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LUOVA VALIVAIHE

Ydinenergian kEytiin nEkymiE tarkasteltaessa emme voi vElttyii
Emme
kEsitykselEe, ettti elEmme erEiinlaista vElivaihetta.
tiedE koska ja miten se p?i?ittyy. PystytHEnk6 tEmH aika k?iytremeen hyiidyllisesri?
Loviisan ensimmEinen yksikkii on kEynyt runsaan vuoden, Olkiluodon ensimmEinen yksikkii valmistautuu polttoaineen Lataamiseen ja seuraavat yksikdt yritetEEn saada valmiiksi aikaJatko-ohjelma on auki.
taulujensa puitteissa.
Eduskunnassa kiiyty energiakeskustelu ei tuonut juurikaan

uutta, ei ainakaan ydinenergian osalta. Vaikka yleinen henki
oli energian sEiistiin ja saannin varmistamisen 1injoil1a,
hedelniksi j Eiv5t vanhat turpeeseen, vesivoimaan ja kotinaiseen puuhun perustuvat huoltokaaviot,
Moniulotteisempia
ajatuksia ei juurikaan ole esitetty.

Ydinenergiakeskustelu on siirtynyt uuteen aiheeseen: polttoainekierron j alkipHiin ongelmiin. Ongelman kiisittely on kiiynnissE kansainvElisillS foorumeilla. USA:n aloitteesta perustaloudellisia
tettu ns. INFCE-ohjelma kartoittaa pol-iittisia,
ja teknisi?i polttoainekierto-ongelmia.
Kenties p?i?ittejille
on kahden vuoden kuluttua selvempi tausta-aineisto kiiytett?i-

vissEEn.

Kotimainen valmistava atomiteollisuus on kErsinyt lamasta
siinE missE muukin teollisuus ja odottaa suuntaratkaisuja
sekE val-tiovallan ettE voimantuotantosektorin tahotta.

on ensimm5isten voimalaitoshankekokemusten jElkeen
todettu, ett!l v. 1958 laadittu atomienergialainsEEdEntii ei
vaikeuksitta niele sitE moninaista ongelmaverkkoa, joka on
syntynyt, vaikka lakeja ookin paikkailtu lEhinnE kansainv6listen sopimusvelvoitteiden huomioonottamiseksi. Peajohta;a
Jauhon johdolla toimineen ydinjEtetoimikunnan (ApO-toimikunta) saatua valmiiksi mietintiinsE ydinj Etehuollon organisoimisesta, on valtioneuvosto asettanut haLl-intoneuvos
Pekkasen johdolla toimikunnan luomaan uutta atomienergialainsEiidEnt6S sekH lainsiiiidEntiiS ydinj EtehuolLon j Er j estEmisestE. Myiis sEteilysuo j auslainsEHdEntii on uudistuksen
alaisena.
Suomessa

IlmeistE orr etta eduskuntakeskustelun j Elkeen energiapoliittisen neuvoston ryhdyttyii hahmottelemaan energiapoliittista
ohjelmaa lEhestyy aika, jolloin uusia pEEtiiksi2i ydinvoiman
mahdollisesta 1is?irakentamisesta on tehtHvE.
Verrattuna siihen aikaan, jolloin nykyinen lainsEEdEntii
luotiin, jolloin kEytiissZi tai rakenteilla olevia ydinvoimalaitoksia koskevat pHiitiikset tehtiin ja jolloin vaLmistavan
atomitekninen j a
atomiteollisuuden ensi askeleet otettiin,
-taloudellinen asiantuntijajoukko on kasvanut Donta kerta1ukua. Uusi kausi ja uudet p?iiitiikset ovat nyt paljolti
taman JouKon varassa.
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Altor ruy rcatht ol dieouarl.onr ud aogotl,rtlolr, Prorldoatlel
rlgleturol tlor the 8tr6 rnd tho lrrlota f,ualCr sooloty rrro plrord
on thr doourat of r3roorlt to rbrrc tho mrrtblp rad ooatrol of tho
publlorttoll, Iuolcrr foohlolqy.

