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Kotimaisen teollisuuden katsaus
Geneven atomikonferensin jälkeen atomi-innostus levisi ympäri maailman 1950luvun loppupuolella ja niin myös Suomeen. Ydinvoiman käyttöä energian tuotantoon
selviteltiin kaikilla rintamilla. Uraania tai niin kuin sitä silloin kutsuttiin
”voimametallia” etsittiin ympäri maata ja joitakin esiintymiä löydettiinkin. Sanan
voimametalli voisi hyvinkin ottaa uusiokäyttöön. Sanat uraani, torium ja varsinkin
plutonium ovat saaneet kielteisen kaiun, jolta vältyttäisiin kutsumalla niitä
voimametalleiksi.
Lupaava esiintymä löytyi Imatran Voiman toimesta Porvoon takaa Askolasta. Sinne
rakennettiin tilapäinen koerikastamo, josta saatiin ”yellow cakea” (lähinnä U3O8 +
UO2, UO3) ja siitä edelleen uraanidioksidia. Puunjalostusteollisuuden (Kajaani Oy,
Kemi Oy, Oulu OY, Rauma-Repola Oy, Veitsiluoto Oy) perustama Oy Atomienergia
rakensi kiinteän rikastamon Enoon. Sieltä vietiin Ruotsiin 30 tonnia ”yellow cakea”,
mutta laitos suljettiin kannattamattomana jo 1963. Muita voimametallien etsijöitä
olivat mm Outokumpu (1958–1975), Geologian tutkimuslaitos (1974–1984) sekä
Rautaruukki 1970-luvulla. Neste Oy ja Kemi Oy olivat myös mukana jossakin
määrin. Uraanipitoisuudet olivat varsin vähäisiä: 0,1 - 0,2 %. Uraanin etsinnän
ensimmäinen vaihe lopetettiin maassamme 1980-luvun alussa.

Kuva 1. Voimametallien etsintä 1975.
Mahdollisina reaktorityyppeinä tulivat kysymykseen sekä luonnon uraanilla että
lievästi rikastetulla uraanilla toimivat reaktorit. Rikastuspalvelua saattoi ostaa vain

suurvalloilta. Naapurimaamme Ruotsi ei halunnut sitoutua poliittisesti suurvaltoihin ja
lähti siksi kehittämään omaa luonnonuraania käyttävää raskasvesireaktoriaan.
Raskaan veden he kuitenkin joutuivat ostamaan ulkomailta - tosin lähinaapuriltaan mutta eivät siten välttyneet hekään isotooppirikastukselta.
Suomessa päädyttiin aivan omaan menetelmään uraanin rikastamiseksi
halkeamiskelpoisen isotoopin U-235:n suhteen. Kehittely suoritettiin suuren
salaisuuden vallassa Teknillinen korkeakoulun Teknillisen fysiikan osaston suojissa
Otaniemessä. Menetelmä indikoi alkuunsa varsin kiinnostavaa rikastuskerrointa.
Mittausmenetelmien tarkentuessa rikastuskerroin kuitenkin aleni - ja lähestyi lopuksi
asymptoottisesti yhtä! Opittiinpahan asiasta yhtä ja toista.
1970-luvun alussa Suomessa ei juurikaan tiedetty ydinvoima-alan valmistavan
teollisuuden ongelmista. Otaniemeen oli tosin 1957 rakennettu alikriittinen miilu,
mutta sen tuomat kokemukset olivat varsin rajoitetut. Vuonna 1955 perustettu
Voimayhdistys Ydin lahjoitti miilun TKK:lle vuonna 1958. Voimayhdistys
Ytimentoimialueena oli:
a. Seurata ydintekniikan kehitystä ulkomailla
b. Tutkia ydinenergian käyttömahdollisuuksia Suomessa
c. Edistää ydinteknillistä koulutusta Suomessa.
Perustajajäseniä sillä oli 16.
Suomen ensimmäinen reaktori, sittemmin korotetulta lämpöteholtaan 250 kW ja
pulssiteholtaan 1600 MW, tutkimukseen, koulutukseen ja nuklidituotantoon
käynnistyi Otaniemessä vuonna 1962; samana vuonna kun itse aloitin teknillisen
fysiikan opinnot. Opintojeni loppuvaiheessa toimin sen käyttöinsinöörinä.
Quality Assurance oli uusi käsite. Varsin pian sille löytyi suomenkielinen vastine:
laadunvarmistus. Tämän päivän ydinteknikoiden lienee vaikea ymmärtää että pelkkä
käsitekin oli aikoinaan ongelma.
1970-luvun alkupuolella Westinghouse suoritti Suomessa laajan teollisuuskatsauksen.
Tavoitteena oli selvittää mitä Westinghouse voisi hankkia Suomesta mahdollisen
ydinvoimalaitoksen tilauksen saatuaan. Matkustin westinghouselaisten kanssa
maatamme ristiin rastiin. He menivät mielellään aluksi yrityksen kirjastoon ja
kysyivät siellä ASME:n normeja. Tarkoituksena oli testata, että tunnettiinko ne
yleensä ollenkaan. Toisena vaiheena oli katsoa oliko kirja luetun tuntuinen.
Yksinkertaista ja tehokasta!
Myös muut reaktoriyhtiöt kuten Combustion Engineering yhdessä norjalaisen
Scandpowerin kanssa samoin kuin saksalainen KWU ja amerikkalainen General
Electric suorittivat vastaavanlaisia selvityksiä. Ruotsalainen ASEA tunsi
lähinaapurina teollisuutemme omasta takaa ja olihan heillä täällä myös tytäryhtiönsä
ASEA Oy ja myöhemmin myös Oy ASEA-ATOM Ab. Viimemainitussa oli tosin
vain kaksi toimihenkilöä: Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Muut resurssit
oli käytettävissä Västeråsista kasin.

