuklidi. Reaktorin ympäristön säteilytasot ja radioaktiivisten aineiden seurannan tulokset reaktorihallin ulkopuolella ovat kaikkialla alueen taustasäteilyn
luokkaa.
Tutkimusreaktorin purkamisen aikana ympäristön säteilyvalvontaa toteutetaan Säteilyturvakeskuksen hyväksymällä tavalla mm. aktiivisuusnäytemittauksin ilmasta, laskeumasta sekä lammen sekä meren vedestä. Säteilytarkkailuohjelma voi sisältää myös indikaattorien sekä ravintoketjujen näytteiden radioaktiivisuuden määrityksiä. Ympäristön säteilytarkkailuohjelmassa määritellään mittaukset sekä suoritustaajuus. Reaktorin purkuvaihetta edeltäen vuonna 2017 ympäristöön asennetaan suurtehoinen ilmanäytteen
kerääjä. Vastaavasti toteutetaan STUK:n edellyttämä muu ympäristön säteilyn perustilan selvitys.
Purkamistoimenpiteissä vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita voi vapautua reaktorirakennuksen ilmaan.
Menetelmät valitaan siten, etteivät aineet leviä laitoksen ulkopuolelle. Pölymuodossa olevien aktiivisten
aineiden leviämistä rajoitetaan ja tuuletusilman aktiivisuutta poistokanavassa valvotaan jatkuvalla mittauksella.
Radioaktiivisia aineita voisi onnettomuustilanteessa vapautua myös jo polttoainesauvojen käsittelyn aikana. Polttoaineen käsittelyssä ja laitoksen purkamisessa toteutetaan sellaiset suojausjärjestelyt, ettei
radioaktiivisia aineita pääse rakennuksen ulkopuolelle herkilläkään menetelmillä havaittavia määriä.
Tutkimusreaktorin purkamistoimenpiteet eivät edellytä jäähdytysveden ottamista tai päästämistä rakennuksen ulkopuolelle, joten niihin liittyviä vaikutuksia ei vesistöihin aiheudu.
Ennen tutkimusreaktorin purkamista polttoainealtaan vesi puhdistetaan suodattamalla, ja puhdistettu vesi
johdetaan keräilysäiliöihin. Herkin menetelmin tehtyjen radioaktiivisuusmittausten jälkeen puhdas vesi
voidaan STUK:n hyväksymällä tavalla johtaa keräilysäiliöistä läheiseen lampeen, joka on yhteydessä
mereen.
Tutkimusreaktorin käytöstäpoistossa ei siten synny radioaktiivista vesistöön johdettavaa vettä. Tämä varmistetaan ympäristön säteilyvalvonnan ohjelmassa.
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SELVITYS KÄYTETTÄVISSÄ OLEVASTA ASIANTUNTEMUKSESTA JA
YDINLAITOKSEN KÄYTTÖORGANISAATIOSTA
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA ASIANTUNTEMUS
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on ydintekniikan alalla Suomen johtava tutkimuslaitos ja sen asiantuntemus kattaa ydintekniikan ja -turvallisuuden kaikki tärkeimmät osa-alueet kuten reaktorifysiikan, reaktorimateriaalit, reaktori-instrumentoinnin ja -säädön, turvallisuusanalyysin, luotettavuustekniikan, säteilysuojelun ja ydinjätehuollon.
VTT noudattaa toiminnassaan ISO 9001:2008-sertifioitua laatujärjestelmää.
VTT on valtion kokonaan omistama, valtion erityistehtävää hoitava voittoa tavoittelematon osakeyhtiö,
joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjauksessa. VTT huolehtii siitä, että FiR 1 -reaktorin turvallisuuden ylläpitoon ja käytöstäpoistoon on saatavilla tarvittava asiantuntemus ja resurssit.
FiR 1 -reaktorin käyttöorganisaatio tukeutuu erityisesti VTT:n ydinturvallisuustutkimusalueeseen mutta
hyödyntää tarvittaessa koko VTT:n laajuista osaamista. Vuonna 2017 noin 200 henkilöä osallistuu ydinturvallisuustutkimuksen hankkeisiin. Uuden ydinturvallisuustalon laboratorioiden kehitystyö on kasvattanut osaamista, ja laboratoriot otetaan käyttöön vuonna 2017.
FiR 1 -reaktorin käytöstä on kokemusta vuodesta 1962. Tähänastiseen käyttöön on sisältynyt vaativia
hankkeita, kuten tehonkorotus vuonna 1967, instrumentoinnin uudistaminen vuonna 1982 sekä reaktorirakennuksen peruskunnostus vuonna 1997. Reaktorirakennuksen peruskunnostukseen sisältyi rakennuksen ilmastoinnin sekä reaktorin jäähdytyspiirin uusiminen.
Olemassa olevaa käyttölupaa valmisteltaessa sisäinen laatu- ja toimintajärjestelmä tarkistettiin.
Vuonna 2012 tehdyn, reaktorin käytön lopettamista koskevan päätöksen jälkeen on käytetty yli 10 henkilötyövuotta reaktorin käytöstäpoiston valmisteluun, Tällöin on myös luotu erinomainen yhteistyöverkosto suomalaiseen ja ulkomaiseen ydinteollisuuteen ja -tutkimukseen.

SELVITYS KÄYTTÖORGANISAATIOSTA
VTT-konserniin kuuluvat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja sen tytäryhtiöt VTT Expert Services Oy,
VTT International Oy, VTT Memsfab Oy ja VTT Ventures Oy. VTT-konsernin rakenne on esitetty kuvassa 1.
Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee hallituksen. VTT-konsernia johtavat emoyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja, joka johtaa juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan. Toimitusjohtajan nimittää hallitus.
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VTT:ssä päätökset tehdään linjaorganisaatiossa, jossa on esimieshierarkia (toimitusjohtaja – ylin johto –
johtajat – päälliköt). Asioiden valmistelua varten ja päätöksenteon tueksi on linjaorganisaation johtoryhmiä ja -tiimejä sekä matriisiorganisaation operatiivisia johtotiimejä.
VTT:n organisaatio perustuu tutkimuksen organisointiin liiketoiminta-alueittain sekä matriisina toimiviin
strategisen tutkimuksen ohjaamiseen sekä liiketoiminta-alueitten tukitoimintoihin. Toimitusjohtaja vahvistaa sisäisen organisaation. Organisaatio jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen. Ydinturvallisuustutkimusalue, johon FiR 1 -reaktorin toiminta hallinnollisesti sijoittuu, on osa Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät -liiketoiminta-aluetta.

Kuva 1. VTT-konsernin organisaatio 1.3.2017.
FiR 1 -tutkimusreaktorin käyttöorganisaatio on esitetty kuvissa 2 ja 3 huomioiden käytöstäpoiston vaiheistus ydinpolttoaineen osalta, eli erikseen tilanne ennen käytetyn polttoaineen siirtoa pois laitosalueelta
ja tämän jälkeen. Käyttöorganisaatio pitää sisällään ydinenergialain 7 i §:n ja 7 k §:n mukaiset turvallisuustehtävien miehitykset varahenkilöineen. Käyttöorganisaatioon kuuluvat myös käyttöpäällikkö, esimiehet ja ohjaajat, säteilysuojelupäällikkö varahenkilöineen ja laatuvastaava. Kuvien 2 ja 3 kaavioissa on
lisäksi huomioitu kytkeytyminen käytöstäpoistohankkeeseen, jonka puitteissa tehdään sekä purkuvaiheen valmisteluja, että purkuvaiheessa toteutetaan varsinainen purku ja sen valvonta. Alihankintojen
osalta VTT luvanhaltijana ja ydinenergialain 9 §:n ja VTT:n laatujärjestelmän mukaisesti vastaa siitä, että
myös alihankkijat täyttävät kaikki soveltuvat vaatimukset.
Turvallisuutta ja laadunhallintaa tukevat myös VTT:n konsernitoiminnot, mm. VTT:n yleinen laadunhallinta, työsuojelu sekä 24h/365 turvallisuusvalvomo (turvahenkilöineen ja paikallisvartijoineen).
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Säteilyturvakeskus valvoo organisaatiota, kelpoisuutta ja toimintaa. STUK hyväksyy vastuullisen johtajan, turva-, valmius- ja ydinmateriaalivalvonnasta huolehtivat henkilöt varahenkilöineen sekä reaktorin
esimiehet ja ohjaajat.

Kuva 2. FiR 1 -tutkimusreaktorin käyttöorganisaatio sammutetun reaktorin turvallisuustoimintojen ylläpitovaiheessa ja käytöstäpoiston valmisteluvaiheessa, ennen käytetyn polttoaineen siirtoa pois laitosalueelta.

