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TEKNOLOGIA

Turvallisuuden ja teknologian rinnastamisen ldhtbkohdaksi
voidaan ottaa se seikka, ettfi. teknillinen tutkimus on
aina sangen lfiheisessti yhteydessd yhteiskunnalliseen
kehitykseen siinii mielessti, ettii tekniikka on p65asiassa
luonut niitti aineellisia resursseja, jotka ovat vieneet
yhteiskuntaa eteenpSi-n. Erd.s tapa hahmottaa tEmH. kysymys
on jakaa teknillinen kehitys kolmeen vaiheeseen. NdistH'
ensimm6isen kuluessa luonnontieteet, ennen kaikkea matenatiikka, fysiikka ia kemia pdiisivtit niinkin pitkiille ettE
pystyttiin laskemalla selvitt$miifin rakenteiden lujuudet,
prosessien eteneminen ine. (esim. Eiffel-tornin rakentaminen oli mahdotlista sen jSlkeen kun nurjahdusteoria oli pystytty matemaattisesti analysoimaan) . Seuraavaksi vaiheeksi
tekniikan kehityksessii voidaan ntihdtikseni erottaa teknistaloudellisten optimien etsiminen, jolloin pyrit5.5n etsim56n sellaisia teknisi6 ratkaisuia jotka vastaavat taloudellista optimia. Kolmanneksi- vaiheeksi, johon olemme teIIe
hetkelld siirtymdssd., voidaan m55rite115 sellaisten teknisten menetelmien ja ratkaisujen toteuttaminen, joissa ei vaadita ainoastaan taloudellista optimia, vaan otetaan huomioon
yhteiskunnan yleisimmdt tavoitteet sek?i yksil6iden ett6 koko
yhteisdn kannalta, esim. ymp$,rist$kysymyksissS. Turvallisuustutkimuksen korostaminen on myds erds tdmtin seikan heij astus-vaikutus.
Asian havainnollistamiseksi esit5n muutamia vitltihdyksid viimeaikaisen yhteiskunnallis-teknisen tutkimuksen tuloksista,
jotka valottavat v5ltihdyksenomaisesti niitd lainalaisuuksia
joita ihmiset tuntuvat noudattavan riskinottamistilanteissa.

2.

Kuva

I esiJtee erdst5 riskitekiieA tekniikan k5yt0ss5,

mitattuna kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien lukumd616116, onnettomuuden suuruuden funktiona (esitettynd
Kalifornian liikennetilastojen perusteella) . Onnettomuuden
suuruuden mittana on keytetty sitli, montako autoa on ol}ut

kolarissa. Telle k|iyrlilld on tiettyd yhteyttd niihin
tilastollisiin turvallisuusanalyysitarkasteluihin, jotka 1iimukana

tetEdn Farmerin nimeen. Erits mahdollisuus onnettomuuksien
ja niiden vaikutusten analysoimisessa on pyrkid muuntamaan
ne rahaksi, eIi kysyd minkdlaisia onnettomuuksia ihmiset
ovat valmiita hyv6ksymddn, ios heille siit6 maksettaisiin.
J611een tilastot antavat tarkastelulle erH.En l6ht6kohdan.
Kuvassa 2 on riskin alaisina pidettyjen tydpaikkojen riskit
mitattuina tapahtuma-tilastoistai otetuilla otettavuusluvuilIa osittain y-akselilla ia tuntipalkka x-akseli]Ia. Osoit-

tautuu, ettti hiilikaivosten, metallikaivosten ia muiden kaivosten palkat nflyttflvdt olevan sitd korkeampia mltd, suurempi
on riskialttius.
Tdstd ja muista vastaavista tuloksista voidaan vet5"6. se johtopd,Stds, ettd ilmeisesti ihmiset ovat va1miita hyv5ksym66n riskin, jos siitd saatava hy6ty kasvaa niin

ettti riski on verrannollinen hy6dyn kolmanteen potenssiin.
Tete kolmannen potenssin lakia voidaan tukea my6s erdillti
muiden tilastotietojen avu]la (kuva t). Siihen on otettu se1laisia tekniikan toimintamuotoja kuin s5hkdvoiman kH.ytt6,
moottoriliikenne, lentoliikenne ine. NdyttEE siltii ettE
ihmiset ovat valmiita hyvf,.ksym5dn n6md riskit ios kuvapiste
jEE kolmannen asteen'1akia edustavan suoran aIapuo1eIIe.
ErS,itE toisia riskejd ihmiset ndyttiiv5t ottavan vapaaehtoi-

sesti: sellaiset kuin hiihto ia puiottelu, tupakointi ia
yksityislentoliikenne aiheuttavat riskei6, jotka ovat ld.hes
kolme dekaania korkeammalla, mutta silti ihmiset vapaaehtoisesti ja nimenomaan vapaaehtoisesti altistavat itsensli niil1e.

Tete tarkastelua voidaan tdydentdd. ottamalla huomioon toi-

t.
saalta luonnollisen kuoleman ja tautien aiheuttama riski
seke toisaalta suurbn luonnonkatastrofien, kuten maanjtristysten ja hirmumyrsklljen aiheuttama riski. Irlfi.in voidaan

konstruoida rohkeasti yleist[md116 kuvan 4 mukainen yleinen
thmisen riski/hydty-relaatio. Hydty on esitetty suhteellisena asteikkona. Riskissd on otettu alaraiaksi luonnon katastrofien aiheuttama kuolleisuus ia yldrajaksi sairauden aiheuttama kuol]eisuus; niiden vdlissd on k6ytetty aikaisemmin
mainlttua kolmannen asteen yhteytenli. Site voidaan pit6&
erd5nlaisena ihmisen kflyttdytymisen ohjeena, jonka mukaan
meiddn

tulisi suunnitella kaikki tekniset ierjestelmtit

mm.

ydinvoimalaitokset.
Jos ldhdemme siit5, ettE turvallisuuteen liittyvd tutkimustyd muodostaisi ne kriteerit ja yksityiskohtaiset arviot

joiden avulla kehitflmme tekniikkaa, voitaisiin ajatella
ettd Seuraavanlainen hyvin formaalinen menettely olisi mah<loIlinen (kuvd 5). siina tarkastellaan erilaisia tekniikan
muotoja, jotka vaikuttavat elflmisen tasoon eri tavoi1la.
Arvostamme erditH asioita kuten ravinto, asuminenr turvallisuue, elinymp6ristiJ jne. Voimme pyrkiH mittaamaan kunkin

tdllaisen seikan toteutumista jollakin Iuvu1Ia esim. asumi-

sen tasoa voidaan mitata. henked kohden kHytettHvissE olevana
nelibmetrimddr6n$ tai asunnon teknisend tasona, terveyttd
1uvui1]a jne.
voidaan mitata erilaisilla tilastollisi}Ia
Tdten voimme kullekin e1'H.misen tason osatekiiflle muodostaa
jonkinlaisen indeksin. Ndiden indeksien yhdistiimisellS
Saamme sitten erd.5.n mitan el5misen IaaduIIe. Tdm5n suureen
maksimoimista voitaisiin sitten pit56 hydtyfuntiona tekniikan kehitttmisessH, eli pyrkia maksimoimaan sen arvo.