Valmistavan teollisuuden järjestäytyminen
Canadian General Electric käynnisti 1964 Imatran Voiman kanssa
raskasvesihidastetun ja -jäähdytetyn paineputkireaktorin soveltuvuusselvityksen
HWR 275, joka valmistui vuotta myöhemmin. Keväällä 1965 ruotsalainen Johnson-

yhtymä esitteli suomalaisille kaavailemaansa painevesireaktoria ja ASEA puolestaan
sekä Marvikenin kaltaista raskasvesi-kiehutusvesireaktoria sekä GE:n tyyppistä
kevytvesi-kiehutusvesireaktoria.
Oli ilmeistä että ilman jonkin muotoista koordinoivaa elintä Suomen valmistavalla
teollisuudella ei juurikaan olisi ollut mahdollista aloittaa alan alihankintoja. 1960luvun puolivälissä aloitettiin lähinnä Suomen Metalliteollisuusyhdistyksen tiimoilta
tällaisen yhteistyöorganisaation luominen. Kahdeksan suurta yhtiötä: A.Ahlström,
Nokia, Rauma-Repola, Rosenlew, Strömberg, Tampella, Valmet ja Wärtsilä
muodostivat tammikuussa 1966 Suomen Atomiteollisuusryhmän. Ryhmän
tarkoituksena ei ollut sulkea pois siihen kuulumattomia yrityksiä vaan oli se avoin
yhteistyölle muidenkin kanssa. Yhteistyökumppaneita tulikin sittemmin kuten Ekono,
Wallac, Stenberg, Neles, UKAEA, Electrowatt, Sulzer jne.
Atomiteollisuusryhmän ensimmäisten selvitysten perusteella arveltiin että kotimaisen
teollisuuden osuus ydinvoimalaitoksen laitehankinnoista voisi olla 30–50 %.
Voimayhtiöiden ensimmäisten kokonaista ydinvoimalaitosta koskevan kansainvälisen
tarjouskilpailun rauettua konepajojemme vaivalla aikaansaama yhteistyöelin uhkasi
purkaantua. Purkaantumisen estämiseksi Kauppa- ja teollisuusministeriö tilasi
Suomen Atomiteollisuusryhmältä 5.9.1967 selvityksen ” Suomen teollisuus
atomivoimalaitoksen toimittajana”. Selvitys valmistui vajaan puolen vuoden kuluttua
seuraavan vuoden alussa. Selvityksessä paneuduttiin kolmeen reaktorityyppiin:
- kiehutusvesireaktori (ASEA)
- painevesireaktori (Westinghouse)
- paineputkireaktori (UKAEA)
Todettiin, että teollisuutemme pystyy valmistamaan huomattavan osan tarvittavista
laitteistoista ja että se on sekä laadullisesti että hinnallisesti kilpailukykyinen
selvityksessä esiin tulleille ulkomaisten toimitusten kanssa. Loppupäätelmänä oli että
paineputkireaktoreista voitaisiin valmistaa 75 % ja muista reaktorityypeistä 50–60 %.
Neuvostoliittolaisesta reaktorista ei saatu riittävästi tietoa, jota kotimaisen osuuden
selvittely olisi edellyttänyt. Painevesireaktoria koskevat selvitykset olivat siten vain
osittain sovellettavissa neuvostoliittolaiseen laitokseen.
Ajatus käytännön yhteistyöstä Ruotsin kanssa ei juurikaan herättänyt siellä
vastakaikua. Ruotsalaiset olivat vuonna 1966 kiinnostuneet nopean reaktorin
kehittelystä pohjoismaisena yhteistyönä. Nopeaa reaktoria ei Suomen taholta koettu
kovinkaan ajankohtaiseksi. Toisaalta Ruotsilla sen paremmin kuin Norjalla ja
Tanskallakaan ei ollut Suomen Atomiteollisuusryhmän ja sittemmin Finnatomin
kaltaista vastaelintä.
Toiminnan konkretisoituessa Atomiteollisuusryhmä muutettiin vuonna 1969
yhtiömuotoon, jotta se voisi kantaa taloudellisen vastuun toimituksista. Näin
muodostui Oy Finnatom Ab, jolla oli kaksi osastoa: Myyntiosasto sekä
Tutkimusosasto. Tutkimusosastolla oli parhaimmillaan puolisen tusinaa henkilöä;
omistajayhtiöiden resurssit mukaan lukien tutkimus- ja kehitysprojekteissa oli osa- tai
täysaikaisesti nelisenkymmentä insinööriä. Varsinainen tutkimus- ja kehitystoiminta
pääsi tosiasiallisesti vauhtiin vuonna 1972.

Kuva 2. Tutkimusosasto Oy Finnatom Ab.
Alkuvaiheiden työkohtena oli kaksi ongelmakenttää: perusvalmiuksien luominen sekä
varsinainen laitekohtainen tutkimus ja tuotekehittely.

Perusvalmiuksien luominen
Ydinvoimatekniikan laatuvaatimusten tyydyttäminen edellytti uutta organisaatiota ja
uusia työkaluja. Erityispaineastiat olivat ASME:n ensimmäisen luokan laitteita.
Mekaanisen lujuuden selvittämiseksi niille oli suoritettava laskennallinen
jännitysanalyysi, paksuseinäisille teräspaineastioille oli kehitettävä lämpökäsittely- ja
hitsausmenetelmät mukaan lukien päällehitsaus ruostumattomalla austeniittisellä
teräksellä sekä tarvittaessa korjaushitsaus. Valmiit tuotteet oli pystyttävä tarkastamaan
virheettömyyden varmistamiseksi.
Paksuseinäisillä erityispaineastioilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lähinnä paineistinta,
höyrynkehittimiä, hätäjäähdytystankkia, pääkiertopumppujen pumppupesiä sekä
varsinaista pääkiertopiiriä.