Thl. rtll ortrbllrhod p,trbltcrttoa of tho Ars bm hrd . Europou
Arrocl.rto ldltor, Protcr.or f.!l flrtz, tor .oD tb.
?ho
r8lu3rrnt! Dor rrdo ratlolprtc aD orpudtlg rolo ter ruolorr
Toohaolcay lr lrrlopo tnd ladood throughout tho rorld - r bL3gor ud
bcttor toohdorl Jouul tor truclora Fou.8 ud rleoolrtod dl,ralpllp.
Thoro vlll aor bc er..loourrg.Dat for Buropcu tutbor to put
lornrd tholr rork l,ato e Jouurl rupportod by guropo.t r. rrll rt
Arll.orar. At thc .aD tLr, trvourrblo rubrorl,ptl,on ntor .a.
tvtllr,blo to hdlvldurt r&orr of, tho or3ulrttlor r&or ooryrlrlng

Ers.

Tho pnotloal urugcrata rgrccd to by thc tro prorldontr oa
b.hlt of tbofu SoolotLor onvlsrgc r ebutrg of aoltrol both ll
rnrgorlt
rad ln cdltorlrl poliay. For thc ttD bcttltr tho lf8 dll
oontl,auo to otrry out tho lulotloa of publlrhta3 tho Jourlrl bucd ll
tho usA wtth l provl,d,oa to rcvlor thoro rrr.ls.Drtr lrtor ae
dtotrtod by tbr gceroh ,or th. bat pnotl,orl ud bo.t greugout
rvrl,leblo.

L
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Tho Coruodl of Europo rt Strrabourg, 4-25 tovoDcr lglJ, bcl.d
herrlngr otr EDcrgy rad thr tavl,rolrat. Prorldcat of Ef,6r Ploforor
fs1 Boaturta, ll! hvltod to proroat r Dolltlo! prp.a o tho orro tor
tho truolou Qptlor.
IrJor pohtr ol tbo rovLor covcrcd: ltuolcu Blor3y l.a Enropo ud
thc l{uolcrr @atrovorry; Unal,ur, Thorl,ur eld tbo Broodor Borotor;

Eavl.roantrl

.,rld Srtoty Atpcote; ud Plutod,ur ud tho Ior

proll, f,ontl,on ?rcety.

Ia oonolull.oa, Prolotror Bcokurtt ndo thc tollovlag rcrrrlrr
rla runrlal.ng, it om bc rtatcd thrt thc technologl.orl rlslr
ooaacoted ulth nuolser porur cea bc tcpt rrldcr rulllalcrt ooatrol.
Thlr l,r thc rccult ol l unique rorldrldo cttort tr eolorao lad
caglnccrlng. hralcu tochlology hsr rorobod rrturity, rnd thoro uo
nlcrly no polcr plratr La tho rorld, donnrtrrtl.ag t hlgh
rcll.rblllty.
About I.lO trolotor ycurt of cxporl,oloo hevc booa
gethored Ln nuolcer F!.8 plaatr rlthont r rllglo lrrgr rocldort
ettootta3 tho cnvLrolnt rnd rlthout .Jry p.a.oD ttllod by rrdietl,oa
cllccte. To aor extclt thcro hlgh crfoty rteldudr ol nuolou porr8
rrc duc to thc tact thrt lt 1r a htghly ccltreliacd tcohaolg3y, rrlil3
thc epplloation of cxtror ead ooctly nfcty Dl.ntot nroh rcrc
fcerlblo then ln othor lorr oontrellocd btreohcr. ?bo roturl .rfct,
problor ooaleotod rltb rucl.rs porrr 1r r,r lnrtitutlolll ono. Imrt
fttl tho htgh
tbc nuolou cr.rgy .yltct too oorplor lor rnltld?
lovol of crutloa rogulrod h dcrll'13 rtth luclcer Polr8 rad tho
auolcu luol oyolc be rurtrined for I lolg portod ud uldcr rly
ollouutuooa? ftl1 rnltnd rorirt thc torytrtlo to rburo thc
potoathl ol luolcar f,uclr lor tho produotlon - rad rpplloettoa
ol
nuclou ro.po!l? loohnologlorl tfl:or' oll contrl,buto tonrd. r
ltdtrtton of thoro Lnrtl.tutlolrl rl.rLr ud lt la lot oorcot to orll
auolou cl.rglr a tFrurtlra bergeLnto BoLv.rl tho porrlblltty ol
hurra frLluro nrct bo trkoa lato eocourt. ?hlc lt tbo truc nrel
dirlsloa ln tho deolaiol tor or egrlatt auolou porlr.
Tho dcolrlon horovcr le lot bctas ndo la r toohnologlorlly
rorld. Therc uc hugo ercnrlr ol luclctr !.tPoaa rt tho
diapoctl of rcvorrl ooultrloa rlrorc toohnology could rprord ovor lergo
partr of tho rrorld lrrcrpcotlvo of, auolorr potcs utlll.ntlon. Ald
ruLlnd eel rlro dortroy lttclf by ohorlorl oa blologlorl ;trfrro.
Th6o tr. vrrlour tcohaologlee irr thc produatlor, oonrllcrtlol or
tnnrportrtl.oa reotort rlth trcradour potrntlel for 3ood but rlro lor
rrtly
uaaolrolourly - irtovorlblo
abulo. Uo hrvc thur rrdc
relrtcd
.rosai
tt
lt tbrurd to bollovo tbrt by
doolrloar ln rray
lorrtolng thc auolou pot r opttoa nalctad oould rotuan to r puedlre
rurpollod by thc toohaologlotl Fe1l ol I3!. Bethor, rnlhd lr
ooadcuod to rct roeronrblt atd rcepoarlbly, ud only by orcrtl,lg tho
paop.r lartltutlonrl lrruork to rertor rnd aortrol tochaologlor vtIl
rurvl.vel bo poral,blo. Iluclotr Pouot nret b. rool Ll thtr oorto:t, ud
ghould bo lort Ln orcrtlng the polttlorl ud hrtltutlolrl
Do tlr
proroqulrito; tor Lte rorldrldo uto.
lrlaoooat

