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Säteilyturvakeskuksen

lausunto VTT:n FiR 1 ~tutkimusreaktorin

käyttölupahakemuksesta
Työ- ja elinkeinoministeriö
(TEM) on pyytänyt Säteilyturvakeskukselta
(STUK) ydin energia lain 23 §:o tarkoittamaa
lausuntoa Teknologian tutkimuskeskus VTT:n (VTT) FiR 1 -tutkimusreaktorin
käyttää koskevasta 1upahakemuksesta.
VTf on toimittanut
TEMille käyttälupahakemuksen
ja ydinenergiaasetuksen 33 §:n edellyttämät käyttölupahakemukseen
liitettävät asiakirjat. STUKin turvallisuusarvion
tekemistä varten VrT on toimittanut suoraan STUKille joukon muita asiakirjoja siten kuin ydin energia-asetuksen
36 §:ssä ja ohjeessa YVL 1.1 edellytetään.
STUK esittää kunnioittavasti
lausuntonsa ohessa. Lausuntoon sisältyy FiR
1 +tutkimusreaktorin
turvallisuusarvio,
jonka STUK on laatinut VTI:n toimittamien asiakirjojen ja FiR 1 -tutkimusreaktorilla
tekemiensä tarkastusten perusteella. Lausunnon liitteenä 1 on ydin energia-asetuksen
36 §:n
edellyttämä selvitys pykälän 1 momentissa mainituista asiakirjoista. Liit·
teenä 2 on ydinenergia-asetuksen
37 §:n mukaisesti ydinenergialain
S6
§:ssä tarkoitetun ydinturvallisuusneuvottelukunnan
lausunto. Liitteenä 3
on ydinenergia-asetuksen
37 §:n mukainen sisäasiainministeriön
lausunto
FiR 1 -tutkirnusreaktorin
turva- ja valmiusjärjestelyjä
koskevista suunnitelmista.
STUK puoltaa käyttöluvan myöntämistä VTT:lle FiR 1 -tutkimusreaktorin
käyttöön V1l:n hakemuksessa tarkemmin kuvatussa laajuudessa ja tavalla
vuoden 2023 loppuun, kuitenkin tietyin tarkennuksin, jotka on esitetty liitteenä olevan lausunnon yhteenvedossa.
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1 HAKEMUS, KÄSITTELYPROSESSI

Työ- ja

elinkeinoministeriö

TEM/2697/08.04.01/2010,

(TEM) on
15.12.2010,

pyytänyt

kirjeellään

Säteilyturvakeskuksen

(STUK)lausuntoa Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ydinenergialain 20 §:n mukaisesta hakemuksesta jatkaa Espoon Otaniemessä sijaitsevan FiR 1 -tutkimusreaktorin käyttöä kahdentoista vuoden
ajan jaksolla 1.1.2012-31.12.2023.

FiR 1 -tutkimusreaktorin käyttö on alkanut vuonna 1962. VTT:nnykyinen FiR 1 -tutkimusreaktoria koskeva ydinenergialain mukainen
käyttölupa

(KTM 13/812/98,

11.11.1999)

on voimassa vuoden 2011

loppuun. Säteilyn käyttöä reaktoriin liittyvissä laboratoriotiloissa
koskevat erilliset luvat. Sädehoitoa tutkimusreaktorilla koskeva
STUKin antama

turvallisuuslupa

(4902/L4/04,

10.3.2004)

on voi-

massa jatkuvasti reaktorin käytön ajan.
STUKon arvioinut VTT:n hakemuksen ja siihen liittyvät STUKille
toimitetut ydinenergia-asetuksen 36 § mukaiset asiakirjat sekä suorittanut laitospaikalla Jupahakemuksen arviointiin liittyviä tarkastuksia. STUKon tarpeelIisin osin ollut yhteydessä muihin viranomaisiin reaktorin turvajärjesteJyistä ja valmiusjärjestelyistä. Tässä lausunnossa esitetään arvio ydinenergialain 20 §:n mukaisten käyttöluvan myöntämistä koskevien vaatimusten täyttymisestä. Lausunnon
liitteenä ovat ydinenergia-asetuksen 35 §:n mukainen STUKinerityinen selvitys 36 §:n mukaisista asiakirjoista sekä Ydinturvallisuusneuvottelukunnan ja sisäasiainministeriön laus1unnot.
VTT on täydentänyt hakemukseensa liittyviä tammikuussa 2011
toimitettuja asiakirjoja STUKillesekä suoritta~ut konkreettisia turvallisuuden ylläpitoa varmentavia toimia tutkimusreaktorilla. Nämä
ovat liittyneet mm. turvajärjestelyihin, valmiusjärjestelyihin, paloturvallisuuteen, reaktoritankin ja automaation kunnonseurantaan ja
ylläpitoon, ydinjätehuollon suunnitelmiin sekä henkilöstösuunnitte-