Jännitysanalyysi
Kolmidimensioisen kappaleen jännitystila voidaan mitata venymäliuskojen avulla
koeponnistuksen yhteydessä. Se voidaan kuitenkin tehdä vasta jälkikäteen valmiille
kappaleelle. Maailmalla oli näinä aikoina kehitteillä elementtimenetelmään
pohjautuvia tietokoneohjelmia. Näissä analysoitava kappale jaettiin laskennallisesti
pieniin osiin, elementteihin. Elementeille laadittiin lujuusopilliset tasapainoyhtälöt,
jotka sitten ratkaistiin tietokoneen avulla. Ongelmana oli mm yhtälöiden lukumäärä;
niitä saattoi olla tuhansia ja jopa kymmeniä tuhansia. Tarvittiin erittäin edistyksellisiä
tietokoneohjelmia ja nopeita tietokoneita. Elementtimenetelmää ei juurikaan tunnettu
Suomessa tietokoneohjelmista puhumattakaan. Koska tietokoneohjelmien

kehittäminen oli Finnatomille uusi, koetettiin laskentavalmius saada kehittymään
jonkin muun organisaation toimesta. Tätä tuki vielä sekin että laskentamenetelmien
kehittäminen oli tässä vaiheessa perustutkimusta jopa tieteellisessä mielessä. Asiasta
käytiin neuvotteluja atomienergianeuvottelukunnan, VTT:n, korkeakoulujen ja mm
Sitran kanssa. Kaikilta tahoilta tuntui löytyvän esteitä hankkeen tehokkaalle
eteenpäinviemiselle; tosin positiivista myötätuntoa osoittaen. Kävi ilmi mm että
VTT:llä atomienergianeuvottelukunnan rahoittamana toimiva reaktorianalyysiryhmä
ei katsonut voivansa laajentaa toimialuettaan koskemaan lujuuslaskuja ja toisaalta
materiaaliryhmä ei voinut puuttua tietokoneohjelmiin!
Varhaisessa vaiheessa kävin audienssilla suomalaisen turvallisuusviranomaisen
kanssa Teknillisen korkeakoulun lujuusopin professorin luona. Hän toki ymmärsi
viranomaisten ja valmistavan teollisuuden yhteisen ongelman, mutta tunnusti suoraan
olevansa liian vanha tähän uuteen aikakauteen. Sic! Totuuden nimissä on kuitenkin
sanottava, että tarvittavat mittavat laskut eivät olisi olleet TKK:lle mahdollisia ennen
kuin Univac 1108 saatiin käyttöön.
Ei auttanut muu kuin lähteä maailmalle koluamaan. Matkustin Eurooppaa ristiin
rastiin. Matkustelua kertyi yleensäkin hyvin runsaasti koska kotimaisen tiedon puute
oli korvattava ulkomailta haettavalla. Ranskasta löytyikin sitten erinomaisen
käyttökelpoiselta tuntuva ohjelmapaketti. Ohjelmiston kehittämiseen oli mennyt
valtavasti sekä tietokone- että ohjelmointiresursseja. Sen ranskalaiset kollegat
tiedostivat ja asettivat hintansa sen mukaan. Hinta oli tähtitieteellinen ja täysin
taloudellisten resurssien ulottumattomissa Suomen valtion mahdollisesta tuesta
riippumatta. Lopulta kuulin erään suomalaisen opiskelijan tutustuneen Nottinghamin
yliopistossa siellä kehitettyyn elementtimenetelmään perustuvaan ohjelmapakettiin.
Puhelinsoitto Nottinghamiin johti lähes välittömästi paketin tilaamisen. Suomen
ensimmäinen elementtimenetelmään perustuva kolmidimensioinen
jännitysanalyysiohjelmisto Pafec+ saatiin täten maahamme. Ohimenevänä
pikkuvaikeutena oli tulli, joka ei oikein tiennyt kuinka suhtautua Englannista tulleisiin
tietokonenauhoihin. Eräässä huolintayhtiössä oleva tuttavani järjesti asian nopeasti
mutta minulle tuntemattomalla tavalla. En kysynyt. Ohjelmapaketti installoitiin
VTT:n tietokoneeseen, jossa se oli yhteistyösopimuksen puitteissa Finnatomin sekä
viranomaisten että VTT:n käytettävissä. Ensimmäiset kolmedimensioiset
jännitysanalyysit suoritettiin vuoden 1974 aikana. Ohjelmapakettia täydennettiin
sittemmin mm Finnatomin tutkimusosaston resurssein, joiden avulla oli jo
aikaisemminkin kehitetty yksinkertaisempia - lähinnä kaksidimensioisia ja
pyörähdyssymmetrisiä - laskentaohjelmia. Yhteistyö Oulun, Otaniemen ja
Lappeenrannan korkeakoulujen kanssa sujui erinomaisesti. Myös Nottinghamista
saatiin uusia päivityksiä.
Näin ratkesi tämä osaongelma.

Paksuseinäisten erityispaineastioiden teknillinen perustutkimus
Paksuseinäisten teräksisten erityispaineastioiden kuumamuokkaus, lämpökäsittely
sekä liitoshitsaustekniikka saatettiin kansainväliselle tasolle alan merkittävimpien
kotimaisten yhtiöiden toimesta Finnatomin puitteissa. Käytännön kehitystyötä
suorittaneet konepajat olivat: Ahlström, Rauma-Repola, Valmet ja Wärtsilä.
Kehitystyö tapahtui erityisestä reaktoriteräksestä valmistetun koelieriön puitteissa
lämpökäsittelyineen. Tutkimustyön eri vaiheita suoritettiin yhteensä kymmenissä eri
konepajassa, mikä kuvastaa projektin koordinointivaikeuksia. Selvät paikalliset ja
ajalliset painopisteet helpottivat oleellisesti käytännön toimintaa. Saadut tulokset
verifioitiin lopuksi kaikissa konepajoissa.

Kuva 3. Koelieriö.
Projektia koordinoi Finnatomin tutkimuspäällikön alaisuudessa ollut metallurgi.
Projektin tulokset raportoitiin markkinointimielessä mm KWU:lle Erlangenissa.