Kuva 3. FiR 1 -tutkimusreaktorin käyttöorganisaatio ydinlaitoksen purkuvaiheessa, kun käytetty polttoaine
on siirretty pois laitosalueelta.
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SELVITYS HAKIJAN SUUNNITELMISTA JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA
MENETELMISTÄ YDINJÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI
PÄÄTAVOITTEET JA -VAIHTOEHDOT
Haettava käyttölupa liittyy FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoistoon, joka on tarkoitus saada päätökseen
vuoteen 2022 mennessä. Käytöstäpoiston ja ydinjätehuollon aikataulu esitetään liitteessä 4. Reaktorista
poistetaan käytetty ydinpolttoaine ja reaktorin radioaktiiviset osat puretaan. Reaktorihalli ja siihen liittyvät
rakenteet puhdistetaan ja vapautetaan valvonnasta niin, että niiden käytölle ei ole rajoituksia.
Tutkimusreaktorin käytetyn polttoaineen huollon ensisijainen tavoite on vienti Yhdysvaltoihin maan Energiaministeriön (Department of Energy, DOE) toteuttaman palautusohjelman mukaisesti. Palautuksen viivästyessä käytetty polttoaine varaudutaan viemään Olkiluodon tai Loviisan ydinvoimalaitokselle välivarastoitavaksi. Mikäli palautus Yhdysvaltoihin ei onnistuisi, VTT:n on tarkoitus neuvotella yksityiskohtainen
sopimus polttoaineen loppusijoittamisesta käytetyn polttoaineen loppusijoitustilaan vuonna 1990 tehdyn
periaatesopimuksen mukaisin periaattein edellyttäen, että kaikki osapuolet hyväksyvät sopimuksen.
Tutkimusreaktorin käytöstäpoistossa kertyvät radioaktiiviset purkujätteet pakataan, ja VTT on aloittanut
neuvottelut niiden välivarastoimiseksi Olkiluodon KAJ-varastoon tai Loviisan voimalaitoksen alueelle
osoitettuun tilaan. Vaihtoehtoisena ratkaisuna selvitetään välivarastointia tutkimusreaktorilla tai VTT:n
Otaniemessä sijaitsevan maanalaisen tutkimushallin yhteydessä. Loppusijoituksesta Olkiluodon VLJluolan tiloihin tai Hästholmenin loppusijoituslaitokseen neuvotellaan Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fortum
Power and Heat Oy:n kanssa.
VTT toteuttaa FiR 1 -projektin rinnalla säteilylain mukaisesti luvitetun radioaktiivisten rakennemateriaalien
tutkimuslaboratorion käytöstäpoiston. Sen tilat ovat olleet FiR 1 -reaktorirakennuksen lähellä, kiinteistön
Otakaari 3 alakerroksissa. Toiminnallisesti laboratoriolla ei ole ollut yhteyttä FiR 1 -reaktorin käyttöön,
vaan tutkitut materiaalit ovat olleet eri maiden suurilta ydinlaitoksilta. Laboratorion säteilyvalvonta-alueella on radioaktiivisia pintoja ja laitteita, jotka puhdistetaan, ja syntyvät kiinteät jätteet pakataan. Näillekin
jätevirroille pätee sama lähtökohta eli osittainen välivarastoinnin ja loppusijoituksen tarve. Suunnittelussa
ja toteutuksessa pyritään yhdistämään varastoinnin tilatarve.

KÄYTETYN POLTTOAINEEN HUOLTO
FiR 1 -tutkimusreaktorin käytetyn polttoaineen ominaisuudet ja määrät on kuvattu käyttölupahakemuksen
liitteessä 3. Polttoaineen siirto reaktorista kuljetusastiaan on kuvattu käyttölupahakemuksen liitteessä 4.
Reaktorin käytetty ydinpolttoaine kuuluu Yhdysvaltain energiaministeriön (DOE) maailmanlaajuiseen palautusohjelmaan, jonka puitteissa Yhdysvallat huolehtii varastoinnista ja loppukäsittelystä. Ohjelman tavoitteena on Yhdysvalloista maailmalle rauhanomaiseen käyttöön jaetun väkevöidyn uraanin kerääminen
takaisin alkuperämaahan ydinmateriaalien leviämisen estämiseksi. TRIGA-tyyppinen polttoaine varastoidaan Idaho National Laboratory -laitoksella (INL).
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Vähän käytettyä TRIGA-polttoainetta kierrätetään Yhdysvalloissa edelleen käytettäväksi saman tyyppisillä tutkimusreaktoreilla. Myös FiR 1:n käytetystä polttoaineesta osa soveltuu edelleen käytettäväksi, ja
Yhdysvaltoihin palauttamalla voitaisiin varmistaa tämän osan, mutta myös käyttämättömän polttoaineen
päätyminen hyötykäyttöön sen sijaan että ne loppusijoitettaisiin ydinjätteenä.
Yhdysvallat ilmoitti vuonna 2013 uudesta strategiasta käytetyn ydinpolttoaineen ja muun korkea-aktiivisen jätteen loppusijoittamiselle tavoitteena, että loppusijoituslaitos olisi käytössä vuonna 2048. Käytetty
polttoaine on kuitenkin poistettava INL:stä vuoteen 2035 mennessä Idahon osavaltion ja liittovaltion
vuonna 1995 solmiman sopimuksen (Idaho Settlement Agreement) mukaisesti. Ennen loppusijoituslaitoksen valmistumista tarvitaan uusia välivarastoja, jotta saadaan kapasiteettia lisääntyvälle ja siirtopakotteiden alla olevalle käytetylle ydinpolttoaineelle ja korkea-aktiiviselle ydinjätteelle.
Palautusohjelman nykyisten ehtojen mukaan FiR 1 -tutkimusreaktorin käytetty polttoaine voidaan palauttaa sillä ehdolla, että se on vastaanotettu Yhdysvaltoihin 12. toukokuuta 2019 mennessä. Käytetyn
TRIGA-polttoaineen palautukset INL:ään ovat toistaiseksi pysähdyksissä, koska Idahon osavaltio on tyytymätön alueella olevien historiallisten jätteiden käsittelyohjelman edistykseen eikä varmaa tietoa palautusohjelman jatkumisesta ole. Vaikka palautusohjelma päättyy vuonna 2019, on jo nyt joillekin maille
myönnetty poikkeuksia niin, että ne voivat palauttaa polttoainetta 2020-luvulla. Myös DOE:n TEM:lle joulukuussa 2016 toimittamassa kirjeessä todetaan palautuksen myöhentäminen mahdolliseksi. Tähän liittyen DOE on toukokuussa 2017 käynnistänyt pidentämistä koskevan Yhdysvaltain ympäristölainsäädännön edellyttämän arvioinnin. VTT neuvottelee DOE:n kanssa polttoaineen palautuksen yksityiskohdista
ja aikataulusta sekä kuljetus- ja välivarastointijärjestelyistä.
Kuljetusjärjestelyjen suunnittelussa voidaan hyödyntää aiemmista TRIGA-tutkimusreaktoreiden ydinpolttoaineen palautusten kuljetuksista saatuja kokemuksia. Kun FiR 1:n käytetty polttoaine on siirretty kuljetussäiliöön liitteessä 4 kuvatulla tavalla, säiliö viedään maanteitse sopivaan satamaan, josta se laivataan
Yhdysvaltoihin. Polttoaineen vienti Yhdysvaltoihin edellyttää ydinenergialain mukaista vientilupaa ja kuljetuslupaa. Vastuu kuljetuksesta pysyy VTT:llä niin kauan, kunnes polttoaine on saapunut Yhdysvaltoihin
ja vastuu on virallisesti siirretty vastaanottajalle.
TRIGA-polttoaineen palautuksen aikatauluepävarmuuden takia VTT on harkitsemassa myös FiR 1:n polttoaineen turvallista varastointia kotimaassa voidakseen aloittaa reaktorin purkamisen. Jos polttoaine viedään myöhemmin Yhdysvaltoihin, on alkuvarastointi reakorilla ja edelleen välivarastointi ns. kuivasäiliössä mahdollinen ratkaisu. Luvituksen kannalta on tutkittava siten välivarastointi ydinvoimalaitoksella.
Suomen ydinvoimalaitoksilla ei ole valmiita FiR 1:n käytetyn polttoaineen säiliövarastointiin suunniteltuja
ja luvitettuja tiloja, mutta VTT:n käsityksen mukaan soveltuva varastojärjestely yhteishankkeena ydinvoimayhtiön kanssa olisi teknisesti toteutettavissa ja luvitettavissa. Käytetty polttoaine kuljetettaisiin välivarastoon meri- tai maanteitse.
Mikäli FiR 1:n käytettyä polttoainetta ei palauteta Yhdysvaltoihin, on se loppusijoitettava Suomessa. Posivan ja VTT:n välillä on asiaa koskeva periaatesopimus vuodelta 1990 (siirretty TVO:lta Posivalle vuonna
1996). Posiva on rakentamassa Olkiluotoon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitosta, joka mahdollistaa Olkiluoto 1, 2 ja 3 ja Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen. Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen on suunniteltu suunniteltu saavuttavan loppusijoitusvalmiuden vuonna 2022. Myös tässä vaihtoehdossa on varauduttava polttoaineen
välivarastointiin.
FiR 1:n käytetyn polttoaineen loppusijoitus Olkiluotoon ei ole sisältynyt kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen periaatepäätökseen eikä Posivan vuonna 2015 saamaan rakentamislupaan. Siten tarvittaisiin Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitosta koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen laajentaminen kattamaan myös tutkimusreaktorin käytetyn polttoaineen kapselointi ja loppusijoitus Olkiluodossa. Posivan
turvallisuusarviosta poikkeavan polttoaineen materiaalien osalta tulee tehdyt tarkastelut täydentää nykyisten turvallisuusvaatimusten mukaisiksi, tehdä käytetyn polttoaineen varastointia ja kapselointia koskevat tekniset selvitykset sekä luvittaa toiminta nykyisen ydinenergialain mukaisesti. Myös täsmennetty
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sopimus Posivan kanssa tarvitaan. Lähtökohtana periaatesopimuksessa on se, että huolehtimisvelvollisuus jätteistä säilyy VTT:llä, kunnes suljettu loppusijoitustila siirtyy valtion vastuulle.
FiR 1:n käytetyn polttoaineen kokonaisaktiivisuus on loppusijoitusajankohtana alle prosentin yhden Olkiluoto 1 ja 2 -yksiköiden polttoainetta sisältävän loppusijoituskapselin aktiivisuudesta. FiR 1:n polttoaineen
väkevöintiaste ja materiaalikoostumus ovat kuitenkin erilaiset, minkä takia tarvitaan erityisiä turvallisuusselvityksiä. VTT:ssä tehdyt alustavat selvitykset osoittavat, että FiR 1:n polttoaineen poikkeavista ominaisuuksista ei aiheutuisi merkittäviä ongelmia loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden kannalta ja että
radioaktiivisten aineiden mahdollinen vapautuminen FiR 1 -kapselista jää vähäisemmäksi kuin tyypillisestä voimalaitoksen käytettyä ydinpolttoainetta sisältävästä kapselista.