luun.
2 LAUSUNNON PÄÄKOHDAT JA PERUSTEET
2.1 Turvallisuusvaatimukset ja valvonta

Ydinenergialain 6 §:n mukaan ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai
omaisuudelle. Ydinenergialain 7 §:n mukaan ydinenergian käytön
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edellytyksenä on, että turvajärjestelyt
ja valmiusjärjestelyt
sekä
muut järjestelyt ydinvahinkojen rajoittamiseksi ja ydinenergian käy·
tön turvaamiseksi lainvastaiselta toiminnalta ovat riittävät. Valtio·
neuvoston asetuksilla on ydinenergialain 7q §:n nojalla annettu
vuonna 2008 yleiset määräykset ydinvoimalaitosten turvallisuudesta (733/2008), ydinenergian käytän turva- (734/2008) ja ydinvoimalaitosten valmiusjärjestelyistä
(735/2008),
sekä ydinjätteiden
loppusijoittamisen
turvallisuudesta
(736/2008). Asetuksia 733 ja
735 sovelletaan tarvittavilta osin myös tutkimusreaktoriin.
STUKin YVL-ohjeet sisältävät ensisijaisesti ydinvoimalaitoksia koskevia vaatimuksia, joita kaikkia ei voida sellaisinaan soveltaa tekni·
sesti erilaiseen tutkimusreaktoriin. STUK käyttää YVL-ohjeita tutkimusreaktorin valvonnan perusteena tapauskohtaisesti,
erityisesti
säteilyturvallisuutta, ydinmateriaaleja ja raportointia koskevin osin.
Kansainvälisen Atomienergiajärjestön
IAEA johdolla on valmisteltu
kansainvälinen turvallisuuskäytänne - Code of Conduct - tutkimus·
reaktoreiden
turvallisuudesta
ja vastaava tutkimusreaktoreiden
turvallisuusvaatimukset
-standardi. Näiden lisäksi on joukko yksityiskohtaisia IAEA:n ohjeita, joista pääosa on tarkoitettu teholtaan
paljon FiR 1 -reaktoria suuremmille tutkimusreaktoreille.
Suomen
ydinenergialainsäädäntö,
-säännöstö ja STUKin suorittama valvonta
vastaavat kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusreaktorin valvontakäytäntöä, ja sitä on noudatettu FiR 1 -tutkimusreaktorin
valvonnassa vuosikymmeniä.

2.2

Reaktorin käyttöturvallisuus
FiR 1 ·tutkimusreaktori on pieni (lämpö teho 250 kW), vahvojen betonirakenteiden
ympäröimä reaktorisydän on ylhäältä avoimessa
alumiinisessa vesiallastankissa, sen jäähdytyspiiri on paineistamaton ja reaktorin turvallisuusominaisuuksiin
kuuluu nopea negatiivinen reaktHvisuuden takaisin kytkentä polttoaineen lämpötilan noustessa. Tämä tarkoittaa, että reaktorisydämen polttoaineen vaurioita
aiheuttava nopea tehon nousu ei ole mahdollinen. Tutkimusreaktorilla alkuvaiheen ydinfysiikan perustutkimukseen
liittyneet reaktorin tehopulssikokeet on lopetettu varhain 1970-luvulla. Reaktorin
pienestä tehosta johtuen pysäytettyä reaktoria ja sen allasvettä ei
tarvitse aktiivisesti jäähdyttää. Reaktori ei ole käynnissä jatkuvasti,
vaan sen käyttö on muutama tunti työpäivän aikana, mikä rajoittaa
merkittävästi reaktorin sydämeen kertyvien radioaktiivisten aineiden määrää. Reaktorisydämen ydinpolttoainetta
ei vaihdeta säännöllisesti palaman vuoksi kuten tehoreaktoreissa.
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Aikaisemmalla käyttölupajaksolla vuosina 1996-1997 reaktorirakennuksessa ja reaktorissa on tehty muutoksia ihmisen pahanlaatuisten kasvaimien sädehoitoa (BNCT,BNC-hoito)varten. Tässä yhteydessä toteutettiin myös reaktorin käyttöä ja turvallisuutta parantavia muutoksia: reaktorihallin ilmastointi ja jäähdytysjärjestelmä
sekä nestemäisten jätteiden käsittelyjärjestelmä uusittiin.
Kuluvallakäyttölupajaksolla ei reaktoriin ole tehty teknisiä muutoksia. Nykyisen lupajakson aikana reaktorissa ei ole ollut ydinteknisiä
käyttöhäiriöitä. Myöskään reaktorin polttoainevuotoja ei ole esiintynyt. Kaksi käytössä ollutta polttoainesauvaa on vaihdettu reaktorin sydämestä ja korvattu säteilyttämättömillä sauvoilla.
Reaktoritankki, reaktorin ohjaus- ja valvontainstrumentointi ja
ydinpolttoaine tarkastetaan säännöllisesti. Tarkastuksen tulokset
raportoidaan vuosittain Säteilyturvakeskukselle. STUKseuraa harkintansa mukaan vuosittaista reaktorin tarkastusta.
Reaktorihallissa reaktorin vesialtaan ympärillä on ilmastoinnilla
eristetty tila, jossa säteilytetyt näytteet käsitellään ennen kuljetusta
hallista ulos. Tällä estetään radioaktiivisten aineiden leviäminen reaktorihallissa, mikäli säteilytetyistä näytteistä tai polttoaineesta
pääsisi niitä vapautumaan.
Reaktorin ohjaus· ja valvontajärjestelmä on turvallisen käytän kannalta riittävän luotettavaa, mutta se on noin 30 vuotta vanhaan tek·
niikkaan perustuvaa, joten sen hyvän toimintakunnon ylläpito vaatii
ennakkohuoltoa ja varaosien ylläpitoa. Laitteiden ympäristöolosuhteet käyttö- ja onnettomuustilanteissa eivät aiheuta tarvetta erityisvaatimuksille. Lähellä reaktorisydäntä olevat materiaalit ovat aktivoituneita, joka tulee ottaa huomioon niiden tarkastuksissa.
Alumiinisen reaktoritankin laaja kuntotarkastus on tehty vuosina
2006 ja 2011. Uusimmassa tarkastuksessa käytettiin aiempaa tarkempaa videokuvausta ja sitä täydentävää pohjan materiaalitestausta. Tarkastuksen tulos ei ole aiheuttanut tankin korjaavia toimenpiteitä, suihkuputkien rakenteiden tiiviyttä seurataan säännöllisesti.
Sädehoito reaktorilla on jatkunut säännöllisesti käyttälupajaksolla.
STUKinsuorittamissa reaktorin käytön tarkastuksissa on kiinnitetty
huomiota mm. käyttörutiineiden täsmällisyyteen ja päivittäisen käytön toimenpiteiden kirjaamiseen ja käyttäjakson tietojen raportointiin.
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VTT on vuonna 2011 laatinut reaktorin ikääntymisen seurantaa
koskevan ohjelman, jonka STUKon hyväksynyt. Teknistä erityishuomiota edellyttäviä kohteita ovat valvonta- ja ohjausautomaatio,
säätösauvakoneistot ja reaktoritankki.
FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstä saatujen kokemusten perusteella
voidaan todeta, että mikään reaktorin käyttöön liittyvä tapahtuma ei
ole heikentänyt reaktorin turvallisuutta tai aiheuttanut merkittävää
radioaktiivisten aineiden päästöä ympäristöön.

