SUOTEN AIOIIITE(uLIII{tr{ SEURA.ATilTEKNExA SAII.S<aPET I FI}I.AND

ATS

Ydintekniikka n:o 4 I 1975

JA -KULUTUKSEN PITKAAIKAISET KEHITYSNAKYNAT ( N. VUDTEEN 2Ot]O

SUOIVIEN ENERGIANTUOTANNON

)

Suomen Pugwash-toimikunnan
tr
tr 401tr.
J.J.IJ/J

energiaseminaari

Suomen Pugwash

ENE

-toimikunnan

RGIASEMI NAARI

energiantuotannon ja -kulutuksen pitkiiaikaiset kehitysniikymiit (n. vuoteen 2000).
Suomen

Helsingissd, Tieteellisten seurain talossa 5.5.1975
pidetyn seminaarin alustukset ja keskustelut.

Toimittanut J.K. Miettinen

Si

siil lys:

l. Prof. J.K. Miettinen,
2.

Aamuptivdn ohjelma:

3.

puheenjohtaja: Avaussanat

Teknillinen kehitys

Pekka Jauho, VTT: "Energiatutkimuksesta

4. Kaupallinen neuvos

tulevaisuudesta
5.

3.

I I tapii'i

1.

4
8

ll

Matti Kunnaala, KTM: "Fossiilisten polttoaineiden

Suonnssa'r

15

Toim.joht., TT Svel 0. Hultjn ja DI Kaarlo Kirvelt; Ekono: "Teollisuuden energiatalouden kehitysniikymdt"

22

Keskustel

28

vdn

oh

jel

u

ma

: Yhtei skunna I I i set niikymiit

Piiiitoimittaja
non

42

Jan-Magnus Jansson, Hufvudstadsbladet: "Energiatuotan-

poliittiset ja yhteiskunnalliset aspektit"

Toimitusjohtaja Henrik UhqUist, 0vako 0y: "Teollisuus, energia ia yhtei skunta"
3. Prof. Riran v. Bonsdorff, Helsingin yliopisto: "Energia ia kansainvdl inen jiirjestelml, erityisest'i turval 1 isuuspoli ittiset ndk6kohdat"
4. Piiiisihteeri Ilppo Kangas, Ympilristdnsuoielun neuvosto: "Energia ja

-

I

1975-2000

Suonessa"
Teollisuusneuvos Leo Neuvo, KTM: "suomen energiaSuunnittelu"
Akateemikko Erkki Laurila, VTT: "Ydinenergian tulevaisuus'

t. Piiiijohtaja
?.

s.

o

42

45

48

ympilri stti "

5l

Keskustel

56

u

I. Jorma K. r'iettinen, puheenjohtaja:

Pyydiin saada lausua kai

kki tiihlin

Avaussanat

in

saapuneet osancttrjnt tervetulleiksi
Suoren Pugvash-toimikunnan puolesta.. Valkka Pucrrash*
seminaari

tilaisuuden iariesUiJEn,
iiiriesttjn toiminta ehkii onkin io useimmille liisniiolijoista ainakin jonkin verran tunnettu, lienee kuitenkin paikallaan tass;i aluksi tyhyesti selostaa pugwashiiriestijii ia sen toimintaa yleensl{ ja erityisesti syitii, miksi se on ottanut
eneroi akysymysten tarkastelun ohjelmaansa.

pieni

jai tseva kalastajakyl?i, jossa v. lgST
pidettiin ensimmh'inen "Tieteen ja maailman asioiden konferenssi,,, kuten sen
virallinen nimi kuului. Sen oli kutsunut koolle englantilainen filosofi, lordl
Bertrand Russell, manifestilla, jonka myiis 7 muuta llobel- Jalkinnon saanutta
tiedemiestii allekirioitti. Konferenssin keskeisent tavoitteena oli saada ydlnaseki lpa lopoumaan ai kaansaamal Ia ensin tbydetlinen ydinkoekielto, sitten
ydinaseiden raioituksia ja lopuksi niiden riisunta bkoukseen osallistui Iuonnonti etei I i iiri Ui . liihi nnii ydinfyysi kkoja ja ydi nkerni stej,i , yl i l0: stii maasta ,
mm. I'leuvostoliitosta ja Klinan kansantasavallasta.
Pugr"uash

on

Kanadan i tiirannikol

la

si

oidettiin ky'lm.dn sodan vallitessa kovinrnri IIaan Ja nhlkiikannat
olivat useinrmissa ia nimenomaan turvallisuuskysyrnyksissii tiiysin vastakkalset,
Vaikka kokous

se sai kuitenkin aikaan .vksimielisen julkilausuman, jossa vaadittiin ydinasevaltoia lopettamaan ydinasekokeet niiden aiheuttaman naailmanlaajuisen
radioaktiivisen laskeuman johdosta. lltin tapahtuikin: suurvallat aloittivat
vuoden I958 ydinkoetauon juuri timiin Julkilausuman johdosta.

pidetty konferenssi osottautui niin hyddylliseksi, ettri siitii
lahtien sellaisia on pidetty vlihintiiin kerran vuodessa: viinre vuosina on lisilksi
pidetty supoeampia Pugwash-symposiureja. Kansainviiliset turvallisuuskysyrykset,
erityisesti massatuhoaseita koskevat rajoitukset ja niiden riisuntar ovot
Pugurashissa

olleet keskeisin?i Puqt'rashin toiminnassa. Ydinaseiden levidmisen riski on
1960-luvun alusta liihtien kasvanut suuresti ydinteknologian kehittyessE,
niin myils Puq.rashin toiminta th'miin riskln rajoittamiseksi, mik6 toiminta
l960"luvun lopulla - siirrvttytidn kansainviilisen diplomatian tasoile - johti
mm. ydinsulkusopimukseen, Dug,r65hhan on vain erfi'cnlainen aivotrusti , jolla
itselllidn ei ole mitiiiin ptltiisvaltaa. 5e voi vain etsiii uusia ideoita, mutta
onkin siinil keskinltirin n. l0 vuotta kansainvtlisen toiminnan edellH.
ydinaseteollisuus ia ydinenergian rauhanomainen tuotto ovat saman teknologian
haaroia on tietysti selviiii ettti jlilkimmiiisen kehittyminen lisiiti edellytyksi;i
myds edelliseen. l'ikAli tlihiin jelkirmeiseen - l,dinenergian tuottoon - el sensi jaan lii ty edes taka-ajatuksia atomipom.'rimateriaalin tuotosta, se Gdgstaa
vain er5stti useista vaihtoehtoisista tavoista tuottaa energiaa. Sitil on siis
syytii verata lithinnii n'ruihin enerqian tuottamismahdollisuuksiin. 1970-Iuvulla
Pug:vash onkin ottanut energian kokonaissuunnittelun, erityisesti energian
saannin ja tuoton rrprkityksen kansainviiliselle turvallisuudelleu entisti
tehokkaarnman tarkastelun kohteeksi. Se jiirjesti mm. viime kesiinli Raaskassa
Kun

kansainvb'lisen symposiumin

tiistii

ai heesta.

perustettiin v. 1970 ja se on jiirjestlinyt maassilme
io useita kansainvdlisi;i tilaisuuksia. U. 1972 pidettiin Lahdessa I5. Pug,rashsymposium aiheenaan Euroopan taktiset.ydinaseet, kesh'IlA 1973 oli Helsingissil
Aseidenriisuntaseminaari, syksylle 1973 pidettiin Aulangolla Pugvashin suuri
vuosikonferenssi, ja keviihllii 1974 Helsingiss?r Kansainviillnen kemiallisen
Suomen Pug'r656'-loirnikunta

aseidenriisunnan ty6kokous, l,rorkshop.

puhtaasti kotimainen julkinen Pugt'.'rashseminaari - pari suljettua, turvallisuuskysymyksiii kiisitellytti seminaaria on
kyllii j;lr.jestetty. Tlimi,.n aiheeksi valittiin energiakysynykset senta'hden. ettii
ne koskettavat lisheisesti Iaajempia piirejd maassamrne kuin esimerkiksi massatuhoaseiden riisuntakysymykset. Energiasuunnittelu, enereian tuonnin, tuotannon,
kulutuksen jne. kehittyminen ja - mieluupmin - kehitt,iminen
koskettaa
yhteiskunnan kaikkia sektoreita. Siite huolimatta siitli ei ole nimenomaan
kaikenkattavia selvityksit maassarme juuri aikaansaatu. T?iniiHn on tarkoituksena pyrkiii noin esikoeluonteisesti tarkastelemaan energiaonqelmaa kaikista tiirkeirnmistH nilkiikulmista. Jiirjestijhlt kyllii tiettviit" ettii titbl ongelmaa
Tiimii Energiaseminaari on ensinna'inen
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e'i tltrniin tila'isuuden avtrlla ^atkaista, mutta jos th'mdnpiiivliiset keskustelumme
edes antaisivat,rleiskuvan s'iitE, mitii kaikkea tuollaisen futuristisen energiatutkimuksen tulisi kdsittbi?i, helpotettaisiin kenties tulevian komiteoiden
telrtiivjen asettelua.
i\amupilivd on om1stettu energian tuoton
kaupall'iselle kehitykselle l;ihivr"rosina

etti

ia k;ytiin tieteellis-teknilliselle ia

ia

vuosikymmeninl''. Tarkoituksena on'
alustukset ia sitten kiiydiian niiden

ensin kuunnellaan kaikki varsinaiset
pohjalta yleiskeskustelu, ioka m.yiis nauhoitetaan

Iltandivii on or,ristettu

ener-ciakys:rr,rlrsten

turvallisuus", yhteiskunta- ia

.yrio''ri stiaspektei I lo.
.|973

ajnakin se hyot)', etta se toi fossiilisten
energianla'hteirlen rajallisuuden ja kansainviilisen, (llobaalisen energiapolitiikan
taroeell.isuuden selviisti )rleiseen tietoisuuteen. ivaita seikkoia koskevan
kes[ustelun ajka tulee siis i ttapt iv,jn alustusten idlkeen.
Lokakuun

iiljykriisist;i oli

2.

Aamupiiiviin ohie'lma:
a
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JAUTiOs

E$ergiarutklmuks esta

Su0Ues sq

Energlatutkfuouks en tarve

Linerglarutklmus kohdlstuu energlan ruotantoon, sllrtoon

ja

kulutukseen.suomenkaltaisessa pieaeesa,r pltk61le

neessa maassa

reollistu-

tarvltaan energiatutklmusta JerJesrelmaa optL-

|nt i in, t o imintavarmuuclen takaa^ni s e en r vaarat ek! J 0 den J a
ympiiristiida kohtlistuvrin ras ituks en pienentiinis een I luontals-

mo

J,

ten energiavaroJ en mahd,ollisinnan tehokkaaseen hyvEiksik?iytt66n
sekd .ilan tebrologlar siirtooa ja seurantaanr.trtsdksL on vEItrHraiitiint6 osallistua ny6s energi,asektonln yleiseen'f&K-toim{ttaqnrvalklca on avol,mesri mydnnettiiviirertei

ala}}a vol glopaal.isestl

maamme

panos

telle

kovln nerkltt5vdksl.
rutklnuksen alue on sils erlttiitn laaJartaloucleillsestL
merkltttivd Ja vol se erdissfl oloissa muod.ostua suorastaaJx ratkaisevaksl" maanme mahd.o[isuuksiile selvlytyB kansainvEllsest4 kllpailusta sekd lailgitllanteista,rurklnus on erittAin
pLtkliJiinrelstH., sen tuloksl"en kayt:i,nn611iset valkutukset l.lueneviit hltaastl.uuLosten soveltaminen edellyttiiS niiiiriitj etoieta
energia-rteoIllsuus- 3a talouspolttiilckaa, joka kati;aa noin 20*
muod.ostua

40 vuoden aJanjakson.

rij-anne talle her,ke1lE,

katta-

Suomessa harrasEelaarl kokc, energl.atutkirnusalueen

vaa tutklmustoiminraa useissa organisaatiolssa ku uen rrauppa,ja r,eolllsuusmlnisterliissEr.ulconossa, rmarra! voima uy : ssH,lYal-

ehrillisessd tutkinuskeskuks essa ISITRA : s sa,VAPO
s es s l-E eo 11 lsuudes sa I SH,nkd lalt osyhdi s tyks e ssli jne .
i;i on t

3

ssa

r

pio-

Energian tuotannon puoLe1la rutklmus kohdistuu tuotanto-

koneiston oprlmointiln ja tuotannon varmuuden lisiiSniseen.'I5l16in tuLevat kysynykseen laitostyyppl ja -koko sekii sljoitus,
varat ehon tarve r varmuusvaras t o int I . S iihkti ener g i an t uot anno s ga
sekH, prosessll"iirnmdn tuotannossa ovat uud.et energianu.odot kutera

5

maakaasu Ja atomlenergia tutkimuksen

lEi-umityksen

konteina.Kiintelst6Jen

osalta tutkinus kohdistri.u kaukoliimmityksen kehit-

tH.miseen sekd energiaa monikiiyttiibn eslm. atomlvoimalaltosten

hukkaltimniin hyviiks ikZiyt t dmahd o1 I i s uuks i en t urk lmi

s e en

.'rurp e en

kiiytiin lisiiiinlsohjelma, jonka roukaan vuonna 1985 kulutuksen tulisl
oIIa 20 milJ .
runsaastl turpeen nostoonrkulJetukseea
^lrvaatii
ja k?iytttjiin kohdistuvaa tutkimusty6td, joka vasta on pddsenEissil
alkuun. Pro g essitell isuud.essa energlaa j iittelstti tuottavlen pros eBsien kenittEiminen on keskeinen tutkiCIu.skohd.eltEissd suhreessa rn&&!tme on kansainv5,lisestikin ottaen aivan Sontavia maita,
Energian siirron kohdalla on slirtover&on stabilllsuudeu
ia omlnaisuukslen tutkimlnen kdyrnissE.Nestendisten polttoainelden kuiljetus seka varastcinti vaatiJ. myds tehril.lis* taloudel*
lista tutkimustydtd"r,iaakaasuputkistoj en rakentamiseen liittyy myds omia ongelmia.
Energian kulutuksen osalta on terkeiitl kyetii ennustamaan
kulutuksen kasvli energiatarpeeseen liittXenrkuluruk.gen jakau-'
luminen erl komponentteihln sekd suu:rnireltujen toimenpitelden
valkutus kulutuksen rakenteeseen,fiisse, mlelesSii pyrltiiiin kehittiinaiiJs maamme oloiirin soveltuvia malleja.Koska energia:o kuJutus
Iiittfy er'otta.mattcmasti kansantulon kasvua koskeviin emugtelsiin sekd teollisuuden rakenteeseenrollaan tekemisissEl todell"a
vaikeaa ongelman kanssa.T elarilliseIlE tutkimul<seIIa voidaan.
vaikuttaa teoll isuud.en energian lr.ulutukseen kehittiinii.llii uusla
irro s ee s e j a r s uor i t tamalla s iitist ii t oinienpit e 1 tii s ekii pyrkimtillti
jiitteiden mahdollislmman hyvdiin tal teenottoon Ja raaka-alneider
iiI1 e enkl err6.t t6.nis e en, J-,i j.kenteen

salta on t utk j-uruskolrt e ena
koko iariestelmEirc optinointl.Kiinteistiijen liimpijtalous on tlmastollisissa oloissamme erittiil"n keskejren energiatutkinu.ksen
j

c

alue.

lisiiksl maassamme tutkitaan
energian tuotar.toon .I..i ittyviii. turvatlisuu.s- ja ynp?i$istdkysy:
EdeLlEi esltett.yJen lcohtciden

rnyksld erikoisesti kiinnitt5en huo,liota atomj.enerplan tuottamlsen aiheuttamlin riskltekiJ6lhin..t ossakln mdEirin suorltetaan
ny6s plasnarysiiklcaan seke fuusloon kohdrstuvaa ty6tii Ja seurataan erdid.en energlantuotantomahd.ollisuukslen Inrten magneto]rydr o d.ynarm i s t qn

g en

eraa t t ore i d,en, t urp e en kaas utuk s en, liinp6 punpurr t

luu]'LjeB/
faaftbGieiela:r
Ja geotermisen 1&inn6n tarJ oamla mahdollieuuksia.
E\rerglan tuotanto ja jakel-u esiintyy omana. tavoiteLuokka:ra
tilasto1.3.islssa tarkasteluissa.r6ste, johtuen on mahdol-Ilsta aIIraa valtion ranoittaman tutkimrben osaLta eriilte lukuarvoja.i'utkimuksen voLy5ruL oli vuonna 1975 nola 18 m11;. narkkaa.VolyyuL
on ollut voimalckaassa noususaarreaaliarvolte oa nousuproser&fJ,
ollut viisvuotlskautena 1970-74 noi.n 1O F.l;Iinkeinoeliiniin €IlBrgian tuotantoon Ja jakelur:n kohdistani.a varojq el o1e ollut maildo1llsta saacla esltl-ersanoin puuttuvat lnrlutustutklmusta koskevat
Iuvut.
'rutkinuksen tavoi.tteet vuoteen 2

OO0 mennesgH..

Energiatuttlnukseu tavoirteeksi voidaa:r mEldrltell"fl

viiest6lle ja

ma€tmme

tarpeelliseu energlatuotannon
mahd.ollis't nma,n xationaalLnen aikaansaa.miaen i1man, ett6 toimlnnasta aiheutuu bydtySp ad,hclea suhteettomla vaaroia thmleille ja
e11nkej.noele.nalle'

SrmpEiristolLe.EnerglatutklnukseLl.a on my6s pyrlttiivil'bakaarnaan
viilttiiroiirtiimtum?in tarpeen t1rydyt'uii.nlnen ny6s lriisltilantelssa.
Edelleet on ravoitreena energlaan sii?ist66a Ja kottnalslln 3er8-

ka-aLneiEl"ln perustuvan eaergi.antuotannoa edlstiiminen.
., os tavoite n6tlrltellaein' edelLB esltetyllti tavaLLa Ja arvLoidaan realistisestl nahctolllsuutemme suorittaa alan tutklmus-

ta, on meictiin keskitytreva energj.atuotantosysteemin optinoiutll-tr
ja sen varmuud.en llsEtrmj.seen kotrdistuvr.in t,utklmursiln.NEilnollen
sullrvoinantuorannon luotertavuus- Ja uurvallisuustutkfuoukset ovat
pirkiiiin ajailrohtalsla.Meidtin on myds pyrituEivii liseiaimflfin 6p4varalsuuttamme kehittiinalLe korimaisia polt uoalneita k?iyttivlii
energlantuotantoJ?ir j este1mL6l.r.urpeelt tutkinukseen Ja ydlnPoltto-

aineen kotimai.sen valmistuksen aloi.t r,a.miseen tiihtH.Elviiil tutklmusta on voirnistettava.-unriste enemmH,n on kiinnltettdvH, huonlota
energLan s5iistiinj.seen uusien prosesslen kenirtiimisen muod,ossa

sekii pyrkiniillii raaka-aineiden siiiistiiiin Ja uud,elleenkierr6tykseen.larkastelujakson alkana on myds ratkal$tava perlaarteelll.selta kanaalta aLvan keskeinen kysynys taLoudellj.sen kasv.tr6 slll-

ruuilesta.t6gst mlelessH, tuotantotoinintaa kuvaavien maIIlen kehlttenluen on hyvJ.n tiirkeii6.Koko k'ruetusJ6rJestelndn ener€iataIoudelllnen optlnolnrl vaatii ny6s tutkluustoimlntaa.
-unergian tuotannon kannaka pirkEijiinnittelsenm6t onge}nat
kut en

p1

asmatys ii.kka, fuug i orutkimus, magn et ohydr odynaami

raattorlt

s

et

g€ne-

useat muut kehirystybn konteena olevat alueet
ovat saaseet lraassalnme aivanr llian viihEiistH, nuomiota osakgeeu..
Jo pelktist5iin rilttiiviin asj.antuntemuksen takaamiseksl orr niilden
sekEi

alo J en tutkiuusto imintaa vo j.mist etrava ruaaqme kansalnva].ise11e-

ei ole hyddyksi,jos emme muid.en teollistuneiden
maj"d.en rlnnaIIa kykene antamaan cmaa panostamme nyds reh.lllisen
perustutkimuksen alalla.Sellaisla alueira, Joilla el rleteiikeenl
nalneellekaan

ole lalnkaan tutklmustoimlntaa ovat mm. uuslen energlaa
sisii&tdvien aineiden kenitys ( vetylmetanoli Jne )renerglan kemj.a.-l 1.luen var&stointl ia kurJetus rpolttaaineparlt
Ja aurlnkoenermaassamme

gla"JonkLnlainen seurantatutkimus
peen lulevalsuud,egsa.

olisl uiiill5kln alueilla tar-

el ole juurl puuturru tuof,ekehirteJ-yyn Ja sliheu
vd].ittiiniistl tiirtfv5tin turkimukseea.un kunminkln se1v66, ettEl
talla alueeIla on tavatronastl tehtiivEiii Jo yksinonaa maksutageEdelrEi

syist6.Paltsi tavanomaisia kaupallisle kannustinla
toj.mintaa

ed.j-stEi.d

mddr?,irahaIIa.

kauppa-

void,aan t6tH.

ja reol tisuusmj-nj.steri6n tuorekenitys-

I

2.

