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tits I'liirltylttoclott Tehtaiden ralientami.sesta tehti in RaunaRepolassa sylisyllli 1969. palautan ensin nrieliin tiettyj a
sen aikuisia ajatuksen kulkuja Rauna-llcpo1as5a. oheisesta
taulukosttt kiiy ilmi Raunra-l{epolan tuotannon jakaalttrnjpen
eri tuotannonhaarojcn kesl:en. Lasktrtusnxilirjit samoj.n kuj-n
prosentunali,cn jakaantumi.en cri ttrotannonhaar.ien r,:i1i11ii
ovat yuorlelta 1971. proscntuaalincn jakautunia vastaa
kui.tenkin riittliviin tarkasti rnycis vuodcn 1g6g tilanpc,tt..
Piiii

1'uotantolai.tostcn lukunrf,liriit ovat tiimin piiiviln tilantecn
nukaan, ja niiissii lukun:iiirissii on tapahtunut n:uutoksia
vuoden -69 jiilkee*.

r.tekaanisen puunjar.ostur.se,

rrrolclia

Ilaurna-ltepola on hankkinut vuoclen -6g j iilLeen orii s trrl;scen-sa
pari picntri sahaa ja yhdcn puutydtehtaan. 01i k.itenki,

tiiysirl ilncistii, ettei Raurna-Rcpolan tuotannon laajeliei:rirren
voisi tapahtua enemrniilti mckaanisen puun j alostuksel alrreella.
Kenri'alrisen puunjalostuksen a1uee11a oLi Raunan paperitcl:taan

suurinvcstoi,ti par'aikaa kiiynnissli ja tiedetti.in rny6s
sellutehtaall puolcila olevan suoritt:tmatta criiitli laajerrnullsia
Papcri tchtaan osalta niirnii investoinnit on piiiiosiltaan
suoritettu tlihiin piiiviiiin mennessii. Ilaaka_aineen puutteen
taliia ci tiilliikii?in arueella o1e liovin suuria laajenenisc'
mahdollisuuksia. 01i varsin ilncistii jo vuonna I969, ettii
yhtiiin piliiinvcstoinnit oli vastai struclessa suunn,lttavr.r scll
nctalliteollisutrtccn.
Taululiossa annetuista nrctalliteoLli-

*2
suuden tuotantolai toks j sta olir',1 l- v. 1!)ij:;

o1(-.:;tas:;:r

laivatelakka ja 3 koncir:r.jaa.
DZ

nretallitcollisuudcn nykyisr't tuotalt i r:.,1aitol.,::r:
samoin kuin ni.iden piiiituotteet li.tiyv:it i1n:i ohcisc':.:tr
taulukosta. taulukossa on lisiiI:si annettil Ilunkin tirot.rnt()-laitokscn palveluksessa olevien lrenltil(li dcn miiiir;i. sanoin ].rr j rr
koncpajojen osalta konepajan jiircysastecn ilmaisenrjsclisi
Rattnta-l{cpolan

i-

nii<lcn nimellincn nostokapasitectti. V. -69 ei tarrluJiossa
mailli tuista konopa j oista vielii o1l trt olcmassa Jocnsuun
Konepajaa eikii ltliintyluodon Tehtajtamme. I'liintyluo<lon

Tehtaiden tuotevalikoimassa esiintyviit paineastiat,

liimmcin-

vaihtiniet ja teriisrakenteet kutrluivat siihen aikaan Po:rin
Tehtaiden tuotteisiin.
lJe muodostivat erlilinlaisen Irorirr
I'ehtaidcn vars inai sen tuotannon s ivulle

nruodo s tuneell

kasvannaiscn. Ne eiviit sopincet parhaalla mahdo11ise11a
tavalla Porin Tchtaidcn tuotantokuvaan, vafln katsottiin
niiden oikeastaan edcllyttiiviin Porin Tehtaita j irelir;ipil'i
valmistusntahdollisuul<sia. Porin Tchtaiclen teollisuus-

alueelle ei o1lut eniiii tarkoituksennukaisesti. lisitttiivissii
tuotantolaitoksia. Niiin o1len katsottiin niikOpiirissii
olevien entistii j iireiimpien tuotteiden valmistuksen vaativan
omaa, tete tarkoi tusta vartcn suutrn j teltua konepa j aa , j onlia
sijainti olisi sellainen, ettii se tarjoaisi tuottciden
laivausmahdollisuudet suoraan tehtaalta ilnran maitse
tapahtuvaa liuljotusta. ?orin Tehtailla tiir;r?in laatuisesta
tuotannosta lteriityn kollcnrtrksen ja anmattitaition sii:tlimisen
kanttatlta taas o1i suotavaa, ettei rnrsi konepaja tulisi
liian kauaksi Rauma-Rcpolan Porin Tehtailta.

3ci- niiiliin asti o1e o1lut totlcrrla jlirciclcrr.r
l,i t :r;ttttrjctr lcvyrttkcrrtci clen valnj stulisecn sopi.vaa Iioncpajaa.
Ilirt,r,,r.rssalrarr

.Jiirr: irr;picnl;.irr suonal:ri

stcn honclla jr: jen tuotanto on tiihiin
irsti ollut jiireydeltririrr sullnnillcen samaa ltrokkaa krrip
I{rrtrrrtr -llepolan Porin Tcl:taiclen tuotanto , j olta yleismaailnrall iscs ti voitancen miiliritcll ii enintiiiin keskiraskaaksi.
Sutrnrti.tteilla olevan lroncpajan jtireysluokkaa harkittaessa
voi ti j.n toclcta, ettii j lircirrpiii suurempina miiiirinfr esiintyviii
pltittc'ast ioita ovat atoniivoimala ito-sten reaktoripaincasti at .
N{litii tilattaneen ta11li hctkellii koko naailnassa noin
suuruusluokkaa 30. . .40 kp1/vuodessa. irluita vastaavan
pai.noisia, ts. 500-900 tonnin painoisia painea-stioita
ti lataarl normaaristi vuodcssa kol<o maailmassa vai.n noin

kappaletta. lionepa j o j a, j otka pystyvitt nriin
jiireiilin tuotantoon, on erliiin suhteel liserr tuorcen tilaston
kynnrenkunta

nukaan nraailnass;r yhteens ti zr kappaletta (nry6s uclclconb on

tiissii tilastossa). Tiistii voidaan arvioi<1a real.toripaineastialuokassa kilpailun olevan suhteellisen kovaa.
Tilataanhan n;iin j;ireitii paineastioita iisken mainitun
mukaisesti keskimtiitriisesti n. 2,0, ..?.,s kpl valmistajaa
kohti vuodcssa. Iliintyluoclon Tehtailla pHritettiin tiimlin
vuoksi jritt5ytyii tiiniiin jHrcinrni{n valmistuslrrokan alapuolellc
n. 200 tonnin taso11e, jolloin liohtuullisista investoinneistn
johtuen kilpailukykyzi voitalsiin pitiiii hyviinii varsin laaj a1la
a1rrce11a kail,kein j lircimmiin luokan a1apuo1e11a.
mukana