2.3 Työntekijöiden säteilyturvallisuus
Säteilyasetuksen 1512/91 säteilytyöstä työntekijälle aiheutuva annos ei saa ylittää keskiarvoa 20 rnSvvuodessa viiden vuoden aikana
eikä minkään yksittäisen vuoden aikana arvoa 50 mSv.
FiR 1 -tutkimusreaktorin tekninen säteilyturvallisuus ja työntekijöiden säteilysuojelu ovat asianmukaisia ja vastaavat säteilysuojelulainsäädännön sekä STUKinYVL-ohjeiden7.9 ja 7.10 vaatimuksia.
Samoja henkilöitä työskentelee sekä reaktorilla että laboratoriossa.
Varsinaisesta reaktorin käytöstä ja käytön aikaisesta oleskelusta reaktorihallissa ei normaalisti aiheudu henkilöannoksia. Huoltotoimista suurin altistus vuodessa on enimmillään murto-osa tehoreaktorin
vuosihuollon yksilöannoksista, useimmiten työt voidaan tehdä veden alla suojatusti. Näytteiden säteilyttäjien vuosiannos on enimmillään muutama mSv vuodessa, mikä on alle puolet ydinvoimalaitoksen suurimmista työntekijöiden vuosiannoksista ja alle kymmenesosa vuosiannosrajasta.
STUKon hyväksynyt FiR l:n säteilysuojeluohjeet ja säteilysuojelua
koskevat järjestelyt. Työntekijöiden annosmittauspalveluna laboratorio käyttää STUKinhyväksymää Doseco Oy:nmittauspalvelua.
STUK tekee säännöllisesti säteilysuojelua koskevia tarkastuksia.
Tarkastuksissa on kiinnitetty huomiota mm. toimintaohjeiden kattavuuteen ja tarkkuuteen sekä säteilyturvallisuusraportoinnin sisältöön.
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2.4 Sijainti,ympäristön säteilyturvallisuus
FiR 1 -tutkimusreaktori sijaitsee Otaniemessä Aalto-yliopiston ja
VTT:ntutkimuskeskuksen alueella. Rakennuksen nykyinen omistaja
ja ylläpitäjä on Aalto-yliopistokiinteistät Oy.
STUKon hyväksynyt FiR 1 ·tutkimusreaktorin turvallisuustekniset
käyttäehdot, jotka antavat vaatimukset käytän aikana toimintakuntoisille järjestelmille ja laitteille, sekä määrittää radioaktiivisten aineiden päästön annosrajan sekä hyväksynyt erillisen ympäristön
annoslaskentaa koskevan selvityksen. VIT raportoi STUKillevuosittain radioaktiivisten aineiden päästöistä ja ympäristön säteilymittausten tulokset. FiR 1 -tutkimusreaktorin turvallisuusteknisissä käyttöehdoissa on määritelty ilmaan ja veteen tapahtuvien radioaktiivisten aineiden päästöjen raja-arvoksi kymmenesosa ydinvoimalaitoksia koskevasta vastaavasta ydinvoimalaitoksen raja-arvosta, joka on
annettu valtioneuvoston asetuksessa 733/2008.
FiR 1 -tutkimusreaktorilla ei ole tapahtunut käyttölupajaksolla radioaktiivisten aineiden poikkeavia päästöjä aiheuttaneita tapahtumia. Reaktorin jäähdytysveden radioaktiivisten aineiden pitoisuuS
on siten pysynyt hyvin pienenä. Jäähdytysveden puhdistusjärjestelmät ovat toimineet hyvin. Käyttöhistorian aikana reaktorin polrtoainevuotoja on ollut kaksi kertaa, joista viimeinen tapahtui vuonna
1986.

Tutkimusreaktorilla on kattava valvonta-alueen, sen ilman ja poistokaasun säteilymitlausjärjestelmä sekä tarpeelliset pintakontaminaation sekä muut siirrettävät säteilymittauslaitteet. Mittausten
toiminta ja kalibrointitarkkuus tarkistetaan säännöllisen ohjelman
mukaan.
Radioaktiivisten aineiden päästöt ilmaan reaktorilta ovat erittäin
vähäisiä. Reaktorirakennuksessa ei edelleen käsitellä radioaktiivisia
merkkiaineita säteilytyksen jälkeen, vaan ne siirretään tilaajalle tai
viereiseen laboratoriorakennukseen.
Reaktorilla kertyvän jäteveden varastosäiliöt tyhjennetään hyvin
harvoin. Ne tyhjennettiin ja huuhdeltiin vuonna 1996. Sama on tarpeen vuonna 2011. Mittauksessa uloslaskettavasta vedestä ei havaita radioaktiivisia aineita. Ympäristönäytteissä ei ole havaittu reaktoriIta peräisin olevia radioaktiivisia aineita.
Ympäristön väestön eniten altistuvan yksilön laskennallinen annos
reaktorirakennuksen kaasupäästöistä vuonna 2010 oli alle yksi mik-
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roSv, joka on pienempi kuin tuhannesosa väestön vuotuisesta keskimääräisestä säteilyannoksesta. Vuosittaiset laskennalliset annokset alittavat selvästi FiR 1 -tutkimusreaktorille
asetetun annosrajan