Leo fleuvo: Suomen energlaeuuanlttelu

Energlan nerkttys yhtelskunnan erl alollla tulee vastalauudeseekln
v1e16 11s66ntym6dn, huolinatta energlan vlimeatkalsesta htatatason
noususta nulhln kustannueteklJiilhln verrattuna.

Energlahuolto on katsottava er6dksl t6rkelunLstei yhtelskunnalllslsta
peruspalvelunuodolstarnne. Se voltaneen rtnnastaa eslu. ellntarvlke-r
lllkenne- Ja tledotustoiuintaanr kultentin slLL&i polkkeuksellar ett6
energlahuolto, varslnkln etshkdn osalta, on aanaIla hyvln pitkiil).e vie-

tyd proseeslteollisuutta, Joka ulottuu koko naan alueelle. S6,hkiihuolIoll.e on llsdksi tyyp1l11st6, ettd tuotantoprosessln on toinlttava
llman vdlirrarastoJa ja tuotanto on voltava optlnolcla suurestl valhtelevan kulutuksen mukaisestl

.

Alkaisennin kua energlahuollon tuotantoyksik6t ollvat plenlii ja ne
palvelivat pdiiastassa joko yhden lattoksen tal suppean alueen energlantarpei.ta, voltiln euerglahuoltoon lilttyv6 suunnlttelu suorlttaa
yrltykslttdia, I6hinn5 laltoksen tal elueen niikiikbhtlen perusteella.

Sotlen Jdlkeen sekd teollistumlsasteen llsdiint5mlnen ett6 elintason
nopeB kasvu ovat lls6nneet energlan tarryetta voimakkaagtt. I(otlnalsten raakaenerglavaroJen ehdytty6 11e66nty1 6lJyn kulutus volmakkaastl.
SamansLkatsestl on etihkdn ktiytiin subteelllaen osuus Buurentunut ntta,

ettii

Jonkun aJan kuluttua giihlrd edustaaee puoJ.ta kokonalsenergLamdB1fistrmms sen o]tua 1960-1uvun aLusga valu vttdennekgen. S&ihkdstii on
tullut ylelsbgr6dyke.

Edel,L6oleva kehltys on valkuttaaut oleellleeetl koko energiahuoll.on
oleurrkeeen. Eaerglahuolto ottas ntukoleta lnvestotnttpEEonlatame

9

yif, ruurcnra otrtt n1la, cttl ruotulrct rtholtuetarpcct Loko energlahroltoa vtrtcn vrrtrlruudcaar ovet notn fOtlfrSarala narkan aruruualuoltee Ja ruurlrplcn lattoayLalklUJcn rehrntantaen edellytt66 y1l
2 allJardtn pllorlr. Ulkonean tuornletaue tarvttaan ylt 2O f energlahuollon tarpclella. herglahuolloa ruunnlttclu vastalauudeasa e1
ol'ekaan nleleLlatflr Jo1lcl att6 aopeuteta kunLlnhetH.ella taloudelIlellnr tuotennolllglln Ja Jopa ulkonaankaupalllglln olosuhtelslla.
f,yly-thtelehrata eilellytt66 lls6kal, ettts eaergtahuollon niikenykset
tulee volda ottea yhts vakavannln buonloon nn. alue- Ja seutusuunnlttelu8se. Ynpiirlet6n- Ja luonaonguoJelun nerkltyksen 11s66ntycss6
vatkuttavat ny6a ne h5rvln oleelllsestl eaerglahuollon guunnltteluua.
EdeIIE olevat niik6kobdat nerkttaevdt, ett6 energlahuollon euunnlttelu on nostettava huomattavassa uiidrln yrltyetasolta valtakqnnalllse1le tasolle. fene tletenkJ.n sltoo alkalsenpaa enerm&in yritysten
tolnlntavapauttar nutta toisaelta se takaa enelglahuollolle kohtuulllset tolnlntaetlellytfkget. f6lle ndkdkohdalle tulee nntea vastalsuudeaea rll,ttdv&i patnoarvo, s1116 tlnan val.takunnaUlsla tukea
J6tivdt lrralllset byviitkln energlahuoltoa koekevat piitit6kset helpoittr
toteutumatta monlen uuslen valtakunnalltgten niikenysten Ja vaatlmua-

ten rlstiaallokogsa.

2. Eaerglasuunnlttelun perusteet
Onnlatuikaeen on tulevalle energlasuunnlttelulle asetettava er6ltgi
eclellytyksl&i:
a)
b)

Energl asuunnl, t telu on koordtno I tava val takunnar

11 ses

ti

Energi.atarpeen n6tsr1tteLy on teht6v&i yhtelstydssd t6rkeluplen
kuruttaJalntresglryhnlen kangga. Tarpeen u66rlttery oa urotet-

tava.n. 1O vrotta eteenpdJ,n
c) Ialoudelltsla ynniihulta vaetaavla tolnlntoJa sE&itelevlen ellnlen
tullEl eslttiiE energlahuollon suunnltteluun vaikuttavat nakiikohtansa etuk6teen tleilokel alkaJaksolle, joka urottuu my6s n, 10
vuotta eteenpdln. [iin6 koskee erltylsestl raholtugnahdollleuuksla, aluepolltltkan perlaattetta, SrnpdrietdnsuoJelunakiikohtia,
uLkouaankaupaa tavoitteita, tydvoluan kiiytettdvyyttE Jne.

x) tulee olla: 3 miljardin (vrt. s.

39)
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d) Brl cacrgleleJlca cacrglrtrrpcldon pranrtoolh tubc carr3llbuollon hetll c-Lobilen pcnrrnlLuylrt buorloon ottma nhlolI I e luan tarLo 1 tuka ennrLelacn Ga.rtl thuol toruunnl tclre
e) Ifuolhrtte, ett6 encrglahuollon auuanlttclu on crrglahuollolltsten p6Et6eten nroket ulotcttaya Dr 10 nrotta ctceapttn rllttdvdn yksltylsLohteleena, on auunnlttelun'oltave Jatluvaa nitn,
ettii perrrsedellytyfs{n tapabtuneet nuutokeet voldaan ottba huonlooa Ja laatla uusl oloeuhtelte vastaava suunnltclna.
,. Suunnlteltu toteutugnalli
Tllne energlakrllsin Jdlkelnen alka on hyvln seLv6stl osoittanut,
ettd uuuttuvat ol.oEuhteet Ja erl eaerglalaJlen keaklndlnen llnJanveto edellytttid vastatsuudessa veltlovalLa^n entlstd volnakkaa[paa
ohJaavaa k6tte. Iolsaalta energlahuolto kytkeytyy varelnkln JakelujtirJeetelyJen osalta volmakkaastl palkalllslln oloeuhtelslln, Joten
11lan suuri keskltys llnelsestl helkentiilel kokonalstuloata, Yotnee
oIIa tarkoltuksenmukalsta pyrkid nelltasolseen suunnltteluun:

a)
b)
c)
d)

vaLtalcunnalllseen ell kokonalsenerglahuollolllseen,
energla).ajlkohtalseen,

alueelllseea ja
yrltyskohtalseen

suunnitteluun sltenr ettii koorrllnolntt ja ohJaus kuLkee a:sta d;hen
ja toteutukseen tiibtFidviit suunnltelmat taas pdlnvaetalEeen guuntaan.
tuLden energlalajlen kuin sdhkdn ja keskltet5m ltinpiihuol.lon osalta
voldaan c-kohta Jettee pols. ErdLssii tapaukslssa a- Ja b-kohclat voldaan yhdist66,

oleva JdrJestelnii takalsi taloutlelllsen ja teknilllsen vastuun
euerglahuollon kentdssd nahdolllslonan alas Ja antalel tolgaalta
rllttdvdt nahdollisuudet yhtelskunnan ohggukseen Ja puuttumleeeu
aslaln kullnruu, nlkiill sllben on alhetta.

Ede115

Iiind el asettaiel yrltyksllLe oleelllsla nuutoksla alkaisernpaan tolnintaaa paltst, ettelvdt he vol.sl tehdii ratkalsujaan tulevalsuudegse
ttiysln itsentitaesti. ValtakunnalLlsta Ja alueelllgta surrnnltteluorganlsmla el vlel6 juurl ole. Siibkdn oaalta t&inii on parhall.laan ty6ekentelevdn s6hk6laklkonttean u1et1ttdvdn6.

ll

3. Erkki Laurila: ydinenergian tulevaisuus
Kuvi telma

teknologlsen kehltyksen Jatkuvasta nopeutuml scsta,

Jonka aatteel I inen lsB I lcnee venHtHls-amerlkkalalnen soslologl

sorokln, on hal I lnnut alka voimakkaastl keskustetua ydrnenerglan kliytt66notosta. Kuululsln

ttsst

hengess5

esltetty vHlte

on epliilemlittH Geneven konferenssln (vuonna t955) puheenjohtaja
Babhan esittHmH; hlinen mukaansa

Jo

kahdenkylnnenen vuoden

maan

fuusioenergial

la.

fissioon perustuva ydlnenergia

kuluttua eli slis 1975 tulce korvautu-

Tel laisen vHlttecn mielettUmyyden ol

isi

luullut olevan selviii muillekin kuin suomen sillolselle delegaatlol ld, mutta ilmelstH vaikutusta tuolla vliitteel lH kuitenkin oli.

-

Kun usA:n atomlkomlsslo 50-luvun alusga

jurkalgl valkoisen

islstii ja korosti vlllttlim5tttimyyttg si irtyH
hyutiireaktorien k5ytt66n, joiden pitl astua markkinoil le B0luvul le tultaessa, jEl tiim5nkln vEitteen syviil I lsempt analysointi
klrJansa uraanikri

va

ln tEl la isen syrJiistilkatsojan

valtojen teknologiaohjelmlssa

oi keudeks i .

Sen sl

jaan suur-

(USR, NL, Ransfta, Englantl

ja

inja priorisoitiin. Uskallan pltSU luultavana,
ett5 I lman tiil laista aatteel I ista innostusta teknologian ylenLEnsi-Saksa) tgm5 i

mSlirin nopeaan kehitykseen termlsten reaktorlen k5yt€nn6l I inen

tckniikka ol lsl edlstynyt ehkli tapahtunutta nopearmin ja ett5
eslmerkiksl kysymys kEytetyn polttoaincen kohtalo3ta ollsl tullut
maanlHhe i semmHn kehl

Tuodessanl esll
oNnan

ttelyn

kohteeks i

.

le ylls olcvan paljastan vapaastl krltlsoltavaksl

perusasenteenl. Katson, ettEi kun kohteena ovat mutklkkaat

teknl I I iset systeenl

t, jolden

rut I Inlnornalnenkln rakennusprosessl
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kcsttt 7..,10 vuotta Ja Jolden kHyt6n taloudelliruut edellyttHg
vthlnt8tn 20...30

vuoden k5ytt6elkaa,

elvtt kuvltelmat

kynmcn-

vuoslttaln tapahtuvlsta tcknologl slsta val lankumoukrlsta ole
real

istlsla.

Jos nyt tlim5n semlnaarin tarkastelema futuurlnen aikavHll ulottuu

valn tuohon maagiselta valkuttavaan lukuun 2.000, volsln tyytyii
vastaamaan mlnul

le asetettuun

suudesta sen teknologiaa

kysymykseen ydlnenerglan

tuleval-

ajatellen hyvln ykslnkertalsesti vain

ettl hallitseva muoto tulee ilmelsestl olennaan yksinkertalstunut ja selviipi lrteistynyt uraanln ja toriumln kiiytt66n
perustuva termlnen reaktori. Teoll istuneen maallman energiantuotannosta tulee sen varaan rakentumaan tletty osa, ehka aielurmln 25 kuin 50 1. Sen k:iyttiiiin I I lttyvlst$ ongelmlsta
mlttavin, kiiytetyn polttoaineen ja radloaktl lvlsten JStteitten
toteamalla,

probleema, tul laan ratkalsemaan nl

tulevat

muutamat ni

in, ettli ylelseen k5ytt66n

lstg lukuisista kelnolsta, Jotka

t?ih5n men-

nasst on Jo ideoina esltetty Ja osln kokelltukln.
Hy6tdreaktoreltten kehlttHmisen takana on niln moncn suurvallan
pol i

lttlnen ambitio, ettg todennSkdlsestl nl ltEikin

cnncn vuosl-

radan loppua llmestyy kaupalllsestl k5ytett$v5ksi. 0masta puo-

lcctani tunncn vlihlten ep5l lyksi!i

korkcalSmp6tl lalscen kaasu-

JSBhdytettyyn hy6t6reaktorlln, mutta sen takana

el olc

alnakaan

vlolt nolta suurvaltakensal I i sla ambltloi ta. Senkin edel le nou3cc
m!3r8 mlcl tymyrastcl kossan I Joku advanccd-convcrtGr-tyyPPl - Jopa
trkln,

Jonka

ruots.lalsct alkanaan hylktslvlt.

l3

t{ltt

ylccne8 tcknologlan kehltyksccn tulee, on cnnurtclulrra

syytE varoval3uutc6n. Iokonaan mahdotonta

el llmclrcrtlkEtn olc

se, ett5 fuuslocncrglan hallltulle vepauttrmlsellc l6ydetEtn ratkalsu, mutt. kun otetaan huunloon se selkka, ettt Szllardln termlgtli reaktorla koskcvan prtenttlhaksnukren JHtttmlrertt lthtlen
kulul 30 vuotta f lsslovolmalaltosten kaupal I lscen ltplmtrrtoon,
ni In

tuntulsl alka optlmlctlselta

Gnnu3t.a fuuslorcaktorlen

kHyttHmlitli energlanttuotantoon tEl lt vuoslsadal

la.

Scn slJaan

kyll!i sllhen, ette jos fuusloenergian kHyttU Joskus osolttautuu todel la valtl5rn8tt&nHksl lhml rkunnal le, nl ln tckni I I lset rat-

uskon

kaisut myiis lBydet$En.

Olen Joskus Jo parlkyourentE vuotta

sltten sanonut, ettB ongel-

mattomln osa ydlnenerg;iin kHyt6ssH on rcaktorlen tolmlnnan ydln-

fyslkaallnen

tcorla.

Kun

sllrrytHEn kHyt€nndn teknilkkaan,

nou-

e3llle ongclmla, Jotka llmclsestl ovat voltettavlssa valn
kokernuksen kautta. YllttttvlnnrHt ongclmat ovat slttcn odotettasee

vlssi ' taloudel I lstcn,

j6ltten pllrlstH.

pol I lttlrtcn Je yhtelskunnal I lstcn

Luulen ettE t5mEn kHcltyksen

vol

tckl-

muutcnkln

kuln valn ar\ralluna cglttHE my6s tHnEBn. Luulen my6r, ett5

ntln tulee

olcmaan

tllannc cdelleenkin. l{lten sltH poMltaan,

rllppuu olennalsestl sllt5, onko poMlnnan kohteena koko ltmtskunta Ja koko maap€l lo valLo valn Suoml. Jos, nl lnkuln hleman

nEytttt, taloudcl I lscn kasvun nlmcl lH tunnettu llml6 al.haisl
ylclsmallmrll lcestl hldastua, on sll lS tletystl radlkeelcJa
valkutuksia myur

nrcl I

lt,

mutte tarvl ttalsl ln Rudbcckln Ja Juslc-

lcttrlrl ln vtltttI, ctt! mcldEn
tckgttlsll lEnnp ol lrl kovln luurl valkutuc ulkorrltllnren. San
slJeen mcldtn on, Jor hrluarrnc v.st.t. ttstt acuttevakrsrmc
nlukscn hcnket, GnnGnkuln utkel
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Joutuneesta maapallon osasta Ja

sitE asuttavasta kansasta,

luultavasti pakko tolmla kuten naapurlrrnekln. t{l ln
he

pi

tlivlit tiirke5n5

mater laa I I sta hyv Invo lnt

kauan kuln

la ja k$yttiiv5t

sen

kasvattamisessa hyvEksl myds teknologlsestl tuotettua encrglaa

lhmisten I ihasvolman asemasta, nl in kauan on se oleva meldlnkln
kohtalonme. TEstli ajatuksesta lljhtien rneid5n ol

ittiset ongelmat,
tuotantoon yleensS Ja eritylsesti

rabkaisemaan ne yhteiskunnal I iset

jotka

I

i ittyv5t energian

energlan kHytttjdn sl ln6.

ja

isi pyrlttllv5

pol i

ydin-

I5

4. t'latti

Kunnaala:

FOSSIILISTE}I POLTTOAINE]DEN TULEVAISUUDESTA,

SUOMESS.A.

liittyy kiinteiisti kansantulon sekEi teolllsuuden rakenteen kehitykseen ja kun ndit,Ei koskevia ennusteita ei ole
kiiytettHvissd kuin alustavina vuoteen 1 gtj5, on fossiilisten po).ttoaineiden tulevai$uuden arviointi- Suomessa vuoteen 2OOO mennesse.
kovin olettamusten varainen. Seuraavassa esittiim?ini arvlot perustuvatkin suurimmalta osalta toimipaikaltani saatuihin tietolhin. Paetelmieni osalta toteaisin myds, ettd ep5,varmuus erityisesti yd.tnKun energian kulutus

voiman osuuden kehittynisestti energian kokonaistuotannossanme vuoteen
2OOO

mennessii

lisiiii niiltii osin epdvarmuutta arviointien olkeaan

osuwrudessa.

Fossiillsten polttoaineiden tulevaisuutta yleismaailmallisesti
arvioitaessa voitaneen edelleenkln pitiiii liihtdkohtana sitE kantaa,
jonka mukaan, huoli.matta maailman dljyvarojen iLmeisen raJalllsuuden toteamisen aiheuttamasta ciljyn vaLta-aseman ka.ventumi.seen johtavasta tulevaj.suud.esta, dljy tulee ainakin vuoteen 2OOO mennessH
pysymiidn t?irkeimpiin?i energianliihteenEi koko maailman

energlataloutta

ajatellen. Kun maailman tunnetut dljyvarat niiyttiiviit riittdviin
historiallisesti katsoen varsin rajoi-'betuksi ajaksi dskelsen 61jykriisin aikaansaamalla supistuneellakin kulutuksella mltattuna, on
ynmi,irrettiiviiii, ettd iiljyn tuottaja- ja kuluttajamaat pyrkiviit all<aansaamaan sopimusperusteisen maailmanlaajuisen ciljyvarojen ratlonaalista kiiyttcili tarkoittavan jiirjestelyn. Vaihtoehtoisten Ja €r1tyisesti uusien energianlEihteiden kehittdminen ja tehostettu kiiyttiicjnotto, joka jo nyt on hyviiss6 vauhdissar oD nEihdiiksenl parhaassa
tapauk'sessa omiaan helpottamaan sopimusjiirjestelyjen syntymistii

ciljyn osalta.
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Of;yffa naiyttiici slilJ.yviin keskeinen asema meillH,kin, vaikka sen suhteellinen osuus energiahuollossamme aleneekin. Arvioiden mukaan
meill?i tyydytetddn energian tarpeestamme 6Ljy11ii wronna 19e5 ehkii
n.46 or'o, mikii vastaa n. 16,O mi1j. bljytonnia, vastaavlen lukujen
oltua v. 1974 52.% ja n. 11 ,5 mi1j. tonnia. Oletettavasti. 61jyn
suhteellinen osuus edelleenkin jonkun verran alenee rnroteen 2OOO
meruressd edellii sanotusta tasosta korvaavien energianliihteiden,
liihinnii ydinvoiman ja kivihiilen, mutta ehkd my6s maakaasun arvioitua nopeammin lisiiEintyvHn kEiytdn vuoksi, Of3yn hinnannousu, kivihiilen lisEiiintynyt kiiyttd <iljyn sijasta, maakaasr.ur alkanut tuonti
sek?i 6ljyn rationaalisen kiiytdn edistiimisellii saarmtetut kulutusovat
siilistdt/meillEikin viime aikoina antaneet aiheen alentaa 61jy11e Iaadittuja kulutusarvioita erittiiin tuntuvasti. Viime talvikauden poikkeuksel-lisen korkean keskildmpcitilan ja hyviin vesitilanteen vaikutukset ovat osaltaan kiirehtineet oikaisujen tekoa. Xriitinli esimerkkin5 toteutuneesta kehityksestii todettakoon, ett?i vuoden 1971 ennust.een mukaan raskaan polttoiiljyn kulutukseksi vuonna 1975 arvloj-tiin n. 6,2 mi13. tonnia kun vastaava arvio vuoden 1974 loppupuo-

le1la oli korjattava 5,4 milj. tonniksi. Viimeisimmiit arviot niiyttiiviit pliiityvlin kuluvan vuoden osalta n. 4rO mi1j. tonniin. Kulutuksen
supistum.inen tHmiin tuotteen osalta on sj.'i;en ol1ut viime aikoina
erittHin voimakasta. Tdrkeimpien dljytuotteidemme kulutus o11
v. 1974 n. 14 % (t,A ni1j. to) alempi kuin v. 1971. Ni.menomaan
tiissii 61jyn tuntuvasti supistuvan kulutuk.sen vaiheessa onkin tuon
kehityksen arvj-ointl vuoteen 2OOO mennessa vaikeata kun siihen
lisiiksi jat.!'.ossakin vaikuttavat maaj lman markkinoilla tapahtuvien
ratkaisujen lisiiksi myds omat sisdiset tolmenpiteemme. Nykyniikymillii
I<iybynee ku.itenkin perusteita arvioill-e, joiden mukaan dljyn kulu-

t7

'L,uksen keskj.miidrtiisend kasvuna

vuosittain voidaan Suomessa pitiiE
pitkiillii tdhtiiimellEi n.1r) W. e1i hieman pienempEinti kuin nlhin nykyiset arviot kulutuksen kehityksestd vuoteen 1985 mennessii n&iyttEvEt pEtttyvdn. Tiimti johtaisi vuoteen 2OOO mennessd iiJ-jyn kiiyt6n 11sEEintymlsen n. 21.- 24 nilj. tonnij-n eli v:sta 1974 lEihes 2,5 kertaiseksi. Kehitys eri ciljytuotteid.en kulutuksen - erityisesti. raskaan polttociljyn kulutuksen osalta - saattaa kuitenkin olla ehka
tuntuvastikin tiistii yleiskehityksestii poikkeava. dfJyn kulutulcsen
kasvu listiksi vaihtelee eri vuosina.
T?issEi esltylisess6 ei ole aihetta tarkastella 61jyn saata'nrutta
globaa.lisesti. Asj,asta julkisuudessa esitety'b arviot ntiyttiivH.t senkin suhteen poikkeavan toi.sistaan erittiiin huomattavasti. 61;yn
kul.utusta supistavat toimenpiteet yhdessii sitii korvaavien energiamuotojen voimakkaan kehitttimisen kanssa sekd uusien ja Jo tunnettujen 61jy16yddsten tuotantoon saattaminen ja kehittiininen niiyttdviit
turvaavan ciljyn saatavuuden varrnasti vuoteen 2OO0 astl. Eri asia
olr, ettii 6ljyn tuotantokustannukset tulevat pitklilla tahtayksellii
kolroamaan ia ettii 61jyn 'Euotannossa saattaa aika-ajoin esiintyii
tietty?i alijliiimiiisyyttli. Kansainvtilispoliittiset tapahtu"mat saatta.rat. lisiil<si muuttaa tiLannetta hyvi.n nopeasti ja lyhytaikaisia 6Uykl'j.isejii tulee todenntikoisesti esiintymHHn. Kaikesta tiistii epiivarnuudesta huolimatta uskoisin iiljylIei olevan edellytykset pysye
merkitt5virnpiinii enelgialiihteenti

maassamme

vuoteen 2OOO mennessd.