Loppuvrroclcsta 1969
konepa j

tchtiin niiin p,iiiit6s kokonaan

uuclerr

an, ltliintyluoclon Tchtaiclcn, ral<entanisesta porin

kaupungi 11e kuuluvan i.riintyltroclon sataman

viilitt6rniiiin

ltiheisyyteen. Konepajan tarvitsema rakennusaluc ostettiin
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Porin kitul:ungilta lokakurrssa 1969. Sananaikaisesti sovittiin
Porin katrpungin l.altssa uuclcn 200 tonnin nosturin .hankl:irrisesto
satanlitltlt vuoden L972 kulucssa varnistitlraAn l,liintyltrodon

l'chtaidcn tuottciclcn laivausnahtlol lisuuclet. Keviiiillii \g7Z
tcinnrc viclri Porj n kaupunllin kanssa vtrokrasop'inruksen
0ljynporauslauttojc;r kokoami.seen tarvittavan asennusaltaan

alrtecsta. Raunra-tiepolan omistanan tehrlasalue on 44 ,g ha:n
laajuinen. vuokrattu kokoonpanoaltaallalue on 6r3 ha.
tyluodon'l'ehtai<len

tt i
sveitsj.tiiinen insin6dritoimisto Knight-h'egenstein. Laitossuunnittelun on piiiiosiltaan suorittanut Raurna-Repolan ona
henkilOkunta Porissa. Arkkitehtoninen suunnittelu, rakcnnesuunnittelu, LVI-suunnittelu ja siihkOsuunnittelu tilattiin
ulkopuolisilta insino6ritoimistoilta.
urakoitsijoita ja
piiiitoinrittajia on kaikki.aan o11ut yli ZO, Konepajarakennukse:r
l'{iin

cns

imnr.:i

i sen perus suunnit tc l un strori

teriisrunSoll valnristuksen ja asennuksen suoritti ivlrintl'luoclo:r

henkil6kunta. Ilungon valmistus aloitettiin
kuluvan vuo<Ien tanmikuun 10. pliiviinii ja rungon pyst)'iys
hclmikuun 1opul1a. Valrnistus on lrliintyltrodon Tehtailla
a1l<anut asteittaj.n syyskuusta liihtien ja tehtaiden vihkiiiisiii
vietettiin marrasliuun 1opu11a. I,liintyluodon Tehtaiclen kondTehtaicJ.en oma

D5

pajaral<ennuksen kokonaistilavuus on 4sc 000 *3. rakennuksen

suurin pituus 3?5 m, suurin leveys 90 n ja suurin korkeus
32 ,6 m. Ilakennuksen kokonai slattiapinta-a1a on z
,4 ha j a
kerrosala 2 ,7 ha. Asennusaltaalla a1o j tettiin tytlt tiimiin
D6

D27

vuodcn kcsiiliuussa. Asennusaltaan pittrus on 160 ilr leveys 105
j a syviiys 7 ta. Ascnnusal las tulec olenaan va1-ustettuna

siltanosturilla, jonka jlinneviili on sana l.rrin al.taan 1er.reys,
105 nl, nost.orkorkeus 50 H, ja on nosturi varustettu kahclc11a
100 tonnin nosturikoneistolla.

r:l

-5
Investoinnin kolioiraisrniiiir.ii lruliatlr I :;l.icn
asennusallas jnc. on liihc.s (r(i nriIj.
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Vallnisttt).-scIt piiiiasiallincrr
poh

j api i. rrokses ta

.

Raalia-a

lukuunottamatta
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ilioct

i il c,c, i

itrrik.

Lii;" i lr,ri r;l j:;csta
,,:

korrt'1la

jair

saa j)ulf fl.1- llon,::ir;l'jaI l c

a Jltrl licrrir lr ].ir1rt{rticrairie tta
pitkin ja nostetaan rautatievaunuistlt niiiclcrr y1i 1ii}:liurran
tnagneettinostinella varustcturl nostrrf in avu11a joko
ulkovarilstoon tai suoraan liul jettinrclle, joka I'ie levyt tai
muototeriiliset edel leen valnistuksen ens imrnl i sccn vaihccsect),
joka on tcriisraepuhallus ja nraalaus. Koska esil<iisittelyIinjan kaPasitectti yritt:iii huomattavasti l,liintl,luodon
Tehtaiden onran tarpeen, tullaan esikiisittery?i suor ittar,aalr
nyds u1koprro1isi11e, ennen kaikliea Rauma-Reporan rnui.11e
koncpajoille. Tiinriin takia tarvitaan maalatuille raalla-ainei11c
esiliiisittclyn jiilkeen viilivarasto. periaattccssa
esiklisitelliiiin, s.o. teriisraepuhalletaan ja naalataan,
kaikki lrliintyluodon Tehtaiden kliyttiimiit levyt ja ntrototeriikset
piliias ia s.sa konepaj an etcl
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I,r-rJ.1lu

j.

ii r',11s1e1

1

kiiyettiiviii pallsuj a levyj ii .
Ijnsimrnii.incn varsinainen valmistusvaihe on raaka-aineitten
paloittelu. Se tapahtuu muototeriiksille kylmiipytlrtisahalla
ia levyi1lc piiiiasiassa polttokonei.lla, joita Niintyruodon
Tehtailla on kaksi suuntaispolttokonetta. j a tiillii hetkell li
yhsi kopiopolttokone. Kail<hi l'liintyluo<lon Tehtiaden 1ev1'lin.j a r
on sutrnniteltu 3 r5 m:n levyleveyde11e, niin nry6s levyjen
paloitteltr. Levyjen paloittel'.ra varten on vielii kliytett:ivi.ss i
giljotiinityyppinen levyleikhuri, jota voirlaarr liiiyttiiii
ertintiilin 3.5 xrm:n levypal;.stnltcen asti. Ilrikoiscsti hit.sausrailojcrl lionci stamisclisi lsyyjen retrnoihin sopii yhdistet.t.,'
levylcikkuri ja J evynrcrrnanjyrsin.
kuurnamuokl<auhseen

