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Ydinvoima maailmalla
aailmassa oli elokuussa 2006 käytössä yhteensä 442 ydinvoimalaitosyksikköä 31 eri maassa. Niiden sähköteho on
yhteensä 370 000 megawattia. Vuonna 2005 ydinvoimalaitokset tuottivat hieman yli 2600 terawattituntia sähköä eli 16 prosenttia maailman sähkön tarpeesta. Euroopan unionissa ydinsähkön osuus sähkön kokonaiskulutuksesta oli 31 prosenttia
ja Suomessa 26 prosenttia.
Vuonna 2005 maailmassa otettiin käyttöön neljä uutta
ydinvoimalaitosyksikköä Etelä-Koreassa, Japanissa ja Intiassa. Uusien ydinvoimalaitosyksiköiden rakennushankkeita aloitettiin kolme, joista yksi oli Olkiluoto 3. Kaikkiaan uusia ydinvoimalaitosyksiköitä oli elokuussa 2006 rakenteilla 27 kappaletta. Uudet ydinvoimalaitosyksiköt ovat yleensä suuritehoisia, kun taas monet käytöstä poistuvat yksiköt ovat teholtaan
varsin pieniä. Lähivuosina ydinvoimakapasiteetti lisääntyy
muutama tuhat megawattia vuodessa.
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Ydinvoimaa käyttävät maat ja ydinvoimatuotannon osuus niiden
omassa sähköntuotannossa vuonna 2005.
Lähde: World Nuclear Association

Kymmenen suurinta ydinvoiman tuottajamaata ja niiden osuus
maailman ydinsähkön tuotannossa vuonna 2005.
Ydinsähkön kokonaistuotanto oli 2626 TWh.
Lähde: World Nuclear Association
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Eri energialähteiden osuus sähkötuotannossa maailmassa,
EU-maissa ja Suomessa.
(Lähde: IEA, EU, Tilastokeskus)
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Lukijalle
uomen Atomiteknillinen Seura ry ATS julkaisi helmikuussa
2004 esitteen ”Ydinenergia ja Suomi”, joka sai hyvän vastaanoton päättäjien sekä muiden Suomen energiaratkaisuista ja ydinvoimasta kiinnostuneiden lukijoiden keskuudessa.
Vuoden 2004 alun jälkeen on aloitettu käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tutkimusluolan ja Suomen viidennen ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen Olkiluodossa. Valtioneuvosto esitteli Kansallisen energia- ja ilmastostrategian
marraskuussa 2005 ja se esitettiin selontekona eduskunnalle
kesäkuussa 2006. EU:n komissio julkaisi maaliskuussa 2006
energiapolitiikkaa käsittelevän Vihreän kirjan. Lisäksi kiristyvät hiilidioksidipäästöjen vähentämisvaatimukset ja fossiilisten polttoaineiden hintojen nopea nousu ovat tehneet päästöttömistä energialähteistä yhä kiinnostavampia. Näiden
ydinvoimasektorilla ja energiapolitiikan toimintaympäristössä
tapahtuneiden muutosten vuoksi ATS päätti uudistaa vanhan
esitteen vastaamaan nykytilannetta.
Ydinenergialla on ollut keskeinen rooli Suomen sähköntuotannossa ja energiapolitiikassa 1980-luvun alusta lähtien.
Suomi voi olla ylpeä maailman huippuluokkaa olevasta ydinvoimastaan. Ydinvoiman rooli päästöjen vähentämisessä on
kiistaton. Se on ydinvoiman taloudellisuuden ohella keskei-
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nen syy siihen, että Suomi kasvattaa ydinvoiman osuutta sähkön tuotannossaan.
Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiasta ei suljeta pois
mitään sähkön tuotantomuotoa. Siinä korostetaan investointiedellytysten luomista uudelle perusvoiman tuotannolle silmällä pitäen vuoden 2015 jälkeistä aikaa. Lähivuosina on joka
tapauksessa tehtävä päätöksiä perusvoimakapasiteetin lisäämisestä, jotta kasvava sähkön tarve saadaan tyydytettyä.
Esite on suunnattu kaikille, jotka joutuvat käsittelemään
energiakysymyksiä työssään, opetuskäytössä tai päätöksenteossa tai ovat muuten kiinnostuneita energia- ja ydinvoimakysymyksistä, joiden yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys näyttää kasvavan jatkuvasti.
Liki kolme vuotta vanhan suomenkielisen esitteen ohella
tämän esitteen perustana on käytetty kauppa- ja teollisuusministeriön heinäkuussa 2005 julkaisemaa englanninkielistä esitettä Nuclear Energy in Finland. Kiitämme ministeriötä luvasta
käyttää sitä ATS:n suomenkielisen esitteen pohjatekstinä.
Helsingissä lokakuussa 2006
SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA RY
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Suomen energiankulutus ja hankinta

Suomen kokonaiskulutus energialähteittäin vuonna 2005, yhteensä
32,4 Mtoe. Lähde: Tilastokeskus

Energian loppukäyttö kulutussektoreittain Suomessa vuonna 2005,
yhteensä 25,7 Mtoe. Sähkön ja lämmön tuotannon sekä polttoaineiden
jalostuksen häviöt olivat 6,7 Mtoe eli 21 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta. Lähde: Tilastokeskus

nergiantuotanto ja -kulutus ovat yhteiskunnan perustoimintoja. Teollisuudelle energia on tärkeä tuotannontekijä
erityisesti monissa vientituotteissa. Suomalaiset kuluttavat asukasta kohden paljon energiaa ja kotimaisia energialähteitä on
vähän. Tämän takia maassamme on aina kiinnitetty energian
saatavuuteen, hintaan ja tehokkaaseen käyttöön enemmän
huomiota kuin useimmissa muissa maissa.
Vuonna 2005 primäärienergian kokonaiskulutus oli Suomessa noin 32,4 Mtoe (miljoonaa ekvivalenttista öljytonnia). Asukasta
kohden laskettu energiankulutus, 6,2 öljytonnia vuodessa, on
länsimaiden suurimpia. Suuri energiankulutus johtuu muun
muassa paljon energiaa käyttävästä teollisuudesta, korkeasta
elintasosta, kylmästä ilmastosta ja pitkistä välimatkoista.

Energian hankinta

E

Energiankulutus
Teollisuuden osuus energian loppukäytöstä oli 48 prosenttia, rakennusten lämmitykseen kuluu 22 prosenttia ja liikenteeseen 17 prosenttia vuonna 2005. Kolmetoista prosenttia
energian loppukäytöstä jakautui julkisten ja yksityisten palvelujen, maatalouden ja kotitalouksien kesken. Teollisuuden
suuri energiankäyttö johtuu sen tuotantorakenteesta. Yksistään metsäteollisuuden osuus koko teollisuuden energiankulutuksesta on noin 60 prosenttia. Metalli- ja kemianteollisuuden yhteenlaskettu osuus on noin kolmannes.
Sähkön osuus kaikesta käytetystä energiasta on Suomessa korkea. Sähköntuotannon osuus primäärienergian kulutuksesta on noin 40 prosenttia. Kansainvälisesti vertaillen sähköntuotannon hyötysuhde on Suomessa korkea. Pääasiassa
tehokkuus perustuu siihen, että merkittävä osuus sähköstä
tuotettiin yhdistetyllä lämmön- ja sähköntuotannolla (31 prosenttia vuonna 2005).

Suomi on hyvin riippuvainen ulkomaisista energiavaroista.
Tuontienergia kattaa noin 70 prosenttia Suomen energiankulutuksesta. Öljy on säilyttänyt asemansa tärkeimpänä polttoaineena, vaikka sen osuus on jo pitkään pienentynyt energian hankinnassa. Vuonna 1973 öljy kattoi peräti 58 prosenttia kaikesta energiankulutuksesta, kun vuonna 2005 sen osuus
oli enää 27 prosenttia.
1980-luvun alussa kivihiilen osuus sähköntuotannossa laski jyrkästi, kun uudet ydinvoimalaitokset korvasivat hiilivoimaa. Vuonna 2005 kivihiili ja koksi kattoivat kymmenen prosenttia kaikesta energiankäytöstämme. Maakaasun tuonti
Venäjältä (silloisesta Neuvostoliitosta) alkoi vuonna 1974.
Vuonna 2005 maakaasun osuus energiankulutuksesta oli yksitoista prosenttia. Ydinvoiman osuus kaikesta energiankulutuksesta oli kahdeksantoista prosenttia vuonna 2005. Sähkön
tuonnin osuus oli viisi prosenttia.
Kotimaisten energialähteiden osuus energiankulutuksesta on noin kolmekymmentä prosenttia. Suomessa on perinteisesti haluttu varmistaa, että olemme riittävän omavaraisia energian suhteen. Pääasialliset kotimaiset energialähteet
ovat vesivoima, puuperäiset polttoaineet, metsäteollisuuden
jäteliemet sekä turve. Puuperäisten polttoaineiden ja turpeen osuus energiankulutuksesta vuonna 2005 oli 25 prosenttia.
Suomessa panostetaan uusiutuvista energianlähteistä erityisesti bioenergiaan. Myös tuulivoiman ja muiden uusiutuvien
energialähteiden osuutta energiantuotannossa pyritään kasvattamaan. Suurin osa Suomen vesivoimavaroista on jo valjastettu hyötykäyttöön. Pääosa jäljellä olevista vesivoiman tuotantoon soveltuvista koskista sijaitsee luonnonsuojelualueilla.
Vesivoimaa voidaan lisätä jonkin verran rakentamalla pieniä voimalaitoksia sekä modernisoimalla nykyisiä vesivoimalaitoksia.
Merkittäviä lisäyksiä Suomen sähköntuotantokapasiteettiin näillä toimenpiteillä ei kuitenkaan saada.

Energian kokonaiskulutus, sähkönkulutus,
teollisuustuotanto ja bruttokansantuote
Suomessa vuosina 1975 – 2005.
Lähde: Tilastokeskus
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Avoimet sähkömarkkinat

Sähkön kulutus vuonna 2005, yhteensä 84, 9 TWh.
Lähde: Tilastokeskus

Sähkön hankinta vuonna 2005, yhteensä 84,9 TWh.
Lähde: Adato

ähes kaikki yhteiskunnan toiminnot perustuvat turvattuun
sähkön saantiin. Hyvin toimiva ja taloudellinen sähköjärjestelmä on mahdollistanut sen, että Suomi on tänä päivänä maailman vauraimpien maiden joukossa.
Suomen sähköntuotanto- ja jakelujärjestelmä on taloudellinen ja tehokas. Sähkö on suhteellisen edullista, vaikka sähköntuotanto perustuu pääasiassa tuontipolttoaineisiin. Sähkömarkkinoiden avautuminen Suomessa 1990-luvun loppupuolella tehosti entisestään markkinoiden toimivuutta ja painoi sähkön hintaa alas kaikissa kuluttajaryhmissä. Toisaalta
kilpailun kiristyminen ja ilmastopolitiikan nopeat muutokset
ovat vaikeuttaneet uusien voimalaitosinvestointien tekemistä. Erityisesti suuret sähkönkuluttajat ovat olleet huolissaan
tuotantokapasiteetin riittävyydestä ja sähkön noususuuntaisesta hintakehityksestä.

toja on yli 630 000. Viime vuosina 70–80 prosenttia uusien pientalojen rakentajista on valinnut sähkölämmityksen.