Itroa ooaridcrlng tho rooletrl rlrlr ol luelolr por.r, rr rrat
eleo rclgh the soolotrl rlrlr of not oboorh3 tho auolcu porla
optloa. 6or pooplc olrl.r thrt thc httor tro 1o Ln vl.a ol roduood
oactgy coaeurytlol grcth rttet, la vlor ol ra Llcroul,l3 rvtlhblllty
of nrtunl gtrr urd ln hopotul orpootrtloe ol I brorkthrough h tho
dovoloprrt of rltcrnrtlvo cmrgy .outc... Dut thlt 1r laoorroot
3

3
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aiace raDy Europeea oountrlca aeed aucleer cnetgy aor ia ordcr to
fulfill thclr luodiate enoagy requircnta, rnd all Suropoea coutrl.or
r:rc faclng r fatal rigL vhea, in e ter decedca, rorld rceourocr of
rLnoral oll end nrtural gra rill be exheuatcd rad thc truc c!.rsy
crl.rl,s occurs. Burope hea to prcpsrc itrclf for thlr chellongo, rld
nrat thoroforc coatiauc cteedlly to drrelop thc nucleu optlon. Thc
routc nrrt bc tekcn steprriae, rith due dclibontloa rnd r cloer vlct
of thc ascocl.rtcd risks. Thls rtl1 trLc tlrr - rcro tir
thra lrfr
ratLoipetcd rt tho bcgiuiag of the nuolou .r3, orpoolelly tiaco
public confl.deaoc for thl.r corplox tcchnology le roqulrod. But
lhothcr end hor Europo lrat.ri nucleu por.r rey bc r touohrtolo tor
l,te rurvl,vel 1n torcrrortl lorld.'
f,. Bcolurtr
TUCI.IAN POTBR AIID PTtsLIC
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At a auolcrr dcbete et l{enur, B.lglun ln Scptcrbcr 1977, l. Olal
iliclacn, t Drnlsh ooasultrnt elgiaccr put for;rrd r thougbtful
rarlysle of the l{uolcar Porcr cotrtrovorey ln DsnlrrL. h colclurl,on
hc erld:
Thc Draish dcbete on nuchar poror has hrd r mthcr Darror lcopc
thrt, horovor, ir nor onlarging. The debotc has orpherl.rod thc etlcty
eapocto of nuoloar porcr, in putlouler thc problcr of, redlorctlvc
vute dleposrl. for the opponenta of nuoloar porcr thte chol.co of
orphrrla le undoubtcdly, in prrt, s trctioel rrlouvcr. Tbo quortioa
ol prollfcretion La not conaidcred inporttnt lor Doelerk, rho door lot
;eat to roollvo rcproco8aod plutonlun tf,ter rcproocaeing ln forolgu
plrnte. fhe qucetion of trbotege is, horovor, of aor ooBoarlo OnXy
r.aoltly hra thc qucstlon of tho rooiel lrprat of aualotr por.r bocl

brordly crpoacd.