6

Sr.:ttf:t:tViur:l trlLllr i..tir.r:: i;r jlrC(ll!;l t,V:tt

i,.r.,1,_jctt tltjVuifrkSet

j,, Purisru:;1r,tjvrrilrr,'1, l,lri;,ii suor-itctllrri oliuiLlc 1evyi.11e
kylnuinii .ia lxrlisui r I c rc:vy i i-1c irrrunaplrr- j strrksenlr.
liiiytettiivissii on ]ririr. tr00 torrrr:i.lr siirrnriyspuristin, jota
piiiiasiassa )liiytct:lllin llylrrriiprrristuJiseen.

Dtz
D

13

Dt4

tarvittavi.a

Kuunamuolil:atrl<sessa

r ..r{rrten te htaalra on varattuna tilaa
ko1nrel1c rnrni1lc. Iiriistii on tiihii.n mennessii hankittu
ensimmiiinen, jota ttrllaan kiiyttiiniiiin sekii levyjen kutrncnnrrsuunina ettii osien rrormal isointiin, nuorrutukseen ja
rnuuhun llir;rpOliiisittclyyn. Tii rniin cnsimniiisen uunin leveys
on 5r5 xl, syvyys I rn ja korkeus 3rg nrr;iiin ettii SrS m:n
levystii taivutettu 1ieri.6 viclii rnahtutr uuniin pystyssi.
uuni on nestekaasuliinrmitteinen, maks. lf mptitila L100oc.
uune j

Jiireiden lieri6- j a kartio-osien valnristus tapahtutr
englantilaisi tr I'lle Iirotrx I:ngineering Conpanyrn toinittanalla

Levyntaivutusvalssilla. se pystyy taivuttarnaan kylrriinti
vielii 90 mm:n paksuisen lcvyn tliydellli. s,s n:n rel'yleveyde11e. Kuunataivutuksessa piliistflneen aina zo0 nn: n
ainepaksuuteen asti.

D
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Taivutusvalssi lienee nykyaikaisinta
saatavissa olcvaa rakennetta, varustettu nrm. sy6tt61aittee1la
joka suuntaa levyn kohtisuoraan valssien viiliin.
Piiiityjcn ja muiden muotokappaleiden puristukseen on
ktiytettiivissii englantilaisen toiminimen Fielding E, platt
Limited'in toimittama ? zs0 tonnin nelipylviispuristin,
jonka pilariviili

on s s00 nm. Tal1a puristinelra pystyreiin
kuumana puristaen valmistanaan esinerkiksi kuperia tai

puolipallopiiityjii aina 200 mn:n sciniimiipaksuuteen asti,
ja piiiidyn muodosta riippuen liipinritaltaan Zr0...ZrZ n:n

-7
'l'ii t;i suureiirlaat liipi r, l ttt j or ; . :
liipimittoihin.
.ur:l
luonnol.1iscsti va1mistarnaan useanni.:;i-ir i-ro111-,:r i i, j sta
hitsaamalla. tlitsaus- ja koI<ooirpariottjitli vrr.tcn on
kiiytettlivissd kaksi lra1lia. picnr.r,ri,ril:;sl! on no:;ttrrikapasiteetti 2 x 50 tonnia nostokorl.curlellc il ri.

D17

Jiireinrpinri hitsausraitteina ovat tiilij 1ii z hit:;flrrstornia varustettuna unionrnclt-hitsausautonaatci t1a ja

pytiritysrullastoilla.

D
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IIalliin on lisliksi sijoitettu
konepa j an j iireimmiit ty6stdkoneet, j oista tlihiin nennessi
ovat saapuneet siiteisporakoneet sekii pystysorvi,
jol1a piiiistiiiin noin 7 m:n sorvausliipimittaan. Ity6hernpin
tullaan tiinne asentamaan mm. porin I'chtail1a jo kiiytossii
olevat syviinreiiin porauskonect, joirla on rnahclollista
porata reikiii aina 3 m:n syvyyteen asti sekii kesl:ikokoinen aarpora

D
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D
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D
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Isossa kokoonpanohallissa on kiiytettiirrissd kal<si 100
tonnin nosturia 2s m:n nostokorkeudella ja lisiksi
50 tonnin nosturi 16 n:n nostokorkeuclella. piiiihitsaus-

laitteistona tulee tafilliikin olemaan 2 kpl hitsaustorneja varustettuina Llnionmelt-hits.ruslaitteilla ja
pydritysrullastoilla.
Tornien koko sarlii rieritiiden
automaattihitsauksen aina 11 n:n litpimittaan asti

D23

sek?i

py6ritysrullastot aina 200 tonnin painoon asti.
Ilallissa valmistettavien tuotteiden suurimnat iiiirir,ritat
miitiriiytyviit haLlin liinsiptiiissii olevan oven koon nukaan.
Tiirnii

ovi on 20 m liorlLea ja 2l m leveii.

-B
D?4
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Jiircicicn ttrottci.rlen kuljctus pois ko,epajasta voi
tapahttra norrnaalj.en ratrtati e- ja nraantiekul-icttrsten
li.siiksi Iirthclella tavalla. Kokoonpnnohalleista johtaa
rautatic Porin kaupungin ornistaman satamalaiturilla
seisovan 200 tonnin nostrrr.in luokse, jolloin enintiiiin
tlinrin llainoincn tuote voirraan nostaa 1;okonaisena
Jaivaan kuljetettavaksi edelleen. Toisaalta suurimmasta
kokoonpanohallista johtaa l<aksinkertaisclla raicle-

s26

viilillii varustettu raide sataman v?ilitt6miiiin liiheisyyteen
valmistuvalle asennusaltaallemme. THta raidetta pitkin
voidaan kuljettaa aina 700-900 tonnin painoisia