L

Sähkönkulutus
Suomen talouselämässä elettiin 1980-luvulla voimakasta kasvukautta. Sähkönkulutus lisääntyi tuolloin yli 50 prosentilla.
1990-luvun alussa laman aikana kasvu hidastui ja sähkönkulutus kasvoi noin 25 prosenttia. Kulutuksen kasvu on jatkunut myös 2000-luvulla. Vuonna 2005 sähkön kokonaiskulutus oli 84,9 TWh, mikä on noin 16 100 kWh henkeä kohti.
Teollisuuden osuus sähkön kokonaiskulutuksesta on Suomessa poikkeuksellisen suuri, 52 prosenttia vuonna 2005. Kotitaloudet ja maatalous kuluttavat sähköstä noin neljänneksen,
palvelut ja julkinen sektori viidenneksen. Siirto- ja jakeluhäviöihin kului sähköä muutama prosentti. Sähkölämmitteisiä asun-

Sähköntuotanto
Suomessa oli vuoden 2006 alussa omaa, yhtä aikaa käytettävissä olevaa sähkön tuotantokapasiteettia noin 13 650 MW.
Voimalaitoksia on noin 400, joista noin puolet vesivoimalaitoksia. Sähkönjakelua harjoittaa noin 100 yhtiötä.
Vielä 1960-luvun alkupuolella Suomen sähköntuotanto perustui suurelta osin vesivoimaan. Nykyään suurin osa kannattavasta vesivoimapotentiaalista on valjastettu hyötykäyttöön.
Parin viimeisen vuosikymmenen aikana vesivoiman osuus
sähkön hankinnasta on pudonnut kahdesta kolmasosasta alle
viidesosaan. Vuonna 2005 ydinvoimalaitokset tuottivat 26
prosenttia ja biovoimalaitokset noin kymmenen prosenttia
Suomen sähkönkulutuksesta. Tuontisähkö kattoi kulutuksesta kaksikymmentä prosenttia eli viidenneksen.
Suomi on maailman johtavia maita yhdistetyssä lämmönja sähköntuotannossa, jota sovelletaan laajasti energiavaltaisessa teollisuudessa ja kaukolämpövoimalaitoksissa. Yhdistetyllä tuotannolla katetaan kolmannes koko maan sähkön tarpeesta.

Sähkömarkkinalaki
Vuonna 1995 voimaan tullut sähkömarkkinalaki on asettanut
Suomen sähkömarkkinat suurien haasteiden eteen. Vuoden
1997 alusta markkinat avattiin kaikille kuluttajille, joita on yhteensä yli kolme miljoonaa.

Sähkön hankinta
energialähteittäin 1970–2005.
Lähde: KTM ja Tilastokeskus
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Vanhojen voimalaitosten poistuessa käytöstä Suomi tarvitsee korvaavaa sähköntuotantokapasiteettia 7000 MW vuonna 2020.
Uusi Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikkö tuottaa sähköä 1600 MW. Lähde: Energy Visions 2030 for Finland, VTT.

Sähkömarkkinoiden avaaminen on aiheuttanut merkittäviä
muutoksia alan yhtiöihin ja niiden omistusrakenteisiin. Järkeistääkseen toimintojaan yhtiöt ovat muun muassa perustaneet
yhteisyrityksiä sekä sähkön hankintaan että myyntiin.
Sähkön välitystä varten perustettiin EL-EX Sähköpörssi Oy,
joka aloitti toimintansa elokuussa 1996. Vuodesta 1998 pohjoismaista sähkökauppaa on käyty yhteisen sähköpörssin NordPoolin kautta. NordPool perustettiin vuonna 1993 ja se oli maailman
ensimmäinen sähkön monikansallinen markkinapaikka.

Uuden voimalaitoskapasiteetin tarve
Teollisuudessa tehtyjen arvioiden mukaan Suomen sähkönkulutus nousee 96–97 TWh:iin vuonna 2010 ja edelleen 106–107
TWh:iin vuonna 2020. Kansallisen ilmastostrategian päivityksen pohjana olevat kauppa- ja teollisuusministeriön laatimat
kasvuarviot ovat jonkin verran maltillisempia, noin 94 TWh
vuonna 2010 ja 103 TWh vuonna 2020. Kulutus kasvaa eniten
teollisuudessa ja palveluissa. Koti- ja maatalouksien kulutuksen arvioidaan kasvavan jonkin verran hitaammin.
Viides ydinvoimalaitosyksikkö parantaa Suomea omavarai-

suutta sähköntuotannossa ja auttaa rajoittamaan kasvihuonekaasupäästöjä. Uutta voimalaitoskapasiteettia tarvitaan kuitenkin jo ennen Olkiluoto 3:n valmistumista. Kaikkialla Pohjoismassa voimayhtiöiden investointipäätöksiä ovat hidastaneet muun
muassa epävarmuus erilaisten ilmastopoliittisten toimenpiteiden yhteensovittamisesta.
Sähkön tuontimahdollisuudet muista Pohjoismaista heikkenevät tulevaisuudessa merkittävästi. Suomessa tarvitaan
huomattava määrä uutta omaa tuotantokapasiteettia sähkönkulutuksen kasvun takia sekä korvaamaan käytöstä poistuvia
vanhoja voimalaitoksia.
Lämmön ja sähkön yhteistuotannon lisäys kattaa osan kulutuksen kasvusta, mutta riittävä sähköntuotanto ei ole mahdollista ilman erillisiä pelkkää sähköä tuottavia lauhdevoimalaitoksia. Käytännössä Suomen tekemät ilmastositoumukset
sulkevat hiilivoiman pois polttoainevaihtoehtojen joukosta.
Kapasiteettia voidaan jatkossa lisätä merkittäviä määriä vain
maakaasulla, ydinvoimalla ja biopolttoaineilla. Suomen heikohkot tuuliolosuhteet ja kylmä talvi rajoittavat tuulivoiman mahdollisuuksia moneen muuhun maahan verrattuna.

Sähkönkulutus vuosina 1970 – 2005 ja arvioitu sähkön tarve vuoteen 2020.
Lähde: ET, KTM ja Tilastokeskus
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Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköt.

Ydinenergia sähköntuotannossa
äätös ottaa ydinvoima osaksi Suomen energiajärjestelmää
kypsyi 1960-luvun jälkipuoliskolla. Nykyisten ydinvoimalaitosten rakentamisesta päätettiin 1960- ja 1970-luvun taitteessa. Suomen neljä ydinvoimalaitosyksikköä otettiin käyttöön vuosina 1977–1982, kaksi Loviisassa ja kaksi Olkiluodossa. Vuonna 2005 Suomen ydinvoimalaitosten käyttökerroin
oli 95,6 prosenttia, joka on ylivoimainen kansainvälisessä vertailussa.
Laitosten toimintavarmuus on parantunut jatkuvasti. 1980luvun puolivälistä lähtien suomalaisten ydinvoimalaitosyksiköiden vuotuiset ja koko eliniälle lasketut kumulatiiviset käyttökertoimet ovat olleet maailman huippua. Ydinvoimalaitoksen
käytettävyyteen vaikuttavat tärkeimmät tekijät ovat vuosihuoltojen kesto ja käytön häiriöttömyys. Vuosihuoltojen suunnitteluun ja tekniseen toteutukseen sekä laitosjärjestelmien luotettavuuden lisäämiseen onkin kiinnitetty erityistä huomiota.
Keskimääräinen vuotuinen käyttökerroin on ollut lähes
poikkeuksetta yli 90 prosenttia vuodesta 1983 lähtien. Suomalaisten reaktoreiden toiminta on ollut häiriötöntä ja turvallista. 1990-luvun lopussa kaikilla yksiköillä toteutettiin mit-

P

tavat modernisointiprojektit, jolloin niiden tehoja korotettiin
ja turvallisuutta parannettiin entisestään.

Loviisan ydinvoimalaitos
Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitos sijaitsee Hästholmenin saarella, noin 10 kilometrin päässä Loviisan keskustasta.
Laitoksen omistaa Fortum Power and Heat Oy. Loviisan ydinvoimalaitoksessa on kaksi neuvostovalmisteista VVER-440 tyyppistä painevesireaktoria, joiden kummankin nettosähköteho on 488 MW. Laitoksella suoritettiin yhdeksän prosentin
tehonkorotus vuosina 1996–98. Loviisan pääkomponentit
kuten reaktoripaineastia, höyrystimet, pääputkisto ja turbogeneraattorit ovat alkuperäistä neuvostoliittolaista toimitusta. Laitoksen toteutuksessa on sovellettu alusta asti länsimaista turvallisuusajattelua. Loviisan kummankin yksikön ympärillä on onnettomuuksien varalta päästöjä rajoittava suojarakennus. Yksiköt on myös varustettu alkuperäisestä laajennetulla länsimaisella suojausautomaatiolla.
Käyttökokemusten, tutkimustulosten ja maailmalla tapahtuneiden ydinvoimalaitosonnettomuuksien opetuksina lai-
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Kuva: Ari Haimi

Loviisan ydinvoimalaitos.

toksen turvallisuutta on parannettu uudistamalla mm. turvallisuusjärjestelmiä, automaatiojärjestelmiä, palosuojelujärjestelyjä ja laitosohjeistoa. Suomessa vaaditaan ydinvoimalaitoksilta varautumista myös erittäin epätodennäköiseen sydämen
sulamisonnettomuuteen. Tällaisen onnettomuuden varalta
tehdyn tutkimustyön perusteella on Loviisan laitokseen lisätty
ympäristöpäästöjä rajoittavia turvallisuusjärjestelmiä, mm.
suojarakennukseen purkautuneen veden ja höyryn lämmönpoistoon suunniteltu terässuojarakennuksen ulkopuolinen
ruiskutus sekä mahdollisten räjähtävien kaasujen (esim. vety)
hallittu poltto. Loviisan laitokselle suunniteltuja turvallisuusmuutoksia on jäljitelty ja toteutettu muillakin VVER-tyyppisillä laitoksilla. Loviisan laitoksen käytön tuessa ja modernisoinnissa Fortum Nuclear Services Oy:lle kertynyttä ydinturvallisuusosaamista myydään myös ulkomaille. Voimassa olevien suunnitelmien mukaan molempien laitosyksiköiden
käyttöikä on ainakin 50 vuotta.
Ydinpolttoaine Loviisan laitokselle on hankittu pitkäaikaisilla sopimuksilla Venäjältä. Vuosina 1996–1998 lisensioitiin
myös toinen polttoaineen valmistuskanava ja vuodesta 2001
alkaen puolet polttoaineesta on hankittu brittiläiseltä valmistajalta. Loviisan laitoksen käytöstä syntyville matala- ja keskiaktiivisille jätteille on louhittu kallioon loppusijoitustila lai-

Olkiluodon voimalaitos Eurajoella.

tosalueelle. Tiloja on tarkoitus aikanaan laajentaa laitosten
purkujätteiden loppusijoitusta varten. Käytetyn polttoaineen
loppusijoituksen toteuttaa Posiva Oy Olkiluodossa.
Vuonna 2005 Loviisan voimalaitos tuotti sähköä 8,1 TWh
(nettotuotanto). Loviisa 1:n käyttökerroin oli 95,4 prosenttia
ja Loviisa 2:n 95,7 prosenttia.