10 mikroSv.
Reaktorin käyttöhäiriöt ja oletetut onnettomuudet, kuten tehon nopea nousu, jäähdytysveden menetys ja polttoaine ilman reaktoritankin vesisuojaa, on analysoitu. Näissä analyyseissa on todettu, että
seurauksiltaan pahin oletettu onnettomuus, veden poistuminen reaktoritankista, ei aiheuttaisi ydinpolttoaineen vaurioita eikä radioaktiivisten aineiden päästöä, joista aiheutuisi merkittäviä annoksia
ympäristön väestölle. Reaktorisydämen suoran säteilyn vaikutukselta suojautumiseksi on suunniteltu ja ohjeistettu tankin vesi täyttö.
Vakavan onnettomuuden seurauksia ei ole analysoitu, koska FiR 1:n
reaktorisydämelle vahinkoa aiheuttava äkillinen hallitsematon tehonnousu ja kuu meneminen ei ole mahdollinen. Reaktorin jälkilämmön tuotto on reaktorin pienen tehon ja lyhytjaksoisen käytön
takia vähäistä; sammutettu reaktori ei vaadi aktiivista jäähdytystä.

2.5 Ydinjätehuolto

FiR 1 -tutkimusreaktorin
käytetyn ydinpolttoaineen huoltosuunnitelma perustui alun perin kaiken polttoaineen palauttamiseen sen
valmistajamaahan Yhdysvaltoihin. Ulkomaisten tutkimusreaktoreiden käytetyn polttoaineen palauttamista Yhdysvaltoihin koskeva
järjestely päättyy nykyisen ilmoituksen mukaan 2016. Polttoaine,
joka aiotaan palauttaa, täytyy olla poistettu reaktorista 12.5.2016
mennessä ja se on siirrettävä Yhdysvaltoihin 12.5.2019 mennessä.
VTT:n on edellytetty varautuvan vaihtoehtona myös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen
Suomessa. Sillä on vuonna 1990
TVO:n kanssa allekirjoitettu periaatesopimus, jonka mukaan tutkimusreaktorin
polttoaine voitaisiin loppusijoittaa
Eurajoen Olkiluotaan rakentuvaan loppusijoituslaitokseen
yhdessä ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen kanssa. Posiva Oy:n valtioneuvostolta vuonna 2000 saama ja eduskunnan vuonna 2001 vahvistama
periaatepäätös
käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoittamisesta
ei
mainitse tutkimusreaktorin polttoainetta.
Reaktorista poistetut polttoainesauvat varastoidaan reaktorirakennuksessa sijaitsevassa lukittavassa varastossa ja reaktoritankin sisäpuolisissa seinätelineissä. Varastojärjestelyn turvallisuus on hyväksyttävä kyseiselle polttoaineelle.
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Tutkimusreaktorin
käytöstä kertyvien keski~ ja matala~aktiivisten
jätteiden määrät ovat vähäisiä, ja ne voidaan varastoida reaktorille
tarkoitetuissa
varastotiloissa
käytöstä poistdon saakka. Tällaista
ydinjätettä (mm. käytettyä ioninvaihtohartsia! aktivoituneita komponentteja ja säteilysuojasta purettua betonia sekä sekalaista huol~
tojätettä) on nyt varastoituna noin 6 m3, Suunnitelma tutkimusreak~
torin käytöstäpoistosta
perustuu reaktorin Jälittömään purkamiseen ja reaktori rakennuksen käyttötarkoituksen
muuttamiseen. Re~
aktorilaitosta purettaessa kertyy keski· ja matala~aktiivista jätettä
alle 100 m3, Määrä ja aktiivisuus on suunnilleen sama kuin ydinvoi~
malaitoksen käytöstä yhden vuoden aikana kertyvän voimalaitosjät~
teen määrä. Tutkimusreaktorin
käytöstä ja purkamisesta kertynyt
jäte on kaavailtu loppusijoitettavaksi aikanaarl voimalaitosjätteiden
tai voimalaitosten purkamisjätteiden loppusijoitustiloihin, ja VTT on
käynyt tätä koskevia keskusteluja Fortum Loviisan ydinvDimalaitok~
sen kanssa. FiR 1-reaktorin käytöstä poisto si~ältää kuitenkin mate~
riaaleja ja nuklideja, joita ei ydinvoimalaitosteq käytöstä poiston jätteen loppusijoituksessa ole vastaavia määriä, kuten alumiini ja grafiitissa syntynyt ja pidättynyt C 14 -isotooppi. Vuonna 2011 VTT tekee säteilymittauksia ja analyysejä reaktorin muutostöiden aikaan
vuonna 1996 poistetusta grafiittiheijastimen osien aktiivisuuksista.
Tämä tukee käytöstä poiston suunnittelua ja mahdollisesti tarvitta~
vaa tutkimusta ja kansainvälistä säteilytetyn reaktorigrafiitin loppu~
käsittelyn hankeseurantaa.

vrT on esittänyt TEMille vuonna 2010 ydinjätehuollon
ta koskevan suunnitelman, jonka perusteella
tumisen vastuumääräksi 6,12 miljoonaa euroa.

varautumisbn vahvistettu varau~

Tutkimusreaktorin
käytöstä poisto on hanke, jota koskee ympäristövaikutusten arviointi (laki ja asetus ympäristävaikutusten
arvioinnista).