I'aitteisto-osia ascnnusaltaalle siellii vesillelaskettavaksi
ja koottavaksi lopulliseen rnuotoonsa. Niiinhiin tullaan
rakentamaan meillii ensinmiiiscnii suurena tilauksena
oleva Pcntagone-tyyppinen dljynporauslautta.
llenkiltivahvutrs konepajallamme on tiillii hetke11fi noin
400 tyontekijaa ja toinihenkil6ii. Ensi vuode, alku-

puolella kokonaisvahvuuden voidaan olettaa
noin 550 henkeen.

nous(rvan

l{iintyluodon Tehtaiden ty6voinrakysynryksen ratkaisussa
toimihenkil6puolella saatu erittilin merkittiivHii apua
I{auma-Repolan

nuilta konepajoilta,

Tehtailta sekf, pienemmiiss?i mSiirin

on

ennen kai}ikea porin

Tehtailta.
0nltan lrliintyluodon Tchtaiclen nykyisistii toinrihenkil6istii
noin 70 % saatu suoraan niiiltii tehtailta. Tytintekijtii den
Lokomon

kohrllrilrr vils t-;r;iva pro:i; r'i I ilrii;ii'ii o,l o11ti1 ixtliorr
allrai:;c'rrrpi. 'l'),iivoinrrr (.,i) .iorrtlrrttu ets j li;iiin pitliasiltssii

ulltolrrrolclt;r, l)ol-' j:;ta s;rt)ir,:rin kuj.n koko traits tamne,
osittain nry0s Iilrotsisll:. Pitc';rriirlin llokcnrullscn omaavista
levysepistii ja hir.saaj ista on l.:onopajan liriyntiinliihtOvaihccssa o11ut j atktrvasti. ptrutct.ta. Tiimiitr vaikeuclett
helpottaniseksi olelllrc erittliin surlressa mliiirin jotttttneet
turvautunaan koulutustctiririntaan, j oka koulutus on
piiiiasi.assa talrrhtunut yhti6nrnc Porin Tehti.a1.1a. Plitcrriin
yhti0rnnre

a

amm6rttitydvoiman saannin varrni-stamiseksi llatuna-Repola
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rakentaa lrtiintyluotoon neljii llerrostaloa, joista tAllii

hctkellli kolme on jo valnriina ja kiiytiissii ja nel j is
valnristumass{r liihiaikoina. Niiiliin t aloihin ttrlee
yhteensii 168 pcrheasuntoa. Neiclcn asunto.jen lvul1fl on
pyritty ja pyritliitn nrm. saamaan Iluotsissa t:il1ii hetkel.lii
tydskenteleviii suonalaisia ammattiniehiii palaanaan
kotimaahan, ja on tiissii onnistuttu noin 60 tapaul;sessa.
Perheasuntojen lisiiksi olenme rakentamassa konepa'ian
liihettyvi11c ns. poikamiesasuntolaa noin 130 miehelle.
Tiinrii valmistuu ensi helmikrrussa.
D28

Miintyluodon Tehtaiden strunnitteluosaston rungon

nuodostavat llauma-ltepolan Porin Tehtaitten entiset

D29

llimp6teknillinen osasto ja teriisrakenneosasto. Niii11fl
on pitkiiaillainen kokenus nrn. monien voimalaitoskortpcnenttien
suunnittelusta. I'liintyluoclon Tehtaa t pystyy ntin o1len
tarjoamaan kailikia niiitZi I aitteita ornalla pitkiiaikaisecn

-

r0

perustuvallfl suunnittr:.1ii11aan. Ilrriitli
erikoisaloja varterl solrrinri.crnme I iscnssisoPirnusten
viilityksclli voimnre my<!s tarjota laitteita tunnettuj
kokernukseen

cn

insindciritoimisto j en, kuten Lumrnuksen, Rosenblaclin j a
cass Internationalin suunnittelull.a. Ilaluttaessa

valmiit tarjoanraan laitteita asiakkaiclen
omien tai a.siakkaicicn hanllkimien piirustustcn muliaan.
olemrne mytis

Ililntyluodon Tehtaiden tuotteet voi<raan luokitella

eri ryhmiiiin kuuluviksi. Toisaalta ovat vanhat,
ennen kaikkea Porin Tehtaillamne jo pitktitin valmistetut
tuotteet , mutta tiiiillli valmistusmahdoll isuuksien
mukaisesti huor,rattavasti jilreiimpinii. Tfl1laisia laitteita
ovat esimerkiksi puunjalostusteollisuuclen jiirelit
laitteet, kuten keittokatti.lat ja kuorinarumnut, jotka
taelta voidaan toinrittaa kokonaisina, kun ne ennen
on jouduttu toimittamaan osina. Edelleen tavanonaisten
tai atonivoimalaitosten lirmmdnvaihtir,ret, natalapaineja korkeapaine-esilllnrnril timet, laurrcrrrttimet, kaasunpoistimet, sydttiivesisiiilitit jnc. samoin kuin kemian
kahteen

teoll isuuden j a iil j yn j alostamoi en liirnm6nvaihti met ,
ilmajdiihclyttimet, paineastiat, rekatorit ja siii1i6t,

erilaiset teriisrakenteet ja si11at. Toisaalta
tulevat tuotteet, joita suomessa ei aikaisemmin ole
voitu I ainkaan valrnistaa. T.l11aisia tulevat oJ.emaan
esim. 61jyn- ja kaasunporauslautat, jiire.It kuperat
piiiidyt ja kattilalicrid,t samoin kujn monet atomivoinraI ai. toskonponent it , es im. pa incves iraaktoreiden
samaten

paitreistitnet, jopa hdyrynl:chittimet.