CALIFORNIA

FATAL AND INJURY ACCIDENTS
BY NUMBER OF VEHICLES
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California fatal and injury accidents by number of vehicles'
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Mining accident rates versus incentive.
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l.

Useimrnat teolliauuslaitokeet ovat rnaamme varsinaleen
teollletumisen alkuajoista saakka pyrkineet huolehtimaan
niille elintSrkedn halvan eiihk6energian eaannin turvaamlseeta rakentamalla omia voimalaitokeia, kuten veaivoimalaitoksia ja tuotantolaitosten yhteyteen eijoitettuja proseasih6yryvoimalaitokaia.
Koska rakennettavaksi suunniteltu proseseivoirna ei riite tyydyttdmii5n teollieuuden kasvavaa sdhkdvoimantar vetta eikii vesivoimaakaan enSii juuri voida rakentaa, on
teollisuuden turvauduttava erillisen liimp6voiman raken tamiseen. Jotta erillinen liirnp6voirnatuotanto olisi talo udellisesti edullieta, sitd. on tuotettava suurissa yksikOis 8i. Ttirnli koekee ennen kaikkea ydinvoimaa.
Tamrnikuuaaa vuonna 1969 p5ettiviit l5 rnaarnrne euurteollisuuslaitoeta perustaa yhteisen voimayhtidn Teollisuuden
Voima Oy - Industrine Kraft eb (jatkossa TVO ). talta
hetkellli yhtiOssii on l6 Ssakasta. TVO:n toiminta-ajatuksena on osallistua osakkaittensa ee,hk6n tarpeen tyydyttemiseen enaisijaieesti rakentamalla ja kdytttimillS suur voimalaitokeia. Ensirnmiiieeksi tavoitteekseen yhti6 on
asettanut n. 660 MW' ydinvoirnalaitokgen rakentarnisen, joka on suunniteltu valmletuvaksi vuonna 1978.

x
18

(Enso-Gutzeit 0y, Kemina 0y)

Energiatarys:

2.

Yhti6n osakkaat tuottivat vuonna 1971 sahk6e 7r4 miljardia
kilowattituntia eli noin kolrnasoean koko maassa tuotetusta
s5.hk6st5. Osakaspiirissa kulutettiin edhk65 yli 40 % koto
maan kulutuksesta.
Kesiikuus sa 1972 julkaisernassaan rnietinn6ssii

piti kauppa-

ja teollisuusrniniste ri6n energiapolitiikan neuvottelukunta
vSlttdrniittcirndnii ydinvoirnakapaeiteetin huomattavaa lis 55 rnistd jo telld vuoeikymmenelld.. Valtakunnan energiatarpeen
turvaamiseksi on TVO:n n. 600 MW ydinvoimalaitos sisiillytetty mietinn6ssS esitettyihin laskelmiin. My6s atornienergianeuvottelukunta pitaa kauppa - ja teollisuusministeri 611e keviiella 197? j'ittamdssiiain kirjelm;iesii TVO:n ydinvoimalahanketta niin perusteltuna, ettti kehottaa kauppaja teollisuusministeridtat rr ryhtymii5n sellaisiin toimenpiteisiin, jotka mahdollistaisivat tdrniin ydinvoimalaitos hankinnantr.

- ja teollisuusmisterici antoi periaatesuostumuksen
TVO:n ydinvoimalaitoksen rakentarnista varten l97Z -lZ'ZL.

Kauppa

Telle vuosikymmenell5 tarvittavan energiatarpeen tyydyttti miseksi hankitaan energiaa ydinvoiman lisiiksi rakentarnalla
konventionaalisia voirnalaitoksia tai lis:i:im5115 s tihktr energian tuontia.

3.

TVO :n vdinvoimalaitoks en rahoitus

TVO:n

v. l9?8 valmistuvaksi suunnitellun 660 M\{:n ydinvoima-

laitoksen vaatima kokonaisinvestointi on noin miljardi markkaa.
Rahoitus jdrjestetddn ornan pii.iioman sekS kotirnaisten ja ulkomaisten luottojen turvin. Ulkomaieista luotoista toirnitusluotot
klisittSvdt huomattavan oB an.

4.

Tietoja laitoksesta ja sen toimittaiasta
TVO neuvottelee parhaillaan Aktiebolaget ASEA -ATOMin
( esna-ATOM) kansea 560 MW ydinvoirnalaitoksen toirnitta-

misegta.
TVO:n nettoteholtaan 660 MW suuruisen ydinvoirnalaitoksen
reaktori tulee olemaan kiehutusreaktori. Se on samanlainen
kuin Ruotsissa toirniva Oskarshamnin 440 MW tehoinen laitoe.
Reaktorin ydinpolttoaineen kehittitrnii ld.rnpd muuttaa reakto riin sydteryn veden hdyryksi, .joka pydrittdii h6yryturbiinia,

joka vuorostaan kiiyttS:i siihk6generaattoria. Kehitetty s5hk6ene rgia sydtetiiiin rnuuntajan kautta voimanslirtoverkkoon.
TVO on parin vuoden esivalmietelujen ja selvityksen jSlkeen
piiiitynyt ASEA -ATOMin valintaan piiiihankkijaksi siUa Perus teelIa, ettii ASEA-ATOMilla on TVO:n kiieityksen mukaan parhairnmat edellytykset selviytye pdiihankinnan toteuttajana TVO:n
toivornusten rnukais

es

ti.