Tbc nuclcar debate hag been quito polrrircd rtth rlgid fte,ads;
fine dlstluctotlon like e.g., the dirtLnctloa botvcon riak ud
selcty hevc gouc unaottccd. Also, thc dobrto hac not telon rccoult of
tho nuoloer thrcatr fror nuolclr tcapotc, froa thc rtlltuy htgh-lcvcl
radlorotlva vattca, oa fror uad*grouad auclcrr cxploslonr.

end

Thcac obscrvrtions ruggcct that thc oppoaitlon agrinat nuolcer
por.r tr to r Lugo cxtcnt r rynboll.c protcat tgrinrt aoHthlng clro
thrt 11or dcopcr Ln thc try our rocilty ia orgeaLacd nthor thra
Tho popular 3troDt obJoctloa
rgrlnrt uanfo nuclerr pot r lttclf.....
poto,
thut do.r aot rppcer to bo duo to aa ovorrLdie3
to nualou
ooncarD vlth nucloer srfcty.
Thc

rgle of coieatirtr in thc nuclcar dobato

Iott Drnl.rh galcntLgte rho trko put ln thc nuolcu dobetc .pp..a
to hrvc tokcn etrong etrnda pro or contre nuclou Pottcr. Thcro lro
lor partloiprntr ln thc dcbetc rho rrintrn r porturo of loutrrltty rnd
rtrlct obJoctl.vlty. It tg r8rc thet a goicltiet rrkor thr dlrtiaotloa
bctrcr rddrc:slng thc publla .r on trprrtlel, rclontlflo orp.at
witaom cad rddrerring thc publlo a! lD rdvoctto lor I Gtu.c.
ObJootivtty ia undcr thcrc condltl.one ottoa roduocd to uriog ouly
thorc rclcotcd guotetlonr fror tho lltomtrra thrt brolr up olo'. orl
porltLoa.

of
Thcro 8plrcur eLBo to hl,vo been e tcndcacy tor tor rtorr
lrrjc rcactrnh groups to 1et thorrolvor bc lnttrtdrtod by thc
olllotelly ltrtcd porltlon of tho oatrbllrltDlt, ro thlt thoy do Dot
!po.I up re lnd|vldgrlr ta tho d.bat.. 6 tbo otb.r h.!d, I tror of

I

BtlS

rIrS

Eo c8!. rhcre e cclontlst h.. teken p3rt la tbo nuolotr dobetc ta
Doanrk egelaet hlr or hcr oonvlotioa ovca though bo or rho ny aot do
ro ia tocordraoo rlth th. 1d..1 toloatlflo otbor.

Ohl

APG.AFOTEBTl(nGqID

Sigurd

A aorcorcrolrl prc.rulo group uador tha tttr. A poror f,or Good,
OE), htl bcon oettblirhod ln tho Utr on thc ialtietlvc of Ir Gcoffroy
Grconhelgh ud Ir Sippon Rlppoa. Th. torra rlr tonrly Dl,rootor ot
thc Brttirh Nualou tronrt rnd hir ltnke rlth Europo, plrtlcululy vlth
thc Buropoaa Atodo trorrrr, uo rcll kaorl. Tho lettoru.
fomry
thc rctlvr Bdltor of lrucloc Baglncrrlag rlt.rmttoarl; hlr tntorcrt:
ln luropo lncludo roprorontrtlon of thr Auices xuolorr gooicty
publlortloa, lfuolcu tf.u..
ABG lc dcrlgucd to brtng thc !.r typc of eouldcrrtioar oa
publlo good to borr ou thc iruc of uuelcer po;cr eaa to orploy tho
tlD chenaolr tor laforrtl,on rad prorrur. la hu bcca urcd by othor
prcr.utc aroup!, lotebly porhepr thc Frloadr of, tho gertb. Alrordy
thc Anc group hm bccn Lavltod ia prlnotpro to gl.vo cvldoloo to tho
@nltelonora ol tho luropcea Booaod.c Conral,ty.
Thc orgral,ntl.on ir braod oa th. folorlng rddrcr rad rould
glrd to hou fror potcltlrl .upport.r la turopo:

bc

A P G, fJ Buvlgay lrarioac,
Thc 8&eolnat, Iandon SffJ

tcl: (or) 789 2159

(e Porcr for Good or Ator Poror tor Good; lo thlnl thc
iatorprctrtloa ol tho tttlo her boon loft opra dollborrt.ty.)
IITTEBTTATIOIAL TETS