-
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Miintyluodon 'l'chtaidcn tutkimus- .j rr kelii ty:itoinint.lr

kcskittyy toimj nnan alkuvaihccs-';:r ensi:; i i e j.sesti l):,.l:";tlsc i.nii i s i in pa ineas t ioi Ir i.n 1 i i ttyvi i n kuttnltnttollkatrl: :lctl,
hitsauksen, llinpdkiisittclyn ja tnrkastukscu erikoiskysyrnTksiin. Nilihin liittyvtit kol<eet aloitcttiin jo
vuoden 1971 ail<ana Rauna-Repolan Porin i a Lokomotr I'ehtail la.
Vuoden Lg7 2 alussa liihti ttimiin rinnalla kiiyntiin
aus ten i i t t i s ten h i tasu spiiiil lys te iden eriko i skysynyi'.s iii
selvittelevii tutkimuspro j ekti , samoin kuin .atomivoinralaitosten hiiyrynkehittirnien liimndnsiirtokysynyksiii
k[sittelevii tutkimusprojekti. Ir'lainitut ttrtkinus- ja
kehitysprojektit on hoidettu ytfteistoiminnassa 0y Finnatonr
Ab:n kanssa ja Kauppa- ja teollisuusministeri6n
taloudellisella tue]la. Vastaistrttdessakin tulee
Irliintyltrodon Tehtaiden ttrtkimus- ja kehitystoiminnassa
pti?ipaino olemaan uusien tuotteiclen aiheuttamissa valnistusteknisissii suunni tteluun viilittdnriisti liittyvissii
kysynyksissii.
Valmistusmahdollisuuksien strhteen Miintyluodon Tehtaat

merkitscvilt uutta aluevaltausta paitsi Rauma-Repolalle
myiis koko Suomen konepa j ateollisurrdella. Valmistus-

mahdollisuuksiensa puolesta N{iintyluodon Tehtaita voidaan

tA1le hetkellii pitiili

maamrne

jlireinrpiinii hitsattujen levy-

rakenteiden valmistukseen tarkoitettuna konepajana.
Kotimaisen teollisuuclen mahdollisuudet kiisiteltiivissii

olevien tydkappaleiden painojen, liipimittojen, levynpaksuuksicn yms. suhteen ovat l'liintyluodon Tehtaiden
mydtti yleensii viihintiiiin kaksinkertaistuneet.

-tz
vcrlattaessa kahta tiiniirin puheena ollutta konepajaa,
Uddconbin Xarlskronan l aitosta j a Raunra-Repolan Iliintyluodon
Tchtaita ja nilitlcn konel;ajojen valnristusmahdollisutrl:sj.a
ttoisiin:;a, voi.claan todct.a scuraavaa:
on eri.lioistunut erittiiin jiireiiitn paiueasti.atytih6n,
ennen kaikkea realltoripaineastioiclen. valmistrrkseen ja

Uddcolnb

soveltunee heihonrrnin muuhun tuotantoon. I'ltintyluodon
Tehtaat on yleiskonepa j a , j ossa pystytaiin valmistarnaan

hyvin crilaisia ja erlkolioisia tuotteita. Reaktoripaineastioidcn valmistus Nltintyluodon Tchtailla €i, kriisi-

ti.lantcita ehkii lukuunottanlatta, liene tarl(oituksenmukai

s

ta

.

kiyttiiii liihtdrnateriaalina nuualla taivutettu j a tai
puristettuja ja liimp6hf,siteltyjii lieri6- ja piiittyosia.
Udclcomb

Itliintylttodon Tehtaiden raaka-aineena ovat standardimittoihin

valssatut levyt, joille pystytiiiin itse suorittamaan
tarvittavat paloittelu, tsivutus-, puristus- ja 1iimp6kiis it t e 1 ytyciva ihee t,

Hitsauslaitteistojen suhteen voitaneen konepa joja pitriii
nelko tasavi{kisinii. Miintyluoclon Tehtaiden hitsatrskalusto
sal1ii jonkin verran suurempien tydkappaleiclen autonaattihitsauksen, uddcomtrin pytiritysrullastot taas painavanpicn.
uddcornbin j

lireiit hitsauskii?tnt0p6ycriit merkitseviii

huonattarraa plussaa Uddcombin eduksi.

l{askaidcn, suur

.l:t

jttt.i 1t-a

i:;tcn

1r;i

incirst io, rit.l t.ai

1i;i

iirr.astiir--

osicn kottcistusntalrdo I I isuuclt:1 r;vlr1 li,iilco;rrhi 1.1il r.attki.risr_..r'irc,

i

.j

i.

parcmmat. Syvinrr:jtjn porirkolt(r llc'rk
koncis tus toi s sZi t:i 1 l ii hctkel l

ii

c

i'r s;cc tiet1zl55;1

teviirnnryyt

tri

Ii.aunra-Rcpo1

a11

nutta tiissii suhteessa tulevat ecle11yt1,k..;et tasoittumaarr
I
runsaan vuoden kuluttua, kun ucldconrb orl saanut vastaaYanlaisen koneen.
vielii vertailun piititteeksi - uddcomb pystyy konepa.jassaan
liikuttelemaan ja sieltii kul j et.tamaan huonrattavasti
painavampia tydkappaleita, Mii.ntyluodon Tehtaat taas

iiiirimi toi 1 taan suurempi a .

c,
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ASUTUSKBSKUKSBN LAHBII]Y YDESS;I

Ydinvoimaan perustuva yhdistetty srihkdrr- ja kauko-

rajoittaa ydinvoimalaitoksen sijoittamista kovin kauas kulutuskeskuksj-sta. Neimai rajoitukset ovat osaksi kustannustekijdihin perustuvi_a.
L6hisijoitus asettaa ydinvoimalaitoksell-e suuret
turvallisuusvaatimukset, joita voidaan teiyttairi
erilaisill-a turvallisuutta lisdEvilki rakenteil-l-a
ja laitteill-a. Lupaava laihisijoitetun laitoksen
sijoitus tapa. on kal-lioonsijoittaminen.
liimmdn hankinta

Yl-eistii

Ydinvoimaan perustuva yitclistetty saihkdn ja kaukoleimmdn hankinta on ptieikaupunkiseudun energiahuollosta tehtyjen tutkimusten perusteell-a taloudel:fi-nen
perusenergian hankintatapa /l/ . Taillainen hankinta
ede1lytt55, ettei ydinleimmitysvoi-malaitos si j aitse
kovin kaukana energian kulutuspaikoista. Jotta ttimzin
hetken energiankulutusennusteiden mukainen energiantarve voidaan tyydyttii.ii on Suomen piieikaupunki-seud;i-

le rakennettava kaksi ydinleimmitysvoimalaitosta,
joista toi-nen sijaitsisi Helsingin itiipuolella ja
toinen liinsipuol-e1Ia. Ittiiseen voimalaitokseen on
surrnn:iteltu kahta stihkdtehol-taan 6OO MW yksikkde.
Neiistri ensimmd.inen olisi kaupallisessa kdytdssEi'
vuonna lgBZ ja toinen 1984. Liintisen l-aitoksen
kahden reaktorin olisi kdynnistytteivti 1990-1uvun
alkupuolell-a.