ASEA-ATOMista ornistaa puolet ASEA-yhtyrnii ja puolet Ruotsin
valtio. Ko. reaktorisysteemi on tiiysin ASEA-ATOMin kehittarnd.. Ruotsin valtiollinen voimayhtiO, Statens Vattenfallsverk
(SV), sekd kunnallinen Sydsveneka Kraft Ab (Sydkraft) ja yksityinen Oskarsharnnverkets KraftgruPp Ab (OKG) ovat tiihiin rnennessd tilanneet 6 tata tyyppie olevaa laitoeta,ks.
seuraava taulukko:
Laitos
Oskarsharnn I
Oskarshamn II
Barsebiick I1)

Barsebdck II
Ringhals r'1,
Foremark Ir/

Tilaaja

Teho

MW netto

Valrnis

OKG

440

Helrnikuu 1972

OKG

580

Sydkraft
Sydkraft

580

Kesiillii
t,
,'
Talvella
Kesiillii

sv
sv

580
750
900

Yht.3820 MW

1974

lg7

5

lg77
1973

1978

h4

l) Ldhellii Malmdtii
It Gdteborgia
?)
t' Gev1ee
3)
ASEA-ATOM perustettiin tamrnikuus ea 1969 ja toimii pe5asiassa Viister&sissa Ruotsissa . Yhtidn palvelukseen siirtyivtit silloiaen ASEAn atomivoimao6aston henkil6kunnan,
polttoainetehtaan ja laboratorioiden lisiiksi Ruotsin valtion
ornistaman AB Atornenergin henkil6kuntaa ja sen polttoainevalmistusresursseja. ASEA -ATOMin nykyinen henkilOkunta on yli 800. Viime vuonna k{tynnistettiin uusi ydinpolttoainetehdae, joka on laatuaan Euroopan suurin.
Voimalaitoksen turbiinin toimittaa ruotsalainen STAL LAVAL Turbin Ab Finsp&ngissa, joka myds kuuluu ASEAryhmiiiin. Turbiinin suunnittelueta vastaa sveitsilSinen yhti6 Brown, Boveri & Cie, jonka kanssa STAL-LAVALiIIa
on lisenssivalrnistussopimus. Ruotsiin tilatuista ydinvoirnalaitoksista tullaan viisi varustamaan t5115 turbiinityypillS.

5.

Laitospaikka
Suoritettujen tutkirnusten perusteella sopivimrnaksi sijoitus paikaksi on osoittautunut Eurajoen kunnassa , l3 krn Raumalta
pohjoiseen sijaiteeva Olkiluoto -niminen saari. Suurirnrnan
osan saaresta omistaa metsdhallitus. Yhti6 on neuvotellut metsdhallituksen kanssa alueen hankkirnisesta Olkiluodon saarelta.
Olkiluodol,ta hankittavan alueen vastikkceksi tulee TVO luovuttarnaan omistarnansa rnaa -alueen Tarnrnis aaren rnaalaikunnas s a.
Olkiluodon saari on tarkoitettu ydinvoirnalasaareksi, sillii TVO:n
lisSksi my6s Imatran Voima OeakeyhtiO tulee ostamaan saarelta
maa -alue e n ydinvoirnal aitoks e n r akentarni s ta v arte n.

Voirnala-alueiden kiiyttdS varten on TVO:n ja Irnatran Voima
OsakeyhtiOn ns. Olkiluoto -ty6ryhrni suorittanut tutkirnus -ja
guunnittelutehtiiviii, jotka saatiin pii5tdkseen viime vuoden
Ioppuun mennessd. Yhteisty6 jatkuu edelleen yhtididen vti1i115

6.

aihekohtaisena tarpeen vaatimass'a laajuudeesa.

Kotimaisen tvdn osuus

,

'

Kotirnaisen ty<in oauus kdsittiiS n. 40% ASEAn toirnituksesta
rakennust6iden rnuodostaessa valtaosan siite. Kotimaiseen
ty6h6n kuuluvat rnyds TVO:n suorittarnat ty6t, jotka eiviit liity ASEAn toimitukseen.
'1

.

Tvdllisws vaikutukseL
Tycit laitospaikalla ltt".r"t syksyllii lg?3. Rakennus -, asen nus - ym. tycit tarjoavat keskimiiiirin n. 400 tydpaikkaa 5 vuoden aikana, ajoittain yli !00. Myds mydhemmin rakennettavat
laitosyks ik6t tulevat tarvits ernaan ty6voirnaa vastaavas a a rnll5 -

rin.
Nyt rakennettavan laitoksen k;iyttdrnistd ja valvornieta varten
otetaan vuoden 1976 jalkeen palvelukseen i00-150 uutta ty6ntekijliS, joista osalle jiirjestetti5n TVO:n toimesta erikoiskoulutue.
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Teollisuuden voirna oy:n hallintoneuvoston kokoonpano

*Osakasvhti6

Varsinainen iSsen

VaraiSsen

A. Ahlstr6m OeakeYhti6
Etelii -Pohjanrnaan Voima
Etel5 -Suornen Voirna OY
Sydfinska Kraft Ab

Bengt G. Rehbinder
Heikki Nierniaho

Eero Hermonen
Bertel Hisinger

Johan NykoPp

Harry Bjdrk
Mikael Platan

OY

Joutseno PulP OsakeYhtid
Kajaani Oy
Kyrnin OsakeYhtid Kymmene Aktiebolag
Mets iiliiton Selluloosa OY
Oy Nokia Ab
Oulu Oeakeyhti6
Paraisten Kalkki OY-

Eino M5kile
Mikko Tiihtinen

Kurt Swanljung
Wolter W'eeterholrn
Bj6rn Weeterlund
Reijo Merikanto

Cyrill',v. Graevenitz
Pentti Rautalahti

Pargas KaIk Ab
Pohjolan Voirna OY
Raurna - Repola OY
Oy Wilh. Schauman Ab

Sakari Lehto
Pentti Hintlkka
Paavo Honkajuuri
Gay Ehrnrooth

Henrik Holrn

G.A. Serl.achius OY
Oy Tarnpella Ab

Nils Bj6rk1und
Nils G. Grotenfelt

Yhtyneet PaPeritehtaat

OY

Veikko Koekirnies

Bengt Magnusson
Bruno Lernetrdrn

A.

ja varapuheeniohta vuorineuvos Wolter Westerholm'

Salrnela

Matti Itkonen
Eero Vuento

Erkki Brurnmer
Kai Sandsund
Antti Heilala

Henrik Wald6n

TVO :n hallintoneuvoeton puheenjohtaj a on vuorineuvos
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Tuslll"rrgden Voima Oy

- Industrins Kraft Ab:n hallitus

Vuorineuvos Pentti Hintikka
Vuorineuvos Paavo

Pohjolan Voima Oy

Honkajuuri

Rauma-Repo1a Oy

Vuorineuvos Johan Nykopp
Vuorineuvos Bengt G.

Etelii -Suornen Voirna Oy

Rehbinder

A.Ahlstr6m OsakeyhtiO

Vuorineuvos Kurt Swanljung

Kymin Osakeyhti6

Vuorineuvos Mikko Tlihtinen

Kajaani Oy

FiI. tri K1aus \{aris

Mortgage Bank of Finland Oy

vuorineuvos wolter 'westerholm (vpj)

Mets:iliiton selruloosa oy

Vuorineuvos Bj6rn l4resterlund ( pj

Oy Nokia Ab
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U. Luoto

FII.INATOMIN I\ryYAIIMOIMIIVIA

1.