I'leuvostoliitto sEiilyttiinee ai.nakin nykyj.set raakaOljy ja Uljytuotenrii5rdt kauppavaihd.ossamme. Otlytuotteid.en tuonti
t.,:sin santtaa l-askea ti'ind.n vuoslhymmenen loppupuolella, jolloln
i:c-iimainen tuotan-to peittiinee lEihes tdysin pEisasiallisten iSljytuottei
OJ-jyntuontimaana
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tcet.in l,rrrvi't,..
scrna raaltaciljyn tuonnin lisliys on - eIIe1 Neuvostoliitto 11sli6
toimituksiaan - ilmeisestl toteutettava muualta kuln Neuvostolii'Losta. Raakaijijyn tuontimaina tarvitsemiemme lisdmiiiirien osalta
tulevat kysymykseen Persianlahd.en ja Lehi-iddn maat sekii hyvinkin
mahdollisesti merkittEivdmmin muutaman rntoden kuluttua NorJa.
den

t,ar'1:eern.

Lisiiiintyneen kotimir i sen

;jirl.or'; l,ruiknJrirsj

Kivihiilen ja teollisuuskoksin kiiytiin lisiiiintlminen vuoteen 1985
mennessii noin 6,O - 7,O miljoonaan tonniin vuod.essa niiyttiiti nykyntikymilld varsin todenndkd,iseltd. Mutta kysymys siita, kiitintyykii
kivihiilen suhteellinen osuus energialHhteen?i laskuun sanotusta
vuod.esta luki.en, ei o1e tdssii vaiheessa selv?isti arvloitavissa.
Olisin puolestani valmis asettamaan niiden arvioiden puoltajaksi,
joid.en mukaan kivihiilen kiiyttd naassamme tuskin ainakaan oleellisesti aLenee aikavdlllle 1985 - 2000.
Hiilen toimittajanamme siiilyt'biinee Rrola edelleenkin kiistattoman
johtoasemansa, si11d Neuvostoliiton hiilitoimitusten lisiid,ntymlses'bH
ei ainakaan vuo'Leen 19EO mennessli ole ttissii vaiheessa ndkyvissti
merlrkejEi. Hiiltahiin on toki saatavissa useistakin eri maista, rnutta
edeilE rnainittujen maiden ma.antieteellinen liiheisyys on hlilen kuljetuksia ajatellen siksi oleellinen kustannus-bekijd, ettii muut tuontlmaat tuskin tulevat kysymykseen muu'ben kuin poikkeuksellisesti.
R-rolan kanssa tekeillZi olevat kaupalliset jEirjestelyt hiilen tuonnin
turvaamisen osalta taannevat pitkiiaikaisten tuontisopinuoten-,pohjaI1a tavaran riittiiviin saannin yhdessii Neuvostoliitosta toteutettavan
hlil-en ja metallurgisen koksin tuonnj.n kanssa vuosituhannen loppuun.
nn u.skoisi. tuot.'La.van suuriakaan vaikeuksia lisiitii hiilen tuontia
arvioiden mukaisista tuontimiiiiristEi, mikiili tdllaiseen toimenpiteesecn ilrnenisi tarve'i-ta

l9

tekijii arvj.oltaessa
sen mahdollisuuksia 61jyn korvaajana. Ottaen huomioon hlilen 6J.jyyn
nlihden verrattomastj. suuremman riitt5vyyden maailmassa Ja uusimmarr
lI.i-ii-en hin.bakehitys on t.ie't"enkin ra'tltaiseva

Itaj.vos'bekniikan antamat mahdollisuudetr oD olemassa edellytykslii

kehitykselle, jonka mukaan kivihiilen hinta pitkiilla tahteyksellti
saattaa alentua suhteessa iiljyn hintaan. Ndin tapahtuessa pitiiJ,sin
melko varmana, ettd kivihiili tulisi hyvinkin s?iilyttiimiiiin suhteellisen osuutensa energialHhteend

maassamme.

lisiiiintyvlille kiiytcille asettanee pitkiille tehtiiyksellli rajoitul"sia jo nykyisinkin todettu tilanne, Jonka mukaan sen kiiytiin
edellyttiimliH jakeluverkostoa ei ilmeisesti ainakaan nykyniikymlllii

I,iaakaasun

kannata viedii Xtel2i-Suomen asutusalueilta harvaan asuttuun sis5maahan.

Tilanne saattaa saada toisen l5htbkohdan arvioinneille, jos PohJan-

tuonnille aukeaa taloudelliset edellytykset. Kaasun
kriyttd kasvanee joka tapauksessa vuoteen 1g8, mennessd noin 1,4
nilj=rciiin kuutlometriin l'uodessa. Kaasun k?iytdn listiiintymiselle
meren kaasun

t:is'cii 'tasosta on epiiilemdLtd olemassa ed.elIytyksi.ii, mutta lisiim?itiriit
eCelly'ctliviit tuntuvaa jakeluverkoston laajentamista. Ilmej"std on,
ettii l,leuvostoliitto, ios-ba maakaasun tuonti nykyisin tapahtuu, on

lisdmii5rid kaasua. tutkimukset Pohjanineren kaasun tucntiedellytyksistEi ovat vasta alkuvallreessaan. Kaasun kEiytcin kehittymistii vuodesta 1985 eteenpEiin on tiissii
.raiheessa siten eritttiin vaikeata arvioida. Niiin olIen uskolslnkin,
tarr,'jrt'i;aessa kykenev5 toimi-btamaan

rnaahamme

riippuvat paljolti siitii, missd miiiirin
o1;i'n ja kirrlhillen saata-'ruus voidaan 'tulevaisuudessa turvata ja
n;.'i;er1 t-arior.rde.]-.i.lsel<si iraasun kdyitd suh'i;eessa edeliS mainlttujen
enr:;'gj.an}ih teiden ja ydinvoiman kdyttc5cin my6hemmin osoittautuu.
e't-Lri sen liasvun mahdollisuudet
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r')ti,mykses't;i energian buo'l,annon kotirnaisuusasteen lisdrimiseen

johtuu, e'bti turpeen polttoainekiiyttdii on pyritty ja pyrit?iiin voimakltaasti lisiiEimiiltn. I'lykyisten tavoitteiden mukaan tulisi turpeen
ktiyttd vuod.essa olemaan \ ronna lg1o loro milj. kuuti.ometriH. ja
20,O mi1j. kuutj.orqetriti vuonna 1985. Viimeksi mainittu miiiirii turvetta vastaa noin 2,O miIj. tonnla raskasta po1ttodljye. Kun tiedetiiiin
maan turvevarastojen vastaavan noin Boo - 2ooo miIj. dljytonnia
(arviot vaihtelevat suuresti), ei raaka-ainevarojen puolesta .niiy'tii
olevan esteitd suurnni.teIlulle turpeen kiiytd,n lis?iiimiselle. Erinomaisesti polttoturpeen tuotantoon soveltuvia yli 2 metrin turvekeryoksen soita lasketaan maassamme olevan n. ]OO OOO ha. Niiid.en turvesisiiltd orisi n. 600 mi1j.
mik6 vastaisi n. 6o mirj. 61jytonnj.a.
^1,
e
20,O milj. m':n vuosituotannolla pelkiistiitin t5miin suoalan tuotto
riittliisl en. tuotannolla n. 30 vuodeksi. Turpeen polttoainektiytdn
tehrillisillii ratkaisuilla voidaan vielii varmaan merkittiiviisti edisteA -burpeen'baloudel-lisuutta polttoaineena. Ottaen tlissii suhteessa
huontioon'curpeen kuljetuskustannusten painavan merkltyksen sen ta1oudelLlselIe kiiytdller or1 sen kulutuksen tuleva kehitys mycis paljolt:
sen varassa, miten v?iestiin kasvun painopiste ja runsaasti energiaa
Larvi-tseva 'teolllsuus tulevaisuudessa sijoittuvat turpeen piiiiasialliseen tuotantoalueeseen niihCen

kiiytcille on nHkyvissii muitakin mahdollisuuksia kuin vain
jyrsinturpeena polttoainetarkoitukseen. TEistii esirnerkkinH, malnittakocra nun. parin vuoden sisiillii alkava turvekoksin tuotanto metallurgisen teollisuutemme tarpeisiin. Turpeen kZiyttin tulevalle kehitykTurpeen

niihrlikseni kuite:^rliin ra-bkaisevaa tuontipolttoaineiden
hi.nLata-so verrattuna maanne sisiij-seen kus'Lannustasoon. Liihtien siitd,
se-L1o on

zl

6ljyn hint:akeh.itys or1 rrouselr: ja r:'ttii h.i.ilen hi.rrtataso rajolttaa sen k5y't dn piiiiasiallisesti rannlkkoseudulllemme, niiyttiilsl
turpeella olerran edellytyksiii saavu'btaa vuonna 1985 5 - 6 96ln
osuus kokonaisenergialiihteistdmme ;)a ainakin siiilyttiiii tiimEi osuua
l}ihirnpinii vuosikymmenlnH.. Oleellirien edellytys tEillaisen kehityksen
toteu'bumiseLle oD, ett?i polttoturpeen tuotanto- ja varastointitekniikkaa onnistutaan kehitt?imEi?in niin, ettH, polttoturpeen riittiivti
cLt,:i.

jatkuva saanti pystyt:liin turvaamaan.

Fossiilist.en polttoalneid.en edellii kuvattu kehitysarvio niiyttiiii
selviisti johtavan kuitenkln 'nroteen 2OOO mennessd siihen' ettEi
niiden suhteellinen osuus energian liihteinii maassanme alenee. Supisturalnen tulisi kohdistumaan liihinnli 61jyn kulutukseen 61jyn pitkiillEi
tdhtliy};se1lii nousevaksi arvioj.dun hinnan vuoksj-. Tiimlin hetken niiky-

ensisijaisesti ydinvoi.ma.
ilr4ian kysynnd.n kasvun tyydytteiminen edellyttiiti tulevj.a rmosia
varteri laa.di'L'cujen su.unnitelrnien mukaan erittAin merki ftdviiEi suuruusluol.'.1'.r.ra olcvia erie--*giatalouden inv'estointeja, joiden to't,euttamisen ajorbtaminen ja suuntaaminen voi huomattavasti vaikuttaa
mien mukaan sanotun al-enemisen korva.j-si

;flossj.i1i.s i:en pol-ttoaine.icien ltulutultsen kehitykseen.
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5.

Sven

0. Hultin ja Kaarlo Kirvelii: Teollisuuden energiatalouden

kehitysniikymiit

Teollisuuden osuus maarme energiank.{ytiistH on poikkbuksellisen
suuri. THrn?i johtuu siitii, ett'{ metsHteolli.suudella, ioka
on verraten energiaintensiivistZi, on kansai.nviilisesti
arvostellen erittSin suuri osuus kansantaloudessarnrne.
Todettakoon kuit.enkin, ett[ r'retsiiteollisuuden vaikutus
tuontienergian tarpeeseen on vielii nyky?i6nkin olennaisesti
oi-enempi kuin nitli kokonaiskiiytt6?i koskevat tilastonurnerot
sellaisenaan ilmaisevat. l,Iets[teollisuus saa huomattavan
osan energiastaan omista j'dtteist?iin. Niiden saanti on
riipnuvainen tuotannon m3HrdstF. Tarkasteltaessa teollisuuden
energiahuoltoa kansantalouden oui tte j ssa, on m5?ir?ihvl{nii
n. s. ulkoinen energia e1i se polttoaine- ja siihkiirnH,iirii,
jonka teotlisuus ottaa yleisiltii markkinoilta ja ulkopuolisilta
prosessiin kuulumat.tonilta voimalaitoksi. 1Ea. Asiaa lravainnol I i staa
kuva 1, joka esittllt tilannetta metsi{teolli.suuden osalra,
. -jossa
sisiinen kierto edustaa yhtE kolmannesta energian

kokonaistarDeesta.

Nykytilanne ja liihiajan kehirys
Teollisuuden osuus energiantarDeesta .ia sen arvioitu kehi tys
on esitetty kuvassa 2. Tiisst on valtakunnan koko energiantarve
jaettu sahkiiffilGilEn osa1le ja teotlisuuden kenttii
sijoitettu niin, ett?i samalla nHhdiiiin jako sdhkiiiin ja 15mpii6n
mycis teollisuuden osalta. Ennusteet ovat parhaillaan tarkistettavina, mutta nuutokset eiviit tule havaittavasti muuttamaan kokonaiskuvaa ainakaan seuraavan vuosikyrnmenen aikana.

teollisuus tulee edelleenkin kHyttrmdin noin nuolet
kokonaisenergiasta

maamne

Sisiiinen jakautuma eri teollisuusaloille sek5 energiankHytiin rakenne poikkileikkauksena vuodelta 1973 on
esitetty taulukkona kuvassa 3 .
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Teollisuuden energiahuollon kehityst6 arvioitaessa on pidettiv'{
mielessI myiis aikaisempi kehitys ja syntyneet perinteet, koska

niillil on oma vaikutuksensa tulevtin ratkalsuihln je airrakin
teollisuuden energiapoliittiseen ajatteluun. Nykyinen suurin
energiank2iyttljEmme, sellu- ja paperiteoLlisuus, syntyi
sahateollisuuden yhteyteen, jolloin se voi k?iyttEH jitttditH
raaka- ja polttoaineena. Perusenergial?ihteenl oLi aikaisemrnin
paikallinen vesivoima ja jiitepuu. Jo siLloin kehitettiin
tehokkaat voimalaitosratkaisut yhdist?irn?|llH s?ihkiin ia liimniin
tuotanto samaan kone istoon l?irnpijputous ten hyvitksikiiytt?imiseksi. Sodan j?ilkeen t2imli kehitys meni voimakkaasti eteenpein
ja vastapainevoimasta muodostui teollisuuden tZlrkein voimantuotantomuoto. Puolella nolttoainem5itr2tllii saatava s?lhkd
o1i huomattavasti edull"isempi kuin lauhdevoima tai osto ja
se paransi vientiteollisuuden kilpailukykyii. Onatoiminen,

edullisimnien k5ytettevissH olevien vaihtoehtojen toteuttaminen
energian hankkimiseksi on o1lut teollisuuden periaatteena
aikaisenn'rin. Se niiyttHl olevan sitl edelleenkin vaikka
voimantarve on jatostusasteen rny6tI kasvanut niin nooeasti,
etta paikalliset tuotantomahdoLlisuudet eivEt en5?i riitE.
Nykyisin vastapainevoima ei en6d riit?i ja lis3tarDeen
peittHniseksi raliennetaan yhteisie suurlauhdevoimalaitoksia.

esitetty taulukko, miten
klyttii ja hankinta lqkauftffiEktorikohraisesti vuonna
L973. (EKONOn kalenteri sivu 5). TEss?i on energiahuollon
jaottelu suoritettu taloudellisten intressipiirien mukaisesti
Voimanhuollon osalta on kuvassa 4

Kehirysn5kymiit

Energiahuolto on a1a, jo1la tulevat ratkaisut ja rakentamisohjelnat on selvitett?iv5 ja t2irkeimrniltH osiltaan my6s piiiiteEteve l?ihes vuosikymmeneksi eteenpain. Tilanne on muuttunut, kun ydinvoima tuli mukaan kuvaan. Tavanomaisten laitosten osalta aikaiZinne on lyhemni, mutta koska ne vaikuttavat tHrkeiind osana kokonaisuuteen, on niiden kehitys
kyett.Svli arvioimaan etukHteen oaljon suurernmalla varmuudella kuin aikai semmin. Teollisuuden osalta on kysymvs
l,Ehr&nnE vastapainevoiman tuotantomahdollisuuksista j a
toteuttamisedellytyksistH tulevaisuudessa.

Teollisuuden rakennemuutosten ollessa verraten hitaita
on sen energiant.arvekin arvioit.avissa kohtuullisella varmuude1la. Monet tekijet, jalostusasteen nosto, yleinen
rationalisointi ja mekanisointi sek?i ymp?iristijnsuojelun
vaatimat toimenpiteet merkitsevlt ennenkaikkea sEhkiintarpeen jatkuvaa kasvua. Lemmiintarpeen osalta sensijaan
kyetdHn ominaiskul-utukset pitemiiiin kurissa energiansHHst6toimenpiteille, joten lErnmiintarve kasvaa p?ilasiassa
vain tuotantovolyymin nousun vuoksi. J5tepolttoaineiden
saanti ei myiisk5?in t,untuvasti lisHHnny, koska kasvava osa
talteenoteEuista j [t tei st?i tul laan kiiyttEm?iHn raaka-ai.neeksi.
Kehitystd on havainnollistettu kuvassa 5, jossa on esitetty
teollisuuden vastapaineqoinan ja jlltepolttoaineiden osuuden
kehitysn6kymbt.