Liittyen yleiseen mielenkiintoon maanalai-sesta }la-l.lioonsijoittamisesta ja piieikaupunkiseudun energiantuotannon l-Shisijoitusvaatimuksiin on parhaillaan
tydn aIla kauppa- ja teollisuusministeri6n ja pdEikaupunkiseudun energi.ahuoltotoimikunnan puoliksi
rahoj ttama kall-ioonsij oittamista kiisittelevd
tutkimusprojekti. T€imiin LisEiksi ollaan ktiynnistiimdssei
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osittain IShisij oitusprob lematilkkaa
kEisittel-evtili sijoitustutkimusta. Viimeksi mainitun tutkimuksen yhteydessai tutkitaan laihisijoituksen turva1lisuutta, lzthi_sijoituksen aiheuttamia
liseikustannuksia ja vertaillaan keskenAAn maanpaieillistai si j oitusta, maanalaista kallioonsij oittamista sekei kuoppasij oitusta.
yleisempeiei

Lrihisij oituksen tarpeellisuus

ja rikkidioksidipitoisuudet pi_eneviit huomattavasti- silrryttiiessE[ saihkdn ja kaukoSavukaasumziSrait

konventionaalisesta yhteistuotannosta ydinvoimalla tapahtuvaan tuotantoon /2/. Ydinvoiman
ktiyttdri puoltaa my6s ympeiristdn siisteytyminen,
kun voidaan rajoittaa konventionaalisen energiantuotannon osuutta si-ihen liittyvine kivihiil_ivarasleimmdn

toineen. Edelliset tekijrit ovat tltrkeibii ajateltaessa prizikaupunkiseudun viihtyisyyttri.
Tiirkein tekijei energiatuotannon puoIe11a, joka
rajoittaa voimalaitoksen sijoittamista kauas
asutuskeskuksista, on kaukolAmmdn siirtoon liittyviit kustannukset. Kaukol5.mmdn siirtoj ohtoj en rakentaminen Vuosaaresta Pasilaan vastaa noin l-00 Mmk
investointeja. Investoinnit ovat likipitrien verrannolliset siirtoeteiisyyksiin. Leimpdhaivi6t kaukolai.mmcin
sj-irrossa eivtit ol-e merkitteiveit, kun siirrettiiveit
tehot ovat 500. . .I000 MW. pysyttdydytttiessli kohtuul_l-isissa ja konventionaalisen energiantuotannon kanssa
kilpailukykyisissai kaukoleimmdn hinnoissa ei laitosta
voida viedS kovin kauas kul-utuskeskuksj-sta. Sijoituspaikan valj-ntaan vaikuttavat tehonsiirron kustannukset, turvallisuusvaatirnukset ja alueelliset tekijeit.
Ydinvoimalaitosten lis:i5ntyv5. rakenteelli-nen turvallisuus voi johtaa jopa siihen, ettei al-uee1l-iset tekijAt voivat nti.ytellii merkittdvintri osuutta 1aitospaikkaa valittaessa.
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Varsinaisia leihisij oitettuja ydinvoimalaitoksia
on suunniteltu kaukofrimpdkeiyttodn Tukholmassa,
Malmdssai ja Gdteborgissa. TtimAn listiksi Ludwigshafeniin on suunniteltu ydinvoi-malaitosta teoIlisuuden prosessil:immdn tuottamiseen. Ruotsj-n suunni-

telmat ovat tella hetkell-ri ajoitettu 1...2 vuotta
mydhiiisempEitin aj ankohtaan kuin Suomen peieikaupunkiseudull-a.
Asukasmdairiai.

ydinvoimalaitosten ympeiristcissei

Arvioitaessa, mi-I1oin si j oituspaikkaa voidaan piteiei
lzihisij oituksena, voidaan ympiiristdn asukasmSSriei
verrata muiden voi-malaitosten ympei.rillai oleviin
asukasmeiairiin. Jos suunnitell-un laitoksen ympiiristdn asukasmeieirait ovat sel-vZisti yliipuolella muiden
normaaleilla sijoituspaikoilla olevien laitosten,
tulee eteen turvaflisuustutkimusten syventtiminen.
Maissa, joissa asukastiheys on suuri voi laihisijoitus
helposti muodostua vzil-ttuimritt6meiksi, kun taas tavall-isessa lauhdektiytdssd. harvaan asutuissa maissa ei
ole lrihisi j oitustarvetta. Leihisi j oitustarve esiintyy
kuitenkin kdytetteiessei ydinvoimaa teol-l-isuuden
prosessileimmcin tai asutustaajamien kaukol5mmdn hankintaan. Kuva l- osoittaa asukasmd.eiriri 0...20 }(In
saiteellai joidenkin j oko kdytOssli, rakenteilla tai
suunnitteilla olevien ydinvoi-malaitosten tapauksessa
/3, \/. Kuvassa on Helsingi-n itriisen volmalaitoksen
kahden eri vaihtoehdon ympiiristbn asukasmrieireit
(mahdollinen kolmas vaihtoehto on asukasmeiiirien
puolesta suunnilleerr samanlainen kuin kuvan A vaihtoehto). Havaitaan, ett:i rakenteilla olevan Biblislaitoksen paikka (KWU, PWR) muistuttaa litheisesti
pai.tikaupunkiseudulle aj ateltuja sijoituspaikkavaihtoehtoj a. Taulukossa I on vertailtu Barsebeick-1ai-toksen
(ASBA, BWR) ympeiristdn asukasmdairiti yhden Helsingin
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iteiisen laitoksen paikkavaihtoehdon asukasmd,airj.in. Havaitaan! ettei aina noin ZO km:iin
asti Barsebtick-laitoksen ympiiril-lat asutus on
vdhdistei. TeimEin jSlkeen asukasmdeirrit kasvavat
volmakkaasti liiheisten suurten asutustaajamien
(K66penhamina, Ma1m6, Lund, Landskrona) vaikutuksesta. Suunni.tel-tuun Helsingin itiipuoliseen laitokseen veruattuna Ludwigshafeniin BASF:in suunnittelema ydinvoimalaitos on sel-vdsti asutummalla
alueell-a. Ludwigshafenin laitokseen (KWU, pWR)
on suunniteltu erityisiei turvallisuuslaitteita
ja -rakenteita l-eihisij oituksen vuoksi. Barsebzicklaitos on identtinen Oskarshamn II:n kanssa, joten
ydinvoimal-aitoksel-la ei ol-e erityisid lrihisijoituksen
vaatimia turvallisuuslaitteita eik:i -rakenteita.