Yleistli
ffirynnin perustana ovat asiakasyhteydet, joiden saaminen edellyttHtt, ettd
- potentiaalisten asiakkaiden nielenkiinto herlitet5lin
- saadut lryselyt kiisitellAiin nopeasti ja asiallisesti

- tarjoukset ovat kilpai}JrykyisiA
- toimitukset hoidetaan huole11a
- yhteyksiei pidetri.dn kr"rr::toI1a y115
Ala on uusi

ja ede11yttd.E erikoispiirteineen uudenlaatuista

srr|rtautumista

eri alrtiviteetteihin. TerA merkitsee Finnatornille opetus- ia koor
dinointitehttiviti, jotta osakkaiden toiminnot saadaan yhtendistettyti ja alan

n6rynnin

vaatinmsten nnrkaisiksi. Ttissti tydssli painopisteen on jatkuvasti siirryttHv6
eteenpdin sarnalla kun on huolehdittava siitti, ettd kaksinkertaista tyOsuori-

tusta vliltetiilin.

2.

Markkinointi
Finnatom suorittaa seuraavia tehtd.vid osal<kaiden puolesta:

- etsii potentiaalisia asiakkaita
- selvittliEi, niten aitoa asial<kaiden kiirurostus on
-

koordinoi asiakasdelegaatioiden vierailut
hoitaa yleisen kirjeenvaihdon asiakkaiden kanssa
huolehtii painetuotteiden ja esittelyrnateriaalin laatimisesta

laatii

mainokset anmattilehdistddn

koordinoi annrattilehdistdssii julkaistavien artildreleiden hanklrirnisen osak-

kailta

- hoitaa vientiniiyttelyj en j Eirj estZimisen
- hankkii tarjouspyynt6jii
- selvittEi^ti tarj ouspyyntdj en t i laust odenniikdisyyden
3.

Tarjoustoiminta
Finnatom

-

huolehtii seuraavista toinriruroista

tarj ousten yhtendistEiminen
alustavat asiakasneuvottelut
tarj ousneuvottelqjen koordinointi
tarjousten sewaaminen
yhtendisten tilaussopirmsten laatirninen

:
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4.

vientitakuiden ja -luottojen jtirjestdminen
vakr.rutusten hoito

Toimitusvalvonta
Finnatomin tehttivtind. on
- hoitaa keskitetysti asiakas-valmistqj a-yhteydet
- koordinoida laadunvarmistustoimintaa
- suorittaa aikatauluvalvontaa

5.

Tiedotustoiminta
Finnatom hoitaa

- yhtiOn sisdist€i tiedotustoirnlntaa
- kotinaan kentdlle sutintautuvan tiedotustoiminnan koordinoinnin
- yhteydet alan kansainv5lisiin elimiin sekd ulkomaisen tiedotustoiminnan
6.

PitkEin ttihttiimen toiminta

tehtiiviin kuuluvat seuraavat toiminnot :
toimialarationalisointi ydinvoirnalaitostelmiikan aLalla kotimaisen teo1-

Finnatomin

-

lisuuden

-

piirissti

laadunvarmistulcsen kehittdminen rnahdollis innran t arkoituksennnrkaiseen ruotoon yhteistydssd osa.kl<aiden, asiald<aiden ja SEL:n kanssa

- osallistumjnen Suorneen rnahdollisesti
-

perustettavan telcrillisen tarkastus-

laitoksen toimirunan sur.lrrnitteluun
systeemisuuru:ittelrn kehittdrninen muotoon, jossa Firu:atom koordinoi sekti
osakkaiden ettti. nahdollisten ulkopuolisten alihanldrijoiden konponenttitoimitut<set

- osallistumlnen alan koulutusjrirjestelyihin
- osal<kaiden nmwr tuotaruron vierurissEi. saatqjen kontalctien hyddynttirninen
- aktiivinen kapasiteettitilanteen ja hintatason seuraaminen
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Iarkastelen ttissti yhteydessE atomienergia-a1aI1a tapahtunutta
kehitystd nimenomaan atomitoimiston ntikdkulmasta. En pyri
mihink5iin tEiydellisyyteen, koska useita kysymyksid kdsiter15tin erillisiss5 esityksiss5. Mie{ioiteet on katsottava lahinn5' omikseni, eivdtkEt ne vtilttiimlittd edusta esimerkiksi kauppaja teollisuusministeridn kantaa.
Atomitoimiston yksi pttd.tehtiivistd on ep5ilemtittii valtion menoarviossa osoitettujen md,d.rtirahojen ktiytOstE huolehtiminen.
Enityinen momenttir "Atomienergian rauhanomainen kdytt6rr, saatiin menoarvioon jo 1950-ruvun 1opuI1a. MH,d.rdraha oli arussa
varsin vaatimaton, mutta stimuloi ilmeisesti tehokkaasti
alkuvaiheen vaatimatonta toimintaa.
Tiim5.n vuoden menoarviossa

kyseinen mH,Hrdraha on !2 miIj. markkaa, minkii lisdksi on liihinn5. kansainvdlistd toimintaa varten
osoitettu yhden miljoonan markan miidrtiraha. KansainvH.lisesti
ottaen tuo 1] milj. markkaa on vaatimaton summa. Kuitenkin
voidaan todeta, ettd ttihd.n saakka on m6H.rlirahan turvin pystytty hoitamaan kaikki todella tdrkeiksi katsotut tehtAv5.t. Ku-

luva vuosi turee irmeisesti olemaan ensimm5inen, jolloin
esi115. olevien tehtd.viiehdotusten suhteen joudutaan kamppailemaan t5rkeysjSrjestyksest5.

Alusta alkaen on meillti lEihdetty siitE, ettei o1e syytti perustaa muiden maiden ma1Iin mukaista atomitutkimuskeskusta. Jos
ndin olisi tehty, olisivat tarvittavat mei5,riirahat luonnollisesti toista suuruusluokkaa. Epdilemdttii olisivat moneb asiat
nykyista paremmassa j tirj estyksessd.. Mielestiini on noudatettu
politiikka kuitenkin oIlut tarkoituksenmukaista. Tete kiisitystd tukevat myds tiedot ulkomaisista tutkimuslaitoksista,
iotka ovat joutuneet erilaisten kriisien kdsiin ja ennen kaikkea vieraantuneet ydinenergian tuotantoon liittyvien kysymysten keisittelystti.