.
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Todella pitken tiihrlyksen kehitystit eli tilannerta vuosisadan
loppuun mennessh on teollisuuden osalta vaikea vieLH ennustaa, koska rakennemuutokset ja uudet tuotannon alat ehtivit
vaikuttaa tulevaan energiantarpeeseen merkittHviisti .
Toisaalta on selv6E, ett3 nykyistii tuotantoa ei silloin
suinkaan oIe lopetettu, sillii kaikkialla tarvitaan paperia,
metalleja ja kemian tuotteiEa. Kysymys on l?ihinn5 raakaaineiden riittiivyydestl ja kun niiden rajallisuus tai
rikastuksen vaikeutuminen on tiedostettu, tarvitaan yh3
enemmln energiaa tuotteiden valmistukseen. Uusien energiamuotojen eli 1{hinnH ydinenergi.an kiyrt66notto ja siihen
liittyv?in teknologian kehitt?iminen ovat neinollen t5rkeimpi?i tulevaisuuden tehtZtviii teollisuuden osalta.
Tiimii ei koske pelklstiiiin slhkijE vaan myds 1?imp6ii.
Energian k3yttii sinZinsE ei ole irsetarkoitus vaan apuvHline,
jonka avulla voidaan saada aikaan kehitystit ja parannusra
koskipa se sitten tuoEantoa, mukavuuotasoa tai ymoilrist6n
suoje).ua. Energian tuotanto puolestaan mnlrHytyy energian
tarpeen mukaan. Kun energian k1ytdn kasvua oyrit?{?in v?ihent?im6iin, sita ei voida tehdii tuorantopuolta vlhentlirn?llLli ilman
eritt5in vaikeita haittoja koko yhteiskunnan t,oiminnalle,
vaan kehityste on ohjattava kulutuspuolta rajoittamalla.
Energiahuollon tehtiiv5nl on nimenomaan varmist,aa energian
saanti kull.oinkin esiintlru?iH kulutusta vaotaavaksi.
Maarrne tlim5nhetkinen ja ilrneisesti myds tulevakin kansantaloudellinen oulmamne on maksutaseen voirnakas alijE?lm?i.
Kasvava tuontienergian rn?iHrl ja sen voimakkaasti. noussut

hintataso ovat aiheuttaneet tilanteen kiirjistymisen. Siksi
nyt pyritlIn voimaperiiisesti viihent?im35n energian kulutusta.
Lienee my6s verraten yleistH k.dsitys, ette teollisuuden
rakennetta olisi ohjattava mahdollisirrnan vEih5n energiaa
keytteville aloi11e. On kuirenkin pidett5vl mietessli, errH
suurin osa energiavaltaisesta t,sollisuudesta lisBii moninkertaisesci vientituloja energian aiheuttamaan valuuttamenoon verrattuna. Jos energiaa on saatavissa, voidaan
maksutasetilannetta usein tehokkaasti parantaa myiis energiankaytt6,a ja siten energiantuontia lisiidmii115. Tarneettoman
energiantuhlauksen eliminointi ja korkealuokkaisten ratkaisujen k2iyttii tuotannossa ja kulutuksessa ovat asia erikseen
ja ne tHydentEver tuorantopoliittisia toimenpiteitil. Rajoittavina tekijiiina kansantaloudellisesti edullisten ratkaisujen
toteutukselle ovat yleensl liiketaloudellinen kannattevuus
ja vientimahdollisuudet sekl luonnollisesti raaka-ainevarat.

ten teo l 1 i suuden energ iahuol to vuo s ikyrnnenien t?tht?i.ykse1 L H
tulee kehittym5Hn, on suuressa m55rin tavoitteellinen kysymys.
On hyvin ep5varmaa liihteE teollisuuden nykyrakenteen pohjalEa

Mi

ennustanaan miten energiantarve pitkalle tehtayksell?i kasvaa.
tulee olemaan, mita energialla, erityisesti uusilla

M52iriiEvHnd

energialiihteillS ja niiden kEytttimenetelnill2i voidaan saada
aikaan ja missH mSlirin energialla on korvattava muita, nooearmnin
ehtyviS resursseja. Pitk6n t5ht?lyksen energianoliittinen suunnittelu teollisuudessa tulisi niiinollen yhdistHH muuhun uusien toimintalinjojen suunnitteluun ottamalla huomioon energian tuotantopuolella n2ik6piiriss?i olevat kehitysLinjat.
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KESKUSTELU

Bruno

0li

Btrs,

VTT, reaktorilaboratorio:

mielenkiintoista todeta alustajien pidlittyvii optimismi tule-

vaisuuteen ndhden. Ehka se on menneisyyteen katsoen perusteltua.
Kuitenkin on joitakin osoittimia, iotka antavat aihetta tietynlai'seen optimismiin. Viittaisin ttssii esimerkiksi MHD:n eli magneto-hyd-

iolla ilmeisesti

on saatavissa
liihes kaksinkertainen hydtysuhde aikaisempiin rnenetelmiin verrattuna.
Tdmd menetelmiihiin on ilmeisesti suurvalloissa tekemiissii liipimurtoansa.
Ainakin Neuvostoliitossa on ilmoitettu, ettd jo ensi vuosikyrmenellii
otetaan kiiyttiiiin tiiyden mittakaavan, ehkt tuhannen, parin tuhannen
megawatin laitoksia. Tiimiihiin on varsin mullistava muutos. Jos katsotaan mith' muutoksia iiskeiset hinnanmuutokset 6Ijyssii ja fossiilissa
polttoaineissa saivat aikaan, niin mitahdn tiirrndisen uuden teknologirodynaamisen

tekniikan ldpimurtoon,

an tulo sitten voisi saada aikaan.
Samoin fuusion suhteen on qy6s i'lmoitettu, ainakin Pravdassa
luki marraskuussa - luen mahdollisimman tarkkaan kiiiinnettynti - ettti
"Neuvostoliitossa voidaan 1980-luvun alkupuolella saada aikaan sellainen laite, mikd avaa t'ien siihkdenergian laajamittaiseen tuottamiseen
l iimp6ydi nreakti on hyvHksi kiiyt6n pohjal ta . "

J.K. Miettinen:
Tiissiihiin ol i ki n jymyuuti

nen I

Veikko Rauhala, VTT, PoItto- ja voiteluainelaboratorio:
En kiiytii tiitii puheenvuoroa sen takia, ettenkij tietiiisi, ettt
maakaasu palaa puhtaalla, kauniilla Iiekillii kattiloiden alla ia ettii
.l979
saakka. Suomalais-neuvostoliitse tayallaan on jo varattu vuoteen
tolainen sopimushan kiisittdd suurimmillaan tuonnin 1,4 miljardia kuutiometrid vuodessa. Kaasun kiiyttii kasvaa tilnd vuonna I miliardiin

kuutiometriin ja ensi vuonna I,l jne., kunnes vuonna 1979 saavutetaan
1,4 miljardia kuutiometrid vuodessa. Sain ajatuksen tiihiin puheenvuoroon jakeluun tulleesta Economic Commission for Europe'n kokousraportista, jossa kokouksessa ei liene ollut suomalaisia mukana. Ehke
erehdyn. Kokous oli Algeriassa viime kesh'nh' ia koski maakaasun nesteytystd, kuljetusta ja ekspansiota. Kun teollisuusneuvos Neuvo tiissii
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ja

laadullisen suunnittelun, niin tiimii raportti
toi mieleeni sen, ettd ruotsalaiset vastuunalaiset henki liit, liihinnii
maakaasun kiiyttiiiinoton suunnittelijat, ovat kdyneet useanman kerran
Algeriassa ia suunnittlleen nesteytetyn maakaasun kiiyttiitinottoa Ruotsissa ilman ettii mitiiiin siirtoputkistoa olisi olemassa. Siis niiinkin
rohkeasti ajatellaan.

mainitsi alueellisen

Nyt maaharrne on rakennettu maakaasuputkisto, jolla voidaan siirtiiti jopa 3 miljardia kuutiometriii vuodessa maakaasua. Mainitun kaasumtdrtn siirto on mahdollista ilman kompressoreita. Jos kompressoreita lisiitiiiin, voidaan siirtiiii viel?ikin enemmdn kaasua. Tiissii tilanteessa olisi nesteytetyn maakaasun kiiytiille tiettyjii perusteita. Asiaa ol i si ai naki n sel vi tettdvd. Ensi nmiii nen peruste on , ettd si I I ti
voitaisiin avata markkinat alueella, jossa ei ole putkistoa. Silloin
maakaasu tulisi prima-kiiyttiiiin, jota se ei nyt tiillii hetkellii ehkii
ole, vaikka Lappeenrannassa onkin toteutettu savukaasun tehostettu

kiiyttii jiitel iimpiikatti

I

oi ssa.

olisi tietysti se, ettd tiimiin kokousraportin muputkisiirrolla kuljetetun kaasun ja nesteytetyn kaasun

Toinen peruste

kaan hintaero
viilillii on pienenemdssd. Th'ssii on joitakin arvioita. Pyydiin anteeksi
niii tii piiyri styttiivi ii yksi kiii te , mutta mi nii I uen suoraan raporti sta.
Lasketaan' ettd putkisiirrolla kuljetettu maakaasu Amerikassa maksai-

per miljoona British thermal unitl) ju nesteytetyn
maakaasun hinnat olisivat esirBrkiksi Afrikasta Amerikkaan kuljetettuna 80-150 senttiii per miljoona British thermal unit, Japaniin 150,
Eurooppaan 75-100 ja niin edesptin. Siis jo yksinomaan siitil syystii,
ettd nesteytetyn maakaasun hintaero putkisiirrolla kuljetettuun kaasuun ndhden on pienenemdssd, olisi aiheellista selvitelle tete kysyqystii, jos ajatellaan kymmenen vuotta eteenp6in.

si n. 130 senttiii

l)vrrt British thermal unit =

0,252 kilokaloria, eli se liimpiimiiiirii
joka tarvi taan l iinmi ttiimiiiin yksi naula vettti yhden Fahrenheit-as-

teen ltmpiiiseksi.
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Ilppo Kangas, Ympilristiinsuojeluneuvosto:
Kaksi lyhyttii kysynystii, ensinnd Jauholle: Tiissii monisteessa

on

energiatutkimukseen liittyvii rahoitusvolyymi l8 milj. markkaa. voiko
tiimiin jakautumisesta antaa joitakin tietoja?
Toinen kysyqys Neuvolle: Tiissii lyhennelmiissii sivulla kaksi, aivan
yliilaidassa, sanotaan, ettd "vuotuiset rahoitustarpeet koko energiahuoltoa varten vastaisuudessa ovat noin30 miljardin markan suuruusluokkaa.
0nko tdssii painovirhe tai kirjoitusvirhe? Ei suinkaan vuodessa 30 mil-

jardiaz

x)

Antero Jahkola, Teknillinen korkeakoulu:
Niiissii alustuksissa ia puheenvuoroissakin on tuotu esiin globaalisesti se mitli kaikkea energiatuotannon alalla pitiiisi ja voitaisiin

tutkia

vuoteen 2000 mennessH. Minun mielestilni Suomen kaltaisen pienen
maan pitiiisi viiltttimiittii pyrki6 noudattamaan tiettyii energiantutkimuspol i ti i kkaa si i nii suhteessa, ettd viihiii si t varoja ja tutkimusresurs-

seia

ei sidottaisi

kaiken sen seuraamiseen,

mitt suurermissa

maissa

tehdliiin.

ettii meilld Suorressa energian tuotanto tiiytyy perustaa
suuriin, merkittiiviin tuotantomuotoihin. Ehkd pitktil ld tulevaisuudessa
fuusioon tai sitd ennen MHD:hen ja liihivuosina termisen fission tuottamaan ydinenergiaan, mutta tutkimustoiminta i'lmeisestikin pitiiisi
kohdistaa rBitii liihempiinli oleviin energiamuotoihin. Niiistd turve
kotimaisena tarjoaa hyvin paljon vielii tutkimattomia mahdollisuuksia.
0n selvHd,

Mydskin turpeen polton hy6tysuhteen kehittdmisessd voidaan uudella
teknologialla piiiistii samoihin lukuihin kuin suuressa mittakaavassa
MHD: l'lt. Myiis muita meitii sekii ajallisesti ettii paikal lisesti liihempii-

nii olevia tutkimuskohteita on lUydettiivissd. Meidlin noudattamarme
energi antutkimuspol i ti i kan pi tiii si ai ka jyrkiisti pyrki ii kohdi stamaan
piiiipaino tiil laisiin mddrdttyihin painopistesuunti in.

x) tulee olla: 3 miljardia (vrt. s.
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Erkki Laurila, VTT:
Ensiksi tohtori Biirsin huomautuksiin. Mitii

MHD:een

tulee, niin

erts energian konversiokeino. Se sopii, kun primiiiiriliihteenii
on fossiilinen polttoaine. Periaatteessa se nyiis tietysti sopii korkealiimpiitilareaktoreiden kanssa, sitten kun ne aikanaan ovat siind
sehdn on

kunnossa.

Voi ol la ettii ensi mmili set tekni I I i s-kaupal I i seen kiiytt6iin tulevat MHD:t saattavat astua markkinoille 80-luvun alkuvaiheessa, mutta
en minil usko, ettti se mitdHn varsinaista mullistusta merkitsee. Sehiin
vain nostaa jonkin verran tiitii hydtysuhdetta. Teoriassa paljonkin.
Kiiytiinntisst se tulee olemaan erds energiantuottomuoto, jonka hyiitysuhde on viihiin parempi kuin toisen, mutta kukaan ei Hlle hetkellii tiedd, mikd on sen kustannus, joten mitiiiin mullistusta ei MHD merkitse.
Se merkitsee vain erdstd tervetullutta askelta eteenpiiin ja entisten
resurssien parempaa kiiyttiimistii.
Sitten professori Jahkolan huomautus. 0n primiiiirisesti aivan
oikein huomauttaa siitii, ettd pienessii maassa pitiiisi keskittiiii voimat juuri sellaisten probleemoiden tutkimiseen, joiden tutkimustuloksi sta todenndkiii sesti on mei 1 le i tsel'lemme i I oa. Mi nd rohkeni si n epiii I Id, ettd suurinta osaa niitii tutkimusvaroja, mitd meillii tekniikan
nimissii on kdytetty, tuskin voidaan syyttiiii ohjatuksi liian paljon
viiiiriin suuntiin.
Jos joku sen sijaan luulee, ettd niin sanotulla suurenergiafysiikalla on jotain tekemistd energiaprobleemoiden kanssa, niin tdssd on
ehkti syyth' huomauttaa, ettd sillii seikalla ei ole mitdtin tekemistH
energiatalouden kanssa. Ja jos joku luu'lee, ettd ne rahat on ohjattu
si nne si i nli mi el essd, ettd mei diin energi atal outemme sel viytyi si , ni i n
tdmd vtdri nkiisi tys poi stettakoon nopeasti . Suurenergi afysi i ka'l 'la e'i
ole siis mitiiiin viilitiintii tekemistd energiatutkimuksen kanssa, mutta
kielttimiittii tiimii on juuri se kenttd, missd varmasti on legio ideoita
odottamassa vain esittiijiitinsii ja tutkijoitansa, ja minil esimerkiksi
kuvittelen juuri, etta tuo turvekysynys on ja tulee pysymdiin pienend
kysynyksenH,

niin

kauan kun me kiiytiimme

turvetta samalla tekniikalla

kuin Neuvostoliitossa ja Irlannissa. Meidiln olosuhteemme vaativat
varmasti jotakin aivan radikaalisti toista tekniikkaa. Kiisittiiiikseni
olemme tulossa siihen, ettii meillii asteittain aletaan hieman pohtia
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turvekysyryksiA teltiikin kannalta; mitti niil le meidifn olosuhteissa oikein pitiiisi tehdii. Piiiijohtaja Jauhon pyynniistii esitiin tiimiin. Luulisin nimittiiin, ettd juuri tiimii linja josta professori Jahkola huomautti, lienee tavoitteena. 0n sitten toinen asia kuinka helposti sataprosenttiseen tavoitteen toteuttamiseen pddstildn.
Matts Roos, Helsingin yliopiston ydinfysiikan laitos:
Haluan kysyli Leo Neuvolta,
onko Kauppa- ja teollisuusmi ni steri iissii mi tiiiin tarkoi tusta kehi ttiiii tai tutki a matal aenergi amalleja. Toistaiseksi olen saanut
kiis i tyksen , ettd suunni ttelu on ollut hyvin paljon jatkoa historialliseen kasvuun ja tarpeet
eteenpdin on mddritelty liihinnii sillii tavalla, ettd on jatkettu kiiyriiii; siis kasvuprosentti on aika liihelld samaa kuin aiemminkin. Nyt
vi inre ai koina olemme kai kki ndhneet lehdistii ettii muissa maissa si i rrytiitin aika paljon tutkimaan ja vakavasti suunnittelemaan, jollei nollakasvua, niin ainakin sellaisia malleja, missd kasvuprosentti on
huomattavasti varhempaa pienempi.
Teal la miiiiriteltiin energiasuunnittelun perusteina rm., ettd
energiatarpeen miiiirittely on tehtdvii yhteistytissii tiirkeimpien kuluttajaintressiryhmien kanssa. Kuluttajaintresseissiihdn on saada energia
niin halvalla kuin mahdollista. Kuinka voidaan tiillii tavalla
piiiistii automaatti sesti si i hen , ettd kiiytetttii si i n viihemmdn energi aaf
Tapahtuihan viime vuonna myiis,
ettii kun HeI-

singin siihkijlaitos totesi, ettt helsinkiliiiset kiiyttivtt viihemmdn
sdhktiii kuin oli suunniteltu, niin haluttiin heti korottaa siihkijn
hi ntaa. Sehiin on nyiiski n tiitii siiiisttipol i ti i kkaa vastaan.
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Ireo lleuvo,

f,['f:

X6sltys, Jon*a kysyJii esltti energlansuunnlttelusta o11 vtihdn vanhentunut. Slt6 ei end6 soveLleta. Energlasuururittelu el ole sunmeeraamista siitE nitii ert energlan tuottaJat ajattelenat ja kdsittdvdt omalta
osaltaan, vaan se lEhtee energtan tarpeesta.

Miksl n6in ? Iodettakoon esimerklksl s6hk6n osalta: ei ole mahdollista,
ett6 tuotanto ja tarve elvdt ollsi synkronlsmissa kesken66n, koska
jokalsella on nahdoLlisuus ottaa verkosta se niiErd sdhk0ii, jonka htin
tarvltsee. Otto-otkeutta ei volda muuttaa toleeksi kuln sddnnijstelylld
Ja silhenhiin tiill&i hetkel}d el ole ultiiiin tarvetta eik6 se nyiisk66n
ole tarkoltuksennukalsta. N61n olfen eslnerklksl sdhkiin osalta n6nd
kaksl tek1j66 on saatettava tasapalnoon, ja nlmenomaan siten, ettii tuotanto vastaa tarvetta. Eri asia on sltten, nlk6 on tarve. Se on kuluttajarytulen itsens6 harklttava. KuluttaJaryhmien tolnlntaa on s66nneLtdvd jos halutaan valkuttaa eaerglan tarpeeseen.
larkasteltalroon eslnerktksl lasiteollisuutta. Jos halutaan eupistaa
lastteolllsuuden energian tarvetta, on siind kaksi tietd. Toinen on
s€r ettE laelteollieuLs nuuttaa tuotantoprosessiaan niln, ett6 he saavat sanan tuloksen vdhernn&il16 energlalla. Iolnen on se, ett6 suplstetaan laslteolllsuuden kapasiteettia. Mind epdilen, ettti t6m6 vilneksl
nai.nlttu on epdreaalinen ja ep6tarkoltuksenmukainen. Sit'e vastoln edelllseen ell prosessin muutokseen on ryhdytty jo, ei yksist6dn nlnisteriijn
tekemlen ehdotusten perusteella vaan ntnenomaan teollisuus on vapaaehtolsesti ryhtynyt suunnittelemaan energiankiiyttiiiian tarkemmin.
Valkeanpaa on yksitylsen kuluttajan suunnltella energian kohtuulllsta
tarvettaJtoska h6ne116 ei ole eellalsta tletoutta kuin teolllsuudella
kustannueten supistamisnahdolllEutrkslsta. Saada yksitylsen ihnlsen kulu-

tus tarkoituksenmukaieeksl on nahdolllsta alnoastaan valistuksen kautta.