Olkiluodon ydinvoimalaitos
Teollisuuden Voima Oy:n omistama Olkiluodon ydinvoimalaitos sijaitsee Eurajoen kunnassa, noin 20 kilometriä Raumalta pohjoiseen. Voimalaitoksessa on kaksi ruotsalaisvalmisteista kiehutusvesireaktoria. Niiden alkuperäinen nettosähköteho 660 MW on nostettu nykyiseen 860 MW:iin kolmessa erässä, ensin tehon korotuksina vuosina 1982–84, sitten modernisointiohjelmassa vuosina 1995–98 ja viimeksi
vuosina 2005–2006, jolloin molempien laitosyksiköiden teho
nousi 20 MW. Kolmannen ydinvoimalaitosyksikön rakennustyöt alkoivat helmikuussa 2005, kun valtioneuvosto oli
myöntänyt laitoshankkeelle ydinenergialain edellyttämän
rakentamisluvan. Uusi yksikkö otetaan käyttöön vuonna
2010. Nykyisten suunnitelmien puitteissa Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöikä on ainakin 60 vuotta.
Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköitä on pidetty jatkuvas-

Suomalaisten ydinvoimalaitosten ominaisuudet
Reaktoriyksikkö

Sähköteho
Brutto/nettoMW

Polttoaine
uraanin määrä
(tU)/polttoaineelementtien
lukumäärä

Kaupalliseen
käyttöön

Kumulatiivinen käyttökerroin
2005 loppuun mennessä (*)%

Loviisa 1

510/488

38/313

1977

85,5

Loviisa 2

510/488

38/313

1981

88,1

Olkiluoto 1

890/860

90/500

1979

91,7

Olkiluoto 2

890/860

90/500

1982

Yhteensä

2800/2696

92,9
90,3

(*) kaupallisen käytön alusta; keskiarvo laskettu bruttotehoilla painotettuna
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ti tekniikaltaan ajanmukaisina. Parannettaessa tekniikkaa on
otettu huomioon sekä laitoksen omat käyttökokemukset että
vuosien varrella tiukentuneet turvallisuusvaatimukset. Olkiluodon yksiköiden suojarakennukset varustettiin 1980-luvun
lopulla järjestelmillä, joilla varaudutaan erittäin epätodennäköisen sydämen sulamisonnettomuuden seurausten rajoittamiseen.
Uraania Olkiluodon yksiköihin hankitaan pitkäaikaissopimuksilla pääasiassa Kanadasta ja Australiasta. Uraani väkevöidään Venäjällä ja EU-alueella. Olkiluotoon toimitettavat polttoaineniput valmistetaan Saksassa, Espanjassa ja Ruotsissa.
Kallioon louhittu voimalaitosjätteen loppusijoitustila otettiin käyttöön Olkiluodossa vuonna 1992. Tiloja on tarkoitus
laajentaa Olkiluoto 3:n tarpeita varten ja aikanaan laitosten
purkujätteiden loppusijoitusta varten. Posiva Oy suunnittelee kaikelle Suomessa syntyvälle käytetylle ydinpolttoaineelle
loppusijoituslaitosta Olkiluotoon. Tutkimustunnelin louhintatyöt aloitettiin vuonna 2004.
Vuonna 2005 Olkiluodon voimalaitos tuotti sähköä 14,2 TWh
(nettotuotanto). Olkiluoto 1:n käyttökerroin oli 98,3 prosenttia ja Olkiluoto 2:n 95,1 prosenttia.

Fortum Oyj
Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren
alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön
toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön
tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten
käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut
palvelut. Maaliskuussa 2005 Fortumin öljyliiketoiminta siirrettiin uuteen yhtiöön Neste Oil Oyj:hin, joka on merkittävä
öljynjalostaja ja -markkinointiyhtiö Pohjois-Euroopassa.
Ydinenergia-alalla toimivat Fortum-yhtiöistä Fortum Power
and Heat Oy ja Fortum Nuclear Services Oy. Loviisan voimalaitoksen lisäksi Fortum omistaa vähemmistöosuudet Olkiluodon ydinvoimalaitoksesta sekä Ruotsissa Forsmarkin ja Oskarshamnin ydinvoimalaitoksista.
Fortum listautui Helsingin Pörssiin joulukuussa 1998. Vuoden 2005 lopussa Suomen valtio omisti osakkeista 51,52 prosenttia. Vuonna 2005 konsernin liikevaihto oli yli 3,8 miljardia euroa ja sähkön myynti Pohjoismaissa 59,7 TWh. Vuonna
2005 henkilöstön määrä oli keskimäärin noin 8950.

Teollisuuden Voima Oy
Teollisuuden Voima Oy ( TVO) tuottaa sähköä
omistajilleen omakustannushintaan. Sähköä tuotetaan Eurajoen Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa ja Meri-Porin kivihiilivoimalaitoksessa, josta
TVO:n teho-osuus on 45 prosenttia.
TVO:n päätehtävänä on huolehtia Olkiluodon nykyisten
laitosyksiköiden turvallisesta, taloudellisesta ja ympäristöystävällisestä sähköntuotannosta osakkailleen. Tavoitteena on
pitää laitosyksiköt uudenveroisina ja hyväkuntoisina sekä
huolehtia henkilökunnan asiantuntemuksen kehittymisestä.
TVO:lla on kuusi osakasyhtiötä. Yhtiöllä on kolme erillistä
osakesarjaa, jotka oikeuttavat omistukseen joko nykyisiin ydinvoimalaitosyksiköihin Olkiluoto 1:een ja Olkiluoto 2:een, uuteen ydinvoimalaitosyksikköön Olkiluoto 3:een tai Meri-Porin
kivihiilivoimalaitokseen. TVO kuuluu PVO-konserniin, jonka
emoyhtiö on Pohjolan Voima Oy. TVO:n liikevaihto vuonna 2005
oli 199 miljoonaa euroa ja sähkön myyntimäärä 14,4 TWh.
TVO Nuclear Services Oy myy Olkiluodon ydinvoimalaitoksilla karttuvaa osaamista muualle maailmaan.
TVO:n vakinaisessa palveluksessa oli vuonna 2005 keskimäärin 693 henkilöä.

Posiva Oy

Suomalaisten ydinvoimalaitosten toimintavarmuus
verrattuna eräisiin muihin maihin.
Lähde: IAEA Power Reactor Informations System (PRIS)

Posiva huolehtii käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoitustutkimuksista, loppusijoituslaitoksen rakentamisesta ja käytöstä sekä laitoksen sulkemisesta käytön jälkeen. Lisäksi Posiva tarjoaa ydinjätehuollon asiantuntijapalveluja omistajilleen ja muille asiakkailleen.
Posivan henkilöstömäärä vuonna 2005 oli noin 60. Yhtiö
tekee yhteistyötä lukuisien suomalaisten ja ulkomaisten eri
alojen asiantuntijaorganisaatioiden kanssa ja tilaa ydinjätehuoltoon liittyviä tutkimuksia tutkimuslaitoksilta, konsulttiyrityksiltä, korkeakouluilta ja yliopistoilta.
Posivan omistavat Teollisuuden Voima Oy (60 prosenttia)
ja Fortum Power and Heat Oy (40 prosenttia), jotka myös vastaavat ydinjätehuollon kustannuksista. Yhtiön liikevaihto on
noin 30 miljoonaa euroa vuodessa ja se toimii Eurajoen Olkiluodossa.
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Kuvasovite uuden Olkiluoto 3 –laitosyksikön sijoittumisesta nykyisten laitosyksiköiden viereen

Katsaus ydinvoiman nykytilanteeseen Suomessa
dinvoiman lisärakentaminen varmistui keväällä 2002 valtioneuvoston tekemällä myönteisellä periaatepäätöksellä,
jonka eduskunta vahvisti äänin 107–92. Ydinvoimalla tuotetun sähkön etuja ovat muun muassa vakaa ja kilpailukykyinen hinta sekä kansalliset edut ilmastositoumusten täyttämisessä. Ydinvoimapäätösten tekemiseen vaikuttivat myös
hyvät kokemukset Suomen nykyisistä ydinvoimalaitoksista ja
kotimaisten polttoaineiden rajallisuus. Mielipidemittausten
perusteella voidaan todeta, että suomalaiset suhtautuvat
ydinvoiman lisärakentamiseen verrattain positiivisesti.
Suomalaisissa ydinvoimayhtiöissä on seurattu tarkasti
ydinvoimateknologian kehittymistä 1990- ja 2000-luvuilla.
Omia laitoksia on kehitetty ja parannettu jatkuvasti. Ydinvoimayhtiöt ovat myös osallistuneet eurooppalaisten voimayhtiöiden hankkeeseen, jossa on määritetty yhteiset tekniset ja
turvallisuusvaatimukset (European Utility Requirements, EUR).
Vuonna 1998 Fortum ja TVO käynnistivät erilliset ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA) uuden ydinvoimalaitosyksikön mahdollisista ympäristövaikutuksista, jos se rakennettaisiin Loviisaan tai Olkiluotoon. Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) antoi lausuntonsa YVA-selostuksista helmikuussa

Y

2000. KTM totesi molemmat selostukset riittäviksi ja katsoi
niiden täyttävän YVA-lain ja -asetuksen vaatimukset sekä
hankkeen YVA-ohjelmassa ja ministeriön siitä antamassa lausunnossa asetetut tavoitteet.
TVO jätti marraskuussa 2000 valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta Loviisaan tai Olkiluotoon. Hakemuksessa ydinvoimalaitosyksikön koko rajattiin 1000–1600 MW:iin ja laitoksen
käyttöikä 60 vuoteen. Tasavertaisina sijaintipaikkoina olivat
Loviisa ja Olkiluoto ja vaihtoehtoisina reaktorityyppeinä sekä
painevesi- että kiehutusvesireaktori. Hakemus kattoi myös
matala- ja keskiaktiivisen jätteen käsittelyyn, varastointiin ja
loppusijoitukseen vaadittavat tilat.
Valtioneuvosto teki tammikuussa 2002 TVO:n hakemuksesta myönteisen periaatepäätöksen katsoen, että uuden yksikön rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Eduskunta vahvisti valtioneuvoston päätöksen toukokuussa 2002 äänin 107–92.
Tarjouskilpailu kesti syyskuusta 2002 maaliskuuhun 2003.
TVO tarkasteli eri vaihtoehtoja ja julkisti lokakuussa 2003, että
uuden laitoksen sijaintipaikaksi tulee Olkiluoto ja että neu-
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votteluja jatketaan ensisijaisesti Framatome ANP:n ja Siemens
AG:n tarjouksen pohjalta. Varsinainen investointipäätös Olkiluoto 3:sta tehtiin joulukuussa 2003.
TVO jätti valtioneuvostolle rakentamislupahakemuksen
tammikuussa 2004. Ydinenergialain mukaisesti valtioneuvostolle jätetyn hakemuksen käsitteli kauppa- ja teollisuusministeriö. Ministeriö pyysi hakemukseen lausunnot Säteilyturvakeskukselta (STUK) sekä muilta viranomaisilta. Lisäksi ministeriö lähetti rakentamislupahakemuksen tiedoksi eri tahoille
mahdollisia kommentteja varten. Kommentteja tuli noin 70:ltä
eri organisaatioilta ja yksittäiseltä henkilöltä.
TVO toimitti STUKille rakentamislupaa varten ensimmäiset asiakirjat tammikuussa 2004. Tarkastuksen tuloksena STUK
laati lausunnon ja sen liitteeksi turvallisuusarvion, jotka se luovutti
kauppa- ja teollisuusministeriölle
tammikuussa 2005. Lausunnossaan
STUK esitti, että TVO:n Eurajoen Olkiluotoon suunnitteleman ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan myöntämiselle ei ole turvallisuuteen liittyviä esteitä. Valtioneuvosto myönsi
rakentamisluvan Olkiluoto 3:lle helmikuussa 2005.
Uutta ydinvoimalaitosyksikköä
koskevan periaatepäätöksen yhteydessä valtioneuvosto ja eduskunta
hyväksyivät erillisen periaatepäätöksen, jonka mukaan myös uuden laitosyksikön käytetty polttoaine voi-

daan loppusijoittaa Olkiluodon kallioperään. Olkiluoto 3:n
ydinjätehuolto toteutetaan teknisesti samoilla periaatteilla
kuin nykyistenkin ydinvoimalaitosyksiköiden ydinjätehuolto.
Varat ydinjätehuoltoon kerätään sähkön hinnassa ja ne rahastoidaan Valtion ydinjätehuoltorahastoon.
Loviisan nykyisten yksiköiden käyttölupa on myönnetty
vuoteen 2007 saakka. Olkiluodon nykyisten voimalaitosten
käyttölupa on myönnetty vuoteen 2018 saakka. Loviisan voimalaitos haki uutta käyttölupaa kauppa- ja teollisuusministeriöstä syksyllä 2006. Vuonna 2008 Olkiluodon voimalaitoksen on jätettävä STUKille perinpohjainen turvallisuusselvitys
Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -yksiköiden jatkokäytön turvallisuuden arviointia varten.