2-

M. Mutru

t97 3-05-t7

Viimeksi mainitun suhteen voidaan meillri taas todeta, ettd
ydinenergian tuotantoon liittyvili
kysymyksiti on hoidettu sikeli erikoisella tavalla, ettei koulutus-, tutkimus- ja se1vitysty6tii o1e voitu suunnitella pitkdjtinnitteisesti. Tiistd
on hyvd.nii esimerkkinti 1960-Iuvun puolivtili, jolloin koko
joukko a1a1Ie aikonutta ja jo osaksi koulutettua henkil6kuntaa katsoi parhaaksi etsid. tulevaisuuttaan muissa tehtdvissii.
Loogisena seurauksena oIi, ettii sitten kun henkildkuntaa tarvittiin, sitti ei enii6 ollutkaan riitt?ivtisti tarjol1a. Kokonaan
ei t51laisia tilanteita ilmeisestikiiSn voida vtilttii6, mutta
pitemm5.n ttihtd.yksen ohjelma olisi varmasti omiaan pehmitt6m5tin kehitystd.. Valitettavasti ei pitemm6n tdhtdyksen ohjelmaa voida meilId, odottaa ld.hitulevaisuudessakaan.
Menntikseni varsinaisiin kiiyttinn6n kysymyksiin saattaa o1la
hyddyllista tarkastella lyhyesti ede115 mainitulla ns atomimomentilla oLevien varojen kiiyttdd. Menoarviossa olevan k5yt-

tdsuunnitelman mukaan ktiytet65n perus- ja sovellutustutkimuksiin 1.9 milj. markkaa, josta valtaosa kliytetdtin reaktoriIaboratorion menoihin. Ydinvoimalaitosten turvallisuusselvityksiEi varten on varattu 2.7 milj. markkaa, josta vajaa puolet menee sdteilyfysiikan laitoksen normaaleihin kuluihin.
Kuten tunnettua, on siiteilyfysiikan laitos lsiikint6hatlituksen
alainen, mutta koska sen budjetissa ei ole monista esityksis-

osoitettu riittdvlisti varoja kasvaneen toiminnan yIlEipitd.mistH, varten on kauppa- ja teollisuusministeri6
joutunut palkkaamaan tii.IIti hetkel15 jo 29 henki165. ja osoittamaan varoja my6s matka- ym kuluja varten. Laitoksen siirtiimisestti kauppa- ja teollisuusministeridn hallinnonalaan on
keskusteltu jo usean vuoden ajan, mutta toistaiseksi ilman
tulosta. Kd,sitykseni mukaan voidaan siirtoa hyvin puolustaa
nimenomaan tarkastus- ia valvontatoiminnan osalta. Myds er5iit
uudet tehtzivdt saattaisivat hyvin soveltua laitoksen suoritettaviksi; esimerkkinti mainittakoon ns ydinsulkusopimuksen edellyttdmeistii kansallisesta valvonnasta huolehtiminen. Sen sijaan olisivat erltiit selvdsti ld.sketieteeIliset ja ihmiselle
sallittuja annosrajoja koskevat asiat pysytettHvd lddkinn611isen hallinnonalan puoIe11a.
tH. huolimatta
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mainitusta 2.7 milj . markan varauksesta kH.ytetiiEin osa
erilaisiin ymp5ristdselvityksiin, joita suoritbavat ilmatieteen laitos ja merentutkimuslaitos. Myds valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimesta valmisteltuun ns turvallisuustutkimusohjelmaan tiittyvdt projektit on tarkoitus rahoittaa
teste mS5.r5rahasta.
Ede115

Edelleen on menoarviossa varattu 2 mi1j. markkaa ydinvoimalaitosten kiiyttddnottoselvityt<siin. Tdmd menee l5hes kokonaan
VTT:n puitteissa toimivien nykyisten projektien rahoittamiseen, mukaan luettuna materiaaliryhnn5.
Kotimaisen ydinpolttoainetuotannon edisttimiseen on varattu
1.4 mi1j. markkaa. Ttim5 summa kliytetd6n liihes kokonaan geologisen tutkimuslaitoksen, Outokumpu 0y:n ja Rautaruukki 0y:n

toimesta suoritettavan uraanin (ja toriumin) etsintdtydn
aiheuttamiin kustannuksiin. Kahtena edel1isen5. vuotena on
rahoitettu mm uusien aeroprospektointilaitteiden hankinta
Geologiselle tutkimuslaitokselle. Valitettavasti on ilmasta
kdsin tapahtuva etsinttityd joutunut vaikeuksiin sen johdosta,
ettii lentoihin kiiytetty Twin-0tter -tyyppinen kone putosi viime talvena Kuusamossa, eikti uutta oIe toistaiseksi onnistuttu
saamaan. Toivon mukaan asia kuitenkin vie12i jerjestyy esim
vuokrakoneella, Twin-Otter-tyyppi-nen kone olisi sopivin, koska laitteet
myds muut malminetsintiilaitteet - on sovitettu sitli varten ja koneen lento-ominaisuudet ovat tarkoitukseen muutenkin sopivat. Viime vuoden toiminnasta voidaan my6s
mainita Kolarin a1uee1Ia Outokumpu Oy:n toimesta helikopteri1la suoritettu lentomittauskoe. Sen tulokset ovat vielti kesittelyvaiheessa, mutta ennakkotiedot ovat mielenkiintoisia.
Viime vuonna suoritettiin ensimmAinen virallinen uraanivarojemme inventointi IAEA:n ja OECD:n toimittamaa julkaisua varten. T€issii yhteydessai ilmoitettiin, ettEi Suomen ttihtin mennessd
arvioidut uraanivarat ovat 1 200 tonnia ulo8, mikli kuitenkin
kuuluu kalliimpaan hintaluokkaa, I0 15 $/fU UIOB. Ei ole
mitiitin syytti epdil1A, etteikd mainittu luku kasvaisi mliiiriitietoisen prospektoinnin edistyesszi.
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Seuraava varaus menoarviossa koskee kotimaisen teollisuuden
tukemista ja on 1.3 milj. markkaa. Kuluneina vuosina on valtaosa ntiisbd. varoista osoitettu Finnatomin kanssa tehtyihin
tutkimussopimuksiin, joista suurin koskee Loviisaan tulevaa
ptitikiertopumppua. Td.mEi projekti on mukana vielti kuluvanakin
vuonna. Ede115 mainittu varaus on suurin erd koko atomimomenti1la. Toiminnan lopullisia tuloksia on vie15 ennenaikaista
arvioida, mutta hukkaan ne eiv5t ilmeisestiktilin ole menneet.
Sen sijaan voitaneen sanoa, ettli toiminta olisi voinut olla
tehokkaampaa ja mti5rdtietoisempaa. Projektien valinta, kEy-

tettlivissii oleva henki16kapasiteetti ja asetettu tavoite eivH.t aina ndytti olevan loppuun saakka harkittuja ja valmisteltuja. MielestEini ei mydskdtin suoritusorganisaatio, jossa
Finnatom ndyttelee toistaiseksi tii.hinnd. vain koordinaattorin
osaa ei ole tehokkain mahdollinen. Finnatomin suorituskykyti
onkin pyritt/ kohottamaan, mutta yhti6n tulisi mielestd.ni muodostua nykyistii itsendisemmd.ksi. T5miin tapaista kehitystli tapahtuu p.arhaillaan mm Englannissa ja Italiassa. Englannissa
on hiljattain perustettu yksi ydinvoimalaitoksia ja sen komponentteja tarjoava yhti6, jonka osakkaista 50% on General
Electricilla, 15% valtio11a ja loput 35f" muilIa yhti6i1le.
Italiassa taas kolme suuryhti6tA, FIAT, Breda ja Franco
Tosi ovat perustaneet yhteisen yhti6n Elettronuclearia Italiana,