Ydinvoimalaitoskomponenttien valmistukseen soveltuvien
päällehitsausmenetelmien kehittäminen
Projektin tavoitteena oli kehittää pääkiertopiirin komponenttien valmistuksessa
tarvittava austeniittisen tai vastaavan vuorauksen päällehitsausmenetelmä.
Kehittäminen tarkoitti tässä yhteydessä lähinnä eri päällehitsausmenetelmien
keskinäistä vertailua ja niistä soveliaimman valintaa ja edelleen kehittämistä.
Projektin organisatorisena perusideana oli haarukoida eri menetelmien
hitsausparametrit menetelmäkohtaisesti eri tehtailla ja verifioida ainoastaan
optimaaliset arvot kaikilla tehtailla. Saavutettavasta teknologisesta tasosta oli sovittu
annettavaksi KWU:lle ”kisällinäyte”.
Projektissa oli aktiivisesti mukana seuraavat viisi Finnatomin osakasta: Ahlström,
Rauma-Repola, Tampella, Valmet sekä Wärtsilä.
Käytännössä tämä projekti eteni käsi kädessä edellä esitetyn Paksuseinäisten
erityispaineastioiden teknillisen perustutkimuksen
kanssa ja niillä oli mm yhteinen projektipäällikkö.

Tarkastusmenetelmät ja laitteet
Suomen viranomaisten ja valmistavan teollisuuden yhteisenä ongelmana
jännitysanalyysin ohella oli valmistettujen tuotteiden laadun valvonta. Alalla ei ollut

juurikaan kotimaista pätevyyttä resursseista puhumattakaan. Asia hoitui vuonna 1974
kun Polartest Oy perustettiin.
Tavanomaiset tarkastusmenetelmät kuten röntgen ja ultraääni eivät soveltuneet.
Näkyvällä valolla voidaan tutkia vain kappaleiden ulkopintaa, röntgensäteilyllä
päästään jo muutaman kymmenen millin paksuisiin kappaleisiin pitkillä valotusajoilla
ja gammalla aina puolen metrin syvyyteen.
Röntgensäteillä ei voitu tutkia paksuseinäisiä teräskappaleita. Ultraäänen puutteena
oli varsinkin alkuaikoina että sillä saatavia mittaustuloksia oli vaikea dokumentoida.
Toisena haittana oli sen soveltumattomuus austeniittisen ruostumattoman teräksen
tutkimiseen.
Röntgenistä gammaan
Paksuseinäisten teräskappaleiden tarkastukseen käytettiin maailmalla gammasäteilyä.
Sekä röntgen- että gammasäteet ovat molemmat sähkömagneettista säteilyä - kuten
valokin. Näkyvällä valolla voidaan mahdollisten väriaineiden avulla tutkia vain
kappaleen ulkopintaa, röntgenillä päästään jo joitakin kymmeniä millimetrejä teräksen
sisään. Nämä molemmat säteilylajit muodostuvat atomien elektronikehiltä.
Gammasäteily tulee viritettyjen atomien ytimistä. Säteilylähteinä voidaan käyttää
esimerkiksi preparaattia Co-60. Todella paksuihin teräskappaleisiin tarvitaan
kuitenkin erityisiä kiihdyttimiä. Betatroni oli alun perin sairaalakäyttöön kehitetty
lineaarikiihdytin, jota sittemmin sovellettiin myös teräskappaleiden kuvaamiseen.
Suomessa ei sellaista ollut. Oli taasen lähdettävä maailmalle. Ensin tutustuttiin
Euroopassa oleviin alan palvelua myyviin yrityksiin. Eräs sellainen oli Rotterdamissa,
Hollannissa. Laitevalmistajia oli mm Englannissa. Erään kansainvälisen
betatronikonferenssin yhteydessä Bukarestissa, kävi ilmi että paikallisella
romanialaisella instituutilla oli varsin lupaavantuntuinen laitteisto. Kansainvälisen
kommunikoinnin vaikeuksista voidaan mainita, että ko. konferenssissa
simultaanitulkkaus romaniasta englanniksi meni venäjän kautta! Romanialainen
betatroni osoittautui sekä teknillisesti että kaupallisesti niin kiintoisaksi että Finnatom
antoi siitä Letter of Intentin. Se kuitenkin peruttiin kun osoittautui että
uudentyyppinen laite oli kehitteillä: mikrotroni. Mikrotroni on kompakti; elektronit
kiihdytetään ympyräradalla magneettikentässä ja annetaan niiden lopuksi törmätä
kohtioon. Törmäyksessä vapautuu varsin suurenergistä (8MeV) gammasäteilyä, joka
ei kuitenkaan riitä saamaan aikaan ydinreaktioita eikä siten saattamaan tutkittavaa
kappaletta radioaktiiviseksi. Mikrotronilla päästään tutkimaan hyvällä erotuskyvyllä
jopa puolen metrin paksuisia teräskappaleita. Elektroniratojen ympyrämuodosta
johtuen laite on varsin kompakti ja siten suhteellisen helppokäyttöinen.
Laitevalmistaja löytyi varsin läheltä: Tukholman Nackasta, josta se tosin myöhemmin
muutti Uppsalaan. Yritys oli valmistanut joitakin mikrotroneja lähinnä
sairaalakäyttöön. He osasivat tekniikan ja olivat myös hinnaltaan edullisia.
Haittapuolena oli, ettei heillä ollut kokemusta teollisuuden edellyttämistä
aikatauluista. Toimitus viivästyi siitäkin huolimatta, että kävin toistuvasti
henkilökohtaisesti tutkimassa valmistuksen tilaa. Tarkistin jopa heidän varastonsa
varmistuakseni, että tärkein materiaali oli välittömästi käytettävissä.
Laitteistoa tarvittiin ensisijaisesti pääkiertopumppujen valettujen austeniittisten
pumppupesien tarkastukseen. Viivästyksestä johtuen ensimmäinen pesä jouduttiinkin
sitten lähettämään Hollantiin kuvattavaksi. Varsin kalliiksihan se kävi. Lähetimme
oman miehen seuraamaan kuvausta - eli itse asiassa tutustumaan rutinoituneen
yrityksen kuvaustekniikkaan. Avointa teollisuusvakoilua voisi sanoa, mutta
maksettiinhan siitä. Olin siellä itsekin ja opettelin ulkoa joitakin pisteitä