Teollisuuden Voima Oy:n uuden Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön rakennusprojektin aikataulu.

Sydänsulan jäähdytysjärjestelmän (IRWST) putkien asennustöitä Olkiluoto 3 -rakennustyömaalla.

Ydinenergia ja Suomi • 9

sisus_suomi_1-24

9

20.10.2006, 13:09

Purjehduskilpailu keskellä talvea Loviisan voimalaitoksen edustalla.

Kuva: Ari Haimi

Ympäristövaikutukset ja säteilyaltistus
dinvoimalaitoksista veteen ja ilmaan joutuville päästöille on
määritelty päästörajat tärkeimmille radioaktiivisille aineryhmille. Päästöjä valvotaan säännöllisesti. Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilytasoa tarkkaillaan virallisten määräysten mukaan ja mittaamalla ympäristöstä otettuja näytteitä.
Ydinvoimalaitosten henkilöstön ja lähiseutujen asukkaiden
säteilyannokset ovat olleet Suomessa selvästi alle säädettyjen rajojen.
Luonnon taustasäteily aiheuttaa suomalaisille vuosittain
keskimäärin 3,7 millisievertin (mSv)* säteilyannoksen, mihin
sisältyy myös sisätilojen kohonneista radontasoista johtuva
säteily. Suomalaisten ydinvoimalaitosten päästörajat on asetettu siten, että päästöistä aiheutuva säteilyannos kaikkein al-

Y

* Sievert (Sv) ilmaisee kudokseen absorboituneen (imeytyneen) säteilyannoksen määrän ottaen huomioon säteilyn biologiset vaikutukset
säteilylajista riippuvalla tekijällä. Useimmiten käytetään sievertin
tuhannesosaa mSv (millisievert) tai miljoonasosaa µSv (mikrosievert).
Tietyn ihmisryhmän yksilöiden saamien säteilyannosten summan,
ns. kollektiivisen säteilyannoksen yksikkö on manSv (tässä tapauksessa
voimalaitoksen koko henkilöstön saama kollektiivinen säteilyannos).

tistuneimmalla väestöryhmällä laitoksen lähiympäristössä ei
saa nousta yli 0,1 mSv vuodessa.

Toiminta-aikaiset ympäristövaikutukset
Ennen voimalaitosten rakentamista niiden ympäristössä suoritettiin perustutkimus. Laitosten toiminnan aikana on jatkuvasti otettu näytteitä esimerkiksi kasvistosta, maidosta ja pohjasedimenteistä. Lisäksi tarkkaillaan ilmaa, sadevettä ja otosryhmää lähialueella asuvista ihmisistä.
Päästöistä aiheutuva säteilylle altistuminen voidaan laskea mittaamalla päästöt ilmaan ja veteen käyttämällä meteorologisia tilastoja ja leviämistietoja sekä eri aineiden ekologiseen ja biologiseen käyttäytymiseen liittyviä tietoja. Ydinvoimalaitoksen päästöjen kartoittamista auttaa se, että vapautuvien radioaktiivisten aineiden havaitseminen ympäristössä on
helpompaa kuin monien muiden teollisuuspäästöihin kuuluvien aineiden. Näin arvioituna vuosittaiset säteilyannokset
ovat 0,001–0,002 mSv niille henkilöille, jotka kuuluvat altistuneimpaan ihmisryhmään laitosten läheisyydessä. Näin pieniä
annoksen lisäyksiä ei voida erottaa luonnon taustasäteilystä
millään suoralla mittaustekniikalla.
Suomalaisten ydinvoimalaitosten merkittävimmät ympä-
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Laskennallinen säteilyannos (mSv/vuosi) säteilylle
eniten altistuvaan ryhmään kuuluvalla henkilöllä
Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten ympäristössä. Molempien laitosten osalta annokset ovat
alle 0,1 prosenttia valtioneuvoston päätöksessä
asetusta 100 mikrosievertin rajasta. Säteilyannoksen
asteikko on logaritminen.

Reaktoria kohden laskettujen henkilöstön
vuotuisten säteilyannosten kehitys suomalaisissa ydinvoimalaitoksissa verrattuna
eurooppalaisten kevytvesireaktoreiden
vastaavaan kehitykseen.
(Lähde: OECD/NEA ISOE-tilastot)

ristövaikutukset liittyvät meriveden lämpenemiseen, koska
laitokset käyttävät muiden lauhdevoimalaitosten tapaan
jäähdytykseen merivettä. Merivesi lämpenee 11–13 asteella
laitoksen läpi kulkiessaan, mutta jäähtyy nopeasti palatessaan
avoimeen mereen. Vaihtelevan kokoinen lämpimämmän veden alue ei talvella jäädy ja alueen ympärillä oleva jää on haurasta, mikä vaikeuttaa jäällä liikkumista.

Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos

Ammatillinen säteilyaltistus
Suomalaisissa ydinvoimalaitoksissa vuonna 2005 työskennelleiden henkilöiden keskimääräinen säteilyannos oli 0,9 mSv.
Noin 95 prosenttia yksittäisten työntekijöiden säteilyannoksista jäi alle 5 mSv:n. Suurin osa säteilyannoksista saadaan
vuosihuoltoseisokeissa tehdyissä töissä. Vuosittaisen säteilyannoksen lakisääteinen raja on 50 mSv ja viiden vuoden keskiarvo ei saa ylittää 20 mSv vuodessa.
Suomalaisten säädösten mukaan säteilyannosrajat ilmaistaan sähkötehoa kohden niin, että koko laitoshenkilökunnan
keskimääräinen kollektiivinen (yhteenlaskettu) säteilyannos
ei saa kahden peräkkäisen vuoden keskiarvona ylittää 2,5
manSv 1000 MW:a kohden. Näin ollen Loviisan (2 x 488 MW)
ja Olkiluodon (2 x 860 MW) ydinvoimalaitoksille kyseiset rajat ovat 1,22 ja 2,15 manSv laitosyksikköä kohden. Kollektiivisten annosten rajat määrää Säteilyturvakeskus (STUK).
Vuonna 2005 Loviisan voimalaitoksen henkilöstön säteilyannos oli molemmilta laitosyksiköltä yhteensä 0,81 manSV
ja Olkiluodon voimalaitoksen 2,29 manSv.

Suomalaisten keskimääräinen vuotuinen
säteilyannos on noin 3,7 mSv.
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Ilmastonmuutos ja ilmansaasteet
uomessa on pystytty menestyksellisesti vähentämään ympäristöä happamoittavien rikkidioksidi- ja typpioksidipäästöjen määrää. Hiilidioksidipäästöjen kasvun pysäyttäminen on edelleen hyvin haasteellinen tehtävä. Tärkeimmät
torjuntakeinot ovat sähkön ja lämmön tuotannon tehokkuus
ja energiansäästö, uusiutuvien energiavarojen ja ydinenergian käytön lisääminen sekä kivihiilen korvaaminen maakaasulla.
Kioton ilmastokokouksessa sovittujen kasvihuonekaasujen
vähentämistavoitteiden mukaisesti EU-maiden tulisi vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä yhteensä 8 prosentilla vuoden 1990 tasosta ensimmäiseen velvoitekauteen 2008–2012
mennessä. EU:n sisäisen taakanjaon mukaisesti Suomen on
palautettava päästöt vuoden 1990 tasolle.
Päästöjen ja erityisesti hiilidioksidipäästöjen alentaminen
tavoitearvoihin kustannustehokkaasti on erittäin vaikeaa ilman, että lisätään ydinvoiman ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Vuosina 1991–93 hiilidioksidipäästöt alittivat
hienoisesti vuoden 1990 tason ja ylittivät sen hieman vuonna 2000, vaikka vesivoiman ja tuontisähkön osuudet olivat
korkealla vuotuisesta sähkönhankinnasta. Toisaalta vuonna
2003 fossiilisten polttoaineiden poltosta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt olivat ennätyskorkealla, 30 prosenttia yli tavoite-

S

arvon, kun vesivoimaa tuotettiin ennätyksellisen vähän ja
sähköä tuotiin vähän. Vuonna 2005 puolestaan sähkön tuonti nousi ennätyksellisen korkeaksi 20 prosenttiin ja kasvihuonekaasujen päästöt laskivat tilapäisesti lähelle Kioto-tavoitetta. Päästöjä on rajoitettu lisäämällä puupolttoaineiden käyttöä, korvaamalla kivihiiltä maakaasulla ja korottamalla ydinvoimalaitosten tehoa. Myös energiansäästö on ollut osa käytettyä keinovalikoimaa päästöjen hillitsemiseksi.

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia
Eduskunta hyväksyi yksimielisesti kesäkuussa 2006 valtioneuvoston selonteon lähitulevaisuuden energia- ja ilmastopoliittisista toimenpiteistä. Selonteossa ei suljeta pois mitään yksittäistä energiamuotoa. Voimayhtiöt tutkivat eri vaihtoehtoja investoida uusiin laitoksiin ja yksi vaihtoehto muiden joukossa on rakentaa lisää ydinvoimaa.
Osa Kioton tavoitteista saavutetaan soveltamalla energiansäästöohjelmaa ja uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelmaa. Yhdessä nämä ohjelmat kattavat noin puolet tarvittavista päästövähennyksistä. Lisäksi hiilen käyttöä vähennetään merkittävästi. Ydinvoiman ja maakaasun käytön lisääminen on keskeistä, mikäli Suomi aikoo toteuttaa ilmastositoumuksensa.
Merkittävin kasvihuonekaasu, hiilidioksidi (CO2), kattaa yli
80 prosenttia kasvihuone-kaasujen kokonaispäästöistä Suomessa. Sähköntuotannon aiheuttamat CO2-päästöt ovat melko vähäiset johtuen yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon
sekä biopolttoaineiden, vesivoiman ja ydinvoiman merkittävästä osuudesta.

Uusiutuva energia ja energiansäästö

Eri energiantuotantomuotojen kasvihuonekaasupäästöt erillisessä
sähköntuotannossa ekvivalentteina hiilidioksidimäärinä tuotettua
sähköenergiaa kohti. Kuvassa on esitetty eri elinkaaritarkasteluissa
saadut suurimmat (ylä) ja pienimmät (ala) päästöt eri energiantuotantomuotojen osalta. Rusko- ja kivihiilivoimalaitoksissa
oletetaan rikinpoisto savukaasuista.
Lähde: World Energy Council.