Muista kuluvan vuoden tdrkeimmist5 menoeristti olisi ehkti
syytti mainita ns koulutuspaketin hankinta Ruotsista, mik5
on suoritettu Imatran Voima Osakeyhti6n kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa. Koulutussj-mulaattorin hankintaa on valmisteltu VTT:1le, mutta varojen saaminen valtion menoarvioon
varsinaista hankintaa varten n5yttti5 hyvin ep?ivarmalta. Erdin
perustein voidaankin oIIa eri mieltii siitli, onko t5m5n suunnitelman toteuttaminen yleensdkdd.n perusteltua valtion varoin.
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Siirty5kseni yleisempiin asioihinr oD todettava, ette meilld.
on lukuisia asioita, joihin olisi paneuduttava kiireellisesti.
Atomitoimistollekin on iehty useita eri kysymyksiti koskevia
ehdotuksia ja aloitteita, jotka eivti,t ole kehittyneet toivotulla tavalla. T5hiin on osaltaan syynd. koko organisaatiomme
vtihiiisyys ja henkilOkunnan puute ei yksin atomitoimistossa
vaan yleensiikin. Myds lainsiid.diint6mme on osin vanhentunutta
osin puutteellista. Velvollisuudet ja oikeudet eiv5t o1e riitttiv5n selvdpiirteisesti miidriteltyjS, mistti seuraa tiettyd
ep6varmuutta.

AtomienergialainseiSddnt6it onkin ryhdytty uudistamaan. Ensimmtiisend tehttiv5nti on o11ut selvittee tietyt pii6periaatteet ja

tete tydtd on suoritettu atomitoimiston puitteissa eri osapuolia konsultoiden. Tarkoituksena on ensin pyrkid se1vitt5.mti5.n asian teknillinen puoIi. Mydhemmtissii vaiheessa tulee esilperiaatekysymyksiti, jotka
1e myds ertiitd poliittisluontoisia
taas kytkeytyvdt parhaillaan ty6n alla olevaan stihk6lain
uudistukseen. Hiljattain on annettu uusi paineastialaki ja
vastaava asetus tullaan antamaan leihiaikoina. Samanaikaisesti
annetaan myds atomienergia-asetuksen muutos, joiden molempien
aseLusten seurauksena ydinvoimalaitoksen paineastioiden tarkastus ja valvonta kuuluu sdteilyfysiikan laitoksel1e. Teimrin
ierjestelyn tuloksena orr ettii naiiden paineastioiden kEisittely
tapahtuu ensisijaisesti atomienergia-asetukseen nojautuen.
Tarkastusviranomaisen harkintaan jtiei, missEi. meiiirin noudatetaan suomalaisia paineastiam6.S,rdyksiS tai muita viranomaisen
osoittamia mtidrdyks iii.
Lainsti5dii.ntdtydh6n liittyy

verrattain kiinteeisti myds kysymys
organisaatiosta. Jos ajatellaan, ettii asioiden koordinointi
ja ylin johto on KTPI:ssd., voidaan erottaa ainakin kolme toisistaan erillistii, mutta toisiinsa vaikuttavaa ptititoimintahaaraa: yleiset energiapolitiikkaan liittyvtit kysymykset, tutkimukseen ja tekniikkaan liittyvtit
kysymykset sekri lakimd.6riii-
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kysymykset.

Viimeksi mainittujen kysymysten osalta asia on periaatteessa
kutakuinkin selvtipiirteinen. 0n kuitenkin tEsmennettiivii 1uvanantomekanismia. T5hdn kuuluu myds oleellisena osana kysymys sellaisesta elimestii, jota teIIe hetkellii vastaa muodollisesti Atomienergianeuvottelukunta ja asiallisesti ATT. Asia

ei ole aivan yksinkertainen mitE tulee tEillaisen elimen tehtdviin ja sen kokoonpanoon. Ulkomailta 16ytyy hyvin erilaisia
esimerkkejS, joista minua ehkd miellyttEisi eniten sellainen,
jossa henkildvalinta perustuu eri alojen korkeatasoiseen asiantuntemukseen ei pelkdstddn atomialalta. Asiantuntemukse1la tarkoitan esimerkiksi lujuusopin, energiatalouden, sdhk6tekniikan, lddketieteen, seutusuunnittelun, ympdristdn suojelun, kemian jne edustajia.
Yleisen energiapolitiikan osalta on atomienergianeuvottelukunnan ohella olemassa erityinen energiapolitiikan neuvottelukunta.
Tutkimuksen ja tekniikan toimintalinjaa edustaa telle hetkelle VfT, mutta sen organisaatio ei vielS o1e valmis. Kiisitykseni mukaan tulisi VTT:n pyrkiE korvaamaan niin hyvin kuin
mahdollj-sta rneiltli puuttuva atomitutkimuskeskus. VTT:n tulisi

toimia myds henkildreservin kouluttajana ja ylltipittijEinH.
Siitd ei kuitenkaa saa muodostua sulkeutunutta itsef,.nsri ruokkivaa laitosta eikii norsunluutornia, kuten muualla on tapahtunut. fehokkaan tutkimuskapasiteetin aikaansaamiseksi olisi
myds pyrittdva saamaan palvelukseen heknildkuntaa, jolla jo
on kil.ytiinndn kokemusta takanaan. Tutkimustydn ohjaamista ja
valvontaa varten on ilmeisesti tarpeen eri intressipiirejd
edustava elin
sellainen kuin nykyinen AEN:n yleisvariokunta. Ede115 olevista kysymyksistd joudutaan leihiaikoina keskustelemaan.
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Kuten jo mainitsin eivdt kiiytOasH olevat mdAreirahat oIe kovin