PURKAMINEN JA PURKUJÄTTEIDEN HUOLTO
FiR 1 -tutkimusreaktorin purkaminen ja radioaktiivisten jätteiden pakkaaminen kuljetusta ja välivarastointia varten on kuvattu käyttölupahakemuksen liitteessä 4. Reaktorin purkamisesta kertyvien radioaktiivisten jätteiden, mukaan luettuna pienet määrät reaktorin käytön aikana kertyneitä radioaktiivisia jätteitä,
ominaisuudet ja määrät on kuvattu liitteessä 3.
Jätteistä suurin osa on matala-aktiivisia ja pieni osa keskiaktiivisia. Jätteet pakataan reaktorihallissa terästynnyreihin, teräslaatikoihin, kahteen erityispakkaukseen ja muovikääröihin kuljetusta varten. Jätepakkauksia tulee kaikkiaan noin 100 kpl. Jätepakkaukset kuljetetaan maanteitse välivarastoon, jossa ne pakataan suuremmiksi yksiköiksi esim. betonilaatikoihin.
VTT on selvittänyt eri välivarastovaihtoehtoja purkujätteille. Päävaihtoehtona tarkastelussa on Olkiluodon
voimalaitoksella oleva KAJ-varasto, joka ominaisuuksien puolesta soveltuu hyvin purkujätteiden varastointiin. Varastointiaikana VTT olisi jätehuoltovelvollinen purkujätteiden suhteen mutta TVO huolehtisi varastoinnin turvallisuudesta. Tarkemmin vastuut määritettäisiin TVO:n ja VTT:n välisessä sopimuksessa.
Toisena vaihtoehtona on kaavailtu Loviisan voimalaitosalueelle erikseen luvitettavaa varastotilaa, jonka
suunnittelusta ja käytöstä on tarkoitus neuvotella VTT:n ja Fortum Power and Heat Oy:n (FPH) välinen
aiesopimus. Tämäkin vaihtoehto edellyttäisi erityistä ydinenergialain mukaista luvitusta ja mahdollisesti
YVA-menettelyä. Tässäkin vaihtoehdossa VTT olisi jätehuoltovelvollinen purkamisjätteiden suhteen,
mutta FPH huolehtisi varastoinnin turvallisuudesta.
VTT on myös selvittänyt purkujätteiden varastointia VTT:n Otaniemessä Kemistintie 3:ssa sijaitsevan
maanalaisen tutkimuslaboratorion yhteydessä. On mahdollista varastoida purkujätteitä myös nykyisellä
laitosalueella reaktorirakennuksessa, jos muita välivarastointiratkaisuja ei pystyttäisi toteuttamaan. Välivarastointi pidempään nykyisellä laitosalueella viivästäisi kuitenkin rakennuksen vapauttamista valvonnasta.
FiR 1:n purkujätteet voitaisiin VTT:n käsityksen mukaan loppusijoittaa Olkiluotoon, joko nykyisiin keskija matala-aktiivisten jätteiden loppusijoituslaitoksen (VLJ-luolan) siiloihin tai myöhemmin rakennettaviin
loppusijoitustiloihin, tai Loviisan Hästholmenin keski- ja matala-aktiivisen jätteen loppusijoituslaitokseen.
Loppusijoitus edellyttäisi molemmissa tapauksissa laitoksen käyttöluvan muutosta. Huolehtimisvelvollisuus jätteistä säilyisi VTT:llä loppusijoitustilojen sulkemiseen asti. VTT:n ja FPH:n välillä on valmisteltu
aiesopimusta myös tämän Loviisan vaihtoehdon mahdollisuuden tarkastelemisesta.

KUSTANNUKSET
Työ- ja elinkeinoministeriön 16.12.2016 vahvistama VTT:n ydinjätehuollon vastuumäärä FiR 1:n käytöstäpoiston kustannusten kattamiseksi on 11,934 milj. euroa (vastaa vuoden 2016 lopun tilannetta).
VTT on ydinenergialain 35 §:n mukaisesti täyttänyt varautumisvelvollisuutensa maksamalla vuosittain
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vahvistettua rahastotavoitetta vastaavat ydinjätehuoltomaksut valtion ydinjätehuoltorahastoon. VTT päivittää vastuumääräarvionsa kesäkuussa 2017.
Merkittävät kustannustekijät FiR 1:n ydinjätehuollon kustannusten mahdollisen tulevan nousun taustalla
ovat VTT:stä riippumattomia, kuten viive käytetyn ydinpolttoaineen palauttamisessa alkuperämaahan
johtuen Yhdysvaltojen sisäisistä tekijöistä, sekä purkujätteen välivarastointivaiheen ja loppusijoituksen
epävarmuustekijät. Erityisesti purkujätteen välivarastoinnin ja loppusijoituksen toteutuksessa VTT joutuu
tukeutumaan kotimaisiin ydinvoimayhtiöihin. Myös purkutyön hankinta on kokonaisuus, jonka kaikkia kustannustekijöitä ei ole vielä tunnistettavissa.
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SELVITYS LUVANHALTIJAN RAHOITUSASEMASTA, YDINLAITOKSEN
RAHOITUKSEN HOITOSUUNNITELMA SEKÄ YDINLAITOKSEN
TUOTANNOLLINEN SUUNNITELMA
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY:N RAHOITUSASEMASTA
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (VTT) on valtion kokonaan omistama valtion erityistehtävää hoitava
voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan, ja ministeriö
vastaa yhtiön omistajaohjauksesta. Yhtiön tehtävänä on riippumattomana ja puolueettomana tutkimuslaitoksena edistää tutkimuksen ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa.
Ministeriö myöntää yhtiön toimintaan rahoitusta muuhun kuin liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuvaan
tutkimukseen valtion talousarvioon otettavan määrärahan rajoissa. Lisäksi yhtiölle korvataan muuhun toimintaan kuin arvonlisäverolain (1501/1993) 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun liiketoiminnan
muodossa harjoitettuun liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien
arvonlisäverojen osuus yhtiölle aiheutuneista kustannuksista.
VTT:n kokonaistuotot muodostuvat liikevaihdosta ja valtionavustuksesta. Valtionavustuksen osuus kokonaisvolyymistä on toiminnan ensimmäisinä vuosina ollut hieman yli 30%, ja kilpaillun rahoituksen osuus
hieman alle 70%. Vuonna 2016 liikevaihdosta julkisen sektorin tuottoja oli 62 % ja yksityisen sektorin
tuottoja 38 %. Liikevaihdosta 64 % kertyi kotimaasta ja 36 % ulkomailta. Liiketaloudellisen (katteellisen)
toiminnan osuus kokonaisvolyymistä oli 29 %.

FIR 1 -TUTKIMUSREAKTORIN KÄYTÖSTÄPOISTON RAHOITUS VTT OY:SSÄ
VTT käynnisti tutkimusreaktorin käytöstäpoiston vuonna 2015 ja tavoitteena on, että reaktori purettaisiin
vuosina 2019–2022. VTT on jätehuoltovelvollisena suorittanut vuosittain vahvistettavaan rahastotavoitteeseen perustuvat ydinjätehuoltomaksun Valtion ydinjätehuoltorahastolle (VYR). Rahasto-osuuden on
tarkoitus kattaa tulevien vuosien jäljellä olevat ydinjätehuoltokustannukset, mutta toistaiseksi VTT ei ole
saanut palautuksia rahastosta rahastotavoitteen kasvun vuoksi. VTT:lle on toistaiseksi kertynyt käytöstäpoiston kustannuksia valmistelutyöstä vuosilta 2015 ja 2016 yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 valmistelutöiden kustannusarvio on 1,7 miljoonaa euroa. VTT on maksanut vuoden 2017 ydinjätehuoltomaksuna VYR:lle 1,093 miljoonaa euroa. Valtio on lisämäärärahalla kattanut VTT:lle ydinjätehuoltomaksut, jotka VTT on maksanut VYR:lle vuosina 2015 ja 2016.

TUTKIMUSREAKTORILLA HARJOITETTAVAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS
Tutkimusoiminta on päättynyt. Sammutetun reaktorin turvallisuuden ylläpitoa jatketaan, kunnes käytöstäpoiston purkutoiminta alkaa.
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SELVITYS SIITÄ, MITEN EDELLISEN KÄYTTÖLUVAN EHTOJA ON
NOUDATETTU
Selvityksessä tarkastellaan valtioneuvoston 8.12.2011 myöntämään FiR 1 -tutkimusreaktrorin käyttölupaan sisältyvien ehtojen toteutumista.

LUPAEHDOT

1.

Luvanhaltijan tulee toteuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä ydinenergialain 7 e §:n tarkoittama turvallisuusarvio.