Thc Intcrnetlonel Sclcntlflc Foaur oD tE Aeccpteblc 11uoloer
Encrgy hturc of tho rorId, rt in trort Irudordelc, llorldr, tror
rovorbcr / through lt, ig07, rpolrorod by thc ualvorlty of rl.ul.tr
Ccator lor Thoorctiarl Studlcr. At tho rotlng lourtcol dlrtlngulrbod
latcrartloaal sofuatltlo fl,guror rubrorl,brd to r pnblto rtrtorat
rhioh rtutcd by recogntrlng thc lnoroulag dorrud for .D.rgy,
pertlaulrrly la thc dovoloplng rorld, tad tho rolo thrt lucloer por1rr

rlolg vlth othom oould phy tl provldln3 thlr ourntlrl.
Tho
rtrtorat oonoludodi
tlccting tho enorgy dorradr of thc :ttll npldly tloroertlg rorrd
populrtloa rtth logttirrto crpoetrtloar of I hlghor rtradmd of ltvtag
crllr tor lugo eorlc rcblllzrtl,on of rrbor, rtorirlr, orpttel, rad
toohalerl end r.DrgoDtrt rtlllr.
rt rhould bo l coartent
p8.ocaup.tlon to eoeorplirh thte ooonorl,erlly tad ctfootl.vcly to rvold
ovortrxl,ag tho rorldte roaonroor of thoto aoccul,tl,or.
Thoro 1r ra urgcacy to tho rorrd .n.rgy problor rhlch, orpcalrlly
la vl.cr of the long lord tlror, brookr no drley h dotorrl,nin3 eld
e:coutl.ng D.tiotLr pso3aer. ead in rcokh3 l.ntornrtl,olrl ooolrgtl.oa
to trlco up tukr and rbrro tho belolltr oqult$ly.t

lllgnrturor to tho .t.tcr.rt
hotudcd thoro of f,ltolrl, G Buov
(USS), E8l. Bcthc (USf), fsrl Cohen (USA), 1r B.D.t l.'lr
(C.Drd.),
f,olohl orhln (repra), Alvin xolaborg (UsA), Bugeae Iigaor (use) raa
Plcrrc Zelogkl (trraloc, Vl.cc Prcrldent El{S).

t
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ilETS OF IIATIOIAL SOCIBTIEE

The Aanual Dlnaer of the British t{uolou Encrgy Socicty rrr hcld
la r.oadoa or I Deconbcr tg77. Gueatr incrudcd protcmor f,lrl
Bcalurts, ProcLdent ol thc 8lls, rho bronght grcrtlagr to tho BIG6 tror
thc EI{s at the dinncr.
PT,BLICATIO!{S OF IITTEN^ESf,

Pooook, I, Thc Hlatory of Nuolcer Porer in thc UK, Unrln Broe s1d
rnrtitutloa of }{uolcar Enginerrs, T977. Prpcr brck tJ.ro, erle bouad

3r2.80

Ienberc vlll also vieh to note thc chengo ol nrnc of tho Jourarl
of the Britigh Nuclcer Encrgy Society (StfES Jourlrl) rhleh tror
Jenuuy f9/8 het becn retitlcd l{uclerr Bnorgy.
EDUCATIOT AITD TR,AITIIG OT E}(iIItsEBS FOR TI{E TUCIAAR IIDUSf,RY

16 Xuob

I!/8, in

London,

UK. Institution of t{uoleu Erglnccre.

Thc purposo of thie one dey Scninm, fu to brlng togcther thoro
ln cduortlon aad trrining for the ladurtry tad thorc ln tho indurtry
itscrf rho lre conccrncd ,tth thr propurtl.on of r,nporor for tho
nuoloer Lnduatry.