Kauppa- ja teollisuusministeriö uudisti uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman vuonna 2002. Sen tavoitteena on, että Suomessa tuotetaan vuonna 2010 uusiutuvaa
energiaa 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2001. Ohjelmalla saadaan vähennettyä hiilidioksidipäästöjä 4,5–5,5 miljoonaa tonnia verrattuna tilanteeseen, jossa ohjelmaa ei toteuteta.
Energiasäästöohjelma päivitettiin vuonna 2002. Ohjelman
avulla energian kokonaiskulutusta arvioitiin saatavan vähennettyä 4–6 prosenttia vuonna 2010 verrattuna tilanteeseen,
jossa uusia energiansäästötoimia ei toteuteta. Hiilidioksidipäästöt vähenisivät noin 3–6 miljoonaa tonnia vertailutilanteesta
(perusura ilman päästöjen vähennystoimia) vuonna 2010.
Euroopan unionin tavoite vuodelle 2010 on, että unionin
alueella tuotetaan uusiutuvien energialähteiden osuus energiantuotannossa on 12 prosenttia. Lisäksi tavoitteeksi on asetettu, että sähköstä 21 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä ja että moottoripolttoaineissa uusiutuvien polttoaineiden osuus on 5,75 prosenttia vuonna 2010.
Hiilidioksidipäästöt alenivat merkittävästi 1980-luvun
alussa, kun maamme ydinvoimalat otettiin käyttöön vuosina 1977–1982. Ydinvoima korvasi pääosin hiilellä tuotettua
lauhdesähköä. Kotimaassa tehtävien toimenpiteiden lisäksi
energia- ja ilmastostrategiassa on otettu huomioon mahdollisuudet käyttää ns. Kioton mekanismeja päästöjen vähentämiseksi. Suomen päästötaso vaihtelee paljon vuodesta riippuen. Päästöihin vaikuttavat muun muassa vesivoiman saatavuus ja talven lämmitystarve.
Suuri osa päästöjen vähentymisestä saadaan ottamalla
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Päästöttömien ja hiilidioksidineutraalien sähköntuotantomuotojen prosenttiosuus koko sähkönkulutuksesta Suomessa vuosina 1970 – 2005.

käyttöön viides ydinvoimalaitosyksikkö vuonna 2010. EU:n
päästökauppa on olennaisesti lisännyt kiinnostusta investoida päästöttömiin ja vähäpäästöisiin energialähteisiin.

Ydinvoiman käytön vaikutus happamoittavien aineiden päästömääriin on myös merkittävä. Erityisesti rikkidioksidin (SO2)
päästöt alenivat merkit-tävästi 1980-luvun alussa johtuen
pääasiassa ydinvoimalaitosten ja vähärikkisten liikennepolt-

toaineiden käyttöön-otosta. SO2-päästöjen lasku jatkui edelleen vuosina 1985–1995 tehostettujen savukaasujen puhdistustoimien, vähärikkisen hiilen ja öljyn käytön sekä teollisuusprosessien parannusten kautta.
Ydinvoiman käytön vaikutus typpioksidien (NOx) päästöihin on myös havaittavissa, mutta vähennykset ovat pienempiä kuin SO 2:lle. Tämä johtuu siitä, että sähköntuotannon
osuus NOx-päästöistä on pieni. Noin 65 prosenttia Suomen
NOx-päästöistä on peräisin liikenteestä.

Joidenkin EU-maiden hiilidioksidipäästöt sähköntuotannossa
vuosina 2000 ja 2002. Lähde: Eurelectric.

Hiilidioksidi (CO2), rikkidioksidi (SO2) ja typen oksidien päästöt
Suomessa vuosina 1950–2004.

Happamoittavat päästöt
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Käytetty polttoaine viedään kuljetussäiliössä voimalaitokselta samalla alueella sijaitsevaan välivarastoon. Kuva Olkiluodosta.

Ydinjätehuolto
dinvoiman käytöstä sähköntuotannossa syntyy kahdenlaista radioaktiivista jätettä: matala- ja keskiaktiivista voimalaitosjätettä sekä korkea-aktiivista käytettyä ydinpolttoainetta. Käytettyä ydinpolttoainetta syntyy Suomen neljässä ydinvoimalaitosyksikössä yhteensä noin 75 tonnia vuodessa. Voimalaitosjätettä syntyy voimalaitoksilla prosessivesien puhdistusjärjestelmissä sekä huolto- ja korjaustöissä. Kun voimalaitosten toiminta loppuu ja laitokset puretaan, syntyy voimalaitosjätteen kaltaista purkujätettä.
Suomalaisten ydinvoimalaitosten tuottamien radioaktiivisten jätteiden turvalliseen käsittelyyn ja loppusijoitukseen liittyviä järjestelyjä on tehty siitä lähtien, kun laitoksia ryhdyttiin rakentamaan 1970-luvulla. Vuonna 1983 valtioneuvosto
teki periaatepäätöksen tavoitteista ja aikatauluista, joiden
mukaan kansallista ydinjätteiden huolto-ohjelmaa toteutetaan. Sen jälkeen kauppa- ja teollisuusministeriö on tarkentanut tavoitteita ja päivittänyt aikataulua.

Y

Vastuu ydinjätteistä määritellään ydinenergialaissa. Lain
mukaan ”ydinjätteet, jotka ovat syntyneet Suomessa tapahtuneen ydinenergian käytön yhteydessä tai seurauksena, on
käsiteltävä, varastoitava ja sijoitettava pysyväksi tarkoitetulla
tavalla Suomeen”. Toisena lähtökohtana ydinjätteiden käsittelyssä on laissa määritelty aiheuttamisperiaate. Vastuun jätteiden käsittelystä kantavat ydinvoimayhtiöt. Ne vastaavat
teknisistä toimenpiteistä, jätteiden käsittelyn ja loppusijoituksen edellyttämästä tutkimus- ja kehitystyöstä sekä kaikista
kustannuksista. Viranomaisten tehtävänä on varmistaa, että
jätteet käsitellään turvallisesti ja säännösten mukaisesti.

Matala- ja keskiaktiivinen jäte
Ydinvoimalaitoksen toiminnan aikana syntynyt matala- ja keskiaktiivinen jäte käsitellään ja pakataan ensin voimalaitoksessa. Välivarastoinnin jälkeen se siirretään matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustiloihin, jotka sijaitsevat laitosalu-
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Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen kokonaisaikataulu.

eella. Olkiluodossa jätteen sijoittaminen loppusijoitustiloihin
aloitettiin vuonna 1992 ja Loviisassa vuonna 1997.
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilat ovat peruskalliossa 60–100 metrin syvyydessä. Sijoitustiloissa on erilliset siilot tai luolat matala-aktiiviselle ja keskiaktiiviselle jätteelle. Tilat on mitoitettu niin, että niihin mahtuu kaikki radioaktiivinen voimalaitosjäte, jonka Olkiluodon ja Loviisan nyt
käytössä olevat yksiköt tuottavat toimintansa aikana. Kun
kaikki jätteet on aikanaan loppusijoitettu, tilaan johtavat tunnelit ja kuilut täytetään ja suljetaan.

Laitosten käytöstäpoisto
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilojen yhteyteen on suunniteltu rakennettavaksi lisätilat laitosten purkamisesta aiheutuvien jätteiden loppusijoittamiseksi. Käytöstäpoiston suunnitelmat tarkastetaan viiden vuoden välein. Laitokset poistetaan käytöstä 50–60 vuoden toimintaiän jälkeen.
Toiminnan seurauksena radioaktiivisiksi muuttuneet rakenteet puretaan ja viedään loppusijoitustilaan. Purkaminen voidaan toteuttaa melko pian käytöstäpoiston jälkeen, mutta
muutaman vuosikymmenen viivästys alentaa säteilytasoa
huomattavasti ja helpottaa siten rakenteiden käsittelyä. Laitosaluetta voidaan purkamisen jälkeen käyttää muihin toimintoihin tai sinne voidaan esimerkiksi rakentaa uusi voimalaitos.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus
Käytetyn ydinpolttoaineen huollosta Suomessa vastaa Posiva Oy. Yhtiö jätti loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevan periaatepäätöshakemuksen valtioneuvostolle toukokuussa 1999. Joulukuussa 2000 valtioneuvosto teki hakemuksesta myönteisen periaatepäätöksen, joka vahvistettiin vielä
eduskunnassa toukokuussa 2001. Loppusijoitustilat rakennetaan Olkiluotoon. Periaatepäätös koskee Suomen nykyisissä
ydinvoimalaitosyksiköissä (Loviisa 1 ja 2, Olkiluoto 1 ja 2) syn-

tyvää käytettyä polttoainetta. Keväällä 2002 viidennen ydinvoimalaitosyksikön (Olkiluoto 3) periaatepäätöksen käsittelyn yhteydessä eduskunta vahvisti myös periaatepäätöksen
uuden yksikön käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta Olkiluotoon.
Nykyisistä Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköistä arvioidaan syntyvän käytettyä polttoainetta 50 ja 60 vuoden kokonaiskäytön aikana runsaat 3500 tonnia uraania (tU).
Olkiluoto 3 -yksikön käyttöiäksi arvioidaan 60 vuotta ja tuona aikana syntyy käytettyä polttoainetta noin 2000 tU. Käytetyn polttoainemäärän pakkaamiseen tarvitaan yli 2800 loppusijoitussäiliötä, joiden loppusijoitusta varten kaivetaan 42
kilometriä maanalaisia tunneleita. Tunneliverkosto sijaitsee
satojen metrien syvyydessä kolmen neliökilometrin suuruisella alueella.
Käytetyt polttoaineniput pakataan kaksinkertaisiin kaasutiiviisiin metallisäiliöihin kapselointilaitoksessa, joka rakennetaan maanpinnalle loppusijoituspaikan päälle tai nykyisen
käytetyn polttoaineen välivaraston yhteyteen.
Olkiluodon ja Loviisan sekä Olkiluoto 3:n polttoaineniput
ovat erityyppisiä ja -pituisia. Ne pakataan rakenteeltaan samankaltaisiin kuparivalurautakapseleihin. Olkiluoto 1:n ja 2:n
kapseli on pituudeltaan 4,8 metriä, Loviisa 1:n ja 2:n 3,6 metriä ja Olkiluoto 3:n kapseli 5,2 metriä.
Suunnitelmien mukaan kapselointilaitoksessa on välivarasto, josta polttoaineniput kuljetetaan loppusijoitusluolaan
400–500 metrin syvyyteen säteilysuojatulla hissillä tai erikoisajoneuvolla.
Kapselit sijoitetaan tunnelien lattiaan 7–8 metrin välein
porattuihin reikiin ja ympäröidään bentoniittisavella. Myös
vaihtoehtoisia loppusijoitustekniikoita (esim. vaakasijoitus)
tutkitaan edelleen.
Viimeisten kapselien tultua loppusijoitetuksi tunnelit täytetään bentoniitin ja kivimurskeen seoksella ja alas johtavat
kuilut suljetaan. Sulkemisen jälkeen alue ei vaadi erillistä val-
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Kaaviokuva käytetyn polttoaineen loppusijoitustunnelista.
Loppusijoitustilat sijaitsevat noin 500 metrin syvyydessä maanpinnasta.
Lähde: Posiva.

Poikkileikkauskuva Loviisan matala- ja keskiaktiivisen jätteen
loppusijoitustilasta.

vontaa. Kun laitos on suljettu ja maanpäälliset rakennelmat
purettu aluetta voidaan käyttää muihin tarkoituksiin.
Tarvittaessa loppusijoitettu ydinjäte voidaan palauttaa takaisin maan pinnalle. Palauttaminen on mahdollista loppusijoituksen kaikissa vaiheissa – myös silloin, kun kaikki tunnelit
ja kuilut on jo suljettu. Käytetyn ydinpolttoaineen palautettavuutta edellytetään valtioneuvoston loppusijoituksen turvallisuutta koskevassa päätöksessä.
Maanalainen tutkimustila ONKALO mahdollistaa loppusijoitustekniikan testauksen aidoissa olosuhteissa. ONKALOn rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2004–2010. Päätutkimustaso
sijaitsee 420 metriä maanpinnan alapuolella, jonne rakentamisen arvioidaan ulottuvan vuonna 2008. Alemmalle tutkimustasolle, joka sijaitsee 520 m:n syvyydessä edetään vuonna 2011. ONKALOn suunnittelussa ja rakentamisessa sovelletaan samoja vaatimuksia kuin loppusijoitustilojen toteutuksessa.
ONKALO-vaiheen jälkeen 2010-luvulla aloitetaan varsinaisen kapselointilaitoksen ja loppusijoitustilojen rakentaminen.
Rakentamisvaiheet ja laitoksen käyttöönotto vaativat omat
lupamenettelynsä. Rakentamislupahakemus on määrä jättää
valtioneuvostolle vuoden 2012 loppuun mennessä. Valtioneuvoston vuonna 1983 tekemän periaatepäätöksen ja nykyisten suunnitelmien mukaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittaminen peruskallioon aloitetaan vuonna 2020.