2.

Tällä päätöksellä myönnetyn luvan nojalla luvanhaltija saa pitää hallussaan, tuottaa, käsitellä,
käyttää ja varastoida ydinjätteitä ja ydinaineita sekä muita ydinmateriaaleja materiaalitasealueella seuraavasti:
2.1

tuoretta ja käytettyä FiR 1 -reaktorin ydinpolttoainetta yhteensä enintään 37 kilogrammaa
uraania,

2.2

materiaalitasealueella jo olevia muita ydinaineita yhteensä enintään 0,8 efektiivistä kilogrammaa ja ydinmateriaaleista reaktoriluokan grafiittia enintään 15 000 kilogrammaa
sekä reaktorin käytössä tarvittavia varaosia reaktorin käyttöä varten,

2.3

FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstä peräisin olevia vähä- ja keskiaktiivisia ydinjätteitä yhteensä enintään 10 kuutiometriä.

3.

Reaktorin nimellinen lämpöteho on normaalikäytössä 250 kW. Luvanhaltijalla on oltava STUKin
lupa muuttaakseen reaktorisydämen latausta ja tehostaakseen siten sädehoidon neutronivuota
tarkoituksena parantaa hoidon laatua.

4.

Materiaalitasealueella jo olevan, tutkimusreaktoria edeltäneen koelaitteiston uraanin huolto tulee
sisällyttää ydinenergia-asetuksen 74 §:n tarkoittamaan tutkimusreaktoria koskevaan kokonaissuunnitelmaan viimeistään vuonna 2013.

5.

Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen vaihtoehdoista tulee toimittaa selvitys TEM:lle vuoden
2014 loppuun mennessä.
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Kuluneesta lupakaudesta voidaan todeta seuraavaa:
Lupaehdot, kohta 1:
Luvanhaltijan tulee toteuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä ydinenergialain 7 e §:n tarkoittama turvallisuusarvio.
Lupaehdon määräaika ei ole vielä ajankohtainen. Käynnissä olevan käytöstäpoistoa koskevan käyttölupauudistuksen osana Säteilyturvakeskus tulee tekemään turvallisuusarvion pohjautuen VTT:n Säteilyturvakeskukselle toimittamaan reaktoria ja reaktorin käytöstäpoistoa koskevaan tarkempaan aineistoon
ja laitosdokumentaatioon.
Lupaehdot, kohta 2:
Tällä päätöksellä myönnetyn luvan nojalla luvanhaltija saa pitää hallussaan, tuottaa, käsitellä, käyttää ja
varastoida ydinjätteitä ja ydinaineita sekä muita ydinmateriaaleja materiaalitasealueella seuraavasti:
2.1

tuoretta ja käytettyä FiR 1 -reaktorin ydinpolttoainetta yhteensä enintään 37 kilogrammaa uraania,
Reaktorin ydinpolttoainemäärä on pysynyt ennallaan eli on 27,1 kg.

2.2

materiaalitasealueella jo olevia muita ydinaineita yhteensä enintään 0,8 efektiivistä kilogrammaa ja
ydinmateriaaleista reaktoriluokan grafiittia enintään 15 000 kilogrammaa sekä reaktorin käytössä
tarvittavia varaosia reaktorin käyttöä varten,
Muiden ydinaineiden määrä on 0,46 efektiivistä kilogrammaa.
Termisen patsaan grafiitti, joka on purettu pois BNCT-säteilytysaseman moderaattorilohkon tieltä,
on varastoituna materiaalitasealueella WRRF ja sitä on n. 4500 kilogrammaa.
Reaktorin käytössä tarvittavia varaosia on varasäätösauvakoneisto.

2.3

FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstä peräisin olevia vähä- ja keskiaktiivisia ydinjätteitä yhteensä enintään 10 kuutiometriä.
Reaktorin käytöstä peräisin oleva ydinjätemäärä on alle 10 m3.

Lupaehdot, kohta 3:
Reaktorin nimellinen lämpöteho on normaalikäytössä 250 kW. Luvanhaltijalla on oltava STUK:n lupa
muuttaakseen reaktorisydämen latausta ja tehostaakseen siten sädehoidon neutronivuota tarkoituksena
parantaa hoidon laatua.
Reaktorin nimellinen lämpöteho lupakaudella on ollut normaalikäytössä 250 kW, eikä reaktorisydämen
latausta ole muutettu sädehoidon neutronivuon tehostamiseksi. Sädehoidot ovat päättyneet reaktorilla
vuoden 2012 alusta. Reaktori on sammutettu pysyvästi 30.6.2015 ja reaktorisydämen lataus on muutettu pysyvästi alikriittiseen tilaan 8.12.2015.
Lupaehdot, kohta 4:
Materiaalitasealueella jo olevan, tutkimusreaktoria edeltäneen koelaitteiston uraanin huolto tulee sisällyttää ydinenergia-asetuksen 74 §:n tarkoittamaan tutkimusreaktoria koskevaan kokonaissuunnitelmaan viimeistään vuonna 2013.
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VTT on toimittanut TEM:lle tutkimusreaktoria edeltäneen koelaitteiston uraanin huoltoa koskevan kirjeen vuonna 2013 (VTT:n kirje 18.12.2013, Dno 599/071/2013). Kirjeen liitteenä on toimitettu Aalto-yliopiston selvitys miilu-uraanin huollosta. Kirjeessä VTT on esittänyt tutkimusreaktoria edeltäneen koelaitteiston uraanin huollon osalta, ettei kyseistä miilu-uraanin huoltoa jatkossakaan sisällytetä tutkimusreaktorin ydinjätehuoltosuunnitelmaan. Sen sijaan VTT on esittänyt, että miilu-uraanin huoltoa käsiteltäisiin ennemmin ydinenergia-asetuksen 74 §:n kohdan 3 mukaisena muuna viranomaisen tarpeelliseksi katsomana selvityksenä. Esityksen ensisijaisena perusteluna on ollut, ettei alikriittisen miilun
uraani täytä ydinenergialain 3 §:n määritelmää ydinjätteestä. Lisäperusteluna on, ettei VTT:llä ole kyseiseen uraanierään omistusoikeutta, joten ulkomaille toimittaminen ja tähän liittyvät sopimusneuvottelut
ovat Aalto-yliopiston vastuulla. Miilu-uraanilla ei myöskään ole vaikutusta tutkimusreaktorin käytöstäpoiston kustannuksiin eikä siten ydinjätehuollon varautumismäärään.
Lupaehdot, kohta 5:
Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen vaihtoehdoista tulee toimittaa selvitys TEM:lle vuoden 2014 loppuun mennessä.
VTT on toimittanut selvityksen TEM:lle vuonna 2014 (VTT:n kirje 22.12.2014, Dno 1393/071/2014).

LIITE 12
Käytöstäpoiston YVA-selostus (saatavilla työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta)
Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto 25.2.2015 (saatavilla työ- ja elinkeinoministeriön
verkkosivuilta)
VTT:n selvitys lausunnon huomioon ottamisesta
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YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA ANNETTUJEN
LAUSUNTOJEN HUOMIOON OTTAMINEN KÄYTÖSTÄPOISTOSSA
Työ- ja elinkeinoministeriö totesi lausunnossaan 25.2.2015, että tutkimusreaktorin käytöstäpoiston YVAselvitys täyttää YVA-lainsäädännön sisältövaatimukset. VTT ottaa huomioon YVA-menettelyn aikana
esiin nousseet puutteet ja virheet tämän lupahakemuksen ja sen tausta-aineistojen valmistelussa Taulukossa 1 esitetyllä tavalla.
Taulukko 1. YVA-menettelyn puitteissa annettujen lausuntojen huomioon ottaminen.
Yhteysviranomaisen lausunto

Lausunnon huomioiminen /
kommentit

4.1 HANKE JA VAIHTOEHDOT
4.1.1 Purkaminen ja käytöstäpoisto
Ei huomautettavaa.
4.1.2 Hankkeen keskeiset ominaisuudet ja jätteenkäsittelyvaihtoehdot
Käytöstäpoistoa varten tarvitaan erillinen suunnitelma, jonka laatimisesta säädetään ydinenergialain 28 §:ssä ja hyväksymisestä
ydinenergialain 7 g §:ssä.

VTT toimittaa käytöstäpoistosuunnitelman Säteilyturvakeskukselle.

4.1.3 Välivarastointi
Ei huomautettavaa
4.1.4 Loppusijoitus
TEM muistuttaa, että YVA-selostuksen tarkoitus ei ole olla yksityiskohtainen eikä lopullinen käytöstäpoistosuunnitelma. Käytöstäpoistoa varten tarvitaan erillinen suunnitelma, jonka laatimisesta säädetään ydinenergialain 28 §:ssä ja hyväksymisestä ydinenergialain
7 g §:ssä.

VTT toimittaa käytöstäpoistosuunnitelman Säteilyturvakeskukselle.

4.1.5 Kuljetukset
TEM:n näkemyksen mukaan kuljetusvaihtoehdot on pääsääntöisesti esitetty siinä laajuudessa kuin on mahdollista hankkeen tässä
suunnitteluvaiheessa. Kuvaus täyttää YVA-lainsäädännön vaatimukset. TEM toteaa edelleen, että tutkimusreaktorin käytöstäpoiston luvituksen edetessä ja viimeistään kuljetusten tultua ajankohtaiseksi luvanhaltijan on päivitettävä tiedot kuljetuksia koskevasta
lainsäädännöstä, säännöksistä ja viranomaisten ohjeista ja otettava niissä ja tässä YVA-menettelyssä esitetyt vaatimukset
huomioon.