kalibrointikäyrältä.
Laitteistohankinnan kustansi loppujen lopuksi kokonaisuudessaan Suomen valtio.
Mikrotroni annettiin VTT:n omistukseen ja hallintaan, mutta sijoitettiin
säteilysuojelusyistä väestösuojaan Karhulaan. Vaihtoehtoisena paikkana oli
Upinniemessä oleva mahtava kallio-onkalo, jonka venäläiset ”vuokralaiset” olivat
aikoinaan louhineet omaan käyttöönsä. Opin itse tuntemaan sen varusmiesaikanani
rannikkojääkäreissä. Luola oli sotilasalueella, joten se oli varsin hyvin suojattu.
Toimin itse laitoksen johtajana Finnatomin puolesta, jota varten suoritin
viranomaisille säteilyn käyttöä edellyttävän erillisen tutkinnon. Erinomaista
yhteistyötä teollisuuden, VTT:n ja valtiovallan kesken.
Mikrotronin käyttöohjetta kirjoittaessani kuvasin myös sen fysikaalisen toiminnan.
Lieneekö ainoa kerta kun Suomen teollisuus on soveltanut suhteellisuusteoriaa?

Kuva 4. Mikrotroni.

Kuva 5. Teollisuusmikrotroni.
Akustinen eheysanalyysi
Akustiseen emissioon perustuva tarkastusmenetelmä oli 1970-luvulla uusinta uutta.
Tutkimme sen soveltuvuutta gammakuvauksen täydentämiseen ja osittaiseen
korvaamiseen erään yhdysvaltalaisen yrityksen avustamana. Akustinen eheysanalyysi
perustuu tutkittavassa rakenteessa olevien säröjen ym. materiaalisten
epäjatkuvuuksien jännitystilassa lähettämiin suurtaajuuksisiin akustisiin signaaleihin.
Signaalit ilmaistaan tutkittavaan laitteeseen kiinnitetyillä antureilla, vahvistetaan ja
prosessoidaan. Hieman saman tapaan kuin EKG:ssä ja EEG:ssä ihmisen sydämen,
vastaavasti aivojen sähköisen toiminnan rekisteröintiin sairaaloissa. Tulostuksena
saadaan kartta, josta voidaan suoraan lukea rakenteessa olevat viat, niiden paikat ja
suhteelliset suuruudet. Lisäksi saadaan välitön varoitussignaali, mikäli jännitystila
kasvaa esimerkiksi koeponnistuksen yhteydessä vaarallisen suureksi. Menetelmä
soveltuu hyvinkin suurien ja geometrisesti monimutkaisten laitteiden mahdollisten
säröjen toteamiseen ja paikallistamiseen, lommahdusten ennakoimiseen sekä
tiiveyden toteamiseen tai mahdollisten vuotokohtien paikallistamiseen. Menetelmän

todelliset edut tulevat esiin määräaikaistarkastuksissa. Tällöin esimerkiksi koko
ydinvoimalaitoksen primääripiiri voidaan analysoida kerralla ja verrata tulosta
aikaisempaan mahdollisten muutosten toteamiseksi. Muutaman päivän työllä voidaan
tällöin välttää pahimmassa tapauksessa hyvinkin pitkäaikainen seisokki.

Kuva 6. Akustinen eheysanalyysi.
Akustinen eheysanalyysi demonstroitiin Suomessa ensimmäisen kerran joulukuussa
1974. Palvelua myyvä yhdysvaltalainen yritys oli rakentanut koko laitteiston
lentokonekonttiin, joten se oli helposti - joskaan ei halvalla - siirrettävissä kaikkialle
maailmassa. Demonstraation kohteena oli jälleen kerran Loviisan pääkiertopumpun
austeniittisesta teräksestä valettu pesä. Loviisan laitosten venäläiset edustajat oli
kutsuttu paikalle seuraamaan tapahtumaa. Tarkastus suoritettiin ilman
ennakkotarkastusta reaaliajassa, mikä aiheutti havaittavaa jännitystä laitetoimittajan
taholta. Sanoin tarkastuksen suorittajalle että kaikki tulokset saa ilmoittaa avoimesti.
Leikillinen vastakysymys oli: ”Except the cracks? ” Kaikki meni kuitenkin hyvin;
pumppupesä todettiin virheettömäksi.
Seuraavaksi sovellutuskohteeksi kaavailtiin Loviisan teräksistä suojakuorta
koeponnistuksen yhteydessä. Akustinen eheysanalyysi olisi ollut tähän aivan
erinomainen siitäkin huolimatta, että ylipaineen kehittävät pumput aiheuttivat
häiriösignaaleja teräsrakenteeseen. Akustisella eheysanalyysillä olisi voitu todeta
virheettömyys, tiiveys, paikallistettu mahdolliset vuotokohdat ja estetty
lommahtaminen mahdollisen alipaineen yhteydessä. Suojakuoren valmistaja Wärtsilä
oli kuitenkin varma tuotteestaan eikä katsonut tarvitsevansa tätä menetelmää.
Olin sitten itsekin suojakuoren sisällä seuraamassa koeponnistusta. Aina voi tapahtua
jotakin ennakoimatonta: suojakuoren sisällä olevat lämpötilaa tasaavat tuulettimet
ylikuormittuivat. Ei vain ollut tullut mieleen, että ilmanpaineen kohoaminen aiheutti
tuulettimien moottoreiden ylikuormittumisen!
Perusvalmiuksien testaamiseen suunniteltiin kokonaisen paksuseinäisen
teräspaineastian valmistamista. Paineastialle suoritettaisiin jännitysanalyysi, se liitos-

ja päällehitsattaisiin saatujen kokemusten mukaan ja tarkastettaisiin mikrotronilla.
Mahdollisesti olisi suoritettu myös korjaushitsauksia. Hanke kaatui loppujen lopuksi
VTT:n vastustukseen.