Toi.nen kulutusvaltetukEen kohderyhnii ou

huonel{--ltyksest6 vaetaavat.
Huoneldnoltykeesstih6n on saavutettavlssa huonattavlakta s6dst6J6 sen
Iis&iksi nltd vtlme talvena jo saavutettlln. I6hiin 111ttyv3t tutklnuetyii
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on Benossa SIIRAn tolmesta. Yelteoean aen tutklnustolnlsta rabolttaa
kauppa- ja teolllsuusmlnlsterld. l[611e tutklnukaella on terkoltue uuuttaa ueldtin huonerakennugtolmlntaan'ne JF .slla6 olevla rakentelta nl1n
ett6 tarnltaaa saman, nola 2O asteenr,huoneen 16npiit1lan eiitlytt6nlseksl
v6henn6n energlaa. T6ten voldaau supistaa kulutusta. Et kat kyeyJ6ktiiia
tarkoita; ett6 buoneen liinpdtaeo pudotettatslln Johonkla 15 asteeseen
ja sanottalsltn, ett6 voltte kiiytt66 energtaa vatn tiintin edellyttiiniin
niiiirdn ja s1116 se1v6. KysyJEn tarkoltue kal o11, ett6 tarpeeeta I6hdetEtin liikkeelLe Ja eaergla eovelletaan ttim&in mukalseksl.

hetkellii suunnittelun perusteena kiiytetttslsiin jotaln varhoja trendilukujar el pidii palkkaansa. Energlapolltiikan neuvottelukunta ldhtee nlmenonaan eri sektoreldeu todeLLisesta tuotaatovolyynlsta,
on kye;mye stttea eri teolllsuudenhaaroJen, ltlkenteea tai huouel6nnltykeen tarvltsenasta energlasta. S1ltti tbhdeiin trilLe hetkellii hyvln perusteellisla selvityksl&i ja ttintin avulla saadaan toderurEik6lnen tarrre.
Sen Jdlkeen eaergiahuollon on eltten holdettava sltE vastaeva energta.
[e:na on t&illd hetkel].6 votmassa oLeva J6rJestelm6, Jota on tarkoltus
kehlttiiii.
Se ett&i te116

Valkeutena t6ssti oD, Be, ettd ne enme tled6 t6116 hetke116, ninkalalset
taloudelliset resurssj-t ne1116 on k6ytett6vlsed vltden tal kynnenen
vuodea piiiietE. Jos Johr sen osaa llmolttaa tellii hetkellii Joltlaellakln
varmuudella, olisi ei ykeletdiin kauppa- ja teolllsuusulnlsterl6 vaaa
monl muu klltolltnea e1tt5,. 011s1 hyv6, Jos €s18. teLle betkell6 t1edettdlslin varnuutlella kulnka palJon ne1l16 on p66onaa k6ytettavlss6
ktrrmmenen vuoden alkana erllalslln tuotantolnvastolntelhla Ja s1t6
kautta n1k6 on todenniikdlnen tuotgntovolyynt. ftit6trtsa el vo1 lnrkaan
te116 hetkell&i tarkkasn t1etii6. l{61n olLen retilitri on I&ihdetttiv&i niiiir6tyistd perusoletta^mukslstar Jotka votvat muuttus. !6m6n tekla energtasuunnlternat ja uil<len pohjalta tehdyt B65t6keet etvlt vol olIa kynBenen vuoden t6ht6lnel16 nltii5a ehdottomqn varnaa nltn kuln edellytc.tttst.
slln sillolnr kun tehd66n ptidtiie ydlnvolnalattoksen ratentrrnlgesta.
[Anen takla neldtsa oa pyrltt6va ptt6nEiia Jatkuvastt yllts encrglasugnalttelua Ja otettava huonlooa nahdollt,seetl nAlsa6 pcnratelgsa e811ntyvdt uuutokget.
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V.0. Ahonen, Neste 0y:
Tohtori Hultinin esityksestii kiivi varsin selviisti i lmi ' ettd
teollisuus kiiyttiiii energiastarme hyvin huomattavan osan sekii liirmiin
ettti siihk6n muodossa. Kun nyt kuitenkin on hyvin suuressa miiiirin ilmeistd, ettd Suomessa joudutaan energiaa kehittiimtiiin myiis suurissa
yksikiiissd, niin olenne tiissii todellakin vaikean tehtiiviin edessd'
niin kuin teollisuusneuvos Neuvo sanoi. Tuskin mikiiiin teollisuuden ala,
puhumattakaan yksityisestd teollisuuslaitoksesta, voi telle hetkel lii
sanoa, mikd on sen energian tarve kltmmenen vuoden kuluttua. Kuitenkin
ndmti suuret tuotantoyksikdt vaativat mainitun aian, ettt ne saadaan
rakennetuiksi. Niiin ollen en voi yhtyii prof. Jahkolan esitttmiiiin kiisitykseen, ettii energiaa, nimenomaan siihk6ti, tuotetaan vain suurissa
yksiktiissii. Niiin mind yrmdrsin htnen dsken maininneen. Minusta Suomessa
voidaan ja tulee siihkijli tuottaa vielii eteenkinptiin teollisuuden tarpeisi in verrattain pienissii yksikiiissii, iotka kiiyttiiviit fossi i I isia
polttoaineita, joita taas on riittliviisti saatavissa, kuten kaupallinen
neuvos Kunnaala kertoi meille. Sitii paitsi, ios fossiilisia polttoaineita kiiytetiiiin teollisuuteen, ndmd arvokkaat polttoaineet tulevat
siellti tehokkaasti hyviiksikiiytetyksi, koska teollisuus, kuten tunnettua,
kehi ttiiii energi ansa vastapai neperi aatteel I a , iossa siihktin ia I iimniin
yhteistuotanto on tehokasta.
Antero Jahkola, TKK:
Jos sallitaan aivan lyhyesti korjata tiimii lisensiaatti Ahosen
viiiirinkiisitys. En tarkoittanut, ettt energia pitiiii pyrkit tuottamaan
pelkiistiiiin suurissa yksikdissii, vaan ettd energiasta joka tapauksessa
suuri osa tullaan tuottamaan suurissa yksikdissii. Tiisii huolimatta
tukimuksen painopistettii ei pidii tiimiin mukaan suunnata. Tutkimuksen
painopiste energiatutkimuksen alalla tulee suunnata niille alueille'
&tsa meiddn kansalliset varamrc ja tutkimusmahdollisuuterune ovat parernnat. Esirerkkinii olkoon turve. Silloin jos sitii kiiytetiih'n' joudutaan hyvinkin pieniin tuotantoyksikirihin, iopa pienempiin kuin mitii
teol I isuus

nyt kfiyttiiti.
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Jouko Vei vo:

Professori Jauho mainitsi puheessaan, etta sotilaallinen tutkimus
vaikuttaa hyvinkin ratkaisevasti monesti nytis siviilitutkimukseen ja
ettii siel ld on varoja kiiytettiivissii hyvinkin runsaasti tutkimustehtiivi in. Tiimii tietysti johtuu siitii, ettd tal lekin alal la on kova ki lpai lu.
Tulee mieleen ajatus, onko siviilitutkimus ja kehittiimisty6 optimoitu niin, ettd sillii saavutettaisiin mahdollisimman hyvii tulos, mikii taasen veisi teknistii kehitystii eteenptin mahdollisimman nopeasti. 0nko
itse tdssii kehittiimistytissii jonkunlaista koordinoimi:;- ja kehittiimistarvetta, ja kuinka suuri osa kansantulosta pitiiisi sijoittaa tutkimus- ja kehittiimistydhtin, jotta siitii olisi kansantaloudel lisesti ajatellen mahdollisimman suuri byiity.

Erkki Laurila, VTT:
Vastaan tiihiin. En usko ettii tiiniion sama vastaus, ionka Jauho
antaisi. Minii nimittiiin olen sen verran jo syrjiissii, ettii katson oikeudekseni olla hieman sitii mielta, ettii ei Isd Jumalakaan, jos hdn

kiinnostuisi suomalaisesta tutkimuksesta, pystyisi optimoimaan meitii
niin ettii kaikki virheet eliminoituisivat. Kyllii mind luulen ettii
tiillainen ideaalinen optimointi on tavoittamaton tavoite, mutta uskon
ettii iokainen jiirkevd ihminen tietysti pyrkii siihen. Liihinniihh'n on
kysyrqys henki si stii resurssei sta, ja si i tii , kui nka ntii til resursseja kiiytetiidn ia missii hengessd. Halutaanko niitii kiiyttiiii tlimiin yhteiskunnan
hyviiksi vai mahdol I'i sesti johonki n toi seen tarkoi tukseen .
TAlla probleemalla - sotilaallinen tutkimus kontra siviilitutkimus - ei Suomen oloissa ole kiisittiiiikseni sanottavaa rnerkitystii koska
meilld sotilaallinen tutkimus, sikiili kun sitd on, on aikalailla suppeata ja luonteeltaan sellaista, ettd siitii on aika viihdn siltoja sivi i 1i tutk'imukseen.
Sen si jaan on

kieltiimiittli nydnnettiivii ihmiskuntaa kokonaisuutena
ajatellen se seikka, ettd suurvallat katsovat aiheelliseksi pitiiii
puolustusvoimia niin korkeassa arvossa. Siite on tietysti seurauksena,
ettd si 1lii puolel la rqytis pal jon tutkitaan, ja kai sieltii on joitakin

tuloksia tippunut sivi'i1ipuo1e'llekin. Mutta kiisittiiiikseni se probleema
ei ole mei diin probleemamne, si'llli Suomessa ovat kiiytiinniil lisesti katsoen
tutki jaresurssi

t

piiiiasi assa si vi i I i tutkimuksessa.
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Kuusinen:

otettavia mahtavat olla tuollaiset uudet,
nm. met5tmiesten esittemet ajatukset, ettd vanhaa fossii'lista polttoainetta - oli se sitten tiljyii tai kivihiilta - ei jatkossa kannattaisi
ehkii kovin paljon kiiyttiiii, vaan sitii mitii tiimii ysttiviimme, joka nytkin
paistaa, tuottaa. Suomessa varsinkin on metsdn avulla mahdollisuus
saada iatkuvasti aurinkoenergiaa talteeni valoisat kesiiydmme ovat tiissii
etuna. 01en ntihnyt muistaakseni jonkin esitteenkin kertovan siitii,
kuinka viihiin energia-aineksia - teollisuusbensiiniii tai vastaavia tarvitaan lannoitteiden valmistamiseen. ltn. lannoitteilla saadaan metsti kasvamaan, ja ntin saatu tuotos hyiidyksi varsin suuressa mitassa
sekd raaka-aineena ettd uutena energiana. 0lisikohan ttssii pitkiin tiihtiiyksen aihetta korkeakoulun edustajan mainitsemaan tapaan kotimaiselle
Kuinkahan vakavasti

tutkimuksel le?
Samalla esitiin lisiikysynyksen. Kun nyt jiirjestiijilnh' on nimenomaan
tiedeseura ja istunrne tieteel'listen seurojen talossa niin fyysikoitahan ttiiillii on varmaan useitakin. Muistan kouluajaltani nimityksen limp6pari. 0lisiko tiistd pienen llimpiitilan suoraan siihkijksi muuttamisesta mihinkiiiin - sen si jaan ettd renemrne tuohon korkeaan liimp6tilaan, magnetohydrodynaamiseen systeemiin. Liimpdparin hy6tysuhde tiettiiviisti on iidrimmiiisen pieni, mutta ehkiipii sitii kansainviilisin yhteistoimin voisi parantaa. Nykyisten siihkiin rqyyjien harmiksi voitaisiin
esittiiii ajatusleikki: kun jo poltto6ljyii, hiilta, puuta ja turvetta
toimitetaan varsin moneen sataantuhanteen pisteeseen ympiiri maata,
miksei saman kuljetuksen pddssd, jossa energia jo tuottaa Iilmpiit,

voitaisi synnytttti siihkdii pienelld ternpelementtijiirjestelmlillii tai
vastaavalla? Siis joka taloon oma siihkiintuotantolaitos.

myiis

Erkki Laurila,

VTT:

pitiiisin kiinni tuosta kysynyksen ensimmiiisestli puoliskosta.
Minii luulin ettd Suomessa olisi io vallinnut tdmii kansantalousprofessori
Minii

,

etth' Suoressa pel toi hi n kiiytetdh'n enemmdn energi aa
kuin mitii sieltd saadaan ulos. Mind en ole maatalouden puoltaja,
mutta kun nyt sattumalta minut televisioon haastettiin, niin tiimdn
takia minii sinne menin ja totesin vain, ettd tilastollisesta vuosikiriastakin voi jo niihdii kuinka paljon kalorioita Suomen maatalous tuottaa, ja kuinka paljon sinne kalorioita viedddn,niiitii vanhoja yksikiiitil, mutta kai se bi Ianssi SI-yksikijissti olisi sama.
Pu1 I

i ai sen kiisi tys
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Mitd netsddn tulee, niin muistahdmdrdsti, ettH kasvinviljelys
tuottaa jonkinniiktjistt sidottua kemial lista energiaa nopeamnin ia
enenmdn kuin normaali suomalainen metsd, mutta metsdpti kasvaa hieman
vaatimattomammalla alustalla kuin pelto. Kylle minulle on iiilinyt se

kiisitys

ettt

Suomen

oloissa, niin

kauan kun ndmd energiaraaka-aine-

nyt esi merki ksi tuol I a tasol I a kui n tjliykri i si n
huippuaikana, taitaa olla niin, ettH puhtaana kaloriatuottona suomalainen maaperd ei tuottaisi niin paljon ettil se ilahduttaisi tyiintehi nnat pysyviit

ki j iiiinsti

.

Mita tehen liimpiipariin tulee, niin kylliihiin se on mie:lenkiintoinen asia. Tiettiiviisti sitf on jo kauan sitten kiiytetty ainakin kuriositeettina. Moskovassa tai Leningradissa vaikutti ikivanha professori
Joffe joka oli edel liikiivi jii Peltier-efektin kiiyttiimisen suhteen ia
kaukaisi I la Siperian pai kkakunni I la tiettiiviisti kiiytetti in iiliylamppuja joiden savukanaalin kylkeen oli pantu termoparistoia niin palion,
etti niistd saatiin voimanldhde radiota varten. Ei tarvinnut paristoja
liihteii ostamaan kylmiissii tal vi pakkasessa.
Vaikuttaa kuitenkin siltil, ettd toistaiseksi vielii tuol'la alueella joudutaan odottamaan viisasten kiveii. Rahaa on kiiytetty hirvedsti
nimenomaan satellitteia ja aurinkoparistoja aiatellen ia aluetta on
kehitetty, mutta kyllii hydtysuhde edelleenkin on vain n. 10-12 prosentin luokkaa. Jos lasketaan pddomakustannukset, jotka jouduttaisiin
uhraamaan voimalaitokseen joka toimisi esimerkiksi 10 tai 20 asteen
liimpiitilaerolla, niin luulen ettd nuo vanhanaikaisemrnat konstit tai-

tavat olla vield huomattavasti edullisempia.
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Leo Neuvo,

KTM:

Ttihiin rBtsiiiin on ehkii vielii syytii palata, koska se merkitsee niin
paljon suomalaisessa yhteiskunnassa ja teollisuudessa. Vaikka metsii
tuottaakin energiaa aika hyvin tuottamalla puuta niin sitii ei kuitenkaan kannata polttaa, mikiili siitil saadaan vientitavaraa. Siitii saadaan suurempi hyiity sitii kautta kuin telte kysyjiin mainitsemalla taval la, joten minusta on edel leenkin liihdettiivii si itii, ettd pol ttopuu-

ta ja yleensd netsiituotteissa olevia raaka-aineita ei tulisi polttaa
kuin niiltii osin mikii jiiii jiitteeksi muusta tuotannosta.
Samalla korjaan monisteeni sivulla kaksi olevan virheen. Siellti
mainitaan vuosittaiseksi investointitarpeeksi noin 30 miljardia markkaa. Sen tulisi olla noin kolme miljardia markkaa.

J.K. Miettinen:
Jos tilssii olisi sallittu pieni filosofinen puheenvuoro pyytiiisin
saada pitiiii sellaisen. Minil tiiysin yhdyn akateemikko Laurilaan siind,
ettii korkeaenergiafysiikasta erure nyt varmasti saa ratkaisua tiimiin piii-

lailla tunnen kuitenkin halua puolustaa
tiitii alaa yleensd. Kun Einstein esitti energia-massakaavansa, se taisi
olla 1905, niin ei arvattu silloin, ettd se voisi tuoda energiaa verkvdn energiaongelmaan. Jol'lakin

koon, mutta 30 vuotta ryiihermin se osoittautui perustavan laatuiseksi.
Ehkiipii korkeaenergiafysiikkakin voi joskus tulevaisuudessa, vdhdn pidemmiillii tiihtiiimellH, tuoda jotain uutta ratkaisua. Kun protonia ja antiprotonia toisiaan vastakkain ampumalla saadaan mielenkiintoisia energiahyytel6kimppuja, joiden massa on usean massayksikdn arvoinen, niin siint on paljon energiaa yhdessii kasassa. Se on juuri se alue, joka kaikkein voimakkairrnin vie eteenpiiin rnidiin tietoarrne materiasta, ja sellaisenaan niikisin sen priorisoitavaksi ykkiisend perustutkimusalueista. Se ei
ratkaise kiiytiinniin ongelmia ttnli piiiviinii, mutta ratkaissee niitii ehkii
joskus tulevai suudessa.
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Matts

Roos:

En nyt halua sanoa suurenergiafysiikasta

muuta kuin

ettii

mitii professori Miettinen juuri sanoi. Haluaisin
kohdistaa huomion siihen, ettii piitiomat joita tarvitaan suuria voimalaitoksia - varsinkin ydinvoimalfoita - varten ovat mielestdni
hyvin paljon suurempia kuin ne varat mitii uhrataan energiatutkimukseen. se mitii piiiijohtaja Jauho selitti suomessa tehtdviin, oli
kaikenlaista pientii, mutta ei se ole mitenkddn mittakaavassa niihin
miljardeihin mitd tarvitaan ydinvoimaloihin. Vaikka nyt ei voidakaan
odottaa uusia energiamuotoja l6ydettiiviin Iiihiaikana, niin tiimii tutmus on kuitenkin kiiynnistettiivii joskus. Mind en ymmdrrii miksi tete
itsestddn selviiii asiaa ei yrrndrrett.
yhdyn siihen

Erkki Laurila,

VTT:

En minii suurenergiafysiikkaa

vastustal Minii vain Jahkolan puheenvuoroon huomautin, etth' jos katsotaan mitii tekniikan nim.issd rahoitetaan, niin se todellakin on aika suoraviivaista. Mitd tulee professori
Roosin huomautukseen, niin tuo on mielenkiintoinen kysynys, kuinka
paljon rahaa nyt sitten pitiiisi panna johonkin, jota jossain mittakaavassa toteutetaan. Siind kuvastuu aika suuri usko rahaan. Mind
en usko rahaan ollenkaan. Minusta rahattoman miehen aivot saattavat
ioskus olla paremmatkin kuin rahakkaan. Parerminkin minh' olen huomaavinani joskus, etth'sellaiset laitokset, jotka kylpeviit rahassa, niin
niissd tahtoo ideo'itten kiertokulku olla huomattavasti heikompaa kuin
pienemmissii ja vaatimattomammissa puitteissa. En minii usko ettii
Suomen energiaongelmat si llii ratkeavat, ettd piiiitettliisiin yhtiikkiii
kiiyttiiii voimalaitoksen hinta energiatutkimukseen. Mei Itli ei yksinkertaisesti ldytyisi niin montaa muodollisesti ptitevtiii tutkijaa, jotka
pystyisiviit kuluttamaan sen, vaikka heille maksettaisiin valtion korkeinman palkkaluokan mukainen palkka, ja sen suurempaa palkkaa ei kai
Suorressa

tutkijal le

maksetakaan.
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Mite sitten tulee siihen, ettt onko Suomessa kiiytetty rahaa
tarpeeksi tai liian viihiin, niin kyllii minii omasta puolestani olen viihiin
sitii mieltt, ettd niukkuuden budjettia se on koko aian hieman ollut,
mutta en mind usko ettii nreillii voidaan osoittaa mitiiiin sellaista todella hyvtiii ideaa, jonka tutkiminen olisi iohtanut iohonkin positiiviseen tulokseen ja jota ei rytis olisi voitu rahoittaa. lgllii minii
itse olen tapellut sen puolesta, ettii rahaa olisi pitiinyt saada
enemmiin, mutta sittenkin objektiivisuuteen pyrkiessii tiiytynee qyiintdd,
ettei meillii rahan puutteen takia ole suuret tulokset jiiiineet saavuttamatta. lglle se paremminkin johtuu siitii, ettt niiin pienestt kansasta
ei i lmeisesti ti lastotieteen mukaan tule niin monia kyvykkiiitii ai voja,
kuin mitii suurista maista tulee. Mutta ainahan rahaa voitaisiin vdhiin
lisiiiikin kayttee. Kyllii minii luulen, ettt kaikesta huolimatta

joillakin muilla aloilla saatetaan rahaa kiiyttiiii tyhmemmin'
kuin mitii sitii kiiytettiiisiin, jos suurennettaisiin viel6 huomattavas-

Suornssa

kaadereita, jotka saavat palkkansa sen tittelin mukaan ettd
ovat tutkijoita. Toivottavasti heissii l4yiis on kyllin monta sellaista,
jotka joka aamu esitttiviit omalletunnollensa kysynyksen: olenko mind
piitevii tutkija.

ti niitii
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3. Iltaptiivdn

l.

ohje'lma: yhteiskunnalliset nii(ymiit

Jdn-llagnus Jansson: Energiatuotannon

poliittiset ja yhteiskunnalliset

aspektit

Energlatuotantocn lllttyvlE pollltt1sla ja yhtelskunnalllsla
ongelmia esilntyy sekti kansalnvtsllsellH ettE kansalllsella tasolla.
Kansatn"rtillset ongelmat kytkeytyvEt enslslJaisestl Joskaan etv5t ykslnomaan 6ljyn halLitsevaail asemaan energlatuotannossa. Vasta vllme vuosina on teysln olvallettu ettEi 6ljyongelma ennen kaikkea on luonteeltaan valtapolLlttlnen. AlJ'.alsernmln kansalnviillsten suuryhtl6lden hallltseva asema 6J.Jymarkklnollla osittaLn ketkl t6mEn toslastan. 1970luvun Oljykrltsln pys1rulE tul.oksla on suurten 61jy-yht161den aseman
suplsturnlnen. Nilden ttlaIle ovat yhd selvenrmLn astunassa vaLtlot ja
valtJ.oryhmittlzmet, Jotka kllpailevat ja neuvottelevat keskenE8n.
Tlihlin vLLttaa mm. Tukholman kansainvEllsen rautratutkfumrelnstltuutln (SIPRIn) Ssken Ju1kalsema klrja "O11 and Securlty' lausuessaan

: "Alkalsemmat laskelmat

6J.Jyn saannista ovat perustuneet optL-

mlsttseen nlikemykseen maallman edelleen huomattavlsta dlJyvarolsta
lLman selkeEtE kuvaa v1e15 t6rke6rnrn6stEi kysymyksest8, ketkE omlstavat
Ja hallltsevat rls.tr Temg v6llnpltdrn5tt6myys johtuu llmeleestl slltE,

ett6 Oljyntuottajamaat aina OPECIn perustamLseen v. 1960 Ja vtelt
t6miin jtilkeenkln eiv5t pystyneet valkuttamaan voimakkaana tekljtsnts
maallmanpolltllkassa. Senjtlkeen kun OPEC ja arablvaltlolden erltylsJtsrJest6 OAPEC energiakrilslss5 osolttautulvat tErkelksl volmateklJiksl Ja nllden vastapalnoksl syntyl liintisten 6lJynkuluttaJanalden
6ljyklubl on kentt5 vEhltellen "jiirjest6ytynyt" . N6lden volmatekfj[lden kesken puuttuvat kultenkln vLeLH siiEnnOllinen vuorovaLkutus Ja
neuvotteluvalmlus. NeltE etsltiiEn Juurl nykyvalheessa, setkka Josta
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ergs eslmerkkl on lEntleten kuluttaJarnalden ehdotus 6ljyn ralnlmlhlntaJErJestelmf,stE.