VTT
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4.1.6 Hankkeen tarkoitus, suunnitteluvaihe, sijainti, maankäyttötarve, hankkeesta vastaava,
suunnitelmat, suunnittelu- ja toteutusaikataulu
TEM muistuttaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa on täsmennettävä kokonaisaikataulu ja esitettävä se jätehuoltosuunnitelmassa.

VTT:n täsmentämä kokonaisaikataulu
on sisällytetty hakemukseen.

4.1.7 Hankkeen edellyttämät päätökset ja luvat
Ei huomautettavaa.
4.1.8 Hankkeen suhde maankäyttösuunnitelmiin, luonnonvarojen käyttöä koskeviin suunnitelmiin ja
ympäristönsuojelua koskeviin ohjelmiin
Ei huomautettavaa
4.2 KUVAUS YMPÄRISTÖSTÄ JA VAIKUTUSALUEESTA
Ei huomautettavaa.
4.3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Ei huomautettavaa.
4.4 POIKKEUS- JA ONNETTOMUUSTILANTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
TEM:n näkemyksen mukaan onnettomuus- ja poikkeustilanteiden
ympäristövaikutusten arviointi vastaa YVA-lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin ja YVA-selostuksessa on otettu huomioon TEM:n
YVA-ohjelmasta antama lausunto. TEM toteaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa on perusteltua kiinnittää huomiota myös ulkoisiin
riskeihin ja niihin varautumiseen.

Luonnonilmiöihin perustuvat Otaniemen alueen ulkoiset riskit ovat sammutetun reaktorin kannalta merkityksettömiä. Säteilyturvakeskukselle toimitetaan YVA-selostusta täydentävä
aihekohtainen turvallisuusanalyysi.
Reaktorin turvasuunnittelu päivitetään
yhteistyössä viranomaisten kanssa.

4.5 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU
Ei huomautettavaa.
4.6 HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN EHKÄISEMINEN JA SEURANTA
Ei huomautettavaa.
4.7 AINEISTO JA MENETELMÄT
Ei huomautettavaa.
4.8 YVA-MENETTELYYN LIITTYVÄN OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMINEN
Ei huomautettavaa.
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4.9 YHTEENVETO JA YVA-SELOSTUKSEN RIITTÄVYYS
TEM-toteaa, että tutkimusreaktorin käytöstäpoiston YVA-selostus
täyttää YVA-lainsäädännön sisältövaatimukset. YVA-selostus on
käsitelty YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla. TEM.n lausunto on
otettu arvioinnissa huomioon.

Käsitellään jäljempänä ympäristöministeriön lausunnon yhteydessä.

Annetuissa lausunnoissa YVA-selostusta on pidetty asianmukaisena ja kattavana. Toisaalta lausunnoissa on kiinnitetty joihinkin
virheellisyyksiin huomiota. Lisäksi esimerkiksi ympäristöministeriö
on pitänyt YVA-selostusta joiltakin osin puutteellisena.
TEM toteaa edelleen, että tutkimusreaktorin luvitusta varten luvanhakijan on toimitettava viranomaisille mm. ydinenergialain ja
-asetuksen mukaisia, käytöstäpoiston turvallisuuden osoittavia
selvityksiä. TEM kehottaa luvanhakijaa korjaamaan YVAmenettelyn aikana esille nousseet puutteet ja virheet luvitusmenettelyä varten vaadittaviin asiakirjoihin. TEM muistuttaa myös, että
käytöstäpoistoa koskevassa lupahakemuksessa on otettava huomioon muiltakin osin YVA-menettelyssä esiin nousseet asiat.

Muut lausunnot ja mielipiteet

Lausunnon huomioiminen /
kommentit

EURAJOEN KUNTA
Ei huomautettavaa.
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI
Ei huomautettavaa.
HELSINGIN KAUPUNKI (YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA)
Ei huomautettavaa.
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO (YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOYKSIKKÖ)
Ei huomautettava.
FORTUM POWER AND HEAT OY
Mikäli FiR-purkujätettä loppusijoitetaan esimerkiksi Loviisan voimalaitoksen alueelle, kuuluu tämä aikanaan myös loppusijoituslaitoksen YVA-menettelyn piiriin.
FPH on samaa mieltä, että ensisijaisena vaihtoehtona on polttoaineen palautus Yhdysvaltoihin. Välivarastoinnin toteuttamiseen
Loviisan alueella liittyy lukuisia teknisiä, julkisoikeudellisia (luvat) ja
yksityisoikeudellisia (sopimukset) avoimia kysymyksiä. Lisäksi
varastointi voimalaitoksen vesialtaissa on käytännössä hankala
toteuttaa ja vaatisi muutoksia laitoksen järjestelmiin sekä ydinmateriaalikirjanpitoon. Myöskään käytetyn ydinpolttoaineen kuivavarastoinnille ei voimalaitoksella ole valmiina tilaa. FPH katsoo,
että mikäli FiR-polttoainetta on tarpeen välivarastoida, olisi käytetyn polttoaineen kuivavarastointia Otaniemessä syytä selvittää.
Esimerkiksi VTT:n rakenteilla olevat uudet tilat voisivat tarjota
tähän mahdollisuuden.YVA-selostuksessa ei mainita ollenkaan,
että Yhdysvalloissa on aloitettu alumiinisen tutkimusreaktoripolttoaineen käsittely ja kierrätys voimalaitospolttoaineeksi.

Käytetyn polttoaineen palautuksen
viivästymisen vuoksi VTT selvittää välivarastoinnin mahdollisuutta Suomessa
ottaen huomioon tässä lausunnossa
mainitut seikat.
Maininta tutkimusreaktoripolttoaineen
käsittelystä ja kierrätyksestä viittaa
muihin kuin TRIGA-tyyppisiin tutkimusreaktoripolttoaineisiin.

4 (11)

YVA-selostuksessa olisi ollut hyvä kertoa tarkemmin Fluentalin
koostumuksesta, kemiallisista ominaisuuksista sekä käsittelytavoista ennen loppusijoitusta.
YVA-selostuksesta ei käy ilmi mitä menetelmiä jätteiden käsittelyssä on tarkoitus käyttää ja mihin muotoon esimerkiksi alumiini,
grafiitti tai Fluental-hidastinaine on tarkoitus saattaa. Myös grafiitin,
alumiinin ja Fluental-hidastinaineen vientiä ulkomaille pysyvästi
olisi FPH:n mielestä hyvä selvittää. Antaahan ydinenergialaki poisvientiin mahdollisuuden.

YVA-selostuksessa todetaan virheellisesti, että mahdollisia uusia
jätteenkäsittelytiloja Loviisan laitosalueella käytettäisiin kiinteytystuotteiden varastointiin. Loviisan voimalaitokselle on tehty alustavia suunnitelmia varastorakennuksesta, jossa säilytettäisiin mm.
tyhjiä kiinteytetyn jätteen astioita ennen kiinteytystä. Kiinteytystuotteille sen sijaan on jo olemassa varasto kiinteytyslaitoksella (ns.
kuukausivarasto). YVA-selostuksessa (s. 70) todetaan myös
virheellisesti, että ”voimalaitosjätteen loppusijoitustilojen rakentaminen nykyisen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilan
yhteyteen on suunniteltu alkavan 2020-luvulla”. Voimalaitosjätteen
tilat ovat Loviisassa jo olemassa mutta purkujätteen loppusijoitustilojen rakentamisen on suunniteltu alkavan 2020-luvulla.
YVA-selostuksessa todetaan (s.79), että ”lupa välivarastointiin
haetaan osana käytöstäpoistoon liittyvän käyttölupaehtojen muutosta”. FPH huomauttaa, että mikäli välivarastointi toteutetaan
Loviisan voimalaitoksella, on luvitus hoidettava FPH:n toimesta
voimalaitoksen luvitusprosessien yhteydessä. Yksinomaan VTT:n
Otaniemen tutkimusreaktorin käyttölupaehtojen muutoksen yhteydessä ei Loviisan voimalaitoksella tapahtuvaa toimintaa voi luvittaa.
FPH toteaa, että YVA- selostuksessa esitetty käytöstäpoiston aikataulu on suunnitelmien alustavasta luonteesta johtuen haastavaa.
Esim. purkujätteen välivarastointi Loviisaan 2020-luvulla rakennettaviin käytöstäpoistojätteen loppusijoitustiloihin tai erilliseen VLJluolaan louhittavaan tilaan ei ole mahdollista toteuttaa, jos purkujätteen kuljetukset alkaisivat YVA-selostuksessa esitetyn aikataulun mukaisesti. Välivarastointi Otaniemessä on YVA:ssa esitetyllä
aikataululla välttämätöntä.
YVA-selostuksessa on lisäksi joukko asia- ja kirjoitusvirheitä.
Esimerkiksi viittauksen Loviisan voimalaitoksen ja voimalaitoksen
alueella sijaitsevan loppusijoitustilan käyttölupiin menevät tekstissä
paikoitellen sekaisin.