Laitekohtainen kehitystyö
Seuraavassa summaarisesti joitakin merkittävimmistä laitekohtaisista
kehitysprojekteista.

Pääkiertopumppu
Loviisan tyyppisille ydinvoimalaitoksille kehitettiin A.Ahlströmin ja Strömbergin
yhteistyönä länsimaiset vaatimukset täyttävä pumppuyksikkö. Laitteiston kehittämistä
ja koestamista varten rakennettiin erillinen koelaitos Karhulaan. Tämä koelaitos on
selvästi suurin yksittäisistä projekteista. Valtion osuus kustannuksista oli huomattava.

Kuva 7. Koelaitos Karhula.
Pumppupesien suunnittelu ja tarkastus vaativat edistyksellisiä laitteita ja uutta
tekniikkaa. Hyvin antoisa projekti.
Strömbergin kehittämät pääkiertopumppujen mootorit ovat nekin innovatiivisia.
Laakerihäviöitä pienennettiin oleellisesti vauhtipyörään kohdistuvan magneettisen
kevennyksen avulla.

Kuva 8. Magneettinen kevennys.
Yhteistyö A.Ahlström-Strömberg jatkui sittemmin suurtehoisten pumppuyksiköiden
kehittämiseksi painevesireaktoreita varten.

Polttoaineen vaihtokone
Valmet kehitti erityisesti Loviisan kaltaisia laitoksia varten polttoainenippujen
vaihtoon soveltuvan vaihtokoneen. Valmistaja olisi tehnyt koneesta
täysautomaattisen, mutta tilaaja tyytyi tässä vaiheessa käsiohjattuun laitteistoon.
Strömberg toimitti polttoaineenvaihtokoneen ohjausjärjestelmän.

Reaktoriventtiilit
Lokomo - jonka Rauma-Repola osti vuonna 1970 - kehitti ja valmisti venttiilejä
ydinvoimalaitoksia varten sekä reaktorisydämen tukikappaleita polttoainenipuille.
Sittemmin Lokomo lopetti kokonaan armatuurien valmistuksen. Neles jatkoi
toisentyyppisten venttiilien kehitystä ja valmistusta.

Teräksinen suojakupu
Wärtsilä kehitti vapaasti seisovan suojakuvun Loviisan tyyppisille
ydinvoimalaitoksille. Ongelmana oli reaktorihallin suuri pinta-ala kuudesta
horisontaalisesta höyrygeneraattorista johtuen. Alkuperäisessä venäläisessä
konstruktiossa ei ollut lainkaan suojakuorta, joka kuitenkin oli ehdoton vaatimus
länsimaisen turvallisuusajattelun kannalta. Wärtsilä oli tehtävään hyvin sovelias koska
sillä oli telakoistaan johtuen runsaasti kokemusta suurten teräslevyjen

muokkaamisesta ja hitsaamisesta. Hankintaneuvottelut kestivät monista vaikeuksista
johtuen vuoden. Rautaruukin virheetöntä ja tasalaatuista terästä kului 1800 tonnia ja
hitsiliitosta kertyi 7 km. Konsulttina toimi sveitsiläinen Sulzer. Paine- ja tiiveyskoe
suoritettiin onnistuneesti 28.2.1973. Tavallisesti painekokeet suoritetaan vedellä,
mutta tässä tapauksessa vesi ei tullut kysymykseen, joten ponneaineena käytettiin
ilmaa. Suojakuoreen liittyi lisäksi henkilö- ja materiaalisulut sekä mittausputkien
läpiviennit. Wärtsilä toteutti lisäksi Westinghousen suunnitteluun pohjautuvan
jäälauhduttimen. Jäälauhdutin mahdollisti suojakuvun konstruoinnin kohtuullisen
paksusta (8-60 mm) teräksestä.
Wärtsilä toimitti lisäksi suojakuvun henkilö- ja materiaalisulut sekä mittausputkien
läpiviennit.

Radioaktiivisten jätteiden käsittely- ja kiinteytysjärjestelmä
Rosenlew kehitti yhteistyössä sveitsiläisen Elekrowatin kanssa Radioaktiivisten
jätteiden käsittely- ja kiinteytysjärjestelmän. Kauppa jäi kuitenkin tekemättä, joten
laitteistoa ei koskaan valmistettu.

Tietokonejärjestelmä
Nokia kehitti tietokonejärjestelmän Loviisan laitoksia varten. Laitteisto on
simulaattoreineen myöhemmin modernisoitu useampaan kertaan.

Säteilynvalvontajärjestelmä
Nokia kehitti yhteistyössä turkulaisen Wallacin kanssa radioaktiivista säteilyä ja siitä
aiheutuvia annoksia varten valvontajärjestelmän, joka koostui paikallisesta
valvontajärjestelmästä, prosessiaktiivisuuksien tarkkailujärjestelmästä sekä kaasu- ja
aerosoliaktiivisuuksien tarkkailujärjestelmästä.

Muita hankkeita
Eräässä vaiheessa harkittiin paksuseinäisten putkien induktiivista taivutuskonetta
tsekkien avustuksella. Yhteistyökumppani Huber oli siitä kiinnostunut. Hanke
hyllytettiin.
Tampellalla ja Valmetilla oli tykinvalmistajina erinomaiset laitteet
kiehutusvesireaktorin säätösauvojen pitkien ohjausputkien valmistamiseen.
Kohtuullisen kehitystyön jälkeen niistä tulikin menestyvä tuote. Tampella toimitti
lauhteenpuhdistusjärjestelmän sekä vedenkäsittelylaitoksen suolanpoistoyksikön
laitteita. Valmetin Pansion tehdas toimitti Loviisaan radioaktiivisten tilojen
ilmastointijärjestelmän, Wärtsilä 250 tonnin polaarinosturin ja muita nosto- ja
kuljetuslaitteita, Rauma-Repola merivesilämmönvaihtimet, Nokia reaktorisydämen
instrumentoinnin, Rosenlew kosteudenerottimet ja Valmet Rautpohja erikoistyökaluja
kiehutusvesireaktoreille. Ahlström toimitti merivesipumput. Lisäksi toimitettiin
runsaasti muita tuotteita kuten moottoreita ja pumppuja.
Kiehutusvesireaktorien komponentteja ja laitteistoja toimitettiin TVO:n laitosten
ohella myös Asea-Atomin laitoksille Ruotsiin.
Rauma-Repola ja Wärtsilä kehittivät yhdessä painevesireaktorin höyrynkehittimien
suunnitteluun liittyvät lämpöteknilliset mitoitusperusteet.
Lähinnä Wärtsilän halusta tutkittiin myös aluskäyttöön sopivaa reaktoria. Tähtäimessä