Va1tatalstelu dIJystE tuo

rlskltekljet. Yksl nalsta
on mahdolllsuusr ett& Johtavat kuluttaJamaat sotllaalllsilIa tal taloude111s111a sanktlollla pyrktvtst suoJelemaan etuJaan tuottaJamalssa.
mukanaan my6s

Alkalsemmln tHmE tapahtul ennen kalkkea UlJytuotannon kansalllstamlsen
yhteydessE. Teme vathe on kultenkln jo slvuutettu. Sit5vaEtoln nun.

ulkomlnlsterl Klsslnger on parlin otteeseen vlltannut mahdolllsuuteen,
ettE lHnsivalLat volslvat suorLttaa interventlon 6ljyn saannln takaamlseksl. f5llalnen kehltys on kuitenktn varsLn epiitodenn5kdlnen valheessa,
jossa se alheuttalsi erltt5ln vakavaa kansalnv&llstE jtsnnttystts ja jolloln OljtznarkklnatkLn ovat tyyntymessS. SltHvastotn on selkkauksen vaara
edelleen aJankohtalnen jos jossakln tErke5ssE tuottaJamaassa tapahtulsl
sls8lnen vallansllrto tal Jos kansainvElLnen tllanne huononlsl esim.
GenEven konferenssln ep6onnJ,stuttua.

TeoLllstuneet dljynkulutta jamaat pyrklv{t helpottamaan tllannetta
erl kelnoLn. NElhln kuuluvat nun. a) energlakulutuksen suplstamlnen,
b) saatavlssa olevan energian tehokkaampi k5ytt6 Ja c) 61jyn korvaaml-

uusllla energta1EhtelllE. EnerglakysymykselLi on mlt5 laajln kantavuus my6s slsiipoltittlsestl. On selv5li, ett5 energlatuotanto on luonnen

teeltaan palveleva: se m6Hrliytyy kokonaan nilden tavolttelden mukalsestl,

jotka asetetaan yhteS-skunnan erl tolmlnnollle, kuten asumlsel!.e, Illkenteelle ja tuotantoeltsmHlle. Suomessa on ltshdetty sllte, ettE energlan
tarrre kasvaa rlnnakkaln kansantuotteen kasvun kanssa, kultenkln jonkln
verran nopearunln. Sldonnalsuus taloudelllseen kasvuun, jota tosln voldaan Llevent56 mlk511 teknlsln keinol.n alkaansaadaan energlan sI5st65,
tekee nopeat perusratkaLsut taloudellisesta kasvuvauhdlsta vllttHmett6nlksl. TenE vuorostaan valkuttaa rml. tapaan, jolla voldaan llsdt5 sostaallsla ja slvlstykselllslH palveluja.
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Valhtoehtoja etslttEess5 6J.jyn kiiyt61le el tel,le hetke1l6 oLe
paljon ltikkumavaraa. Kun veel- ja turvevarat elv5t eslm. Suomessa vol'
neytella ratkalsevaa osaa Ja maakdasunkin saantL on rajoltettua, on
vlraLllsissa aslaklrJolssa ptsSdytty tosln suhteellLsen llevtiEn ydlnvolman 11s66rntsohjelmaan. Teille halutaan mel1lH.r kuterr mulssakin teo:-lisuusmalssa, ennen kalkkea vapautua fosslllisten polttoalnelden kas-

vavasta k6ytdst[. Ydinvolma on vahvastl politisoltunut energiamuoto.
Kansalnvtillspolllttlsestl se el alnakaan t5L15 hetkell5 oLe tiiysin

neutraaLl, vaan sc antaa 11sts5 valtteja nlllle johtavllle teolllsuusmai1le, jollla on teknlsestt rllttlivlisti kyky6 aLalla. SLsEpolitttisesti se on turvalllsuussylstE kttstanalalnen. Valkka ydinvoLmal-La
onkln klelteiset puolensa, el kuitenkaan oIe vastuulllsta tuudittau{:ua
uskoon, ette fossllllset polttoalneet tyydytt6vEt yhtelskuntarune tar-

peet. ilohtavan 6ljymaan edustaJaT Perslan shaahl on perlaatteessa
aLvan olkeassa kun htin korostaa, ettts 61jy on lil.an kallls alne Poltettavaksl. Uusien volmalEhteiden l6ytEminen ja siiEst6 ovat slls jatku-

vasti tarpeen liinsimalsessa yhtetskunnassar elkE 6ljykrllsln hetkelIlnen helpottumlnen vEhennE nllden tErkeyttE.

45

2.

Henrik Ohquist: Teollisuus, energia ja yhteiskunta

Energialrustannusten iikillinen nousu ja t6stii seuranneet ongelnat ovat
herH,ttEineet uronta teollisuud.en tulevaisuutta koskevaa kys;rnyst6.
KH,sittelen lyhyesti eriiitli keskeisinpiE nH,istFi kysymyksist6,, ja rajoi-

tan esitykseni

Suomen

oloja koskeviin asiohln.

Teollisuutlen kehitysvauhti ja strulctuuri.
Energian lisH,lasku tulee ennemmia tai ny6hennin kaikkien na^ksettavalcsi.
Poliittisesti houkuttelevaa oa vy6ryttee suurin osa taakasta teollisuuden kannettavatsi ja jetttsE yksityiset kuluttaJat rauhaan. Koska
hyvinvointinme suuressa nd,H,rin riippuu teollisuuden kehityksest6 tAmH,
menetteLy Johtaa kuitenkln siihen ettii kuluttajat aikanaan joutuvat
aaksanaa^n onan osuutensa, ja silloin lisH,lasku oa paljon suurempi.
Teollisuutta ei siis saisi rasittaa niin kovasti ett6, se nenettd.a
kilpailukyklmsE.

PltH,istkii teollisriuden struktuuria muuttaa uud.essa tila.nteessa ?
Pitiiisikd keskittyd, vdhenrn5n energiaa kH.ytt6viin teollisuuden aloihin ?
Mielestdai asia ei o1e nH.in yksinkertainen. Paljon energiaa kiiyttiivdii
teollisuutta (fairinnE prosessiteollisuutta) tullaan tarvitsenaan naaLlmassa jatkossakin. Teollisuuden tuotteid.en hirurat tulevat m?iiirH,yty&iiin
kustannusten nukaan, joten prosessiteollisuus tuskin joutuu suurempiin
vaikeuksiin kuin nuut aIat.
Prosessiteollisuuden osuuden supistaninen Suomessa olisi perusteltua
vgin jos energiahintarroe pysyvdsti tulisivat oLemaan paljon korkeanpia
kuin muualLa. Koska kuljetuskustannusten osuus koko energiahinnasta on
nelko pieni ja pienenee eclelleen tulevaisuud.essa, energian hintojen
pitiiisi neillii asettua suurin piirtein ka.rsainviiliselle taso1le. Te.Doe
ed.e11ytt6,5, luonnollisesti ettii energiahuoltomne hoid.etaaa jErkevd,sti
ja eitii hinnoittelu tapahtuu kustannusten pertrsteelra.
0n tietysti od.otettavissa ett6 niin nullistava nuutos kuin energiahintojen valtava nousu jossain nH,Erin tulee vaikuttamaan teoLlisuuden
struktuurij-n. NH,rni riruutokset tul-evat ndtirdytyniiiin srarkkinaneka.nismien
mukaan, ja tulos on vaikeasti ennustettavissa. Ei ole yhtH,Hn varnaa
ettH, muutokset aina srrrrntautuvat kohti vH.hemrnH,n energiaa kuluttavaa

teollisuutta.
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Energian kd.1'1;5n tehostamlnen teolLlEuutlosEe.
Vaikka teollisuudessa el ole odotettevlsso suurenpla struktuurlmuutoksia energian kalllstunieen Johdostar energi.an kiiytiin suhteen on palJon
tapahiunassat Energian kulutusta vdhentdvid toinenpiteit6 ovat:

a) Tuotantoprosessien rnuuttaninen. Korkearnpi energian hinta johtaa
muuttuneisiln tuloksiin prosessien optimoinnisse.
b) Energian tehokkaampi hyvdksikiiyttti, hukkaenergian supistaninen.

pfritiiiin kiiyttii.miidn h5ritJ<sl
j6telErcpci&i teollisuuslaj.toksen oniin tarpeisiin, mutta jos niitH,
ei oIe riittEivZisti voi esj.merkiksi asuntojen ldonitys tulLa kysy-

c) Jdtel6mmtjn talteenotto. Ensisijaisesti

mykseen. Tiissd oa

kehltettiiv6 yhteistyiite kuntien kanssa,

Kaikissa ylld.olevissa kohdissa on paljon tehtd.viss6,. Valtiovalta voi
tukea tHtd kehityst6 organisoimalla ja rahoittanalla laajerapia yhteisprojekteja, nitn kuin Jo on tapahtun&ssar
Teollisuudessa tapahtuu kuitenkin rnyiis kehitystH. joka lisii^ii energia^rr

tarvetta, esin.3
Lisbldntyv6 mekanisointi.
e)\ --

Lihasvoimaa korvataar s6,hk6voinalla.

kallistunisesta huolinatta t?itii kehitystd ei voi pysH,yttdd,,
f) YnpiiristdnsuoJ"ron j" tydolosuhteiden kehittd.roinen. Erilaiset suodattimet ja ilmastointilaitteet ovat esinerkkejii paljon energiaa kuluttavista
laitteista. TH,t$ikiiiin kehitysttr ei voi jarruttaa.
Energia.n

Teollisuuden vaatinukset yhteiskunnalta energian suhteen.

Idrkeirnniit vaatinukset oyat

A,

s

Energian turvattu saa.nti

a) lytryelld tehtiiinellE (ei tuotantohiiirliiitii)
b) PitkeLle tehta,imeLlii (ei virheinvestointeja).

B.

Kilpailukykyinen energiahinta.
Vaatimukset A

ja B saadaan parhaiten tlrydytetyksi vH,lttdoalle

monopoli-

tilannetta tai pakko-ohjausta. Teollisuuden pitH,isL saada ottaa osaa.
oman energiatarpeensa hoitaniseen ilnan kilpailurajoituksia. TH,116
tavoin saarmtetaan mycis kansa^ntaloud.ellisesti paras tulos. Tarvittava
kokonaiskoordinointi voitlaan saavuttaa y.bteisillii suunnittelueliniLlii.

4v

Yhteiskrrnnr:n vsatirnukset teol.l lsuudello.

Teollisuus on Daalnne suurin ener6l.a.n kuluttaJa. Sille on sen woksl
suuri vastuu energia-asioisse. Koska teollisuuden pH,iitehtiivfl kuitenkin
oa tavaroiden tuottaninen ja rnarlckinointi, sen pit6isi ensisJ.jaisestJkeskittye tiiniin tehtiivHn hoitauiseen nahd,ollisinna^n tehokkaasti. Tenan
takta yhteislnrnnan vaatimukset pitiiisi esittH,4 selvind, pelisdiintiiinii
joita teollisuuden on noud.atettava. Tene koskee sek6 ka.nsa^ntaloud.e1lisia nEkiikohtia, kauppataseongelmaa, ynpHristiinsuoJelun vaatinuksia jne.
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3. Gdraa von Bonsdlorff

:

ISEtr NII(orcEDA

Teoreettlnen lHht6kohta.
Energlaongclna

lllttyf

lEheiscstl

kysynukseea kansalnv[llecn Jer-

tolnlJolJcste1n6n uuotoutuntgcsta. Sc}lalscsca J6rJostelmEss[, nlssl
den lHhtokohtana on ykslnomaan nllden kansalllsen edlun vaallnlncn' on
energla yksl nllstii vclmavarolsta, Jotka ovat onlaan lis6iirn6En valtLon
kansalnviillstii valkutusvaltaa, YaLtlolte on eclulllsta omLstaa energlaa
Ja k6ytt66 sitii omLen intressLens6 puolustannlseksl nulta vaLtloita
vagtaan sekfl n61don saattamlseksl- rllppuvuussuhteeseon ltseste.En. Bnergla voi ntiin ollen roy6t6valkuttaa yksityisen valtlon turvalllsuud.en
kasvuun, mutta kokonalsuuclen kannalta katsoen se

el ole ntkilEn turval-

llsuustekiJe.
Aivan tolsln on asian lalta sellaisessa kansalnvEillsessE jErJestelmHssEi, mtssd totmljoiden lHhtdkohtana on tletoisyus keskln6lsestH

rllpouvuudesta Ja yhteisten lyleismaallnalllsten Lntression ol-emaes&olosta kansalllsten lntresslen rLnnalla. ErElden tolmljotclen energiavaroJen omtstus tasotttuu sen johdosta' ett6 toiset totmiJat votvat

tarjota multa arvoJa vastfikkeeksl, selkka mtkEi on omlaan luomaan pohJaa
rationaallselle valhdolle molempten eduksl. Energlan arvon Ja sen Jakeluun Ilittyvien periaattelcLon arviolmlseksl tarvttaan ylelsuaallmalIista energiapoltttikkaa sakfl kansalnvEltstd ellntti ongelnan selvltt&nlseksi Ja energlan tolm.ituksen yhteniitstiimlseksl. N61ssE olosulrteLsga
energlasta muod,ostuu yleisnaallmalllnen turvalllsuustekiJii.
Nyirytilanno.
Maailman onergiatuctannon n-vl<yinen

tllanne kdy ilml siltd tosl-

astasta, ettH 6ljyn osuus on noin puolet maapallon koko energlankulutuksesta, hitlen noln kolnannes, Luonnonkaasunkuuclesosa Ja vcslvolnarl
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parloon proscnttla. Ydlnvolrna on vasta alkanut niiky6 tllastossa. 8uur1
Ja tdrkcE kauppatavara on OLJy, kun sonstJaan nuut polttoalnect tuo-

tetaan suhteelllsen liihclLE kuJ-utuspalkkakuntaa. f&mfi on selltys 6lJyn
merkltykse€n kansalnviillsess& poIltllkassa. Sarnanalkalsestd on kultenkln vllme vuosten kehityksen anslosta nulden valhtoehtoJen nerkltys
Jossakin nditrin kasvanut.
MltE&n yleisnaailnalllsta onerglapolltltkkaa el tolstaiseksl ole
saatu aikaan Ja ruyOs alueelllseLla tasol}a on useln tlmennyt valkeuksla
yhtelsten suuntavllvoJen muotoutumlscn srr-hteen. TEn[ koskec eslruerklkst
EECtn pulttetssa kilytyJ6 keskusteluJa. T6rkeln neuvotteluJ6iJesto on
vo 1960 perustettu OPEC (Organisatlon of Petrol"eum Exportlng Countrles),
Johon kuuluvat lran Ja uselrnnat arablvaltlot, nutta my6s Venezuela, Nlgeria Ja fndonesla. Jdsenvaltlolclen 6LJWlentl nousec 85 prosenttitn
maal-lman kokonalsvicnnlst0. OPEC:ln tiirkelmpiind ptieimiiti.r6nii on 5L prosentin osallLsuud.en saavuttami.nen kalkista tuotantolaitokslsta. trdrJest6n pollttlkka suuntautuu n61n ollen ensl siJassa 6LJy-fht161te vastaan, Joid.en halltssa ovat 6lJyn tuottamLscen tarvlttavat taloudclllsct
Ja teknlset voLmavarat. J6senmalden Ja Johtavlen suurvaltoJen viiltset
suhteet valhtelevat, koska osa on suurenmassa me.6rin Thdysvaltolhln,
osa taas l[euvosto].11ttoon orlentoutuneLta.
Energiaongelma

ja

rauha.

0liyn hlnnan nousu on alheuttanut uselta seurausilrnloitii, jotka
vaikuttavat epEieilul-llsestl rauhan yl-l6plt6mLseen maatLmagsa. Nllnpfi
erltylsesti monet helkosti kehlttyneet maat llman omla enerslanlHhtettE
ovat joutuneet kiirslmiiiin tal-oudelllsestl. Markklnatalousmaissa on syntynyt taloudelllsia h61r{t61t6. Ofiya tuottavlssa malssa on oLJyn q1rynnlst6 kertyneet tulot sensljaan ettd nlttii ollsl kiiytetty vfiestdn ollntason kohottanLsen hyviiksl, suurekst osaksi trrhlattu kallllden asctden
Ja nuld.en sotatarvlkkelden banklntaan. Kalkkt nHm& selkat ovat olloet
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omlaan llsHiiraEHn epdvakatsuutta kansatnvEllsessg. yhtelsossH.
Vakavana on myOE pldettEv6

slt6 selkkaa, ett6 nleLenkllnto ydln-

encrglan ktiyttEmlst6 kohtaan on 11s6.&ntynyt ruyds seLl"alston veLtlolcten
koskuudessa, Jotka elvEt o1e alleklrJolttaneet ydlnsulkusoplmusta. Tete
on katsottu merkltsevHn ydlnasetden levl[mlsen vaaran ]-isHHntyrnlstl.
eL vatkuta lupaavalta aseldenrllsunnan astelttalsen toteuttamlscn

Se

kannalta katsottuna.
Ehdotuksia tilanteen vakllnnuttamiscksl.

Mtte nyt tarvlttalsltn on ennen kalkkea kansalnv6Ltst6 yhtelsty6tfi
sek6 ylelsmaalknalllsella ett6 alueelllsella tasolla, JoIIoin nolemnLssa
tapaukslssa pyritiiiin soveltamaan samanlalsla ylolsiE pertaatteita. Let tdkohtana ollsl keskiniitsen rllppuvuud"en olemassaolo Ja molemnLnpuollnon
hyOty elkEi energlan pltiiminen kansalllsen voLman liihteenE. Valtlolden

ollsi yhteistydn asteen kohottamlnen elkE oma.n valkutusvallan
11se.6mlnen. TEstE Johtucn pyrlt[fin tekena&6.n p6iit6ksl{' yhtelsymn&rryksen

piiiimddrttnii

(eonsensuksen) eik6 enemmist6perlaatteen perusteella.

YIelsmaallmalllsen energlapol-lttlkan piiHmfirir6n6 voi olla ainoastaan
rauhan turvaamln€Do Sen takla dJytuloJa el ollsl kHytettHv6 aseld.en
hanklntaan vaan aslanomalsen maan v&est6n ellntason kohottamlsecn. Erttylslii helpotuksla oltsl raydnnett6vE nltlLe kehltysnallle, joilla cl
o1e hallussaan omla energlanlEhteltii. Ydlncnerglan kiiytt6E ykslnonaan

tarkoltukslln on tarkoln valvottava. Edcllccn on pyrtttav{
s1lben, ettA valtlot mahdolllslm.uan suuressa niiErln k6yttdlslvf,t ou,la
energianlehtett6En. Koska tlinE el kultenkaan alna ole nahdoLllsta ollsl
crltylsestl tutklttava, miten tolsaalta teolllsuusnaiden Ja kehltysnalit.cn
Ja tolsaalta markklnatalousnalden Ja soallil,ilittstenrmaiden ener6li.an
rauhanomalstln

valhtoa parhatten voldaan kehltt6E Ja edlstdg.. Kaiktlen nH.litcn totuenpltelden koorcllnolmlseksl ollsl perustettava kansalnvdllnen cnerglancuvosto YKln alaisena ellmen&.
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4, Ilppo

Kangas: Energia

ja

ympiiri s tti

Ympiiristdn j a ympiiristOnsuo j elun kannalta energiaa j a

energiataToutta on syytd tarkastella kahdelta toisistaan
poikkeavalta kannalta.

kartoittaa energiantuotannon
j a kiiyt6n luonno11e j a ympiirist6lle aiheuttamaa rasitust4, ympiiristd,n pilaantumista ja saastumista, haittaa ja
vahinkoa ihmiselle, ihmisen rakenteille ja 1uonnol1e.
Tavanomainen tarkastelutapa

Luonnontalouden tarkastelutapa suunnistaa ongelmaan ener-

geettisestd ndkdkulmasta. Energia on jokaisen eli6yhteisdn ja sen ympdristrin luonnonvaraoJa yhteensitova voima.
Ihmisen vdesto ei tEssii oIe mikiiEin poikkeus. Luonnontaloudessa auringon energia sitoutuu ravintoketjuissa.
Ihminen on rengas ndissEi ketjuissa.
Ihmisen taloudessa energia, sdhkci, pydrittiiti ihmisen r"a-

kenteita ja elinkeinoja. Ihmisen taloudessa siihkd on samankaltaisessa asemassa kuin riittHvd ravinto energianldhteenii luonnontaloudessa ja itse ihmiselle.
ja ympiiristdnsuojelun kannalta n?imd kaksi tarkastelutapaa, seurauskeskeinen ja toiminnallis-ta1oude1linen ovat yhteenkuuluvia
Luonnon
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Seurauskeskeinen tarkastelutapa voidaan

pelkistiiii kysy-

eri raaka-aineiden - ja yleisemmin kaikkien luonnonvarojen - riitttivyydestii. Riittdvyyden tiir-

mykseen energian

kein osaongelma on taas raaka-aineliihteiden
kannalta oikea

ja

kestdvd k6yttd.Luonnonvaroj

luonnontalolrden

en luonnontalouden

kannalta oikean kiiytdn avulla voidaan seurausvaikutuksia
vdhentdii jopa viihinpiiiin mahdolliseen. Niiin ympiiristdn pilaantumisen ja saastumisen mahdollisuus voidaan ehkiiistd
ennen syntyrnistii6n.