2.6 Hakijan asiantuntemus

ja organisaatio
FiR 1 -tutkimus reaktorin käyttähenkilökunta
on teknisesti osaavaa
ja hyvin koulutettu turvallisuustehtäviin.
Säteilyturvakeskus on hy·
väksynyt ydinenergialain ja - asetuksen muk1aisesti reaktorin vastuullisen johtajan, varamiehen sekä henkilöt , joiden vastuulla on
huolehtia valmiusjärjestelyistä, turvajärjestelyistä ja ydinmateriaali·
valvonnasta. Reaktorin ohjaajille ja esimiehille järjestetään vuosit~
taista koulutusta, jonka yhteydessä pidetään kirjallinen kuulustelu.
Kuulustelun määräajoin läpäiseminen on ehto ohjaajana tai esimiel
henä toimimiselle. Säteilyturvakeskus hyväksyy YVL·ohjeen 1.6 mu-
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kaisesti reaktorin esimiehet ja ohjaajat VTT:n hakemuksesta
tään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

enin-

Reaktorin johtosääntö kuvaa selkeästi tehtävät ja vastuualueet. Johtosäännössä on myös määritelty eri tehtäviin vaadittava pätevyys.
Johtamiseen liittyvää turvallisuusosaamista
edesauttaa se, että vastuuhenkilöt tekevät tai ohjaavat työssään ydinturvallisuustutkimusta. Ulkopuolista koulutusta ohjaajille on saatu mm. kansallisesta YKydinturvallisuuskoulutuksesta.
VTT on ylläpitänyt käyttöjakson aikana henkilöstösuunnitelmaa
reaktorin keskeisten turvallisuustehtävien
vastuuhenkilöiden
vaihdosta ja koulutuksesta. Tämä on tärkeää, kun useita kokeneita henkilöitä korvataan uusilla ja järjestetään tehtäviin koulutusta.
VTT:llä on käytettävissään tarpeellinen asiantuntemus ja sen henkilöstö on pätevää sekä organisoitu siten, että turvallisuuden asettamat vaatimukset täytetään toiminnassa asianmukaisesti.
Käyttölupakäsittelyn yhteydessä STUKissa on kuitenkin todettu, että
käyttölupaan liittyvien STUKin edellyttämien lisäselvitysten toteutuksessa vuonna 2011 on ollut viivettä suunniteltuun verrattuna.
Reaktorin käytön tarkastuksia kohdennetaan tarpeen mukaan myös
johtamiseen, resursseihin ja laadun valvontaan. Seuraava erityistar~
kastus on suunniteltu tehtävän vuoden 2011 aikana.

2.7 Turva- ja valmiusjärjestelyt
FiR 1-tutkimusreaktorin
turvajärjestelyjä koskevassa turvasuunnitelmassa (YEA36 §) ja turvaohjesäännössä
(YEL 7 n §) kuvataan laitoksen rakenteellista ja teknistä suojaamista sekä menettelytapoja,
joilla torjutaan laitokseen kohdistuva lainvastainen toiminta käytön
aikana. Kyseisiä asiakirjoja ja eräitä muita turvajärjestelyjä koskevia
dokumentteja käsitellään salassa pidettävinä. Näin siksi, että niiden
joutuminen lainvastaista toimintaa suunnittelevan haltuun olisi vaaraksi turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumiselle (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 24 § kohta 7).
STUK pyysi vuonna 2011 FiR 1 -tutkimusreaktorin päivitetystä tUfvasuunnitelmasta lausunnon sisäasiainministeriöitä,
jonka jälkeen
STUK hyväksyi tutkimusreaktorin korjatun turvasuunnitelman
käytettäväksi turvajärjestelyjen toteuttamisessa. Laitosta koskeva turvaohjesääntö on STUKissa myös vahvistettu otettavaksi käyttöön
vuonna 2011. Sisäasiainministeriön ja ydinalan turvajärjestelyjen
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neuvottelukunnan kommentit on otettu huomioon vahvistetussa
turvaohjesäännössä.
Tutkimusreaktorin rakenteellisia ja organisato~isia turvajärjestelyjä
käsittelevä ulkopuolinen arviointi toteutettiin 29.-30.8.2011. Arvi~
ointiryhmä esitti lukuisia kehityskohteita turvallisuusjohtamisen,
turvallisuuskulttuurin, henkilöstön ohjeistukseh, perehdytyksen ja
koulutuksen sekä vasteen ja rakenteellisen suoj'auksen parantamiseksi. Arviointiraportti on turvallisuusluokiteltu suojaustasoon 111.
Ydinenergia-asetuksen 37 §:n mukaisesti STUKpyysi sisäasiainministeriöitä lausunnon FiR 1 ~tutkimusreaktorin turva- ja valmiusjärjestelyistä tutkimusreaktorin käyttölupahakemukseen liittyen. Sisäasiainministeriö puolestaan pyysi Poliisihallituksen lausuntoa laitoksen turvajärjestelyistä. Poliisihallitus on lausunnossaan todennut,
että turvajärjestelyissä on puutteita, jotka on kqrjattava pikaisesti, ja
omassa lausunnossaan 13.10.2011 sisäasiainministeriö yhtyi Poliisihallituksen näkemykseen asiassa. Sisäasiainministeriön ja Poliisihallituksen lausunnoissa on otettu huomioon edellä esitetty raken·
teellisia ja organisatorisia turvajärjestelyjä koskeva ulkopuolinen
arviointi.
VTTon 25.10.2011 laatinut toimenpideohjelman arviointiryhmän
havaitsemien puutteiden korjaamiseksi ja turvajärjestelyjen paran~
tamiseksi. Toimenpideohjelma on turvallisuusluokiteltu sllojaustasoon 11I.Toimenpideohjelman mukaiset kiire~lliset toimenpiteet
toteutetaan vuoden 2011 aikana, mutta pääosalkorjaustoimenpiteistä toteutetaan vuoden 2012 aikana. Suunnitteluperusteuhkan (D8T,
Design Basis Threat) mukaisten vaatimusten arviointi toteutetaan
DBT:nvalmistuttua, niin ikään arviolta vuoden 2012 aikana.
STUKinkäsityksen mukaan VTTei ole täysin täyttänyt ja toimeen~
pannut ydinenergian käytön turvajärjestelyistä annetun valtioneu·
voston asetuksen (734/2008) säännösten mukaisia vaatimuksia.
STUKinarvion mukaan tutkimusreaktorin turvajärjestelyt on suun·
niteltu, toteutettu ja johdettu osin riittämättömästi. Lainvastaisen
toiminnan aiheuttaman vaaran torjuminen vaatii luvanhaltijalta lisätoimenpiteitä, kuten sisäasiainministeriön laushnnossa ja arviointiryhmän raportissa on esitetty.
STUKinarvion mukaan FiR 1-tutkimusreaktorin käytön jatkaminen
edellyttää, että luvanhaltija toteuttaa STUKinhyväksymässä toimenpideohjelmassa esittämänsä korjaustoimenpiteet vuoden 2012 loppuun mennessä, kuitenkin siten, että kaikki turvallisuuden kannalta
tärkeät toiminnot on ohjeistettu, koulutettu ja käytännön tasolla
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myös toteutettu valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla ennen
tulevan käyttölupakauden alkamista 1.1.2012. Ydinenergialain 20 §
mukaisesti ydinlaitoksen käyttämiseen ei saa ryhtyä siihen myönnetyn luvan perusteella ennen kuin Säteilyturvakeskus on todennut,
että ydinlaitos täyttää asetetut turvallisuusvaatimukset
ja että laitoksen turvajärjestelyt ovat riittävät Tässä yhteydessä STUKtarkastaa erityisesti, että emokiireelliset toimenpiteet turvajärjestelyjen
parantamiseksi on toteutettu.
FiR 1 -tutkimusreaktorilla
on STUKin hyväksymä valmius- ja palosuojelu suunnitelma VNA735/2008 asetuksen mukaisesti. VTT on lisännyt vuonna 2011 suunnitelmaan ohjeita, joilla on varmistettu reaktorin vastuuhenkilöiden tavoitettavuutta vuorokauden eri aikoina
sekä täydennetty ulkopuolisen pelastuslaitoksen ohjeita. Lisäksi reaktorilla
on toteutettu
palonsarnmutukseen
liittyvää
LänsiUudenmaan pelastuslaitoksen alueellisten yksikköjen koulutusta.
STUK on hyväksynyt mahdollisten onnettomuustilanteiden
enimmäisvaikutuksia tarkastelevat analyysit. Näiden tulokset osoittavat,
että käytettäessä reaktoria nykyiseen tapaan, erityisiin väestönsuojelun toimenpiteisiin ympäristössä ei ole tarvetta. Valmiussuunnittelun perusteena oleva onnettomuus on ydinpolttoainevaurio
ilman
reaktoritankin vesisuojaa. Säteilyvaikutus rajoittuu ensisijaisesti reaktorihallin ilmastoinnilla eristettyyn tilaan.
Palotarkastuksissa on tarpeen toteuttaa viranomaisyhteistyötä.
Tämä koskee myös samassa rakennuksessa olevien muiden säteilylähteiden varastotiloja.
Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden
seurauksena tehtävissä kansallisissa selvityksissä Euroopassa arvioidaan joidenkin suurten (lämpöteho kymmeniä MW) vesijäähdytettyjen tutkimusreaktoreiden ulkoisten uhkien vaikutuksia. FiR 1 -tutkimusreaktorilta
ei
ole edellytetty erillistä selvitystä, koska vastaavaa säteilyriskiä reaktorin ympäristölle ei ole. Paikallinen veden nousu lähialueella, äärimmäinen sääilmiö tai erittäin poikkeuksellinen maanjäristys voivat häiritä myös reaktorin käyttö- ja sädehoitotoimintaa,
niin että
samalla yhteiskunnan muut toiminnat häiriintyvät ja kuormittuvat.
Tutkimusreaktorin
valmiussuunnittelussa
on edelleen tavoitteena
tukkia mahdollinen vuoto ja varmentaa tehokas lisäveden saanti
polttoainealtaaseen.
Ydinenergia-asetuksen
37 §:n mukainen sisäasianministeriön
lausunto Säteilyturvakeskukselle tutkimusreaktorin
turva- ja valmius-
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järjestelyistä on liitteenä 3. STUK ottaa sisäasiainministeriön
mät näkökohdat huomioon valvontatyössään.
2.8 Ydinmateriaalivalvonta,