Ydinjätehuollon kustannukset

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseli on kaksikerroksinen
kupari/valurauta konstruktio. Kapselin ulkohalkaisija on noin yksi metri.
Loviisan kapselin pituus on 3,6 metriä. Olkiluodon nykyisille polttoaineelementeille suunnitellun kapselin pituus on 4,6 metriä. Uuden ydinvoimayksikön Olkiluoto 3:n kapselin pituus on 5,2 metriä. Lähde: Posiva.

Ydinenergian käytön seurauksena syntyvän ydinjätteen
huollosta ja sen kustannuksista vastaavat kokonaisuudessaan ”ydinjätteen tuottajat”. Ydinvoimalla tuotetun sähkön
hintaan sisältyy siten myös ydinjätehuollon kustannukset.
Jos nykyisiä voimalaitoksia käytetään 40 vuotta, ydinjätehuolto maksaa noin 2 miljardia euroa. Kun laitoksia käytetään viimeisimpien suunnitelmien mukaan eli Loviisaa 50
vuotta ja Olkiluotoa 60 vuotta, ydinjätehuollon kustannukset ovat noin 2,5 miljardia euroa. Kustannuksiin sisältyy myös
laitosten käytöstäpoisto.
Aiheuttamisperiaatteen toteutumisen varmistamiseksi
kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuudessa toimii Valtion
ydinjätehuoltorahasto. Sinne kerätään ydinjätteen tuottajilta vuosittain varoja niin, että ydinjätehuoltoon tulevaisuudessa tarvittavat toimenpiteet voidaan varmuudella kaikissa olosuhteissa hoitaa. Rahaston varat, noin 1,45 miljardia euroa
vuoden 2005 lopussa, kattavat täysimääräisesti ne vastuut,
jotka ydinvoimayhtiöillä on laskettu olevan tähän mennessä
syntyneen ydinjätteen määrän perusteella.

Fortumin ja TVO:n rahastotavoitteet nykyisin käytössä oleville neljälle reaktoriyksikölle Valtion ydinjätehuoltorahastossa sekä vakuuksin
katetut osuudet ennen rahastotavoitteiden saavuttamista noin vuonna 2000. Rahastotavoite määräytyy sen mukaisesti, että tällä summalla voidaan toteuttaa tarkasteluhetkeen mennessä kertyneiden ydinjätteiden jätehuolto ja loppusijoitus sekä reaktorien käytöstä poisto,
Summaan ei sisälly jo toteutettujen ydinjätehuoltotoimien kustannukset, kuten käytetyn polttoaineen välivarastot ja voimalaitosjätteiden
loppusijoitustilat eikä jo toteutettujen tutkimus- ja kehitystoimien kustannukset. Lähde: VTT
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Esimerkki SAFIR-tutkimusohjelman tuloksista: neste-rakenne -vuorovaikutusten tutkimuksessa laskettu muodonmuutos, liekin pystysuuntaisen
etenemisen mittauksessa käytetty kalorimetri ja koekappaleen vaurioituminen lentokonetörmäyskokeissa. Kuva: VTT

Tutkimus ja koulutus
dinvoimaan liittyvä tutkimus- ja kehitystyö on hajautettu
Suomessa useisiin tutkimusyksiköihin ja -ryhmiin, jotka
toimivat valtion tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa, voimayhtiöissä ja konsulttiyrityksissä. Julkisrahoitteinen ydinvoimatutkimus huolehtii siitä, että ydinenergian käytön valvonta perustuu puolueettomaan asiantuntemukseen. Se vastaa pääasiassa myös siitä, että tutkimus- ja kehitystyöhön saadaan
riittävä määrä henkilöstöä ja laitteistoja sekä siitä, että kansainvälisellä yhteistyöllä on toimivat puitteet.
Nykyisten fissiolaitosten käyttöturvallisuuden ja ydinjätehuollon kansallisten tutkimusohjelmien rahoitus kerätään
vuosittain ydinvoiman tuottajilta kahteen erilliseen rahastoon. Varoilla halutaan turvata korkealaatuinen tutkimus ja
ydinenergia-alan osaaminen pitkällä aikavälillä. Ydinvoimayhtiöt sijoittavat reaktoriturvallisuuden tutkimukseen varoja
suhteessa laitosyksikön lämpötehoon tai uuden yksikön lupaasiakirjoissa ilmoitettuun lämpötehoon. Ydinjätetutkimuksen
varat kerätään voimayhtiöiltä samassa suhteessa kuin Valtion

Y

ydinjäterahaston talletukset. Yhteensä reaktoriturvallisuus- ja
ydinjätetutkimusrahastot ovat suuruudeltaan noin neljä miljoonaa euroa. Kaikkiaan kotimaisen fissio- ja fuusiovoimatutkimuksen vuotuinen laajuus on noin 200 henkilötyövuotta
ja kokonaisrahoitus noin 28,5 miljoonaa euroa.

Tutkimuslaitokset ja -yksiköt
Suomessa ydinenergiatutkimus on jakautunut useaan eri organisaatioon. Valtaosa julkisrahoitteisesta tutkimus- ja kehitystoiminnasta toteutetaan Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa eli VTT:ssä. Muita tärkeitä tutkimuslaitoksia ovat Teknillinen korkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto
(TKK, LTY), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Ilmatieteen laitos sekä Helsingin, Kuopion, Tampereen ja Jyväskylän yliopistot. Näiden lisäksi Säteilyturvakeskus (STUK) sekä Fortum Oyj,
Teollisuuden Voima Oy ja sekä Posiva Oy rahoittavat omaa
tutkimusta sekä erilaisia tutkimushankkeita muualla.
Aiheiltaan monipuolinen tutkimuskirjo tutkimuslaitoksis-
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Ydinenergiatutkimukseen sijoitetaan vuosittain noin 28,5 miljoonaa
euroa. Voimayhtiöt vastaavat suoraan toteuttamistaan ja tilaamistaan
tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi kansallisten reaktoriturvallisuuden ja ydinjätehuollon tutkimusohjelmien rahoitukseen
kerätään voimayhtiöiltä varoja tutkimusrahastoihin (VYR). Lähde: VTT

Ydinenergiatutkimuksen rahoituksen jakautuminen eri osa-alueille.
Tutkimusrahoituksen kokonaissumma on 28,5 miljoonaa euroa.
Osuuteen ”muut” sisältyvät ympäristövaikutukset ja säteilysuojelu.
Lähde: VTT

sa ja yliopistoissa suosii oheistuotteiden luontia molempiin
suuntiin ydinenergia- ja muiden teollisuussovellusten välillä.
Ydintekniikan oheistuotteisiin kuuluvat simulointitekniikka,
luotettavuusanalyysit, murtumismekaniikka ja ainetta rikkomaton tarkastus. Vastaavasti ydinenergiatutkimuksessa hyödynnetään muilla alueilla kehitettyä osaamista inhimillisten
tekijöiden, digitaalisen automaation ja edistyksellisen virtauslaskennan osalta.

ydinjätehuollon suunnitelman mukaisten ratkaisujen toteuttamiseksi. Tutkimukset on jaettu strategisiin selvityksiin ja käytetyn polttoaineen geologisen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta varmistaviin hankkeisiin. KYT2010 ohjelmaa
koordinoi Carrum Oy ja tutkimukseen osallistuvat VTT, GTK ja
useat korkeakoulut.
Kauppa- ja teollisuusministeriön nimittämät suunnitteluryhmät ovat valmistelleet runkosuunnitelmat uusille kansallisille tutkimusohjelmille KYT2010 ja SAFIR2010. Tutkimusohjelmien johtoryhmissä ovat edustettuina ydinvoima-alan
eri toimijat.
Fuusioenergian teknologiaohjelman FUSION (2003–2006)
keskeisenä päämääränä on ollut kehittää ITER-koereaktorille
suomalaista teollisuutta kiinnostavaa teknologiaa ja osallistua fokusoidusti ITERin rakentamisen rinnalla toteutettavaan
EU:n fuusiotutkimukseen. FUSION teknologiaohjelman tutkimusalueet ovat: 1. Fuusioplasmatutkimus, 2. Plasma-seinämävuorovaikutukset, 3. Fuusioreaktorien materiaalitutkimus..
Suprajohtavien lankojen kehitys, 5. Kauko-ohjatut huoltojärjestelmät ja 6. Systeemitutkimukset. Tekes valmistelee parhaillaan fuusioenergian ohjelmaa, jonka on suunniteltu alkavan
vuonna 2007 jatkuen vuoteen 2011. Ohjelman painopisteet
arvioidaan EU:n fuusiotutkimusohjelman painopisteiden
mukaan, jolloin hyöty suomalaisten yritysten toimituksille ja
osaamisen kehittymiselle on myös parhain.
SAFIR2010 ja KYT2010 –tutkimusohjelmien vuosittainen
laajuus on yhteensä noin 50 henkilötyövuotta. Fuusiotutkimusohjelman laajuus on noin 25 henkilötyövuotta. Kaiken
kaikkiaan Suomessa ydinenergia-alan tutkimuksen vuotuinen
laajuus on noin 200 henkilötyövuotta.
Ydinenergianeuvottelukunnan (YEN) esittämän aloitteen
pohjalta valmisteltiin VTT:n koordinoimana vuonna 2005 uuden polven fissioydinvoimateknologiaa käsittelevän kansallisen tutkimusverkoston alustava yleissuunnitelma. Tutkimusverkoston tavoitteena on täydentää edellä mainituissa tutkimusohjelmissa toteutettavaa kansallisen asiantuntemuksen kehitystä ja sukupolvenvaihdoksen onnistunutta toteutusta ja edistää osallistumista uuden sukupolven ydinvoimateknologioiden
kansainvälisiin kehityshankkeisiin. Aihepiirin tutkimuksia on jo
toteutettu EU:n puiteohjelmien projekteissa. Yksi esimerkki
näistä hankkeista on High Performance Light Water Reactor
(HPLWR), jonka jatkovaihe käynnistyy vuonna 2006. Siinä tutkitaan ylikriittisen paineen ja lämpötilan alueella toimivan ke-

Tutkimusohjelmat
Suomessa julkinen ydinenergiatutkimus on organisoitu kansallisiksi tutkimusohjelmiksi. Niiden rahoituksesta pääosa tapahtuu reaktoriturvallisuuden ja ydinjätehuollon tutkimuksen osalta erityisen rahastointijärjestelyn kautta. Tarvittavat
varat kerätään aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ydinvoimalaitosten haltijoilta ja ydinjätehuoltovelvollisilta. Muita keskeisiä rahoittajia ovat VTT, Teknologian kehittämiskeskus (Tekes) ja Euroopan unioni. Kansallisten tutkimusohjelmien lisäksi on tutkimuskokonaisuuksia, joita rahoittavat ydinvoimateollisuus suoraan ja Tekes. Ne palvelevat ensisijaisesti teollisuuden tarpeita.
Ohjelmien päätavoite on tuottaa korkeatasoista asiantuntemusta ja tutkimustuloksia ydinvoimalaitosten sekä ydinjätehuollon ja loppusijoituksen turvallisuudesta sekä tukea viranomaisten toimintaa. Tutkimusohjelmien hankkeissa voidaan alalle kouluttaa uusia asiantuntijoita ja edistää teknologian ja tiedon vaihtoa.
Kansallisen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelman SAFIR (2003–2006) ja sen jatkovaiheen SAFIR2010 (2007–
2010) haasteita ovat nykyisten ydinvoimaloiden ikääntyminen ja uudistukset tekniikan eri alueilla – sekä uuden laitosyksikön analysointivalmius. Ohjelmaan sisällytetään hankkeita, jotka tarjoavat haasteellisia tehtäviä erityisesti uusille
asiantuntijoille sekä perehdyttävät vaativiin erityistehtäviin
ja edistävät ydinvoima-alan sukupolvenvaihdoksen etenemistä onnistuneesti. VTT koordinoi sekä SAFIR- että SAFIR2010tutkimusohjelmia ja vastaa pääosin niihin sisältyvien tutkimushankkeiden toteutuksesta
Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma KYT2010
(2006–2010) toteuttaa edellisen vaiheen, KYT (2002–2005), tapaan teknisluonnontieteellisiä hankkeita, joilla vahvistetaan
ydinjätealan kansallista osaamispohjaa. Tavoitteena on kehittää ja ylläpitää perusvalmiuksia, joita Suomessa tarvitaan
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vytvesireaktorin turvallisuutta ja materiaalien käyttäytymistä
vaativissa olosuhteissa. KYT-tutkimusohjelmassa on selvitetty
edistyksellisiä polttoainekierron ja jätehuollon teknisiä ratkaisuja, erityisesti erotus- ja transmutaatioteknologiaa, osallistumalla aktiivisesti kansainvälisten organisaatioiden työryhmissä valmisteltavien katsausten laadintaan.
Ydinenergiaan liittyviä peruskorkeakoulututkintoja (DI tai
FM) suoritetaan vuosittain 10–20. Määrä on tällä hetkellä riittävä, mutta tarve kasvaa lähivuosina uuden asiantuntijapolven kasvattamistarpeen vuoksi. Akateemisia jatkotutkinto-ohjelmia lisensiaatti- tai tohtoritutkinnon suorittamiseen ydinenergiaan liittyen on tarjolla kolmessa korkeakoulussa tai yliopistossa.