Silti haitallisten seurausvaikutusten kannalta energian
ldhteet luonnol.lisesti efoavat toisistaan. Velillisesti
tai vAlitt$ntlsti auringon energiaan perustuvat energian
tuotantotavat ovat vtihiten ynpdristdti pilaavia ja saastuttavia. Neite ovat muun muassa vesi- ja tuulivoima sekii
luonnon uusiutuva biomassa. Vihreiden kasvien auringon

energiaa sitovaa kykyii tulisi tiissiikin katsannossa pyrkiii
nykyistii tehollisemmin kiiyttiimiiiin hytidyksi. Jel j e11ii
olevan koskivoiman valjastamiselle on Sen sijaan esteenii
nyds ndiden useissa tapauksissa ainutkertaiset muut luonnon arvot.

fossiiliset polttoaineet ovat auringon energiaa,
joka on varastoitunut uusiutuvien luonnonvarojen ylimdtiriind vuosimiljoonien kuluessa. Tiindn auringon ikienergian varastot ovat yleisesti katsoen hyvin rajalliset.
Tiistii j ohtuukin, ettd ne tulisi varata ensi si j assa

Myos

kemian j alostusteollisuuden raaka'aineeksi,
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Aineen ikienergiaan perustuva ydinvoima on kaikkialla
maailmassa myos ympiiristdnsuojelun piirissd osoittautu-

nut kiistanalaiseksi energiantuotantotavaksi. Niiissii
ydinkeniallisissa reaktioissa ihminen on oppinut vapautsisiiiseen olemukseen sidottua energiaa,
joka on ainkin yht5 vanhaa kuin koko maapal1o. rlmid,nii
tdnd on osittautunut moni11e, varsinkin asiaan tiedollisesti syvdllisesti vihkiytymiittomille peloittavaksi.
Myd,s ydinenergian polttoaineen varastot ovat nykyisin
kiiytetttivillii teknologioilla raj al1iset.
tamaan aineen

Kun energiaa

tarvitaan sekii nykyaikaisen teollistuneen
yhteiskunnan moninaisten rattaiden py6ritttiniseen ettii
hyv6n ympiiristd,n laaduntakaamiseks i ja sen pitdmiseksi
puhtaanar on samalla energian kiiytcissd ja kiiytdn suuntaamisessa omaksuttava uusia aj atuksia.
Luonnontaloudellisen tarkastelutavan kannalta on tiirkednii
p55.periaatteena noudatettava energianktiytdn hallittua

sti5steliiiisyyttd,. Toiseksi energiankdyton lisiiystti on
suunnattava enenevdssil miiiirin koti-, ravinto- ja j iitetalouteen. Niiin lisiitiitin ihmisyhteisdn sisiiisiii valinnan
vaihtoehtoja ja vakavuutta. rhmisen yhteiskunnan kehittaminen kuluttaa energiaa.
Kotimaisista energianraaka-aineista on turve lehitulevaisuudessa ainoa, jonka hyvEiksikdytt6d on mahdollista 1isdtd. senkin hyvdksikiiytdlle on silti osoitettavissa sopivampiakin kohteita.
Valint a vaikeiden vaihtoehtoj en vd1i1Ie piiiitynee meid?in-
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viiledn ympiiristdnsuojelun harkinnan
j iilkeen ydinvoimaan, j os tarpeelliset ympiiristdnsuoj eluja turvallisuusn5kdkohdat toteutetaan. Niimii n?ikdkohdat
tulee kaikissa olosuhteissa ottaa t6ysipainoisesti huomioon tinkirndttd niiden vaatinista kustannuksista. Huomattavaa or, ettii ydinvoiman normaalikiiyt6n aikaiset ympdristdvaikutukset ovat nuihin energiantuotantotapoihin
verrattuina, vesivoimaa lukuunottamatta, selvilsti edul1isimmat. Ydinvoiman keskustelun alaiset kohdat liittyvtit
onnettomuusriskiin, jolla tarkoitetaan sekii onnettomuuden todennokdisyyttii ettd onnettomuuden seurauksia, ja
kin

maassamme myds

radioaktiivisten j atteiden

muodostamaan ongelmaan.

pdiitettdvissii, ninkd suuruinen riski
katsotaan voitavan ottaa. Huolellisesti suunnitelluissa,
toteutetuissa j a valvotuissa ydinvoimaloissa riskin suuruus ei ndyttdisi ympiiristdnsuojelun kannalta olevan sie-

On yhteiskunnan

t?imiit6n.

Ydinvoirnaloiden jEtteiden hiivitykseen j a varastointiin

ei tunneta ehdottornan hyviiksyttiiviti lopullisia teknisiii
ratkaisuj a. Tiimti ongelna on tunnustettava ja etsitteve
myds tiissii keinot, j otka ovat hyviiksyttiivissii ja siedettSvissii.
Ydinvoina nykyisessd muodossaan niiytttiii myds ymptiristiin-

elun kannalta kehityksen nykytilassa vdlttiimdttdniiltii
v6livaiheelta etsittdessd luonteeltaan pysyviimpiii enersuoj

giantuotantotapoj a.
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Eliimii on syntynyt maan pinnalle auringon valossa.
Auringon prosessien v51ill inen tai viil itdn hy6dyntiiminen

ja soveltaminen suoraan maan pinnalla ndyttEisiviit jo
t?imiin hetken tietiimysten valossa olevan mahdollisia
pysyviii energiantuotantoratkaisuj a.
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KESKUSTELU

Usyje N.N., TKK:
Lehdistti'lld on ilrnisesti hyvin suuri mahdollisuus vaikuttaa esim.
energi atuotantopol i ti i kkaan?
Jan-Magnus Jansson, Hufvudstadsbladet:

Ju'lkisen sanan mahdollisuudet ovat varmasti hyvin suurelta osalta
vield kiiyttiimiittd. Ttimii ei koske vain lehdistiiii vaan muitakin tiedotusviilineitii. Jos verrataan meikiildisten keskustelua Ruotsin keskusteluun,
niin volyymihan on ollut tavattoman pieni. Nyt en halua viiittiiii ettii
Ruotsin keskustelu olisi mallikelpoista, ptinvastoin siind on lausuttu
paljon turhaa, mutta se kai kuuluu demokratian olemukseen.Palaan vielii
siihen mihin lyhyesti viittasin alustuksessani, ettil olemnn jonkinlaisessa viilitilassa. Meillii on alkanut ilmestyii tiillaista informaatiota,
mutta se ei liiku levetillii rintamalla, ja kun kerran on avattu ttillainen keskustel u, ni in sen volyymin pittiisi kasvaa. Ruotsissahan ttimii keskustelu li ikkuu laaial la rintamalla. Muistaakseni pelkiistiiiin sosiaalidemokraattisen puolueen eri piireihin ja tyiiryhmiin osallistui 40 000
ihmistii. Suomessahan ei ole vastaavaa. Joten vastaus kai on se, ettd
lehdisttilld voisi olla huomattavasti suurempi vaikutus kuin mitii sillii
on ol lut.

J.K. Miettinen:
0n vaikea saada lehdist6ii innostumaan tiillaisista asioista kuin
energiakeskustelu. Esimerkiksi tiihiin tilaisuuteen ei lehdistii ja julkinen sana ole osoittanut paljoakaan kiinnostusta. Hyvii on sentddn, ettt
iulkaistaan liihetettyje kirjoituksia, mutta informaation vdlityksessii
kyl lii niiyttiiii olevan suuria vai keuksia. TtmHn ti laisuuden tarkoituksena
oli jakaa informaatiota varsin huolel'lisesti valmistettuna, mutta ei
se ndytt taas kelpaavan.
Ydinenergian osalta tiimd tarjonta tulee jatkumaan vielii viikon lo-

Kemistiliiton Radiokemisti-kilta nimittiiin jiirjestiiii ensi
lauantaina nimenomaan ydinenergiaa koskevan julkisen keskustelutilaisuuden Domus Academicassa, jonne tietysti kaikki tiistii asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

pulla.

Suomen
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Bruno Bdrs,

VTT:

Tiiel1il on keskitytty piiiiasiassa ii'ljyongelmi in ja todettu ettii
rnm. kiiyhiit kehitysmaat i lmeisesti jiiiiviit kiirsimtiin tiistii ti lanteesta.
Mielestiini tiimii keskustelu pitiiisi ulottaa kaikkiin luonnonvaroihin.
Ei ole kyse pelkiistiiiin 6l jystii. Teollisuusmaathan ovat kymmeniH vuosia itsekkiiiisti kiiyttiineet omia luonnonvarojaan, ja nyt kun kenkd
puristaa, ruvetaan puhumaan suurjaosta. Lisiiksi OPEC maat ovat kaikista auliinmin auttaneet kehitysmaita. YK:han on r4yiis tehnyt jonkinlaisen pdh'tiislauselman, jonka mukaan kaikilla mailla on oikeus omien luonnonvarojen hytidyntdmiseen ja jos tete linjaa seurataan, niin tietenkin
ne voivat aika itsekkiisti niitii keyttee. Uljykriisihiin ei liihtenyt
arabi- ia iiljyt tuottavien maiden toiminnoista. 0ireitahan esiintyi
aikaisemmin esimerkiksi Yhdysva'l loissa. Tietenkin arabimaiden iitjyboikotti mydhemmin vaikutti hinnanousuun. Hintahan oli tavallaan keinotekoisen alhainen, ottaen huomioon iiljyvarojen rajoitetun mddrdn.
Persian saahin kiinnostus ydinenergiaan ei ehkii ole niin mahdottoman ialo. Persiahan kelluu tiljyllti, ja sillii ehkh'saattaa olla aivan
toisenlaiset, iopa soti'laspoliittiset motiivit piiiistii ydinenergian kimppuun.

Jorma Vakkuri, Energetiikkaseura ry.

:

0n erinomaista ettd tii'llaisia keskusteluja jiirjestetiiiin laajapohiaisesti energian kdsittelyn ja sen merkityksen toteamiseksi. Keskus-

telua vain helpottaisi suuresti, jos olisi olemassa yhteinen kieli
niiille keskusteluille. Jo pelkiisttiiin todellisuuden ndkeminen energiasisiil l6ltiitin hal litussa muodossa, siten ettii piiiitdksenteon pohjaksi
saataisiin selvh'kuva siitti, mitd ihminen tekee ja voi tehdii, on erit-

tiiin

vaikeaa.
Energeti i kka-sanaa on

alettu kiiyttiiii

rajatuimmassa merki tyksessHh'n
koskemaan sitli todellisuuden tarkastelutapaa, jolla sen ilmitjiden energeettiset yhteydet voidaan kuvata energiavirtoina ja varantoina termodynaamisia lakeja noudattaen. TAlle tavoin saadaan toisaalta Iuoduksi
yhteys luonnontalouden peruslainalaisuuksiin, ja toisaalta samanaikai-

sesti kuvatuksi
yhtei skuntaa.

koko tarkaste'ltava osa

todellisuutta

osana yhdys-

ja
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energeettistii systeemikuvausta on kiiytetty esimerkiksi
erilissd bioenergeettisissii tutkimuksissa ia metsiiteollisuuden makrotaloudellisen tarkastelukehikon luomisessa. Todettakoon "ttti edustamani
eri alojen tutkijoiden ja suunnittelijoiden perustama s Jra on kiiynnistiinyt vuonna 1974 toimintansa, voidakseen kehittiiii ia t listdd energeettistii tarkastelutapaa sekd sen rajatussa ettii laajefim€,,d merkityksessil.
Suonnssa

Anders Palmgren, Imatran Voima 0y:

Energiakenttiihiin on hyvin monivivahteinen, ja on hyvin todenniikiiistii, ettd melkein kaikki, rny6s tealle mukana olevat, nh'kevb't vain
osan totuudesta. Vain harvoille on suotu riittiiviisti viisautta nihdii
tiimti kokonaiskenttii liiheskiidn kokonaan. Houkutus on varmaan hyvin
suuri asioiden pelkistimiseen ja ryhtymiseen ttllaisiin osittaisratkaisuihin, jotka jonkun suppean niiktikulman kannalta voisivat ehkii tilannetta parantaa. Yksi tiillainen aika yksinkertainen temppu ioka
on ollut ajatuksena liikkeellii on se, ettd luotaisiin uusi energiavero. Sellainen on mm. Ruotsissa kai osoitettu siihkdlle, ja myijs Yhdysvalloissa on tullaista veroa ruvettu kantamaan. Minii kysyisin johtaja
Ohquistiltii, onko teollisuudessa, teollisuusliitossa tai muualla tutkittu, miten vaikuttaisi kansantaloudellisesti tai jollakin muulla tavalla mitattuna tiillainen enrgian hinnan nousu jos yhtiikkiii tulisi
esille esimerkiksi sdhk6energian kolmen prosentin vero?

k Uhqu'ist:
Ei ole tehty varsinaisesti sellaisia selvityksiii. Sitii vastoin
tiitti asiaa on paljon pohdittu Teollisuusl jiton energiapoliittisessa
tydryhmiissii ja yksimielisesti on tultu siihen johtopiiiittikseen, ettd
parempi jos ei tiillaista kokeilla. Se olisi teollisuuden kilpailukyHenri

vakava asia. Voimme sanoa ettii meillli oli tavallaan
viinre vuonna energiavero ainakin iiliyn suhteen, koska meillii 6liyn
hi nta ol i huomattavasti yl i kansai nvtil i sen tason. Tiimii meni onneksi
ohi melko lyhyessd ajassa ja onneksi se vield sattui yleiseen korkeasuhdanteeseen, niin ettii sitii ei suoraan huomattu, ja ehkii siitii voi
vetdd sen johtopiiiitdksen , ettd teol I i suus kesti tiimiin hyvi n. I tse asi -

vylle erittiiin

assa siitii kuuluu kiitos juuri talle suhdannevaiheelle. Sitii ei silloin
huomattu, mutta se kyllii tullaan huomaamaan nyt kun ollaan alamdkeii
menossa, koska teollisuuden taloudellinen tilanne on heikentynyt tdmtin takia. Tdmd vaikuttaa ehkii liiottelulta, mutta miiiiriityillii teol'lisuuden aloilla, esimerkiksi juuri prosessiteollisuudessa, tdmd lisiimaksu on

ollut hirvittiivdn

suuri.
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Jouko Veivo:
Kun monesti puhutaan
maiden

siitii,

ettH on olemassa

ristiriita

ja teollisuusmaiden vh'lille, niin silloin ei

kehitysmuisteta, etth'

teollisuusmaat itse asiassa ovat synnytth'neet tdmiin niin sanotun
teol I i sen kul ttuuri n ia I uoneet ne ti kapuut, joih nydten rnyiiski n kehi tysmaat voivat nousta yltispiiin. Onhan tietysti ollut olemassa arabikansoja ja muita joilla on paljon vanhempi kulttuuri, mutta ne eivtt
o'le kyenneet luomaan ia kehitttimiiiin vastaavaa tekno'logiaa, joka olisi ollut perustana hyvinvoinnil le.
Puhuttaessa 6ljykriisistii unohdetaan melkein tyystin, ettd 6ljynhinnan nousu oli seurausta Israelin ja arabien vtlisestd poliittisesta
ia sotilaa'llisesta taistelusta. Jos tiimii konflikti olisi kyetty se'lvittiimiiiin kunnollisesti, niin ehkii tiillaista po'liittista aihetta hinnankorotuksi i n ei ol i si syntynytkiiiin. Ehkii ei ol i si jouduttu maksamaan niin korkeaa hintaa iiljystii kuin nyt tehtiin.
Tietysti tiil laiseen I uonnonvarojen kiiyttijtin aina sisiiltyy sodan
vaara, koska tarvitsijoita on niin patjon - tdssii tapauksessa uljyn
tarvitsijoita on paljon - ja omistajia niin vdhdn. Niimii luonnonvarat
ovat keskittyneet pienelle alueelle. Monissa sheikkikunnissa asukkaat
eivdt tee juuri lainkaan tydtii. Siel lii ei ole kysymys siite, etteiki)
toimeentulo olisi hyvii. Siel lii lehtitietojen mukaan liihes kaiken tytin
suorittavat ulkomaalaiset, joten 6ljyn hinnan korotuksia ei voida
oikein perustella siel'ld vallitsevilla olosuhteilla ja syillii. Varsinkin raaka-aineet, erityisesti sellaiset kuin ijljy, joiden kysyntd on
v'iime aikoina hyvin jyrkiisti kasvanut, ovat varsin sattumanvaraisesti
jakautuneet. Joillakin on niitii paljon enemmdnkin kuin mith'tarvitsisivat. Ttimd on synnytttinyt taistelua luonnonvaroista. Jonkinlainen
jiirkevii ratkaisu pitiiisi liiytyii siihen, etteiviit jotkut pienet vaikuttaj at kansai nviil i sessil pol i ti i kassa piiiisi si I i i kaa miiiirdiimiiiin ndi ssd asioissa.
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Gdran von Bonsdorff:

Saisinko sanoa vaan aivan lyhyend korunenttina tihiin puheenvuoroon,
ettd on tietysti aivan oikein, ettei voi sanoa iiljyn olleen varsinaisen syyn kriisiin. Se voi yhtii hyvin olla seurausilmi6. Tiiytyy tietysti niihdli kokonaiskuva, ja silloin tulenme juuri siihen tulokseen, ettd
kriisin syynii voisi yhtii hyvin olla se, ettei ole pystytty hoitamaan
kansai nviil i si ii asi oi ta, ja ettti val I i tseva kansai nviil i nen jiirjestelmil
ja ne instituutiot, jotka meillii on kiiytettiivissdmme, ovat puutteelIisia, ja etth'o'lisi pyrittiivii muuttamaan kansainvtilistii jiirjestelmiiii.
Tiitii juuri tarkoitin, kun huomautin ettii ensisi jassa olisi liihdettiivii yleismaailmallisista, globaalisista, eduista. Niin kauan kuin
valtiot asettavat etusijalle omat kansalliset etunsa, nykyinen jiirjestelmii siiilyy ja mytjs sodan vaara. Mutta se on aivan oikein, ettei varsinainen syy ole iiljy, vaan ettii se liittyy maailman yleiseen poliittiseen tilanteeseen.

Erkki Laurila,

VTT:

alkanut Amerikasta ja tullut
sitterr Ruotsin kautta Suomeen. Se on aika vaikea keskustelun muoto. Minii
olen oman yksinpuheluni suorittanut siinii ilmeisesti kymnrenen vuotta
liian aikaisin. Silloin siihen ei kukaan kiinnittlinyt onneksi huomiota,
joten ei siitii riitaakaan tullut.
Telle hetkelliihiin keskustelulle on leimaa-antavana piirre, jota
amerikkalainen professori Alvin Weinberg, Oak Ridgen johtaja, kuvaa
sillii ettii htin sanoo siinti olevan kaksi elementtid, "science" ja
"trans science". Toisella puolella ovat epiitoivoisesti rationaalisen
tieteen puitteissa pysyttiiytymiiiin pyrkivdt arrnattimiehet, jotka
koettavat uskollisesti esittliii asiat sillii tavalla kuin heidiin rationaaIinen oppinsa sen esittee. Toisella puolella on absoluuttista perfektionismia edustavat tyypit, jotka tietiiviit absoluuttisen varmasti kaiken.
Usko on siis tietoa vastassa. Tietoa edustava puoli tietiiii tietonsa
raioittuneisuuden mutta joka hetki kun se tunnustaa sen toinen puoli
kiiyttiiii si tii heti hyvdkseen , koska hei diin perfekti oni sti sessa mi el esstiiin ei saa olla mittdn muuta kuin yksi absoluuttinen ehdottomuus, jota
Tiimii ydinvoimaa koskeva keskustelu on

ei

kuitenkaan ole olemassa.