Ltihisij oituksessa huomioonotettavia neikdkohtia
Jos ydinvoimalaitos rakennetaan asutuskeskuksen
leiheJ-syyteen, tiiytyy ottaa huomi-oon joitakin uusia
ntik6kohtia laitoksen turvallisuudessa sekii varautua
tavanomaista voimakkaammin tiettyjen onnettomuus-

mahdollisuuksien varalta. Suunnitelluissa leihisijoitusratkaisuissa on erityistii painoa annettu seuraa-

vil-l-e seikoille:

reaktorin paineastian murtumismahdoll-isuuden huomioonottaminen
varautuminen l-entokonetdrmeiysten varalta
maanj

riristykset

ulkoiset riijtihteet, sabotaasit ja sotilaalliset tuhoami-stoimenpiteet
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teriiskontainmentin vuotoj en estriminen

maisemalliset tekijait

.

liseiksi tarvi-taan tehokkaat pEieistdien puhd.istusmenetelmiit , j oi-den teiytyy rai oitta a l].3t
-piiiistd all-e 5 x tO-zyCl/s ja XeIJJ-ptitistd alle
1000 pCi/s. Tai116in alj-tetaan melko tihetiiinkin
asutulfa a1ueella uusimmat annosrajasuositukset
(suurin vuosiannos ! mrem, suuri-n vElestdannos
I manrem / (MWel x vuosi)). Edellai on oletettu,
ettd ydi-nvoimalaitoksen reaktorei-den termi-nen teho
: 4000 MW ja peitistdt johdetaan noin 150 m korkean
piipun kautta.
Taimein

Leihisij oitetussa laitosratkaisussa voi-daan mennti
joko kallioon louhittuun maanlaiseen laitokseen
tai maanpiidlliseen laitokseen. Ruotsissa on myds

harkittu ydinvoimalaitoksen kuoppasijoitusta.
Maanalaista kallioonsijoitettua sijoitustapaa puoltavat seuraavat niikdkohd.at (eASp:in lausunto) :
paineita ja sekei ul-koisia ettli
sisiiisiii missiilejS hyvin kestdvA suoj asaadaan
rakenne

2

ios pohiaveden paine luolien ympiirillii
on suuri, ovat l-uolat erittiiin kaasut i ivii tui
ilmakehiiii kohti kul-keutuva radioaktiivisuus suodattuu huomattavasti kulkiessaan
j-rtaimen maaperdn ltipi /5, 7, B/
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4

maanjairistysten vaikutukset ovat

maan

a1la pienemm5t kuin maan peieilld

5

sotatilan aikana maanl-ainen sijoittaminen
johtaa suureen kriisivarmuuteen.

Maanal-aista sijoittamista vas taan voidaan esittdei

seuraavia mielipiteitii

1

voi esiintyri luoksepaitisemiitt6myyttit
turvallisuuslaitteiden tai -rakenteiden
korjausten kannatta

2

on ol.emassa eritteiin eplttodenniikdinen
mahdol-Iisuus, ettai reaktorin sydd.meen
piiiisee booraamatonta vettei onnettomuus-

I

tapauksessa

3

pohjaveden saastumismahdol-lisuus (pohjaveden virtausnopeudet ovat kuitenkin pleniei)

4

normaalikdytdssd. maanal-aisesta si- j oitusratkaisusta ei ole suurta hydtyd

5

U.aksoiskontainmentti jiirj estelyillri pateisteiein
onnettomuustapauksissakin pieniin ympeirist6paieistdihin myds maanpEttiltisessti si j oitukSESS A

6

stihkdkaapeleiden ja putkistojen
mahdollinen piteneminen maanal-aisessa sijoitu srat kaisus sa

7

normaaliktiytdssai tietyt

kriittisten

toi-minnat voivat

hankaloitua (polttoaineen keisittely

)
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B

:-uo1ign tulvimisvaara j a mahdollisest j.
esiintyvtit suuret jrieihdysveden paineet
turbiinin lauhduttimessa.

Bdelliset neikdkohd.at osoittavat selviisti, ettei
ltihisij oitetun ydinvoimaraitoksen sij oitustapavalinta ole helppo. Taul-ukossa 2 on tarkastel-tu
mahdollisuuksia ottaahromioon eri tekijdite
maanal-aisessa ka]liosij oituksessa, maanpEidllisessd.
sijoituksessa ja kuoppasijoituksessa. Maanalai-nen
sijoittaminen vaatii hyvrin kaIIioperd.n.
Taulukon mukaan kaikki ederld esitetyt lalhisijoitusvaatimukset voidaan jossain m€izirin ottaa huomioon
kaikissa si j oitustavoissa. Teistei esimerkkinri olkoon
lentokoneonnettomuuden analysointi /9/, ioka osoittaa, ettri lentokonetdrmEiysten aiheuttamat onnettomuustodenneikdisyydet ja niihin liittyvait peiaist6t

sijaitsevat tavallisesti

sovellettavan Farmer-

ktiyrdn a1apuole11a. Laitoksi_a voidaan suojata
paksuin Lentckorir,t.ijr rr€iyksen kesteivin betoniseintimin.
Taval]isesti aj atellun DBA-onnettomuuden analysoinneissa voidaan tarkaster-ra seuraavi-a vaihtoehtoisia
ti l-anteita.
1

Reaktorikontainmentin ilma tuuLetetaan
onnettomuuden aikana. Vaikka suodattimien

efektiivi-syydet ot_isivat suuret ympeiri.st6n
veiestdn annokset tulevat liian suuriksi

/t0/.