miilu-uraanin

esittä·

hallussapito

VTT:n FiR 1· tutkimusreaktori muodostaa EUf00pan komission asetuksen 302/2005 mukaisen materiaalitasealueen.
STUKja komissio
ovat rajanneet ko. laitokselle valvontasopimuksen
lisäpöytäkirjan
mukaisen VTT:n laitosalueen.
STUK valvoo FiR 1 -tutkimusreaktorin
ydinmateriaaleihin
liittyvää
toimintaa. Myös IAEA ja komissio valvovat ko. laitosta. Ydinmateriaalivalvonnan vaatimukset ja velvoitteet VTT on hoitanut asianmukaisesti. Tarkastuksilla on voitu todentaa VTT!n toimittamien tietojen oikeellisuus ja kattavuus. Tarkastuksissa ei ole tullut esille mainittavia puutteita.
VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktori
on velvollinen noudattamaan STUKin hyväksymää ydinmateriaalikäsikirjaa.
Ydinmateriaalikäsikirjan
päivitys on hyväksytty vuonna 2011. Käsikirjaan on sisällytetty Euroopan yhteisön ydinmateriaaleja koskevan lainsäädännön määrä·
ykset. Komission ko. materiaalitasealueelle
valmistelemat erityiset
valvontasäännökset
(PSP) ovat voimassa ja sisältyvät ydinkäsikirjaan.
STUK toteaa, että FiR 1-tutkimusreaktorin
käyttö ei edistä ydinaseiden leviämistä ja että ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellinen valvonta tutkimusreaktorilla on asianmukaisesti järjestetty.
Varhaisessa vaiheessa Otaniemessä 1960 luvulla käytetyn Teknillisen korkeakoulun alikriittisen ydinfysiikan tutkimuslaitteen
("mHlu") uraani on VTT:n hallussa ja sisältyy reaktorin käyttölupahakemukseen. Sen huoltoratkaisu ja mahdollinenl muuhun hyötykäyttöön luovutus tulisi suunnitella uuden lupajakson alussa.