suuria. Jlirkevelle suunnitbelulla niiden puitteissa voidaan
kuitenkin saada aikaan hyviii tuloksia. Me emme voi paneutua
alan yleiseen tutkimukseen, vaan meidiin on pyrittd.vti kiiytttimiidn hyvtiksi muualla tehdyn tydn tuloksia. Varat on pyrittiivii kdyttdmd5n ikiomien ongelmiemme ratkaisemiseen niin,
ettd ydinvoimalaitosten rakentaminen ja muiden sovellutusten
hyvEiksik5yttd on mahdollista, taloudellisesti edullista ja
ennen kaikkea turvallista. Viimeksi mainitun edellytyksen
osalta olemme toistaiseksi s5.tistyneet pahemmilta hydkkdyksilte,
mutta tdmd ei tietenkiidn saa vaikuttaa vaatimustasoa alentavasti. Ptiinvastoin, on esitetty useita kohteita, joissa toiminnan tehostaminen on v51tttim5,t6nt5. Kaiken tulee tietenkin
tapahtua voimavarojemme puitteissa ja tasapuolisesti tarpeet
huomioiden. Kuten turvallisuus- ja luotettavuuskysymyksissEt
yleens;ikin on tdssaikin pidettdvH, mieless5, ettei jonkin
yksityiskohdan ylimioitus paranna kokonaisuutta vaan suoritustason tulee o1la eri kohteissa saman arvoinen.

T tTCimrTC'
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^
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suo;.rii yDillTrKNrriuli IvyiffTILANridtr SATtrILYIYSTII{AN

LATTOKSEN Ni{I"OKULMASTA

ydintekniikan tunrallisuusasiat ovat yleismaaj-]ma1lisia, eivtitkd
ir-rnne valtakuntien rajoja. I(ansallisia variaatioita esiintyy
llihirurti aseru:oitumisessa eri reaktorityyppeihin. Suuren rnaailnan kehityksenJcullcur:n liittyrriit reaktiot ovat julkisuudessa o1-

leet varsin vaimeita ja aika epliasiallisia. Sensijaan itse
tydsl<enteleviin osapuoliin ja toimenpiteisiin eturlvin atomimaid.en tapalrtr.rmat ovat meilliikin tr:ntuvasti vaikuttaneet.
Tiillaisista sanoisi.nko "liikkeistiirr nainittakoon vielii t?issli yhteydessS, seuraavat kolme

:

Yleinen huoli ydinvofunalaitoksen lrapliristoturvallisuudesta ja annosrajojen suurtrud'esta.

2

Suuri hataiaahdytyskeskustelu.

3

Huoli kiiytetyn polttoaineen kuljetusten turvallisuud.esta ja jlitteiden lopullisesta va-

rastoirrnista.
Lyhyesti ei o1e mahd.ollista analysoid.a eri syy-yhteyl;siii ja motivointla, routta nykyvaiheessa on ilna.rr fruutd
tod.ettava Sternglas tn, Gofmantn ia Tamplin'n stirnuloiman keskustelun herEittdneen

todell-isen kansanl-iikkeen

2

valtaisine vailcutul<sj-neen niin energiatuottajien rahakirstuihin kuin toj-vottavasti my6s ylei sen yrnpiiristonsuojelun tasoon. llrii2inii. konkreettisena tuloksena ma1nittakoon d.sketttiin ilmestynyt AEC:n ynpEristoraportin
teko-ohje. Bhka siistii syysta, etta meilLli rakentanj.sen liikkeelle lahtd tapatrtui niinkin myiihii?in' osattiin neiI1a aavj-staa kiristyvien vaatimusten tulo,
eiviitkii ne ainakaan SFT.:ii?i paljon hatkahdyttiineei.

2

JyrkimmEit atonivoircan

vastustajat ja epd.ilii?it vaati-

vat ]coko yd5-nvoincaohjelnlan pysiiyttlinistei kunnes hatejei:ihdytysongelma lopullisesti selvitetii?in. Asiantuntijatkin ovat olIeet suuresti huolissaan eri puoIilla
maailncaa. Luultavastj- osaksi US.A:ssa suoritettujen
melko jyrkkien toimenpiteiden moksi ja siksi ettii
USA : n asj.antr:ntijatkin esittiiviit tolsistaan poikkeavia
kiisityksid,. Parin rnroden kuluttua kannanoton pohjana
on vannaankin huomattavasti ].isdainei.stoa, sekii kokeeL-

Iista ettii laskettua, mutta tiiydellisesti asiaa ei varmaan o1e ratkaistu. Jonkinlaista tilanteen laukeaqri-sta
merkinnee AEC:n hrrhtikuun kannanotto, jossa kuoren
huippulSmpotilaksi asetetaan 22OO F ia kuoren o?-sidaa-

tiorajaksi O.17 (uusi s6.Einto) sekii annetaan vaatinukset tarvittavista analyyseista.
3

Toistuvasti on esitetty huolestuneisuutta jiilkipolvj-en
tulevaisuud.esta. Ld.hirnrosikymmenien osalta ongelmat

eivlit vlilttiimiittC peiota, nutta jrill<ipolvic'n ltannalta
tarve tuhansien vuosien mittaiseen hallittuun ji'l;1;a-ice
siiilyttiimiseen siiikyttiili helposti ainal.-in'rinnovaa';iopessimistisen futurologin". Ruotsissakj.n on jo valtiop5ivien tasolla vakavastl keskusteltu kuten ruotsaiaisia lehtiii lukevat arvoj.sat j?isenet ovat mahdollisesti
viime p2iivinti havainneet.
iiieilliikin asla on tiedostettu sel<ii rakentajien ettli
viranornaisten taholla ja perinpohjaisiln selvittelyihln
tiihtailiv?i tutkfunus toivottavasti l<Liynnistyy lahiplivin:i .
LZihtdinateriaalia selvitysten pohjaksi on varsin pal-;on
olenassa. Ruotsissa valmistui vi.ir:ne vuonna asi asta
varsin laaja mletintd.
l.lerkitykselt5.H.n viihintiiiin edellli

nainittujen kategoriaan

}<uulu-

vat toi-nenpiteet ttQuality Assuarancet' ]aad.unvarrnistuksen paranta-niseksi. Tarve tiihZin juontuu kiiytiinncistd. Erilaiset vastoinktiy.roiset, suunnitelmien muutokset, tolmitusten vii-vastyminen,

kiiyttdhEiiridt ja lopuJ-ta rnelko vakavaluontoiset toimintaviat
suojausjlirjestehoissS. ovat johtaneet huomion kohdistumi-seen
LuonteeLtaan varsln tavanomalseen tekniikkaan ja sen toiraintavarmuuteen. Yhii selvemmln tilaaja, rakentaja ja viranonaiset

ettd vain luotettava ja turvallinen energiantuotto voi
johtaa taloudellisesti onni-stuneeseen lopputulokseen. TlinH,
kaikki pakottaa teho]<kaaseen laad.unvarmistukseen, pitH.ytyniseen
koeteltuihin stand.ardiratkaisuihin ja perustavaa laatua oleviin
selvityicsiin prototyyppiratkaisujen osalta. TiissEkin mielessii
nH.kevd,t,

L1

Loviisa-projei(ti ensimnaisena rtkoetteleilulisenarr asettaa kaikkien osallistujien voinavarat kovalle koetukselle.
Nyt neillEltin tunnustetaan laadunvarmistuksen erltyinen nerki.tys.