VTT on suunnitellut välivarastoivansa
ja aikanaan – kattavien turvallisuusanalyysien perusteella – loppusijoittavansa mainitut materiaalit Suomessa.
Tämä edellyttää materiaalien pakkaamista asianmukaisesti.
Näiden materiaalien ulkomaille viennin
estää ydinenergialain 6a §:n perusteluissa annettu tarkennus, jonka mukaan mainittu poikkeus koskee vain tutkimusreaktorin ydinpolttoaineen palautusta alkuperämaahansa.
VTT on ottanut mainitut seikat huomioon hakemuksen valmistelussa.
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Purkujätteen pakkaamisesta YVA_selostuksessa todetaan purkujätteen mahtuvan 6 m mittaiseen konttiin. FPH:n laskujen mukaan
noin 6 m mittaiseen ja 32 m2 kokoiseen standardikonttiin ei ole
mahdollista pakata taulukon 6-1 esittämää jätemäärää. Myös
oletus varastoinnin toteuttamisesta kappaleessa 6.3.3. (s. 66)
esitetyin periaattein ilman säteilysuojia ja erillistuuletusta vaatisi
tarkempia perusteluita.

Hakemus tausta-aineistoineen sisältää
päivitetyt arviot purkujätteen määrille ja
tarkennetun suunnitelman sen pakkaamiselle välivarastontia varten. VTT on
teettänyt välivarastoinnin turvallisuusanalyysin, joka osoittaa teknisen toteutettavuuden.

YVA-selostuksessa ei ole esitetty kuvaa tai tekstiä, joka kertoisi
täsmällisesti ja yksiselitteisesti käytöstäipoiston laajuuden ja rajat.
Tutkimusreaktorin yhteydessä sijaitsevissa VTT:n tiloissa on vuosien saatossa tehty säteilytettyihin materiaaleihin liittyvää tutkimusta. YVA-selostuksessa ei käy ilmi missä laajuudessa käytöstäpoistoon sisältyy tällaisia muita tutkimustiloja tai muissa tutkimustiloissa varastoitavia, muusta toiminnasta peräisin olevia radioaktiivisia jätteitä. FPH katsoo, että selostuksessa olisi ollut hyvä esittää
purkulaajuus tarkemmin, esimerkiksi kuvan muodossa.

Suunnitelmat ovat tarkentuneet. Materiaalitutkimuksen tilojen käytöstäpoisto
on erillinen hanke, mutta sen kiinteät
jätteet on todennäköisesti tarkoituksenmukaista välivarastoida FiR 1:n purkujätteiden kanssa (erillisinä) samassa
tilassa.

FPH katsoo, että hoitomahdollisuuden loppuminen on merkittävä
FiR 1 käytöstäipoiston vaikutus ihmisten terveyteen ja sitä olisi
ollut hyvä tarkastella tässä selostuksessa laajemmin.

Reaktorilla tehdyn kehitystyön pohjalta
HUS ja Neutron Therapeutics -yhtiö
rakentavat Meilahden sairaalaan
BNCT-sädehoitolaitetta, jolla hoitoja
jatketaan.

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS
Selostuksessa kuitenkin esitetään etupäässä, kuinka valvontaalueella työskentelevät työntekijät perehdytetään purkuvaiheen
säteilytyöhän ja oikeaoppiseen työskentelyyn. Pelastuslaitoksen
henkilöstö on kuitenkin paikalla onnettomuuden sattuessa joskus
pitkänkin aikaa. Siitä syystä olisi merkityksellistä lisätä työn edetessä yhteistyötä siten, että pelastuslaitokselta kutsutaan tarvittavat asiantuntijat erilliseen tapaamiseen pohtimaan mahdollisia
vaaratilanteita. Pelastuslaitoksen henkilöstölle tulisi myös järjestää
hyvissä ajoin kohdetutustumisia (eri työvaiheet, riskit tietyissä
vaiheissa). Lisäksi pelastuslaitos edellyttää, että kunkin vaiheen
osalta laaditaan pelastussuunnitelmat ja niitä päivitetään töiden
edetessä.

VTT kutsuu viranomaiset (ainakin
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja
STUK) osallistumaan pelastussuunnitelmien päivitykseen purkutyötä varten.

Pelastuslaitoksen näkökulmasta välitön purkaminen -vaihtoehto on
suositeltavampi. Perusteena esitetään se, että mikäli purettava
kohde jää ”odotustilaan” pitkäksi aikaa, saattaa vaarana joskus
olla turvallisuuspuutteiden lisääntyminen ja ylläpitovastuun katoaminen.

VTT toteuttaa purkamisen ilman
tarpeetonta viivettä. Ydinenergialain
mukaankaan laitoksen purkamista ja
muita toimenpiteitä laitoksen käytöstä
poistamiseksi ei saa perusteettomasti
siirtää.

Seurantaryhmä on ollut laaja ja tarkoituksena on ollut nimenomaan
tiedonkulun edistäminen ja eri toimijoiden näkökohtien yhdistäminen. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos toivookin, että hankkeen
jatkosuunnittelussa yhteistyö on yhtä toimivaa kuin tähänkin asti.

VTT kutsuu koolle jatkosuunnittelua
varten uuden seurantaryhmän, jossa
ovat edustettuina hankkeen parissa
toimivat viranomaiset, kunnat ja muut
keskeiset sidosryhmät.
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OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää tärkeänä, että turvallisuuden
arviointia jatketaan ja arvioita täsmennetään koko menettelyn ajan
ydinenergialain periaatteiden mukaisesti. Reaktorirakennuksen
purkamisvaihtoehtoa on tarvittaessa harkittava tässä yhteydessä.
Ministeriö toteaa, että tutkimusreaktorin käytöstäpoisto tarjoaa
hyvän mahdollisuuden hyödyntää tästä saatavia kokemuksia niin
opetuksessa kuin tutkimuksessa ja tarjoaa hyviä opinnäytetyömahdollisuuksia.

VTT on reaktorirakennuksessa vuokralla ja rakennuksen jatkokäytöstä
päättää sen omistaja.
VTT pyrkii hyödyntämään hankkeessa
kertyvää kokemusta tutkimuksessa ja
opetuksessa yhdessä yliopistojen
kanssa.

PUOLUSTUSMINISTERIÖ
Turvallisuutta koskevissa osioissa tai onnettomuusriskien arvioinnissa ei ole kiinnitetty juurikaan huomiota tilanteisiin, joissa poikkeava tilanne aiheutuisi esimerkiksi ilkivallasta tai muusta lainvastaisesta toiminnasta. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulisi huomioida myös tilanteet, joissa ympäristöriski aiheutuisi lainvastaisesta toiminnasta ja varautua tilanteisiin riittävällä tavalla huolehtimalla sidosryhmäturvallisuudesta ja muista turvajärjestelyistä ydinenergialain edellyttämällä tavalla.

Reaktorin ylläpidon ja käytöstäpoiston
turvasuunnittelusta vastaavat VTT:n ja
reaktorin turvaorganisaatiot. Hankkeen
edetessä reaktoriin liittyvä vaara pienenee ja laitoksen muuttuva tila edellyttää
myös turvajärjestelyjen päivitystä.

SISÄMINISTERIÖ
Ei huomautettavaa.
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
Olisi ollut suotavaa, että arviointiryhmään olisi kutsuttu myös
ympäristöterveydenhuollon edustaja esimerkiksi Espoon kaupungista tiedonkulun varmistamiseksi paikallisella tasolla.
Sosiaali- ja terveysministeriö toivoo, että FiR 1-tutkimusreaktorin
purkamisen yhteydessä opittaisiin hallinnollisteknillisesti mahdollisimman paljon ajatellen tulevia tehoreaktoreiden purkamisen
haasteita 2030-luvulla.

VTT pyrkii hyödyntämään hankkeessa
kertyvää kokemusta tutkimuksessa,
opetuksessa ja suomalaisen elinkeinoelämän edistämisessä.

STUK
YVA-selostuksessa VTT esittää omia tiloja yhdeksi välivarastointivaihtoehdoksi. Käytöstäpoistossa syntyvälle purkujätteelle, jota ei
voida vapauttaa valvonnasta, on oltava purkamisen alkaessa riittävästi varastotilaa. VTT:n on tulevissa käytöstäpoistoa koskevissa
selvityksissä esitettävä välivarastointia koskeva yksityiskohtainen
suunnitelma, aikataulu ja arvio purkujätteen loppusijoitusaikataulusta ja -suunnitelmista.

VTT toimittaa STUK:lle käytöstäpoistosuunnitelman, jossa näitä seikkoja on
tarkennettu.

VTT:n toimittamassa aineistossa on tarkasteltu reaktorin vesialtaassa tapahtuvan polttoaineenkäsittelyonnettomuuden säteilyvaikutuksia väestölle. STUKin käsityksen mukaan myös muissa
polttoaineen poiston työvaiheissa, kuten siirtosäiliön nostojen ja
kuljetussäiliön täytön aikana tapahtuvien mahdollisten onnettomuustilanteiden säteilyvaikutuksia väestölle on analysoitava. Analyysin perusteella VTT:n tulee tarvittaessa suunnitella ja toteuttaa
toimenpiteet onnettomuusriskin pienentämiseksi.

Käytöstäpoistosuunnitelma sisältää
yhteenvedon mainituista onnettomuustarkasteluista.
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Radioaktiivisten jätteiden loppusijoituspaikan ominaisuuksilla
saattaa olla merkittävä vaikutus jätemateriaalien käsittelyyn ja
pakkauksiin. VTT:n on käynnistettävä keskustelut voimayhtiöiden
kanssa purkujätteen loppusijoituksesta, jotta loppusijoituspaikkojen
soveltuvuus voidaan alustavasti arvioida ja määrittää jätepakkauksille asetettavat vaatimukset.