oli ensisijaisesti jäänmurtaja. Englantilaisten ja Saksalaisten kanssa käytiin
neuvotteluja. Saksalaisethan olivat rakentaneet jo demonstraatiokäytössä olevan
aluksen Otto Hahn. Se purjehti valtameriä ristiin rastiin lähinnä testatakseen kuinka
siihen suhtauduttiin eri satamissa.
Wärtsilä rakensikin sittemmin ydinkäyttöiset jäänmurtajat Taimur ja Vaigats
Neuvostoliiton tilauksesta. Reaktorit niihin tosin asennettiin silloisessa Leningradissa.
Vasta vuosien jälkeen kävi ilmi, että venäläisillä oli laivareaktorien koulutuskeskus
Paldiskissa kaksi toimivaa ydinreaktoria - aivan Suomen pääkaupunkia vastapäätä
ilman, että viranomaisilla oli siitä mitään tietoa.
Suomessa oli joitakin ydinteknillisiä tuotteita jo ennen ”atomikuumeen” aikakautta.
Tällaisia olivat mm Jorma Wallasvaaran kehittämät säteilynmittauslaitteet sekä
Kaapelitehtaan sittemmin Nokian kehittämät pulssinkorkeusanalysaattorit. Wärtsilän
Hietaniemen telakka oli tarkastellut ydinvoimaa jääsärkijän voimanlähteenä.
Ennen Suomeen rakennettavia ydinvoimalaitoksia joitakin komponentteja ja laitteita
oli toimitettu lähinnä Ruotsiin. Eräs tällainen oli Marvikenin laitokselle toimitettu
polttoaineen vaihtokone. Marviken oli Ruotsin toinen ydinvoimalaitos Tukholman
esikaupunki Farstaan rakennetun Ågestan jälkeen. Ågesta tuotti lähinnä kaukolämpöä
mutta myös jonkin verran sähköä. Ruotsin ensimmäinen reaktori oli jokseenkin
Tukholman keskustassa Kuninkaallisen Teknillisen Korkeakoulun alle syvälle
kallioon 1954 rakennettu R1, joka oli hyvin samankaltainen kuin Pohjoismaiden
ensimmäinen, Norjan Kjelleriin jo vuonna 1951 valmistunut reaktori JEEP I.
Marviken - tai niin kuin sitä myöhemmin nimitettiin - Mardrömviken - oli tyypiltään
luonnon uraania käyttävä raskasvesihidastettu kiehutusvesireaktori. Luonnon
uraanista johtuen sen polttoaine oli vaihdettava käytön aikana kohtuullisen
käytettävyyden saamiseksi. Marviken kuului sen ajan kaksoistarkoitusreaktoreihin:
sähkön tuotto siviilitarkoituksiin ja plutoniumin tuotto sotilaallisiin tarkoituksiin.
Reaktoripaineastian sisälle sijoitettava polttoaineen vaihtokone valmistui vuonna
1967. Marvikenia ei koskaan otettu käyttöön sen positiivisesta aukkokertoimesta
johtuen. Taisi Tampella valmistajana huokaista hiljaisuudessa - niin monimutkainen
polttoaineenvaihtolaitteisto oli.
Ahlström toimitti Marvikeniin raskasvesi-lämmönvaihtimia.
Oskarshamnin ensimmäiselle reaktorille toimitettiin sisäosat.

Pohjoismainen yhteistyö
Yhteispohjoismaista kehitystyötä harrastettiin Finnatomin (Suomi), Studsvikn
(Ruotsi), Risön (Tanska) sekä Kjellerin (Norja) puitteissa.
Esijännitetty betonipaineastia kehitettiin varsin pitkälle. Koekappaleita
koeponnistettiin Norjan tuntureilla. Ruotsalainen reaktoritoimittaja Asea-Atom
harkitsi vakavissaan betonipaineastian ottamista seuraavaan tarjoukseensa. Betonisen
paineastia etuna on mm lyhyt valmistusaika ja että se voidaan valmistaa suoraan
ydinvoimalaitoksen rakennuspaikalla.
Marvikenin käyttöönottamatta jäänyttä ydinvoimalaitosta käytettiin blow-down
kokeisiin, joilla pyrittiin verifioimaan laskentamalleja. Näissä kokeissa oli mukana
useita muitakin maita Pohjoismaiden lisäksi.