2

Yksinkertainen reaktorikontainmentti on
suljettu onnettomuuden aikana. Jos arvioidaan, ettti tereiskontainmentin vuoto on 1 o/oo
til-avuudesta / vrk tulevat seiteilyannokset
tiheEiiin asutull-a al_ueell-a liian suuriksi.
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Primei.tirikontainmenttia ympai.rdi sekunddeirikontainmentti ja vrilitilan il_ma tuul_etetaan,
suodatetaan ( efektiivisyys j odipaiaist6lle
0,95) ja peiEistdt tapahtuvat noin I50 m
korkean piipun kautta. Teittbin pai.:istiiain
tihe:ieinkin asutulla alueel-l-a DBA-onnettomuutta ajatellen sallittaviin annosmd.airiin
( lapsen saama kilpirauhasannos < I50 rem,
vdestdannos < l-0o manrem).
Keiytetriein nollaptietstd j iir j estelmeiri onnettomuuden aikana. TA116in kahden kontainmentin
vtilitilassa pidettiein alapainetta j a ilmaa
pumpataan vtilitilasta primaieirikontai-nmentin
sis:ilIe. Paitistdt ulkoil-maan aj oitetaan

sopiville siitiolosuhteill-e. Niiin atitetaan
sallittavat annosraj at .
primd.tiri- ettei sekundEiai.rikontainmentti
suljetaan. Vuotojen ansiosta saadaan yleensai
liian suuria annoksia tiheriein asutulla alueeI1a. Hy6tyai saavutetaan, kun radioaktiivi-sen nuklidin puoliintumisaika < 10 vrk
( olettaen betoni-nen sekundaiiirikontainmentti,
jonka vuoto - 2 7, tilavuudesta/vrk).
SekA

Useat l:ihisij oituksen vaatimat teki jeit ovat automaat-

tisesti otettavissa huomioon maanl-aisessa sijoittami-sessa. Neite ovat lentokonetdrmeiykset ja soti-IaaLl-iset tuhoamistoimenpiteet. Jos luolastoj en pri;illti
on - 40...60 m ka11i.ota, varaudutaan rij-ttaivdsti
sodanai-kaisten pommitusvaarojen varalta /J,l/ .
Reaktoritankin murtuminen voidaan ehkri hallita paremmin maan alla kuin maan peirillri. Maanpriiillisissai ratkaisuissa voidaan kaiyttei6, j oko esi jainnitettyti
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betonista tehtyd paineastiaa (BWR) tai betonista
sekunddtiripaineastiaa (PWH) . Maanalaisessa ratkai_sussa onnettomuuksj-en seurauksi_na syntyv:it radioaktiivisuusvuodot ympeirist66n vastaavat pahimmassakin tapauksessa vuotoja tiiviin terd.skontainmentin
lApi. Maan al-l-e on telle hetkellei sijoitettu Haldeni_n
ja Agestan kokeil-ureaktorit samoin kuin Lucensin
sydeinvaurion vuoksi suljettu reaktori. Tehoreaktonei-sta vain SENA-laitoksen reaktori (Choozissa) on
maanalaisessa luo1assa. Sijoitustavan valinta on
myds voimakkaasti taloudellinen kysymys, silki maanptieilliset betonikontainmentt:.ratkaisut voivat olla
kal1ij.ta ja nykyisellei louhintatekniikalta ja tiedoill-a kallioperrirr ominaj-suuksista voj-daan pei5std
halpaan ja luotettavaan maanalaiseen suojarakennusratkaisuun.
P5itkaupunki s eudun ydJ-nvoimasuunnit

e

lmi en eteenp€iinv.i eminen

ydinvoimalait os suunni-te lmat ovat
ol-leet kehitteil-tai j o vuodesta 19 6B liihtien. Suunnitel-mat ovat oll-eet peiiiasiassa taloudellisia,
joskin on seurattu tarkoin, mitii muualla maailmassa
tapahtuu. Vuoden l-972 puolelIa on kartoitettu ka1lioonsijoittamiseen liittyviei tekijdite. Syksyn kul-uessa on tehty akustisia luotauksia ajateltujen
sij oituspaikkojen ymp:irilte kaltiorakenteen ruhjeiden
paljastami-seksi. Outokumpu Oy:n Kotalahden kaivoksel-la tehtiin maanalaisen hydraul-isen paineilmastii1i6n vuototiiveyden mittaus. Sei1i6 osoittautuieritteiin tiiviiXsi suuresta paineesta (yli T ,5 il-maPeieikaupunkis eudun

ylipaine) huolimatta. Ensimmeiinen selvitys
maanalaisesta sijoittamisesta valmi-stuu keviitin L9T3
kehein

aikana.
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Osittain rinnan edellisen tutkimuksen kanssa on tarkoj.tus tehdei tutkimusta sijoituspaikan vaatimista
turvallisuustoimenpiteistri. Tutkimukseen on ajateltu osallistuvan myds Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen Helsingin kaupungin seihkdlaitoksen siltei
tilaamien tilaustdiden kautta. Selvitykset keskittyviit aiheisiin
Turvallisuus ja ydinvoimal-aitoksen ymp5rist61Ieen aiheuttama riski. Tiissei yhteydessii
kartoitetaan hydtynrikdkohdat ja vaarallisuusntikdkohdat. Liseiksi tutkitaan mahdol]isuuks j-a suojata ympriristd eritttiin vaikeissa
heiiridtilanteissa, lasketaan mahdolliset
vtiestdannolassl ja selvitettiain radioaktiivisten peidstdjen puhdistamista.
Ldhisij oituksen aiheuttama kustannusten
nousu. Asia liittyy myds kal-lioonsijoittamisproj ektiin.
Mahdolliset rakenneratkaisut niihin liittyvine sij oitustapavaihtoehtoineen (kal1ioonsijoittaminen, maanpdi.til-linen sijoitus ja
kuoppasij oitus ) , paineastiaratkaisut sekA
vara- ja apuvoimajEirjestelmiit.

Yleiset teki jrit sij oituspaikkaa j a -tapaa
valittaessa ja tarvittavat ympairistdtutkimukset.

Sen

listiksi, ettii tutkimuksesta saatavi-a tietoja

tarvitaan ydinvoimalaitosten turval-Lisuuden arvioinnissa, on tuloksill-a mybs merkitystii selvitettiiessd
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I1
energiahuolLon kehittiimismahd.oll_isuuksia. Koska
p62ikaupunkiseudun energianhankint asuunnitelmien
mukaan ensimmAisen reaktorin pitriisi olLa kaupallisessa kdytdssd vuonna i-9}2r on sijoitustutkimus
pyrittitvti tekemeitin nopeasti .
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