2.9 Ydinvastuu

Ydinvastuulain 28 §:n mukaan valtiolla ei ole lain mukaista vakuuttamisve lvoIIisu utta.
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2.10 Muut edellytykset ja kansainväliset

sopimukset

Ydinenergialain 20 §:n kohta 4 edellyttää, että luvanhakijalla on taloudellisten edellytysten lisäksi tarpeelliset muut edellytykset har·
joittaa toimintaa turvallisesti ja Suomen kansainvälisten sopimusvelvoitteiden mukaisesti.
Kansainvälisen atomienergiajärjestön
IAEA:n tarkastajilla on FiR 1 tutkimusreaktoria
koskevan sopimuksen INFCIRC 24 mukaan oikeus tehdä reaktorin käyttöä ja säteilyturvallisuutta
koskevia tarkastuksia. Tällaiset tarkastukset tehtiin vuosina 1987 ja 1999, muttei
kuluneella käyttälupajaksolla.
IAEA:n johdolla järjestetään tutkimusreaktoreiden
turvallisuuden
vertaisarviointia
koskevia alueellisia ja kansainvälisiä kokouksia.
STUKin edustaja osallistui tällaiseen vuonna 2011. Keskeiset opit
koskevat kansallista turvallisuusvaivontaa,
reaktoreiden ikääntymisen vaikutusta turvallisuuteen
ja ydinjätehuollon
järjestämistä.
Suomessa nämä asiat on hoidettu asianmukaisesti.
Ydinmateriaalivalvontaa

käsitellään erikseen kohdassa 2.8.

STUKin käsityksen mukaan FiR 1 -tutkimusreaktorin
taa Suomen kansainvälisiä velvoitteita.

toiminta vas-

Kun FiR 1 -tutkimusreaktorin
käytöstä poisto on ajankohtainen, tulee huolehtia IAEA:n ja Suomen valtion välisten alkuperäisten INFCIRCsarjan reaktori- ja polttoainesopimusten
päättäminen.

2.11 Ydinenergia-asetuksen

36 §:n tarkoittamat

asiakirjat

Ydinlaitoksen turvallisen käytön kannalta tärkeät ja jatkuvasti yHäpidettävät sekä käyttölupaa myönnettäessä
erikseen arvioitavat
asiakirjat luetellaan ydinenergia-asetuksen
36 §:ssä. Näitä ovat lopullinen turvallisuusseloste,
todennäköisyysperustainen
riskianalyysi, käytön laadunhaIIintaohjelma,
turvallisuustekniset
käyttöehdot, määräaikaistarkastusten
yhteenveto-ohjelma,
selvitys turva- ja
valmiusjärjestelyistä,
selvitys ydinaseiden leviämisen estämiseksi
tarpeellisen valvonnan järjestämisestä,
ydinlaitoksen johtosääntö,
ydinlaitoksen ympäristön säteiIyvalvontaa koskeva ohjelma, selvitys
turvallisuusvaatimusten
täyttymisestä sekä ikääntymisen hallintaohjelma.
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STUK on arvioinut asiakirjojen ajantasaisuude? ja kattavuuden. To·
dennäköisyyspohjaista
riski analyysia ei ole tarkoituksenmukaista
tehdä FiR 1 ·tutkimusreaktorille.
Asiakirjojen tilaa kuvataan yksityiskohtaisesti liitteessä 1. STUK pitää asiakirjpja hyväksyttävinä ja
on tehnyt niistä päätökset tarpeellisin osin.
2.12

Tutkimusreaktorin

tuleva toimintaympäristö

ja käyttö

Reaktorin toimittajan, General Atomics Yhdy1sval1oissa, huoltotoiminta FiR 1 ·reaktorin vioittuneille säätösauvakoneistoille on jatkunut. Reaktorin ydinteknisten mittauskanavien lunkarilaisen laitetoi·
mittajan KFKI, huoltopalveluja ei ole tarvittu, mutta VTr on tehnyt
tähän liittyvän toimeksiannon, jolla todetaan tukitoiminnan saatavuus. Muun valvonta-automaation
varaosatilanne ja ylläpito on
mahdollista toteuttaa käyttäjän voimin ikääntYmisen hallintaohjelman mukaisesti.
Triga·tutkirnusreaktoreita
on todennäköisesti käytössä useita sekä
Euroopassa, että Yhdysvalloissa vielä 2020-luvulla.
VTT osallistuu säännöllisesti sekä Triga-reaktoreiden että muiden
tutkimusreaktorien
käyttäjien tapaamisiin. S40mesta osallistutaan
IAEA:n järjestämiin tutkimusreaktorien
turvallisuutta ja valvontaa
koskeviin kansainvälisiin kokouksiin.
Sädehoidon kehittyminen ja kannattavuus vaikuttavat reaktorin
käytön suunnitteluun VTT:ssä. Tällä hetkellä dadun tiedon mukaan
hakemuksessa esitetyt tavoitteet ovat saavutettavissa.
I

STUKin käsityksen mukaan mainitut näkökohdat eivät rajoita suunniteltua FiR 1 -tutkimusreaktorin käyttöä ja käyttöluvan myöntämistä vuoteen 2023 asti.
2.13