Tho uuing scesion rl11 rcvicr proacnt projcotloue of rrDporaa
rcqulrernte h nutbcr rud typc, rtth rpcoiflo prp.as oll tho
coartruotloa industry, tho opcretlng utlllttor
tad thc fuol oyclo
indurtry. Tho corrlon 1r bctng ohel.rod by Huvoy Dunctor of, tho

Ecelth aad Satcty E:ooutl.vc.

The rftcraoon acraion ie dcttgned to brtng out 8or of thc
pnoblcnr of Rescrrch and Dcvcloprcnt organisatl.one, apoclal nccdr lor

thc rcgulrtlag' orgralretionc, relcerch and univorrltlor

ud

polytrchnl.os rnd to touoh on the qucrtlon of thc tnnrtor of
tcchnology to dcvoloplng countries. Thir rrrrLoa 1r ohrlrod by
Profcsior Pctcr Great ol Irporlrl Collogo.

Tbc dryte progrsuc ls to bo lntroduecd by Slr Ioatrgue
Fl.nnl.rtol, curcntly Chrirnn of tho Govrrarcut Baqulry lato tho
Bn3iaocrLng Profcsgloa. Thc runing up rilI bc proroltcd by Ir: Ron
Geurdon, Chlcf Inepoator of tho tIK Nuclcer fncttllrtLoar farlrotoratc.
E

Geusdcn

ig leoturlng the prcviout ovonlng t[ Londol, rt thc
oll tho Applicrtion of Srfcty Crltcrtr tn thc

CEGB Headquarters,

Areocrent of lluolcar Potcr Ln the llf,.

Intorntio! orr thia locturc and paogmr.r,/rpplLo.tioa togr for
thc gerlDla uc aveihble lron the Ingtltutioa of lfuolcrr Eagl.nocn, f
Pcaorley Rord, Londoa sE6 2Ie (tcl 698 r5q)).
IruCI,BAR

RIACIU

SATETT @TEERETCE

Cal1s for thc AIIS Bclgiua/BNs oodcrrncc, l6-f9 Ootob.a, tV78,
rrc clolorcd rlth this llerrlottcr.
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rngtitution of xuclerr Enginccre r.octures rr Tor f,int, rp
tlluelorr porar rnd hrblic Acorptalcot, Londol

30
rlBBUABY

16

Fluirh xuclcer Sooicty, ronthly nctlng,
Thc

SECUBB

Rorctor @norpt.

IARCfi

6-ro
13-

I/I8A Bxport

of lfuclerr povor plratr, vicnan

17

SoafSt5 Frangailc de Rrdloprotcctioa, Crdorachc
Soninrirc: I,e Dirp.rrion cn phyriquo l{rturol

I5

tsctoty Critorlr for lluclcer poror pleutr ln thc Uf,r,
rr R Grurdon, chlof rnrpcctor of f,uolou rartallrtloan,
Londoa - Itrrt lluolorr Englnocrt

$

'?ralnlng snd Bducrtlon for the l{uolcar Induetryt
Inctltutloa l{uelcer Bnginecrt Dry Sorl,ns, Loldon,

ltf,

AIAIL

ro-

14

IABA

2+-

Liquld Ictel f&3t Br..dlrl,

Bologne

28

IA8A lluolou Control rnd Ingtrurntrtion,

Cenact

IAY

22- 6

Iateraatlolrl

Congleta:

Sooict.

Redioprotcotl.on, t{rinvl.llc-1.!-nooh.

Fnnorl,rc
'

do

flnaE

r5

r8-23

Plutoalun Bccyallng, SItX/SfAilS
AltS

d,-3o
17-29

Amurl locting, SrD Dlogo, CtltforaLe

IAEA RrdletLon Protootlon

BI|E6/AI{S/AS[I

lonltorlag, Stookholr

laternrtlonrl Conf,orcnoe: Zlrood,trr

tho truotor8 lldurt8y, Stntford-oa-lvoa, Itf,

AU}Ust

e3-30

a

fAEA

Plurr Phyeiaa, flarbruatr
a

La

B}'S rBrS

7
SAPlaEEB

5-8

Sccoad Internetlonel Colloquiur o! Elcatrotr Beu
Ucldlng, Avignon, FreDcc (Secrctrry: I Butfcrctu,
Gonlsoriet r LtEncrglc Atorlquc, DDII{ DP 2 9ff90 Olf
rur Yvctto, Frtaec)

t7-2r
IAEA

Geroral Confcrelroe, Viennr

ocrrBER

3-7
16-r9

Nuolcx

t/8,

Bes1e

}{uolcs Rcector Sef,cty, A}{S Bolglu/ElfS, Brurrck,

Bclglua

13'

T7

IABA/ilrA Decoulrcloning l{ucleer

Facllitica,

VLcanr

ltovBEEB

t7

Internetl6naf Coafcrcnce: Badl.atlon Prot.otio! ia
fuol Cyole, B}GS UI.