VTT on käynnistänyt keskustelut
voimayhtiöiden kanssa loppusijoituksesta, ja myös VTT:n jätteen soveltuvuutta loppusijoitettavaksi on tarkasteltu.

STUK toteaa, että osa viittauksista koskien lainsäädäntöä, Olkiluodon loppusijoituslaitoksen voimassa olevaa käyttölupaa ja
STUKin YVL-ohjeita on YVA-selostuksessa edelleen virheellisiä.

Hakemukseen ja sen tausta-aineistoihin viittaukset on päivitetty voimassa
olevan lainsäädännön ja säännöstön
mukaisiksi.

Tutkimusreaktorin purku- ja huoltojäte on pääosin keskiaktiivista
jätettä. Keskial‹tiivisen jätteen aktiivisuuspitoisuus ylittää 1
MBq/kg, mutta ei yli 10 GBq/kg. Tämä on huomioitava myös käytöstãpoistossa, välivarastoinnissa ja jätteen loppusijoituksessa.
Sellaisen ydinjätteen varastointi, jonka kokonaisaktiivisuus ylittää 1
TBq, on laajamittaista varastointia.

VTT:n arvion mukaan purkujätteen
arvioitu kokonaisaktiivisuus on noin
4 TBq, minkä mukaisesti hanke on
suuniteltu. Aktiivisuusarvio tarkentuu
karakterisointimittauksissa ja voi olla
tätä pienempikin.

YVA-selostuksen perusteella käytöstäpoiston yksityiskohtainen
suunnitelma voi muodostua osakokonaisuuksista, joille pyydetään
STUKin hyväksyntä. Lopullisen käytöstäpoistosuunnitelman on
oltava ydinenergialain 7 g §:n mukaisesti STUKin hyväksymä.
Suunnitelmassa kuvataan hankkeen kokonaisuus ja se sisältää
muun muassa purkujärjestyksen ja keskeiset aikataulut. Lopullisen
käytöstäpoistosuunnitelman on täytettävä ohjeen YVL D.4 mukaiset vaatimukset. Erilliset, yksityiskohtaisemmat osakokonaisuudet
täydentävät tätä suunnitelmaa.

VTT on keskustellut STUK:n kanssa
mm. ohjeen YVL D.4 mukaisista lopullisen käytöstäpoistosuunnitelman sisältövaatimuksista ja esittänyt keskustelujen pohjalta luvitussuunnitelman.

YVA-selostuksessa on esitetty aikataulu, joka päättyy reaktorin
käytöstäpoistoon ja purkujätteen kuljetuksiin 2018. YVAselostuksessa ei kuitenkaan esitetä aikataulua, joka sisältäisi
purkujätteen välivarastoinnin ja loppusijoituksen.

Hankkeen aikataulu on päivitetty tähän
hakemukseen. Loppusijoituksen ajankohtaa ei voida tässä vaiheessa luotettavasti arvioida, eikä VTT hae tässä
yhteydessä lupaa loppusijoitukseen.

YVA-selostuksessa ei ole tarkemmin kuvattu [ydinmateriaali]valvonnan järjestämisen selvityksissä edellytettäviä toimia.

VTT toimittaa hakemuksen yhteydessä
STUK:lle ydinenergia-asetuksen
36 §:ssä edellytettävät aineistot, joihin
tämäkin selvitys sisältyy.

STUK toteaa, että ydinjätteen vapauttaminen ydinenergialain alaisesta valvonnasta voidaan toteuttaa STUKin hyväksymin menettelyin ja ohjeenYVL D.4 vaatimusten mukaisesti, jätteen määrästä,
nuklidikoostumuksesta ja aktiivisuudesta riippuen rajoittamattoman, yleisen tai tapauskohtaisen menettelyn avulla. Ydinenergialaissa ja ohjeessa YVL D.4 ei ole esitetty käsitettä osittainen valvonnasta vapautus.

VTT on tarkastellut erikseen yleistä ja
tapauskohtaista valvonnasta vapauttamista.

UUDENMAAN ELY-KESKUS
Ei huomautettavaa.
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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että jatkovalmisteluissa
huomioidaan Liikenneviraston lausunto (muun muassa huomiot
ydinpolttoaineen kuljetustavoista, merikuljetusreiteistä, tahoihin,
joihin tulisi olla yhteydessä ja merikuljetusreitit sekä informaatio
noudatettavista säännöksistä, määräyksistä ja ohjeista).

Otetaan huomioon.

Arviointiselostuksen tekstiä pyydetään ystävällisesti korjaamaan,
koska eräät viittaukset ovat virheellisiä. Muun muassa Liikenteen
turvallisuusvirasto ei anna päätöksiä, joten esimerkiksi sivuilla 58,
79, 154 oleva teksti ”sekä kulloinkin voimassa oleva Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin päätös” ehdotetaan poistettavaksi. Ehdotetaan myös, että sanan ”SOLAS” jälkeen lisätään viittaus sopimussarjan numeroon, joka on SopS 11/1981. Esimerkiksi kohdassa
6.3.1 sivulla 64 mainitaan liikenneministeriön päätös vaarallisten
aineiden kuljetuksesta tiellä (660/1997), joka on kumottu vuonna
2002. Voimassa olevan asetuksen säädösnumero on 369/2011.

Hakemuksessa ja sen tausta-aineistoissa sekä erikseen laadittavissa
kuljetussuunnitelmissa ja -lupahakemuksissa viitataan ajantasaiseen säännöstöön.

LIIKENNEVIRASTO
Kuljetusten tulisi tukeutua mahdollisimman paljon merikuljetukseen, jolla vähennettäisiin ydinpolttoainekuljetuksia asutuskeskusten kautta.

VTT tulee hakemaan kuljetuslupia erikseen, ja niiden valmistelussa harkitaan
kuljetusten kokonaisturvallisuutta.

Ydinpolttoaineen ja radioaktiivisuutta sisältävien purkujätteiden
kuljetusten järjestelyistä tulee olla yhteydessä Liikennevirastoon,
poliisiin sekä muihin tarvittaviin viranomaistahoihin. Erikoiskuljetusluvat myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. Vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyen tulee olla yhteydessä tarvittavilta osin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiin ja STUKiin.

Otetaan huomioon.

Harkittaessa merikuljetusvaihtoehtoja, hankkeesta vastaavan tulee
ottaa huomioon käytettävien vesiväylien mitoitustiedot suhteessa
oletetun kuljetusaluksen kokoon. Käytettävistä vesiväylistä ja
niiden soveltumisesta käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksiin tulee
olla yhteydessä Liikennevirastoon. Hankkeeseen liittyvän vesiliikenteen on noudatettava alusliikennepalvelulakia sekä VTSviranomaisen antamia ohjeita ja määräyksiä.

Otetaan huomioon.

UUDENMAAN ELY-KESKUS
Ei huomautettavaa.
AHVENANMAAN VALTIONVIRASTO
Ahvenanmaan valtionvirasto on todennut lausunnossaan 1.2.2014,
että YVA-selostuksessa tulisi ottaa huomioon yhteistyö pelastusja merenkulkulaitoksen kanssa, joiden tulisi saada etukäteen tieto
käytetyn ydinjätteen kuljetuksista. Tätä asiaa ei kuitenkaan ole
kuvailtu YVA-selostuksessa. Yhteistyö näiden viranomaisten
kanssa tulisi kuitenkin huomioida, kun tehdään käytännön järjestelyjä liittyen käytetyn ydinjätteen kuljetuksiin. Ei muuta huomautettavaa.

VTT kutsuu viranomaiset ja mainitut
tahot mukaan kuljetusten suunnitteluun.
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AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLITUS
Ahvenanmaan maakuntahallitus toteaa lausunnossaan, että merikuljetus on varma vaihtoehto, mutta kuljetusreitin pituus tulee pyrkiä minimoimaan. Välivarastoinnin ja loppusijoituksen tulee tapahtua samassa paikassa, joko Olkiluodossa tai Loviisassa. Espoon ja
Loviisan välinen matka on huomattavasti lyhyempi kuin Espoon ja
Olkiluodon. Viimeksi mainitun reitin tulee kulkea joko saaristomeren halki tai kiertää koko Ahvenanmaa lännen kautta, jolloin
onnettomuusriski kasvaa reitin pituuden kasvaessa verrattuna
lyhyeen reittivaihtoehtoon Vuosaaresta tai Kantvikista Valkomin
satamaan. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus USA:han voi
olla tarkoituksenmukaista.
Maakuntahallituksen näkemyksen mukaan, olisi erittäin tärkeää
taata korvaavien syöpähoitojen ja syövän tutkimuksen jatkuvuus,
ennen kuin BNCT-toiminta suljetaan.

VTT tulee hakemaan kuljetuslupia erikseen, ja niiden valmistelussa harkitaan
kuljetusten kokonaisturvallisuutta.