Luvan kesto ja ehdot
Ydinenergialain 24 §:n mukaan käyttölupa myönnetään määräaikaisena ja määräajan pituutta harkittaessa on otettava huomioon erityi·
sesti turvallisuuden varmistaminen ja toiminnan arvioitu kesto.
STUK toteaa, että ydinenergialainsäädännössä
on annettu STUKilIe
keinot puuttua ydinenergian käyttöön turvallisuuden sitä edellyttäessä. STUK on arvioinut tässä lausunnossa, etdluvanhakijan
tarkoittama toiminta on turvallista ja täyttää sille lainsäädännössä asetetut
vaatimukset. Luvanhakijan hakemuksessa esittämä luvan kestoaika
ei ole ristiriidassa toiminnan arvioidun keston kanssa. Seuraavassa
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esitettävät lupaehdot tukisivat VTT:nsuunnittelua ja turvallisuusjohtamista tutkimusreaktorilla:
1. Reaktorin lämpöteho normaalikäytössä on 250 kW. STUK voi
tarvittaessa hyväksyä reaktorin tehon muutoksena sellaiset reaktorisydämen latauksen muutokset, joilla tehostetaan sädehoidon neutronivuota ja parannetaan hoidon laatua.
2. Reaktorin käyttöön liittymättämän ns. miilu-uraanin huollon
toimenpidesuunnitelma tulee laatia ja esittää TEMille viimeistään vuonna 2013.
3. Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen vaihtoehdoista päättäminen VTT:ssä tulee toteuttaa ja ilmoittaa TEMille viimeistään
vuoden 2014 aikana.
4. Reaktorin käytön turvallisuutta ja jatkoa (käyttö tai käytöstä
poisto) koskeva määräaikainen turvallisuusarviointi tulee toteuttaa viimeistään vuonna 2020. STUKlaatii turvallisuusarvion
TEMilIeseuraavana vuonna. Päätettäessä käytön lopettamisesta
VTI:n tulee käynnistää hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistelu.
Lisäksi luvassa on tarpeen määritellä ydinpolttoaineen, muiden
ydinmateriaalien ja ydinjätteen enimmäismäärät. Hakemuksessa on
esitetty hakijan arvioimat määrät. STUKei pidä perusteltuna raskaan veden hallussapidon sisällyttämistä nyt myönnettävään käyt·
tölupaan. Uraanipolttoainetta ei tarvitse hankkia lisää tällä hetkellä
tiedossa olevan toiminnan tarpeeseen.
2.13 YdinturvaUisuusneuvottelukunnan käsittely
Ydinturvallisuusneuvottelukunta vieraili FiR 1 -tutkimusreaktorilla
toukokuussa 2011 ja kuuli VTT:n edustajia tutkimusreaktorin käyttöluvan uusimisen kannalta keskeisistä turvallisuuskysymyksistä.
Käyttölupahakemuksen johdosta pyydettyä lausuntoa valmisteltiin
neuvottelukunnan työryhmässä. Neuvottelukunta kuuli valmistelun
yhteydessä STUKinasiantuntijoita.
Ydinturvallisuusneuvottelukunnan lausunto on liitteenä 2. STUKon
ottanut ydinturvallisuusneuvottelukunnan
lausunnon huomioon
tämän lausunnon valmistelussa.
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3 YHTEENVETO

Säteilyturvakeskus (STUK) on arvioinut VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorin käyttölupahakemuksen
johdosta, miten hakemuksessa
tarkoitettu toiminta täyttää ydinenergialainsäädännössä
asetetut
velvoitteet. STUK katsoo, että sen toimialan osalta ydinenergialain
5-7 §:ien ja 20 §:n 1 momentin edellytykset käyttöluvan myöntämiselle on täytetty.
VTT kehittää edelleen tutkimusreaktorin turvajärjestelyjä ja reaktorin valvonta- ja ohjausjärjestelmien ikääntymisen hallintaa. Tähän
kehitystyöhön ja sen tuloksiin, reaktorin valmiusjärjestelyjen ja paloturvallisuuden
koordinoituun ylläpitoon, henkilöstösuunnitelmaan sekä turvallisuusjohtamisen tehokkuuteen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota STUKin tarkastuksissa reaktorilla. STUKpitää tärkeänä, että alkavalla käyttöjaksolla tutkimusreaktorin vastuullinen johto ja keskeisistä turvallisuustehtävistä huolehtivat henkilöt tapaavat säännöllisesti myös STUKinjohtoa, jolloin voidaan käsitellä ajankohtaisia turvallisuuskysymyksiä, vuosittaisten reaktorin
huoltojen ja käytön raportointi, sekä toteutunutta kansainvälistä
turvallisu usyh te istyö tä.
STUK puoltaa käyttöluvan myöntämistä VTT:lIe FiR 1 -tutkimusreaktorin käyttöön VTT:n hakemuksessa tarkemmin kuvatussa laajuudessa ja tavalla, kuitenkin seuraavassa esitettävin tarkennuksin:
VTT:llä on lupa pitää hallussaan
1. käytettyä ja käyttämätöntä FiR 1 -tutkimus reaktorin ydinpolttoainetta enintään 37 kgU
2. muita FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstä peräisin olevia keski-ja
matala-aktiivisia ydinjätteitä yhteensä enintään 10 m3
3. muita FiR 1 -tutkimusreaktorilla jo olevia ydinmateriaaleja (mii1u-uraani, fissiokammiot ja uraani-isotooppistandardit).
Luvan ehtoina esitetään myös:
1. Reaktorin lämpöteho

normaalikäytössä on 250 kW. STUK voi
tarvittaessa hyväksyä reaktorin tehon muutoksena sellaiset reaktorisydämen latauksen muutokset, joilla tehostetaan sädehoidon neutronivuota ja parannetaan hoidon laatua.

2. Reaktorin käyttöön liittymättömän ns. miilu-uraanin huollon
toimenpidesuunnitelma tulee laatia ja esittää TEMiIle viimeistään vuonna 2013.
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3. Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen vaihtoehdoista paattaminen VTT:ssä tulee toteuttaa ja ilmoittaa TEMille viimeistään
vuoden 2014 aikana.
4. Reaktorin käytän turvallisuutta ja jatkoa (käyttö tai käytöstä
poisto) koskeva määräaikainen turvallisuusarviointi tulee toteuttaa viimeistään vuonna 2020. STUKlaatii turvallisuusarvion
TEMiIleseuraavana vuonna. Päätettäessä käytön lopettamisesta
VTT:ntulee käynnistää hankkeen ympäristävaikutusten arvioin
nin valmistelu.
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