6l

Tiinii piirre keskustelussa on tavallaan masentava, koska se ilmeisesti tekee varsinaiset ammattimiehet hyvin haluttomiksi keskuste'lemaan. Sen jiil
keenhiin keskustel u muuttuu oi keastaan puhtaaksi f I oretti miekkailuksi sanojen taiteella. Nyt valitettavasti on niin, ettii hyvin harvoin piiteviillii ammattimiehelld on Iuontaisia kykyjii, ja vie'lii
viihemmdn aikaa harjaantua tiillaiseksi sanoilla miekkailijaksi. Sen si-

iaan toinen osapuoli, jolla ei ole vastuuta kannettavanaan tiistii arkipiiiviin ikiiviistii tekniikasta, voi kiiyttiiii aikaa ja haalia itsellensd
loistavan sanallisen varaston ja arsenaalin, jolla voidaan viehiittiiii
kuulijakuntaa, yleisiid, ja ennen kaikkea saada Iehdist6 kiinnostumaan itsesth'dn. Lehdisttjd ei kiinnosta arkipiiivdinen, reaalista maailmaa kuvailemaan pyrkivi'n teknikon sanoma. Lehdisttiii kiinnostavat katastrofiuhkat, loistava kielenkiiyttti ja kaikki sellaiset vdrikkeat kuvat,
ioita valitettavasti reaalitekniikasta aika suuressa mdtrin puuttuu,
mutta ei kai tiille mitiiiin mahda.
Mitii sitten tulee tiihiin toiseen kysyqykseen joka oli mielessdni,
niin oikeastaan professori von Bonsdorff siihen jo vastasi. Probleemahan
on ilmeisesti se, ettd kun ndmd tiljyvaltiot nyt ostavat aseita, niin
ka'i se on juuri osoitus siitii, ettei ole parempaakaan keksitty. Totuushan on kai iuuri siind, ettd jotkut ndistii tiljyvaltioista ovat sellaisia, ettd ei milliitin inhimillisellii mielikuvituksella keksitd tarpeita, ioiden tyydyttiimiseen kuLuisivat kaikki ne 6tjytulot kutakin
asukasta kohti, joita voidaan saada jossakin Abu Dhabissa ja
Bahrainissa. Mutta vastausta on kai etsittiivti juuri kansainvb'lisen suuremman politiikan ja jonkin niikiiisen kansainviilisen yhteisty6n filosofian al ueelta.
Jan-Magnus Jansson:

Valitettavasti en kuullut akateemikko Lauri'lan puheenvuoroa alusta. Koska edustan lehdistiiii nykyisin niin r4y6nrrdn ettd on mddrHtty
totuus siinii, ettd mielelliitin etsittiiin otsikot se'llaisista aiheista,
iotka sopivat otsikoihfn, mutta viiittiiisin Suomen lehdistdd tiissh'varsin vastuuntuntoiseksi. Mitiiiin muuta politiikkaa ei kai ainakaan edustamallani lehdellti ole ollut, kuin ettd puheenvuorot julkaistaisiin niin
eri tahoilta - kuten tAelld on laita - jotta saataisiin jonkinlainen
d'ial ogi ai kaan.
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Itse edustan kylli sitii kiisitystii, ettd miiiiriityissii puitteissa
on syytii meillii kiiyttiiii ydinvoimaa niin kuin on tehty. Mielestiini on
kuitenkin tiirketid, ettd toisinkin ajattelevat ttissii piiiiseviit oikeuksiinsa. Tiissiihiin ei ole kysyqys siitii ettii toinen puoli edustaisi
tieteellisyyttti ja toinen ei, vaan jokaisella kirjoittajalla on aukto-

riteetti.

todellinen

tai

ndenndinen, siihen on maallikon vaikea ottaa kantaa. Joka tapauksessa huomattavat ninret ovat kunmallakin
puolella, ia tiimii tekee 'lehdistiin tyiin sikiili vaikeaksi, ettd kannanottaminen on joskus tavattoman vaikeata.
Onko se

Bruno Bdrs, VTT:
Minii haluaisin torjua pienen viiiirinkiisityksen, joka mahdol lisesti
vallitsee ndistii 6ljytuloista, koska taalle on lukuja kiiytettiivissil.
OPEC-maiden iiljytulot vaihtelevat alkaen $43:sta per capita. Suurin
arvo on Kuwaitissa $11,237, toiseksi suurin Saudi-Arabiassa $3,600 vuodessa. Yhdysvaltojen per capita tulo oli toisella neljinneksellii

$5,320. Jos tuloja verrataan, niin todetaan, ettii niimi iiljytulot ovat
kyllii aika pieniii keskimiiiirin, ja tuskin tiissil on mitiiiin sijoitusvaikeuks i a .

J.K. Miettinen:

lisiitii tiihiin, ettd Yhdysvallat nyi
Lahi-Itiitin viime vuonna aseita kuuden ja puolen miljardin dollarin edesMinii puolestani pyytiiisin saada

tii.

Se on hyvin suurelta

osalta sellaista superaseistusta kuin hiivittaje-

ponrnittajia. Tosin Persian Yaahi osti niistii piiiiosan, mutta kyllii se asekauppa on ollut melkoista muuallekin Lehi-Itiiiin.
Tos'iasia on, ettii YK on sellaisen julkilausuman esittiinyt, ettd
luonnonvaroihin on sillii kansalla oikeus, joka sattuu sillii maanpinnan
kolkalla elelemddn. Niinpiihiin niilliikin arabiheimoilla, jotka vaeltavat
Persian hietikolla, on oikeus siihen iiljyyn, mikt sattuu sillii kohti maan
kuoressa olemaan. Se on kyllii viiiirii prinsiippi, se teytyy ry6ntdii. Se
tullaan ensi vuosituhannella ndkemtitn, kun niimii luonnonvarat todella tuIevat rajallisiksi. Silloin ainoa jdrkevli mahdollisuus on kansainviilinen
jiirjestelmii niin kuin professori von Bonsdorff sanoi, jiirjestelmii joka
iakelee luonnonvaroja viihlin oikeudenmukaisemmalla tavalla kuin pelklistdiin kansal I i nen oi keus.
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Toisaalta tiiytyy nyiiskin muistaa, ettii historialliset perinteet
antavat tiettyjii oikeuksia. Hirvittdviin kovalla tyiillii ja kielttiynyksillii ovat teollisuusvaltiot johtoasemansa saaneet. Ne ovat luoneet nykyteollisuuden ja teollistuneen yhteiskunnan niin kuin tiliillii jo
aikaisemmin tu'li esille. Pugwash pyrkii juuri selvittelemdiin sitii, mikii
olisi sellainen kansainvdlinen jiirjestelmd, joka kohtuullisella tavalla
ottaisi huomioon sekd kansallisen omistusoikeuden ettd kansalliset perinteet, sen moraalisen oikeuden, joka kansalh on luomansa hyvinvoinnin
hyviiksi kiiyttiitin.
Tiimd tulee koskemaan meith' suomalaisia ensi vuosituhannella luiasti. Me olemne ympdrist6n kiiyttin suhteen suunnilleen ylellisintii
kansaa mitii maapallolla on. Meillii on viitisentoista ihmistii nelitikilometri I I ii, kun Keski -Euroopassa on tiitii nykyii yl i kolnn sataa mel kei n
maassa kuin maassa. sieltti, esimerkiksi Ldnsi-saksasta, kohdistuvat
kyllii katseet hyvin kateellisina tilnne suomeen ja juuri meidiin ympari stijiimme. To'i stai seksi eri ttiii n puhtaan ja viil jiin ympiiri stiimnre suhteen
tulee ensi vuosituhannella varmasti olemaan painetta ellei ymptristtjtinme
siihen mennessii o1e jo jouduttu muille jakelemaan.
Matts

Roos:

Haluan vastata erdisiin asioihin. Akateemikko Laurila oli sitii
mjeltli, ettd ydinvoiman vastustajat voisivat
kiiyttiiii koko vapaaai kansa si td varten. ettd k'i rjoi ttai si vat hyvi n ja piiiisi si viit lehdi stijijn. Se ettii he voivat kiiyttiiii tiihiin koko vapaa-aikansa pitea tietysti
paikkansa, mutta niin mielestb'ni nekin jotka ty6skentelevat ydinvoi-

mateollisuudessa, voisivat kiiyttiiii vapaa-aikansa
samaa

ja

nyijs tytiaikansa

tarkoitusta varten, mikdli haluaisivat etteivdt vastustajat olisi

paremmassa asemassa.

Minulla piiinvastoin on sellainen kiisitys ettii lehdissii kirjoitetulla on erittliin pieni vaikutus pdiitdstasolla, Nyt esimerkiksi kritisoidaan sitd, ettii jos ydinvoiman vastustajat haluavat vdhentiiii energiankulutusta tai eiviit halua ydinvoimaa, niin heidiin pitiiisi mytis ehdottaa
mui ta energi avai htoehtoja. Luul en ettii tiimti kiivi si piii nsii jos me
,
kiiyttiiisimme hyvin paljon vapaata aikaa jolloin me voisimme oppia ja
ehdottaa iotakin, mutta sillii tavalla syntyviiil dokumenttia ei katsottaisi minkiiiinlaiseksi viralliseksi asiakirjaksi vaan se kumottaisiin
hyvin nopeasti.
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Helsingln yliopistol la kirioitettiin kerran paperi ydinvoimaloista,
ioka liihetettiin Helsingin kaupungin valtuutetuille. Kului erittliin
pitkii aika, ennen kuin se katsottiin soplvaksi mihinkiiiin viralliseen
kiisittelyyn.
Kyl le rBidiin puoleltanme,
jotka olerm huolestuneita siitii, ettii ajetaan ydinvoimalalinjaa liian
nopeasti ia ilman ettii riittiiviii ratkaisuja on lUydetty niihin ongelmiin
jotka me kaikki tieddrm, tunnetaan vaikutusmahdollisuudet pieniksi.
Kekusteluissa lns saamre tietysti esiintyti, mutta ei sillii ole suuita
merki

tystli.
-l
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0lli

Kuusinen, huolestunut eteldespoolainen:
Kun tdssd iiskeinen puhuja sanoi, ettd he ovat vaatimattomasti
esitttneet Helsingin kaupungille jotain, niin tiiytyy meiddn espoolaisten puolesta todeta, ettd se esitys on sittenkin ilmeisesti ollut aika
voimakas ja arvokas ydinenergian mdh'rtttyii sijoituspistettd vastaan.
Tiitii tydnnetildn nimittiiin tiillii hetkellii meidiin harmikserrne meistd ltnteen,
Kirkkonummen naapuriksi sinne Inkoon Kopparniisiin. Helsingin kaupunki
toisin sanoen on luopunut Granii-projektistaan. En tiedii missd mddrin

juuri mainitut kirjoitukset ovat siihen vaikuttaneet. Itse en ota
kantaa muuta kuin siinii mielessd ettii tiediin tiistii tilaisuudesta

poissaolevien, varsinkin kirkkonummelaisten, inkoo'laisten ja siuntiolaisten, olevan huolestuneita. Itse Kivenlahdessa asuvana ryiis siipslihdiin ioskus ettii pahus, mind vuonna se Inkoon Kopparndsin laitos valmi stuukaan . Sehiin on mei std vai n 25 ki I ometri n piiiissii.
Siita lienemme kuitenkin yhtii mieltii, ettti kaikkia energiamuotoja
tarvitaan. Missii mddrin tai mitkii prosentit ydinenergia tulee voittamaan ja mind vuonna, onko se 25 prosenttia vuonna 2000 tai aikaisemmin,
sitii ei tiedetA akateemikko Laurilaa siteeratakseni. 0lettaisin joka
tapauksessa, ettd meiddn kannattaisi yhdessii harkitatarkkaan vielii
sitd, mitkii ovat ne tuotannon oikeat sijoituskohteet, serminkin kun
Tekniska Fdreningen i Finland'in Siihktiinsinijdrien kerhon tai jonkun
vastaavan yhdistyksen ti laisuudessa ruotsalainen esitelmditsijii esitti iiskettiiin hyvin mielenkiintoisia ndkymiii. Heillii nimitttiin tehddtn
pientii tutk'imusta tarkoituksella selvittlili, kannattaako niitli kauko'ldmpdverkkoon sopivia
liimpimid vesid, joita reaktorit tuottavat, kuljettaa siiiliiilaivalla. Toisin sanoen ehdotan, ettd pidiittiiydyttiiisiin
vielii Inkoon Kopparndsin rakentamisesta. Toistaiseksi rakennettaisiin
vain Loviisa ja 0lkiluoto, ja selvitettiiisiin niiiden kuumien vesien
laivaus suuralueitten kaukoldmptiverkon pliiihiin. Kemistit tietdvdt,
ettii kiertovesien Iiimpiitilamaksimia voidaan nostaa - niin kuin jokainen automieskin - pistiimiillii sinne sopivia kemikaaleja joukkoon. Silloin varmasti niiitten vesien ku1$etusarvo lisiiiintyy vielii entisestiltn.
sitten toinen kysymys samalla kun ympiiristiinsuojerija ja ilmeisesti KTM:kin edustajat ovat vielii mukana. voidaanko ajatella, ettd
yksityisten paikkakuntien, esimerkiksi Espoon, ldmptivoimalasuunnitelmia
voi daan si i rtiili iol l aki n suuremmal I a piiiittiksel I ti? Edustan kovasti ni -
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mittiiin sitii kantaa, ettd paljon puhuttu Suomenojan liimpiivoimalaitos
pitiiisi ja voitaisiin siirtiiii Espoon rannikon toiselle osuudelle, joka
olisl Kauklahti. Siellii on nyds jiiiihdytysvedet ja slnne voidaan hyvin
toimittaa tarpeen vaatiessa ilmeisesti sekii kivihiiltii ettii irljyii proomuilla ja lisiiksi ainakin kivihiiltii hyvin ktteviisti junakulJetuksena
esimerkiksi Suomen Sokerin tai Paraisten Kalkin jo valmiitten Porkkalan sataman ja raiteen avulla. tv[6s kehiitie III kulkee liihes viereste.
Idea vaatii tietenkin tarkenmat selvitykset.

Ilppo Kangas, Ymptrist6nsuojeluneuvosto:
Jos saan yrittiiii vastata, tietenkin vain henkiliikohtaisen mielipiteeni, tiihiin jiilkirmiiiseen osaan.
Kiisitykseni mukaan energiapolitiikka siioitusten osalta tulisi
hoitaa siten, etth'energia tuotetaan siellii, missti se kulutetaankin
niin pitkiille kuin mahdollista. Tdhiln liittyy olennaisesti toinen
vaatimus joka on se, ettil piiiipaino sijoituspiiiitiiksellli tulee olla
alueellisella ja paikallisella tasolla, koska qy6s sekii hyiity ettii
haitta tulevat samalle alueelle.
Minun mielestilni tiissii Espoon Suomenojan sijoituksessa on kyllii
jiilkirmiiinen kohta erityisesti laiminlyiity. Yleisesti ottaen siJoituspolitiikka - tiimii koskee ydinvoimalaohjelmaa kaikkein laajimmissa esite-

tyissii vaihtoehdoissa

-

on nyiis tapahtunut unohtaen tHmdn jiilkimmiiisen

niikiikohdan.

niin, ettt siellii missii asutuksen ja teollisuuden
painopiste on, eli siis Etelil- ja Lounais-Suomessa, siellii on ryds
0n tietenkin

energiakysynyksen painopiste. Mutta si itii huolimatta tiissii nykyisesst
esitettyjen suunnitelmien mukaisessa linjassa on olemassa se vaara,
etth'maan muut alueet jiiiivfit viihempiarvoiseen osaan.,Ja ttmii on huono
ratkai s u .

Matts Roos:
Kun sanoin jotain informaatiosta, tarkoitin millii tavalla voidaan
informoida, eikii millli tavalla voidaan sijoittaa ydinvoimaloija.
Mi nun pi tiiii nyt kui tenki n I i siitii , ettt
dokunentti jonka fyysi kot yliopistolla kirioittivat, ei ottanut kantaa nrihinkiiiin sijoitus-
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vaihtoehtoon vaan oli sitli mieltd, ettd pitiiii viilttiiii ydinvoimalan
siioittamista liihel le piiiikaupunkia. 01in ny6s 'ldsnil debatissa Helsingin kaupunginvaltuuston istunnossa jossa asia ratkaistiin. Siellii
ainoastaan yhden puolueen yksi ainoa edustaja mainitsi tiimiin dokumentin'
ja silloin
kaikki muut olivat ulkona kahvilla
niin ettei sillii paperilla kyllii ollut paljon vaikutusta ainakaan suoraan siihen ettti Helsingin projekti siirrettiin Kopparniisiin. Mind
luu'len ettti siinii oli aivan toisia, ekonomisia ja aikataulusyitli, jotka
ehkii Imatran Voiman edustaja voisi taellii selittee mikiili joku haluaa
ti etiiii.
Toi seks i
hal uai si n sanoa rqyiis sen , ettt keskustel u si i tii ,
pitiiiikii meidiin siiiistiiii energiaa vai ei, liikkuu aika paljon sellaisissa piireissd, ettd 61jy on tullut kalliimmaksi ja sitii ei ole paljon
enliii jiiljellii. Kukaan ei ole maininnut sitil, ettd uraania on nyijs rajoitetusti. Taallii on tullut painotetuksi, ettd ilmeisesti ydinvoimalat ja
ydinreaktorit nykyisessd muodossaan ovat viilivaihe kunnes piiiitiimm
siirtyd plutonium-talouteen. Nyt olisi syyta harkita mitii muita vaihtoehtoja on.
Kukaan ei voi vi el ii ktiyttiiii auri nkoenergi aa ni i n ettil se ol i si
taloudellista talla hetkelld, mutta aurinkoenergia liinmittliii jo ilmakehiin, eikii se tule siitii sen enempiiii liimpiiim'd'tin. Kaikki muut tai
melkein kaikki muut energian muodot, nUtis ydinenergia ia fossiiliset
polttoaineet, taas saattavat liimrnittae ilmakehiiii niin paljon, ettii

siitii

seuraa suuria

ilmastollisia vaikutuksia.0n siis

olemassa

rajoi-

tuksia, jotka ovat tiirkeiimpid ja suurempia kuin se, ettt 6ljyn hinta
nyt tiillii hetkellii on noussut. Jos me nyt sanomme, ettemre voi muuttaa
teollisuuden energiankiiyttiiii, niin se tapahtuu siksi

tunnu vielii realistiselta.

ettei

tdmd suu-

tulee'luultavasti nyiihemmin tuntumaan hyvin realistiselta. Silloin tiiytyy tutkia toisia vaihtoehtoja. Sen takia minii tiinii aamuna ensin kysyin, onko Kauppa- ja
teol I i s uusmj n i steri tin tarkoi tus tutki a matal aenergi avai htoehtoja.
remp'i ongelma

Se
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Jouko Veivo:

Taallii mainittiin, ettii energia pitiiisi kehittiiii siellii missii
sitii tarvitaankin. Tdmd kannanotto, nimenomaan ydinreaktoreiden suhteen, tulee synnyttilmiiiin ristiriitoia, koska Helsinki on erittiiin
suuri energiankuluttaja. Jos ydinreaktori sijoitetaan esim. Santahaminaan tai muual le kovin liihel le piiiikaupungin asutusta, niin vaaratekiiiit
tulevat olemaan suuria kuluttajaviiestiille. Vaihtoehtoja vertailtaessa
pitiiisi laskea energ'ian siirron hinta.0nko energian siirtiiminen niin
kallista, ettd on vdlttiimiitiintd vaarantaa ndinkin suuren vdest6n turvallisuus energialiihteen sijoituksen takia, koska reaktorissa ioka
tapauksessa on radioakti'ivisia aineita ia hyvinkin pitkiifktisiil.
Normaaliolosuhteissa ttmd asia ehkli voidaan hallita niin ettei
onnettomuuksia tule, mutta on aina se mahdollisuus, ettd iokin temoristiryhmti suurliihetystiin asemasta katsoo hyiidyllisemmiiksi valloittaa
piiiikaupungin alueelle tai Iiihistiille siioitetun reaktorin ja uhata
siten suuren kaupungin asukkaita. Toinen huornioon otettava vaaratekiiii
on sota. Ydinreaktorin pommittaminen voi olla varsin kohtalokasta
iiihelld olevan suuren kaupungin asukkaille. Jos tuulen mukana saapuu
hajoavasta ydi nreaktori sta pi tkei kei si ii radi oakti i vi si a saasteita'
piiiikaupungin kiiyttiiminen rytihenunin rauhan aikana vaatii erittiiin
suuria ja kalliita puhdistustoimenpiteitii. Ja voidaanko koskaan olla
varmoja s'i i tii, ettd puhdi stus on tiil I ai sen onnettomuuden iiil keen ol I ut

niin

-

Reaktorionnettomuuden seuraukset voivat olla varEnglannissahan tlillainen reaktorionnettomuus on sat-

tarpeeksi tarkka?

sin kiusallisia.
tunut. Reaktori oli siellii sijoitettu varsin syrjiiiselle seudulle tietdmiini mukaan, mutta onnettomuudesta seuranneet kustannukset olivat
aika runsaat.

J.K. Miettinen:
Niin, ei kai tiitti reaktorien sijoitusongelmaa voi nyt ihan ahtaasti
katsella. Ydinreaktorit ovat nykyiiiin niin suuria, ettd niiden siioitus
on kyllii valtakunnallinen ongelma. Valtakunnallisisea puitteissa tiiytyy
liiytyii niille paikat, jotka tiiyttiiviit niin turvallisuus - kuin muutkin
vaati mukset

.

