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Tyo- ja elinkeinorninisterio (TEM) on pyytanyt Forturn Power and Heat Oy:lta (FPH) 
lausuntoa Valtion teknillisen tutkirnuskeskuksen (VTT) tutkirnusreaktorin FiR -1 kay
tOstapoistohank:keen yrnparistOvaikutusten arviointiohjelrnalle (YV A-ohjelrna). Kii
tarnrne saamastarnrne lausuntopyynnosta ja toteamrne seuraavaa. 

YVA-ohjelrnan rnukaan tutkirnusreaktorin purkarnisesta syntyvat ydinenergialain tar
koittarnat ydinjatteet tullaan valivarastoirnaan ja loppusijoittamaan Suorneen. Kayte
tyn ydinpolttoaineen osalta esitetaan rnyos vaihtoehto kasittelysta ulkornailla. Koska 
ydinjatteen rnaarat ovat varsin vahaiset, on esitetty edelleen, etta loppusijoitus ja joil
tain osin rnyos valivarastointi toteutetaan olernassa oleviin tiloihin, joita hallinnoivat 
ja kayttavat ydinvoirnayhtiot. FPH toteaa, etta esitetty toirnintatapa voi kokonaisuuden 
kannalta olla tarkoituksenrnukainen, rnutta huornauttaa, etta esitetty strategia edellyt
taa sopirnusten tekoa osapuolien valille, useiden teknisten ja hallinnollisten kysyrnys
ten ratkaisernista, seka sellaista tutkirnus- ja kehitystyota, jolla varmistetaan jatteen 
loppusijoitettavuus. Tassa yhteydessa olisi hyva pitaa avoinna rnahdollisuudet ulko
rnaanvienille eraille jatejakeille, joiden loppusijoittaminen Loviisan ei ole teknisesti 
rnahdollista. 

Energiantuotannossa kaytetty ydinpolttoaine valivarastoidaan useiden kyrnrnenien 
vuosien ajan ennen sijoittarnista loppusijoitustilaan. Forturnilla on Loviisan laitoksen 
osalta tarna jarjestetty niin sanottuna rnarkavarastointina, jossa kaytetty polttoaine sai
lytetaan vesialtaissa. VTT:n tutkirnusreaktorissa kaytetty polttoaine on kuitenkin tek
nisessa rnielessa niin erilaista, etta valivarastointi Loviisan kaytetyn polttoaineen va
rastoon on hyvin haastavaa. Lisaksi FiR-1-reaktorin kaytetyn polttoaineen valivaras
tointiaika tulee kaikissa vaihtoehdoissa olernaan rnerkittavasti lyhyernpi kuin kaupalli
sessa tuotannossa olleen polttoaineen. Naista syista johtuen ernrne nae rnahdolliseksi, 
etta tutkirnusreaktorin polttoaine valivarastoidaan Loviisan kaytetyn polttoaineen va
rastoon (vaihtoehto A2), vaan rnahdollisessa valivarastoinnissa on tarkoituksenrnu
kaista kayttaa jotakin rnuuta teknista konseptia. 

YV A-ohjelrnassa esitettyyn purkarniseen liittyvaa strategiaa olisi hyva hiernan tas
rnentaa ja tarkentaa. Esirnerkiksi rnatala- ja keskiaktiivisen jatteen osalta tulisi tarkas
tella tarkernrnin rnahdollisuuksia valivarastoinnin jarjestarniseksi VTT:n ornien tilojen 
yht~yl~~n. YV A-ohjdrnassa ~sitdysla poihkn Loviisassa ~i ole suoraan osoillaa 
kayttOon sopivia tiloja. Varsinkin valvonnasta vapautettava jate voi olla kustannuste
hokkaarnpaa valivarastoida valrniissa tiloissa kuin se, etta valivarastointia varten ra-
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kennetaan kokonaan uudet tilat. Mahdollisuus ydinjatteen valvonnasta vapauttamiseen 
tulisi ottaa jatehuoltostrategiassa paremmin huomioon. 

YVA-ohjelmassa on kuvattu laajasti mahdollisten valivarastointi- ja loppusijoitus
paikkojen, Loviisan ja Olkiluodon, ymparistOa ja mahdollisia ymparistOvaikutuksia 
nailla paikkakunnilla. Koska kysymyksessa on kuitenkin kaytostapoiston YV A
ohjelmasta ja koska ydinvoimalaitosten purkujatteen loppusijoitukselle tullaan aika
naan tekemaan oma YV A, olisi raportissa nakemyksemme mukaan tarkoituksenmu
kaista painottaa enemman itse purkutOiden ja purkutOiden aikaisten mahdollisten hai
rio- ja onnettomuustilanteiden ymparistOvaikutuksia. 
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