Reaktorilla tehdyn kehitystyön pohjalta
HUS ja Neutron Therapeutics -yhtiö
rakentavat Meilahden sairaalaan
BNCT-sädehoitolaitetta, jolla hoitoja
jatketaan.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Hanke ja arvioitavat vaihtoehdot
Hankkeen rajaus on osin epäselvä. Luvussa 2.6.1 esitetään hankkeen toteutusvaihtoehdot alavaihtoehtoineen. Hankkeeseen kuuluvat tämän luvun mukaan varsinaisen käytöstäpoiston lisäksi sekä
käytetyn ydinpolttoaineen että purku- ja huoltojätteen vaihtoehtoiset välivarastointi- ja Ioppusijoitustoimenpiteet. Toisaalta selostuksen luvussa 2.5 esitetään nämä toimet käytöstäpoistohankkeeseen Iiittyvinä hankkeina. Ympäristöministeriön kantana on, että
käsiteltävänä olevaan hankekokonaisuuteen kuuluu tutkimuslaitoksen käytöstäpoiston lisäksi käytetyn ydinpolttoaineen ja muun
jätteen asianmukainen hoito.
Arviointiselostuksen mukaan osa reaktorin purkujätteistä tullaan
mahdollisesti viemään ulkomaille esikäsiteltäväksi ennen Suomessa tapahtuvaa loppusijoitusta. Tämä koskisi lähinnä alumiinia
ja grafiittia sisältäviä purkujätteitä, joiden erityisominaisuuksilla on
merkitystä Ioppusijoitusolosuhteissa.
Arviointiselostuksessa näiden purkujätteiden mahdollista erityiskäsittelyä ei esitetä omana alavaihtoehtona. Selostuksesta puuttuu
näin ollen arvio erityiskäsittelyn yhteydessä syntyvistä mahdollisista ympäristövaikutuksista Ruotsissa ja Sveitsissä. Tässä yhteydessä olisi ollut hyvä kuvata Ruotsin Studsvik Ab:n ja Sveitsin PSItutkimuskeskuksen toimintaa yleisesti ja esimerkiksi todeta, kattavatko näiden laitosten nykyiset luvat kyseisen käsittelyn. Arviointiselostuksesta puuttuu tarkastelu erityiskäsittelyn tarpeellisuudesta
ja siitä, millaisia ympäristövaikutuksia se aiheuttaa.
Ympäristöministeriö katsoo, että purkujätteiden erityiskäsittely
ulkomailla on käsitelty selostuksessa puutteellisesti. Mikäli hankkeessa päädytään esittämään purkujätteiden erityiskäsittelyä ulkomailla, tulee tietoja tämän toiminnan ympäristövaikutuksista täydentää käyttöluvan muutoshakemuksen yhteydessä.

VTT hakee lupaa käytöstäpoistoon, ja
hakemus sisältää ydinjätehuollon
kuvauksen.

Tällä hetkellä VTT:n suunnitelmissa ei
ole erityiskäsittelyjä näiden materiaalien pienen määrien vuoksi. Alustava
analyysi osoittaa, että ne voidaan loppusijoittaa turvallisesti käyttäen soveltuvia pakkauksia. Lopullinen turvallisuussuunnittelu ja -perustelu toteutuvat
2020-luvulla.
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Onnettomuustilanteiden vaikutukset
Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksiin liittyvien mahdollisten onnettomuuksien vaikutusten käsittelyn yhteydessä viitataan erillisselvitykseen, jossa on tarkasteltu käytetyn ydinpolttoaineen maantiekuljetuksen onnettomuustilannetta, jossa esimerkiksi viisi prosenttia kuljetussäiliön sisältämästä Cs-137 aktiivisuudesta vapautuisi
säiliöstä ympäristöön. Mahdollinen leviämistilanne on varsin
vaikeasti tulkittavissa. YVA-menettelyn yhtenä tärkeänä tavoitteena on kuitenkin tuottaa kansalaisille tietoa hankkeesta ja sen
ympäristövaikutuksista. Voidaan olettaa, että erityisesti mahdollisten kuljetusonnettomuuksien vaikutukset kiinnostavat, sillä onnettomuuksia voi tapahtua missä tahansa kuljetusreittien varrella,
varsin laajalla alueella ja lähellä asutusta.

Valmiustoiminta mitoitetaan kuljetusten
toteutusvaiheessa tehtävissä suunnitelmissa. Kuljetusjärjestelyt ovat sellaiset,
ettei radioaktiivisia kaasuja voi vapautua ympäristöön.

Ministeriön näkemyksen mukaan selostuksessa olisi pitänyt kuvata
pahin mahdollinen kuljetusonnettomuusskenaario ja tämän vaikutukset ympäristöön ja väestöön.
Käytetyn ydinpolttoaineen vieminen Yhdysvaltoihin
Ympäristöministeriö korosti arviointiohjelmaa koskeneessa lausunnossaan, että arviointiselostuksessa tulee kuvata mahdollisimman
kattavasti, miten ja millaisissa olosuhteissa käytetty ydinpolttoaine
Yhdysvalloissa käsitellään ja välivarastoidaan, sekä antaa yleispiirteinen kuvaus Yhdysvaltojen kansalIisista Ioppusijoitussuunnitelmista. Ministeriö painotti, että selostuksessa esitetyn tiedon perusteella tulee voida verrata käytetyn ydinpolttoaineen vaihtoehtoisia
käsittelyjä. Selostuksessa esitetyn tiedon perusteella tulee myös
voida ottaa kantaa siihen, täyttyvätkö ydinenergia-asetuksen 7 b
§:n 4 momentin edellytykset turvallisuuden osalta.
Arviointiselostuksessa on kuitenkin hyvin niukasti tietoa ldahon
käytetyn ydinpolttoaineen välivarastoinnista. Muun muassa tutkimuskeskuksen ympäristövalvonnasta, paikallisista lainsäädännön
vaatimuksista ja siitä, miten laitos suoriutuu ympäristövelvoitteistaan, ei ole kuvausta. Myös Idaho, Butten alueen ympäristön nykytila on jäänyt kuvaamatta.
Selostuksen mukaan VTT on parhaillaan valmistelemassa yhdysvaltalaisten viranomaisten kanssa sopimusta käytetyn ydinpolttoaineen palautuksesta. Lisäksi VTT valmistelee käytetyn ydinpolttoaineenkuljetuksen hankintaa. Tämän perusteella vaikuttaisi siltä,
että päätös siitä, mitä käytetylle ydinpolttoaineelle tullaan tekemään, olisi jo tehty, vaikka YVA-menettely ei ole vielä päättynyt.
YVA-menettelyn tarkoituksena on tuottaa tietoa hankkeen vaihtoehtoisten toteutustapojen ympäristövaikutuksista päätöksenteon
pohjaksi ja lisätä kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa hankkeeseen. Hankkeen toteuttamistapaa koskevien päätösten tekeminen ennen YVA-menettelyn Ioppuunsaattamista vie pohjaa menettelyltä.
Ympäristöministeriö pyytää työ- ja elinkeinoministeriötä selvittämään, onko edellä mainitun sopimuksen tekeminen ydinenergialain mukaan mahdollista ennen valtioneuvoston laitoksen käytöstäpoistoa koskevaa päätöstä.
Vaikka ydinenergialaki (6 a §:n 2 momentti 2 kohta) mahdollistaa
tutkimusreaktorin käytetyn ydinpolttoaineen lähettämisen ulkomaille, ydinenergia-asetus (7 b § 4 momentti) korostaa, että tällaisen poikkeavan menettelyn tulee olla turvallisuuden, merkittävän

Ulkomaisten tutkimusreaktorien ydinpolttoaineen palautusohjelman puitteissa on palautettu Yhdysvaltoihin
useiden kymmenien reaktorien käytetty
ydinpolttoaine. Nykyisen palautusohjelman mukaan käytetty ydinpolttoaine on
palautettava 12. toukokuuta 2019 mennessä. Yhdysvaltain sisäisistä syistä
johtuen Yhdysvaltain energiaministeriö
(DOE) kuitenkin valmistelee mm. FiR 1
-reaktorin osalta ohjelman määräajan
pidentämistä ja on käynnistänyt pidentämistä koskevan ympäristöarvioinnin
sekä aloittanut VTT:n kanssa neuvottelut kuljetus- ja välivarastointijärjestelyistä.
Sen sijaan että FiR 1:n käytetty ja käyttämätön ydinpolttoaine loppusijoitettaisiin jätteenä kallioperään, käyttämätöntä ja vähän käytettyä ydinpolttoainetta voidaan Yhdysvalloissa hyödyntää samantyyppisissä reaktoreissa.
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taloudellisen tai muun painavan syyn vuoksi perusteltua. Selostuksessa esitetyn tiedon puutteellisuuden vuoksi käytetyn ydinpolttoaineen välivarastoinnin ja Ioppusijoituksen turvallisuudesta ei voi
saada luotettavaa kuvaa. Selostuksessa ei myöskään käsitellä
taloudellisia tai muita painavia syitä, miksi käytetty ydinpolttoaine
tulisi lähettää ulkomaille.
Muuta
Ympäristöministeriö katsoo, että arviointia tulee täydentää lausunnossa esitettyjen puutteiden osalta viimeistään valtioneuvostolle
jätettävän käyttöluvan muutoshakemuksen yhteydessä.
Ympäristöministeriö esittää lisäksi, että tutkimusreaktorin käyttöluvan muutoshakemukseen tulee liittää YVA-selostuksen lisäksi
myös yhteysviranomaisen antama Iausunto selostuksesta.

Hakemuksessa ja sen tausta-aineistoissa kuvataan tarpeellisin osin ne
asiat, jotka ovat YVA-selostuksessa
ovat olleet epätarkkoja tai keskeneräisiä.
Hakemuksen liite 12: YVA-selostus
Hakemuksen liite 12A: Yhteysviranomaisen lausunto
Liite 12B:Tämä selvitys

LIITE 13

Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto 19.12.2014 FiR 1:n käyttöluvan
velvollisuuksien siirtämisestä 1.1.2015 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle

LIITE 14

Valtioneuvoston päätös 18.12.2014 vähäriskisen ydinlaitoksen haltijan vastuun
enimmäismäärän alentamisesta
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