Teknillinen korkeakoulu (TKK),
Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto, Energiateknologiat
Ydinvoimatekniikan opetus TKK:ssa toteutetaan teknillisen fysiikan ja matematiikan osastolla. Energiateknologiat-laboratorio tarjoaa opiskelijoille kursseja muista energian tuotantomuodoista: ydinenergia (fissio ja fuusio) sekä uusiutuvista
energialähteistä, kuten tuuli- ja aurinkoenergia. Tutkimuksen
pääkohteita ovat säteily- ja reaktorifysiikka sekä fuusioteknologia. Yksiköllä on säteilymittaus-laboratorio ja sillä on käytettävissä myös Espoon Otaniemen alueella sijaitseva VTT:n
koulutus- ja tutkimusreaktori Triga, kuumakammiot ja radiokemian laboratorio.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY),
Energiatekniikan osasto, Ydinvoimatekniikan laboratorio
ja ydinturvallisuuden tutkimusyksikkö
Ydinvoimalaitostekniikka on yksi energiatekniikan osaston
opintosuunnista. Ydinenergiatekniikan peruskurssi on pakol-

Materiaalien luotettavuutta ja ikääntymistä pitkällä aikavälillä tutkitaan VVER-, BWR- ja EPR-reaktorien ensiöpiirien olosuhteita simuloivissa testauslaitteistoissa.

linen kaikille osaston opiskelijoille. Täydentävää opetusta annetaan kaikille voimalaitostekniikan opiskelijoille. Laajempi
kurssikokonaisuus on tarjolla niille opiskelijoille, jotka toisen
opiskeluvuoden keväällä valitsevat ydinvoimalaitostekniikan
opintosuunnan. Opetuksen ja tutkimuksen pääkohteena on
ydinvoimalaitosten tekniikka ja turvallisuus ja erityisinä painoalueina lämpö- ja virtaustekniikka sekä ydinvoimalaitosten
mallinnus. LTY:n fysiikan laboratoriolla on säteilymittauslaboratorio.

Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio
Radiokemia on yksi Helsingin yliopiston kemian laitoksen seitsemästä laboratoriosta. Opiskelijat suorittavat noin kolmen
vuoden aikana epäorgaanisen ja orgaanisen kemian peruskursseja ja suorittavat sen jälkeen radiokemian erikoiskursseja vähintään kahden vuoden ajan. Tutkimuksen pääkohteita ovat ydinjätehuolto ja ydinjätteiden loppusijoitus, ympäristötutkimukseen liittyvä radiokemia, päästöjen puhdistus ioninvaihtimilla sekä säteily-kemia.

Kansallinen ydinturvallisuuskurssi
Ydinenergia-alan tutkimusohjelmien tavoitteena on muun
muassa kouluttaa alalle uusia asiantuntijoita, joita tarvitaan
erityisesti uuden ydinvoimalaitosyksikön tarpeisiin sekä korvaamaan eläkkeelle siirtyviä suuria ikäluokkia. Energiamarkkinoiden ja teknologian nopea kehittyminen asettaa uusia
haasteita ydinenergian ammattilaisille. Vuosina 2003–2007
järjestetään kaikkiaan neljä ydinturvallisuuskurssia, joihin
osallistuu yhteensä noin 200 ydinvoima-alan työntekijää eri
organisaatioista. Kurssimateriaali on laadittu niin, että eri organisaatiot voivat hyödyntää sitä myös omassa sisäisessä koulutuksessaan.

Vakavien onnettomuuksien hallintaa varten sulaneen reaktorisydämen
jäähdytettävyyttä tutkitaan tilannetta simuloivassa koelaitteistossa.
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Suomi on toiminut aktiivisesti lähellä Pietaria sijaitsevan Sosnovyi Borin (kuvassa) ja Kuolan ydinvoimalaitosten turvallisuuden parantamiseksi.

Kuva: Pavel Solojev

Turvallisuusyhteistyö Itä-Euroopassa
tä-Euroopan poliittiset ja taloudelliset muutokset johtivat
nopeasti laajaan kansainväliseen yhteistyöhön, jolla pyritään parantamaan neuvostoteknologialla rakennetun ydintekniikan turvallisuutta. Suomalaiset organisaatiot ovat mukana useissa kansainvälisissä säteily- ja ydinturvallisuuden kehittämiseen sekä ydinasevalvonnan parantamiseen tähtäävissä projekteissa. Suomen kahdenvälinen tekninen ja taloudellinen tuki on kohdennettu pääasiassa lähialueelle.
Säteilyturvakeskuksen (STUK) koordinoima Suomen kahdenvälinen tukiohjelma kohdistuu ydinvoimalaitoksiin, ydinmateriaalin valvontaan ja ydinjätehuoltoon. Ohjelman kaikissa vaiheissa kiinnitetään huomiota myös kansallisen valvontaviranomaisen toiminnan kehittämiseen ja laitoshenkilöstön
opastamiseen turvallisuusasioissa. Venäläisissä Sosnovyi Borin ja Kuolan ydinvoimalaitoksissa on laitosten turvallisuutta
ja toimintavarmuutta parannettu toimittamalla mm. koulutussimulaattori, kalustoa palontorjuntaan, putkien tarkastamiseen käytettäviä ultraäänilaitteita, viestintävälineitä ja
ympäristön säteilyvalvontajärjestelmiä.
STUKin lisäksi yhteistyöhön ovat osallistuneet mm. Fortum,
VTT ja TVO. Fortum ja TVO ovat toteuttaneet kaupallisia yhteistyöhankkeita ja EU:n rahoittamaa ydinvoimatekniikan turvallisuuden parantamista lähialueilla ja EU:n uusimmissa jäsenmaissa. Ydinvoimatekniikan kehittämisen ohella hankkeet

I

ovat tuottaneet uutta teknologiaa mm. uraanin ja ydinjätteiden käsittelyyn. Loviisan laitos on vaihtanut käyttökokemuksia ja tietoa suoraan muiden VVER-tyyppisten ydinvoimalaitosten kanssa. Venäjän turvallisuuskulttuurin ja käytäntöjen
parantamisen lisäksi Loviisan esimerkin mukaiset turvallisuuden parantamiseen tähtäävät projektit ovat usein olleet kansainvälisesti rahoitettuja.
Suomen rahoittamissa muissa tukiohjelmissa pyritään tehostamaan ydinmateriaalin tarkastuksia ja siten edistämään
kansainvälisen ydinsulkusopimuksen valvontaa sekä ydinaseiden vähentämistä. STUKin koordinoimilla ohjelmilla Venäjällä,
Ukrainassa ja Baltian maissa tähdätään siihen, että turvallisuusviranomaiset perustavat ydinmateriaalille sopivat valvontajärjestelmät ja kouluttavat niiden käyttäjiä. Ydinjätehuollon tukiohjelma tähtää ajankohtaisten ongelmien ratkaisun ohella pitkäjänteisen ja vastuullisen ydinjätehuollon kehittämiseen.
Voimayhtiöt, VTT ja STUK osallistuvat EU:n TACIS- ja PHARE-ohjelmilla rahoitettuihin Venäjällä, Ukrainassa, Unkarissa,
Armeniassa, Liettuassa, Slovakiassa, Tsekinmaassa, Sloveniassa ja Bulgariassa toteutettaviin yhteisohjelmiin. Ohjelmilla
parannetaan ydinlaitosten turvallisuutta käytännössä sekä
avustetaan Keski- ja Itä-Euroopan maiden ydinenergiaviranomaisia kehittämään valvontaorganisaatioitaan, työtapojaan
ja säännöstöään.
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Lainsäädäntö
dinenergialain (990/1987) ja -asetuksen (161/1988) mu
kaisesti eduskunnalla on lopullinen valta sallia uusien
ydinlaitosten rakentaminen, mukaan lukien ydinjätteen loppusijoituslaitokset. Laissa on säädetty myös ydinenergian
käytön ja jätteenkäsittelyn luvanvaraisuudesta ja käyttöehdoista sekä viranomaisten velvollisuuksista ja valtuuksista.
Ydinjätteen tuottajat ovat velvollisia käsittelemään ja loppusijoittamaan jätteet turvallisesti sekä vastamaan ydinjätehuollon rahoituksesta. Ydinjätteen käsittelyyn tarvittavia varoja on
kartutettava säännöllisesti koko laitoksen toiminta-ajan.
Valtioneuvosto on antanut yleissäännöksiä ydinvoimalaitosten turvallisuudesta (VNp 395/1991), ydinvoimalaitosten
turvajärjestelyistä (VNp 396/1991), ydinvoimalaitosten valmiusjärjestelyistä (VNp 397/1991), ydinvoimalaitosten vähä- ja
keskiaktiivisten jätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta
(VNp 398/1991) ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuudesta (VNp 478/1999). STUK on laatinut ydinlaitosten lupakäsittelyä täsmentäviä ohjeita (YVL-ohjeet). Tällä hetkellä ohjeita on yli 70 kappaletta. STUK antaa YVL-ohjeissa yksityiskohtaiset turvallisuusmääräykset kahdeksalle eri
aihealueelle: yleiset ohjeet, järjestelmät, painelaitteet, rakennustekniikka, muut rakenteet ja laitteet, ydinmateriaali, säteilysuojelu ja ydinjätehuolto.
Säteilylakiin (592/1991) sisältyvillä vaatimuksilla estetään ja
rajoitetaan ihmisen terveydelle haitallisia säteilyvaikutuksia
sekä säteilytyötä tekeville henkilöille että väestölle yleisesti.
Ydinvastuulailla (484/1972) toimeenpannaan Suomessa
Pariisin sopimus ydinenergian käytöstä kolmansille osapuolille aiheutuvien vahinkojen korvaamismenettelyistä sekä Brysselin lisäyleissopimus. Laki uusittiin vuonna 1994 (588/1994)

Y

ottamalla huomioon yhteispöytäkirja, jolla on yhdistetty Pariisin ja Wienin sopimukset. Ydinvastuulaki uudistettiin vuonna 2005 vastaamaan Pariisissa 12.2.2004 allekirjoitettua yleissopimusta muuttavaa pöytäkirjaa. Laki astuu voimaan sen jälkeen kun kansainvälinen sopimus on hyväksytty OECD:n jäsenvaltioissa. Uudistetun ydinvastuulain mukaan laitoksenhaltijan vakuutettavan vastuumäärän vähimmäismäärä korotetaan 700 miljoonaan euroon. Suomen valtio joutuu korvaamaan ydinvahinkoja 700 miljoonan euron ylittävältä osalta
aina 1200 miljoonan euroon eli enimmillään 500 miljoonalla
eurolla. Lisäksi sopimusvaltioiden muodostama korvausyhteisö vastaisi vahingoista enintään 300 miljoonalla eurolla, jolloin korvausten yhteismäärä nousisi nykyisestä 350 miljoonasta eurosta kaikkiaan 1500 miljoonaan euroon.
Laki ympäristövaikutusten arvioinnista (468/1994) määrää,
että ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on pakollista ydinlaitoshankkeissa. Useat muut yleiset lait käsittelevät myös
ydinvoiman tuotantoa, esim.
– Sähkömarkkinalaki (386/1995) avasi jakeluverkot
ja sallii ulkomaisten sähköntoimittajien pääsyn
markkinoille.
– Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) on yhteensopiva
EU:n kilpailudirektiivien kanssa.
– Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) edellyttää ydinvoimalaitokselle ja laitosalueen muille rakennettaville tiloille
maankäytön suunnittelua ja ohjaa kaavoitusta.
– Ympäristönsuojelulaki (86/2000) sisältää kuvaukset kaikista ympäristön suojeluun liittyvistä lupamenettelyistä ja
valtioneuvoston päätökset päästörajoista.