I(istii saad.a asiantuntevaa vlikeii rij-ttiiv?istj
toteutuksen eri portaisiin. 0n tietenkin selvdH., ett5. ptiH,asiallinen tietous suunnittelutydtii varten taillaisessa projektissa
on perliisin ulkomailta, nutta ailca rnasentavaa suomalaisel-ta ka;:naIta, Irun vlihEinkin vaativar.rrpiin tarkastustehtiivij-n voinaa^ ort
haettava ulkonailta. Vilcaa on lcy11ii etsittdvai rnuutoin l<uin viiitaanalla puutteeseen selvistli vaatinnustasoa koskevista rniiiirliyhsistii. 0nhan se1vH.H., ettd. lains?iiidEinncjn kehitys uusilla a1ueiI1a
Nykyinen puhaanme on:

kulkee uranuurtajien tydn

perH.ssd,.

Laadunvarmistusta laajemmassa rnielessd

ajatellen sis?iItyy

koko

siiiitely- ja valvontakoneis-r,o tiihlin k?isitteeseen.
Teholdsaan toj.minrran edellytyksen6. or,'at tietenkin pelisiiiinndt.

yhteiskunnan

StiEinndstduudistuksen

tarve on nyttemmin kaikkien osapuolien tun-

mittava. Olennaisinta on yrittiiii
ldytiid pienin voj.min toteuttaniskelpoinen periaateratkaisu, jota
voimavarojen ja kehityksen mydtii tliydennetd,dn.
nustama tosj,asia. Urakka on

Vallitsevan vaikean tllanteen selvittiimiseksi pyrkii SFL onalta
osaltaan valnistamaan vaatj.muksla ja r:aenettelytapoja koskevla

ohjeita, joista

ensimmd,iset luonnokset on

vaikuttaa tlihEin mennessd. positiiviselta.

jaettu. Vastaanotto
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tehostettua omien ohjei-ttensa valmlstelua on nj-iden seuraaninen ja tulkinta usein johtanut asj.an ratkaisuun.

USA:n

SFL:n ajanliohtaisista lupatrakemuskeisittelyyn

ja valvontaan liit-

tSruistii asioista nainittalroon tiiss5 viel5, mm. seuraaYaa!
Raskaiden osj.en laadunvarraistustoimenplteitli on

yritettl

tehostaa niln suomalaisten kuin neuvostoliittolaisten

toinitusten osalta. T;issii miel-esset on tutkittu l-aaciulvalvontaohjelmia, nenetelmH.kokeita, luoki.ttelua, luol<i-

. tusvaatimuksia jne.
Paahohteet, suojarakennus, reaktorj.astia, hoyrygene-

raattori ja

pumput.

Prosessln osalta tycJ on tutustumisvaiheessa.

Ilnastoinnin, hatejaehdytyksen ja suo jarakerrruksen
ruj.shrtusjiirjestelm5.n osalta periaatteelliset j?irjestelmEikuvaukset ovat hlnriillei malIiILa.

Asioiden eteenptiin kiisittelyd varten on viime aikoina

kovasti odotettu alustavaa

todenn5kdisyysmenetelnd.iin

penrstuvaa kokonaisesitystii Lovilsan laitoksesta.

Loviisan laitoksen sEiteiLyvalvontainstrumenttien toimitr:kseen SFL on kytkeytynyt slten, ettii SFL:Itii on

6

pyydetty eraita nittareiden tarkisiustoimenpiteitei.
Krrn tiimdnluontoisei tehtiiviit SFL:11?i ovat varsin tilap6.isluontoisia ja SFT,:n tilalcysyztys jatkuvasti on alapuo1el1a kaiken kansainviilisen tason, ei ole ihme'
j-antunti j oi den mukaan
e ttii neuvo sto 1i itto 1 ai sten as

jii.rjestely on primitiivisyyd.esstitin a1apuoIella anrostelun.

asiaintilaal on vaj-kuttanut ttnopea toimitusplrynt6tt ja hidas ralroJensaanti.
Osaamisen ja perusinstrumentoj.nnin kannalta Laboratoriomme kylId selviiiii tehttivEistti.
Tilalrysymyksen ohe}la surkeaan

Lovj.j.sassa jatkuvat lmpiiristdtutkimukset, ioiden tarkoituksena on 1) liihtdtilanteen selvittely, 2) ma[dol-

listen poikkeavien lnrlketr:roisteiden ja rikastuskertoimien etsiminen sekd f) malrdollisten spesifisten indikaattorien

16yt1roinen.

Aikaisempien penrstuotantoon Jro. kohdistuvien tutkiroinen jatkuu Ja lisliksi suoritetaan allaskokeita merkki-

aineilla.
selvittelyii jatketaan, paineionisaatiokanniolla Nal-kiteellti Ja uutena i.nstru-

Ympiiristdn siiteilytaustan

menttina Ge-i1mai.sin.
Kokonalsannosmittauskokeilua siihen

liittlruine instru-

menttikokeiluineen Jatketaan Htisthohoenin ympiirist6ssd'
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Valmistelut

TVO:n kanssa jazkuvat.

SFL:n tilakysyuys on

tiillii hetkellii katastrofaalinen.

Herrkildlrunnan tliydentH,misessii on RTO:n osalta koh-

dattu jiiyk5stii palkkapolitiikasta johtuvia ym. vaikeuksia. RTO:n vatrwrus on tiillii hetkellii 11 + 3.
Vaikka eriiiit \I'IT:n

tutkijat Lehtitietojen

tEviit valniutta turvallisuuskysynyksissH.

mukaan

pi-

15.hes katastrc

faali.sena, en n5,e asiaa aivan lohduttomana. 0n tj.eten'
kin toivottavaa, ettii turrrallisuustutkirouksen ja yleisen tietouden tilaa kohennetaan, nutta tiirkelitii on havaita, ettii yd.invoiman rakentami,nen meillEi nyt ja lahitulevaisuudessa tapatrtuu ]tihinnii sen tletouden varassa,
joka on kehitetty suurissa ttydinvoima..maissatt USA:ssat
Neuvostoliitossa, Saksassa, Englannissa jne.