Suomessa oli jo jonkin aikaa kaavailtu oman tutkimus- tai vaihtoehtoisesti
lämmitysreaktorin kehittämistä. Eräässä vaiheessa käytiin General Atomicin
avustuksella neuvotteluja Otaniemen kaltaisen Triga-reaktorin toimittamista Oulun
yliopistolle. Neuvottelut loppuivat silloisen rehtorin kielteiseen kantaan.
Lämmitysreaktorihanketta puitiin alkuunsa Finnatomin puitteissa, mutta jatkettiin
sitten ruotsalaisten kanssa. He olivat konstruoineet sinänsä nerokkaalta tuntuvan
passiiviseen turvallisuuteen perustuvan reaktorin, josta käytettiin nimeä Secure - Safe
and Environmentally Clean Urban Reactor. Perusajatuksena oli, että se sijoitettaisiin
kaupunkialueen tuntumaan. Ymmärrettiin, että asukkaat eivät voisi sitä hyväksyä
elleivät vakuuttuisi henkilökohtaisesti sen turvallisuudesta. Vakuuttautuminen
edellytti turvallisuustekniikan ymmärtämistä. Turvatoimintojen tuli näin ollen olla
maallikoidenkin helposti ymmärrettävissä ilman mallintamisia ja
todennäköisyysanalyysejä. Konseptista valmistettiin Västeråsiin suurehko lasinen
demonstraatiomalli, jolla passiiviset turvatoiminnot voitiin havainnollistaa
visuaalisesti. Hanke edistyi niin pitkälle, että Asea-Atom antoi siitä sitovan tarjouksen
sekä Helsingin kaupungille että Soulin kaupungille Koreaan. Tilauksia ei tullut ja
Securen sekä kehitys- että myyntityö lopetettiin. Jotkut taisivat olla siitä äänettä
tyytyväisiä.

Kuva 9. Secure passiivinen turvallisuus.

Yhteismarkkinointi
Voimistaakseen näkyvyyttään maailman ydinteknillisillä markkinoilla Pohjoismaat
perustivat yhteisen osaston käytettäväksi alan messuilla. Osasto kulki nimellä Nuclear
Scandinavia. Jotkut ulkomaalaiset taisivat ihmetellä, että miksi Suomi oli mukana
skandinaavisessa yhteistyössä. Taisi silläkin olla poliittista merkitystä. Nimellä
Nuclear North ei olisi ollut samaa iskuvoimaa. Ensi kertaa Nuclear Scandinvia
esiintyi Geneven konferenssin Atoms for Development yhteydessä 1971 ja sittemmin
Baselissa Sveitsissä Nuclex -näyttelyissä kolmen vuoden välein.

Finnatom toimi tarmokkaasti Suomen valmistavasta teollisuudesta tiedottamiseen mm
esitelmin konferensseissa ja eri organisaatioissa. Niin ikään Finnatom oli
perustamassa European Nuclear Societya, ENS:a.

CANDUn uusi tuleminen
Kanadalaista raskasvesireaktori CANDUa oli aikojen alussa harkittu hyvinkin
vakavasti. Asia tuli uudestaan esiin 1970-luvun loppupuolella.
Ydinvoimayhtiöiden ja Finnatomin yhteistyönä käynnistettiin silloin kaikessa
salaisuudessa uusi selvitystyö. Matkustin itse Kanadaa ristiin rastiin haastatellen alan
yrityksiä. Kantavana ajatuksena oli kotimaisen osuuden nostaminen. CANDU oli
tähän sopiva koska siinä ei ollut niin järeitä komponentteja kuin muissa
reaktorityypeissä. Myös polttoaineen valmistus vaikutti oleellisesti helpommalta kuin
kevytvesireaktoreille. Raskaan veden valmistusta harkittiin myös. Jätekysymys olisi
ollut helpommin ratkaistavissa.
Tosin Rauma-Repola oli aikoinaan haaveillut painevesireaktorin teräksisen
paineastian valmistuksesta. Mäntyluodon tehtaat oli aikoinaan perustettu nimenomaan
ydinvoimalaitosten järeiden komponenttien valmistusta varten. Atomikuumeen
mentyä ohi Mäntyluoto sai odottamatta uusiksi tuotteikseen öljynporauslautat.

Yhteenveto
Suomen valmistava teollisuus on kokenut muutoksia vuosikymmenien ja -satojen
kuluessa. Metsäteollisuus on ollut runkona ja tullee sitä edelleenkin olemaan. Jo
1500-luvulla Suomen suurin vientituote oli metsän raaka-aineista miiluilla
valmistettava terva. Sitä vietiin suurin määrin mm Englantiin ja Hollantiin. Kun
tervan kysyntä väheni, metsänvarojen mekaaninen hyväksikäyttö sekä sellu ja paperi
voimistui. Seuravana vaiheena saattaa olla metsän käyttö lääketieteessä.
Metalliteollisuus koki suuren koetuksensa sotakorvauksien toimittamisessa. Niistä
selviytyminen nosti teollisuutemme uudelle tasolle. Ydinvoimatekniikkaan
paneutuminen avasi valmistavalle teollisuudellemme uuden ulottuvuuden. Useimmat
kehitetyistä tuotteista perustuivat merkittävältä osaltaan suomalaiseen
insinöörityöhön. Niihin liittyy useita kotimaisia patentteja.
Ydinvoimalaitoskomponentit ovat ankarine laatuvaatimuksineen erittäin pitkälle
kehitettyjä tuotteita. Niiden vienti olisi jokseenkin mahdotonta ilman kotimaisista
toimivaa referenssiä. Kehitetyillä tuotteilla ja niihin liittyvällä insinööritaidolla oli
vientimahdollisuuksia sekä itään että länteen, jos vain markkinoita olisi ollut. Suomi
oli maksanut pääsymaksunsa atomiaikaan.
Suomen valtion myöntämä taloudellinen ja henkinenkin tuki oli varsin merkittävä
teollisuuden yhteistyötä stimuloivana tekijänä. Yhteistyö oli sujuvaa kun valtiolla oli
organisaatio rahan antamiseen ja teollisuudella oma organisaationsa rahan
vastaanottamiseen. Kehitetyille valmiuksille ja erillisille tuotteille olisi toivottu
jatkuvuutta. Ja niin olisi varmaan käynytkin, jollei Tsernobylin reaktorin lämpötilan
takaisinkytkentäkerroin olisi ollut positiivinen.
Uutta renessanssia osattiin odottaa, mutta odotusaika venyi niin pitkäksi, että
sukupolvi ennätti vaihtua.

Edellä on esitetty joitakin käytännön näkymiä lähinnä 1970-luvulta. Nykyinen polvi
ei niistä paljon hyötyne, mutta kertoopahan se mihin nykyinen tekniikka pohjautuu. Ja
että me olemme tehneet töitä teidän hyväksenne.
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