YDINLAITOSTEN RAKENTAMISEEN VAADITTAVA PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI
Ydinlaitos voi olla esimerkiksi voimalaitos tai ydinjätteiden loppusijoituslaitos.
1. Hankkeen toteuttaja tekee ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ydinlaitoksen rakentamisesta ja käytöstä.
2. Hankkeen toteuttaja jättää ydinenergialain mukaisen periaatepäätöshakemuksen valtioneuvostolle.
3. Valtioneuvosto pyytää alustavan turvallisuusarvion Säteilyturvakeskukselta ja lausunnon kunnalta, johon laitos
aiotaan sijoittaa. Kunnalla on veto-oikeus laitosta vastaan. Lisäksi valtioneuvosto pyytää lausunnot useilta muilta
viranomaisilta ja asiaan vaikuttavilta tahoilta sekä järjestää kuulemistilaisuudet suunnitellun laitospaikkakunnan ja
naapurikuntien asukkaille. Päätöksen valmistelusta vastaa kauppa- ja teollisuusministeriö.
4. Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen siitä, onko laitoksen rakentaminen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista
ja alistaa mahdollisen myönteisen periaatepäätöksen eduskunnan vahvistettavaksi.
5. Jos eduskunta vahvistaa valtioneuvoston periaatepäätöksen, hankkeen toteuttaja hakee ydinenergialain
mukaista rakentamislupaa valtioneuvostolta. Valtioneuvosto pyytää tarvittavat viranomaislausunnot ja päättää
rakentamisluvan myöntämisestä.
6. Rakentamisen loppuvaiheessa hankkeen toteuttaja hakee laitokselle ydinenergialain mukaista käyttölupaa.
Saatuaan tarvittavat viranomaislausunnot valtioneuvosto päättää käyttöluvan myöntämisestä laitokselle.
Kansainväliset sopimukset
Suomi on jäsenenä mm. seuraavissa hallitusten välisissä organisaatiossa. Enemmän ydinvoiman käyttöön liittyviä
kansainvälisiä sopimuksia löytyy internetistä osoitteesta www.energia.fi > sähköntuotanto > ydinvoima
– Kansainvälinen atomienergiajärjestö, IAEA (vuodesta 1958)
– OECD:n ydinenergiajärjestö, NEA (vuodesta 1976)
– OECD:n energiajärjestö, IEA (vuodesta 1992)
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Kauppa- ja teollisuusministeriö.

Viranomaisvalvonta
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ydinenergian käytön ylin johto ja valvonta kuuluvat kauppaja teollisuusministeriölle (KTM). Ministeriö valmistelee alaan
liittyvän lainsäädännön sekä kansainväliset sopimukset Suomen osalta ja huolehtii niiden täytäntöönpanosta. KTM valvoo ydinjätehuollon suunnittelua ja toteutusta sekä hallinnoi Valtion ydinjätehuoltorahastoa.
Ministeriö valvoo ydinturvallisuuteen liittyvää tutkimusja kehitystyötä. Päätavoitteena on taata korkea turvallisuustaso ja toimintavarmuus ydinvoimalaitoksissa ja tukea ydinjätehuollon turvallista ja oikea-aikaista toteutusta.

Kauppa- ja teollisuusministeriö edustaa Suomea Euroopan
atomienergiayhteisössä, kansainvälisessä atomienergiajärjestössä (IAEA) ja OECD:n ydinenergiajärjestössä (NEA) sekä pohjoismaisessa ydinturvallisuutta käsittelevässä tutkimusohjelmassa (NKS).
KTM:n energiaosaston energiahallinto- ja ydinenergiaryhmä valmistelee ydinenergiaa koskevat valtioneuvoston ja ministeriön päätökset. Ministeriön tukena alaan liittyvissä tärkeimmissä valmistelutehtävissä on ydinenergianeuvottelukunta.
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Säteilyturvakeskus
Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuusalan
viranomainen ja riippumaton tutkimuslaitos. Se täsmentää
lainsäädännössä esitettyjä vaatimuksia ja valvoo niiden noudattamista. STUKin toiminnan tavoitteena on säteily- ja ydinturvallisuuden säilyttäminen Suomessa korkeatasoisena ja
turvallisuuden edistäminen sekä kansallisena että kansainvälisenä vaikuttajana. STUKin asiantuntijat ovat omalla alallaan tunnettuja ja nauttivat laajaa kansainvälistä arvostusta
työstään turvallisuuden parantamiseksi.
Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten
suunnittelusta toiminnan lopettamiseen. Tavoitteena on ydinlaitosten turvallisuuden varmistaminen siten, että laitosten
käytöstä ei aiheudu työntekijöiden tai ympäristön väestön
terveyttä vaarantavia säteilyhaittoja eikä muuta vahinkoa
ympäristölle tai omaisuudelle.
Ydinturvallisuusvalvonnan keskeisenä turvallisuus- ja laatutavoitteena on varmistaa ydinenergian käytössä saavutetun turvallisuustason säilyminen ja mahdollisuuksien mukaan
kohottaa sitä, sekä tukea hyvän turvallisuuskulttuurin kehittymistä ydinenergian käytössä. Tavoitteisiin pyritään muun
muassa antamalla lainsäädäntöä täydentäviä yksityiskohtaisia määräyksiä ja ohjeita, arvioimalla jatkuvasti toiminnan
turvallisuutta ja tekemällä tarkastuskäyntejä laitoksille.
STUK valvoo Posivan tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyötä. Se valvoo myös keski- ja matala-aktiivisten voimalaitosjätteiden käsittelyä, varastointia ja loppusijoitusta. STUK valvoo
lisäksi ydinjätteiden ja radioaktiivisten aineiden kuljetusten
turvallisuutta.
Ydinjätteiden lisäksi STUK valvoo ydinmateriaaleja varmistaakseen, ettei niitä käytetä muuhun kuin rauhanomaiseen
tarkoitukseen. Suomessa olevia ydinaineita valvovat myös Euroopan unioni ja kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA).

Säteilyturvakeskus.

Ydinvoimalaitoksen lähialueilta
kerätään säännöllisesti ympäristönäytteitä.
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Säteilyturvakeskuksen käytössä on monipuolinen, liikkuva
mittaus- ja analysointilaboratorio Sonni (Sophisticated On-site
Nuclide Identification), jota käytetään paikanpäällä tapahtuvaan
todellisen säteilytilanteen arviomiseen.

Kokokehomittausliikkuvassa laboratoriossa.
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Yhteystietoja
Ydinenergiaviranomaiset
KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ (KTM)
Energiaosasto
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
Puh. (09) 16 001, fax (09) 1606 2695
www.ktm.fi

SÄTEILYTURVAKESKUS (STUK)
PL 14, 00881 HELSINKI
Puh. (09) 759 881, fax (09) 7598 8500
www.stuk.fi

Neuvottelukunnat
Ydinenergianeuvottelukunta (YEN)

TVO Nuclear Services Oy
27160 OLKILUOTO
Puh. (02) 83 811, Fax (02) 8381 2809
www.tvons.fi

POSIVA OY
27160 OLKILUOTO
Puh. (02) 837 231, fax (02) 8372 3709
www.posiva.fi

Tutkimuslaitokset ja yliopistot
VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS (VTT)
PL 1000, 02044 VTT
Puh. (09) 020 722 111, fax 020 722 5000
www.vtt.fi/nuclear

c/o KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ (KTM)

Ydinturvallisuusneuvottelukunta

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

c/o SÄTEILYTURVAKESKUS (STUK)

PL 96, 02151 ESPOO
Puh. 020 55 011, fax 020 55 012
www.gtk.fi

Muut viranomaiset

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

ULKOASIAINMINISTERIÖ
(ydinaseiden leviämisen estäminen
ja kansainväliset sopimukset)
www.formin.fi

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERÖ

Energiatekniikan osasto
PL 20, 53851 LAPPEENRANTA
Puh. (05) 62 111 tai (05) 621 2701, fax (05) 621 2799
www.lut.fi

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

(säteilyn käyttöä valvova viranomainen)
www.stm.fi

PL 1000, 02015 TKK
Puh. (09) 4511, fax (09) 465 077
www.tkk.fi

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

HELSINGIN YLIOPISTO

(Ympäristön suojelu normaalikäytön
ja onnettomuuksien yhteydessä)
www.ymparisto.fi

Kemian laitos, Radiokemian laboratorio
PL 55, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puh. (09) 1915 0120, fax (09) 1915 0121
www.helsinki.fi/yliopisto

Ydinenergiateollisuus

ILMATIETEEN LAITOS

FORTUM OYJ
PL 1, 00048 FORTUM
Puh. 010 4511, fax 010 452 4920
www.fortum.com

Fortum Power and Heat Oy
PL 100, 00048 FORTUM
Puh. 010 4511, fax 010 453 3009
www.fortum.com; nuclear@fortum.com

Loviisan voimalaitos
PL 23, 07901 LOVIISA
Puh. 010 455 5011, fax 010 455 4435
www.fortum.com; nuclear@fortum.com

Fortum Nuclear Services Oy
PL 10, 00048 FORTUM
Puh. 010 4511, fax 010 453 2426
www.fortum.com; nuclear@fortum.com

TEOLLISUUDEN VOIMA OY
27160 OLKILUOTO
Puh. (02) 83 811, fax (02) 8381 2109
www.tvo.fi

PL 503, 00101 HELSINKI
Puh. (09) 19 291, fax (09) 179 581
www.fmi.fi

Muut organisaatiot
TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS (TEKES)
PL 69, 00101 HELSINKI
Puh. 0105 2151, fax (09) 694 9196
www.tekes.fi

SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA (ATS)
c/o VTT, Lämpömiehenkuja 3A, Espoo
PL 1000, 02044 VTT
Fax 020 722 5000
e-mail sihteeri@ats-fns.fi
www.ats-fns.fi

ENERGIATEOLLISUUS RY
Fredrikinkatu 51–53 B, PL 100, 00101 HELSINKI
Puh. (09) 530 520, fax (09) 5305 2900
www.energia.fi
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SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA
(ATS)
c/o VTT, Lämpömiehenkuja 3A, Espoo
PL 1000, 02044 VTT
Fax 020 722 5000
www.ats-fns.fi
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