}{uoloer Foror Pleatr ond tho
r070

4

IAY

6-g

Europoaa Nuclear SooLcty Colrfcrctrcc BNC /g Halburg
(Sccretary: KllO 53Oo Bonn, f - Eouarllco fO Gortaly)

AIEUST

Co-rponcored A}{S rnd E}{S Topiorl lcctiag
Uashlngton, USA, on trast Reector Sef,ety.

IEE"rrtGS PIAXNBD r(n rgTg By
Phyel,oa end Chenistr;r

Ttrerrcdynrnios

Tm

in Scrttlc,

IAEA

of Ficaion

of llualeer Isterl.tlg

Dirporel of Radioactivc lesteg
lleadltng ot lligh Alphr-aotive Urgtcr
Unniun Evaluetioa rnd Ilaing Tcohalqucr

Innpopr Roquircrcate for ilualcar Povrr

lrlt Bcrctor

Phyaica

Boprooctslag lrredlatcd

hrcl

and

ltr Altcrnrtivor

rtfs EIs

r.
2.

tD

8

trs reIn Scltrtts
Afdollry voor trcrnt.obd.r vrr h.t lorr*ujr rlrtltuut
rngrntcun:
I(AES

tDDnrssts @

Lr R ven Elpor. Boyeudr,
3fO, ArDbcr, Tho fotbcrlrndg

r y rrA,

vea

utroobtrorca

lnlorn lfuolctr Soot.tys Loorl Sootl,onr il luropo
r c. Trvcrnlel, Bcl30nuolcrl,ro,
tslglg!:
ruc du Chrrp dc ltrr, 25, B-fOSO Bruroh
Ccntrrl

Europ.s A.Beycr, f,XiZ, Potttroh 364O,
75Oo Iulrrubo, II|R lctt Ocrr*ny

I. Boz.Dhole, GAAA, b w gdouud U.tslot
!-92350 I.. plortLe Robluroa, lrrDo.

@r

_I!l!I-:
Ron
3.

l.
)o

6.
7.
8.

9.

rO.

fI.

Aw p Bullto, Vlr prtrtollo, 6/9,

I_OofgB,

Brittrh tluclorr Baergy Soolcty: ptul lolff
a,/o Inrtitutlon of Clvl1 Enghcorr,
r-5 Ct Coorgc St
Ipadoa SmP

3"AA

tror.lhg.n f,rrltckrnlhl B I lLholr,
!roL, S-6fr of [ytopLlg IrSr.d.D

AB

Atoraor3l,

Ecllcnlo t{uoleu Soolcty: Dr C Apoatolrkl.r,
Genmal Secrctsry, Irotolrr Dopt IGC fD.Dl8itotr,
Aghte Penrtovl,, Attl,Il,, Athrar, Or..oc

rutttutloa of lluolorr lngiaoor: Bruco yountrl, goorrtuy
f, Polrrloy Boed, Cettord, Iondoa Sf6, Uf
Icrntoohal.roho Oo..llrohrft 1l Doutaohra Atorton[
Heur I D-53OO, Bonn f, Iort Ocrnny

Alllrnplrtzi

..v

SohrrLzerlaohe Gcrolltohrft dcr f,eratrchlctrto
Dr P T.ryut, c/o Eldg. Tcohal,roho noohrobul.
Rrrl,rtr. rof, C$-8od Zurtotr, Srltzorlead
Soolcded Iucleer frdiraota: C Seaohoz do1 Blo
Juatr do Elcrgir tluolorr,
Ctuded Unlvcrrttul.e lrdrld, Sptin

Sooictl tluolorrc ltrll.ur: Prot C.E.lvottl c/o Ctl8X
Vlrlo Bogtnr lughorltt, T3gt l-ool98 Br, Itrly
2

lreagrlrc dtBaorgic XuolJrlro: Sooroterl,rt,
do ll Proooerl.oa, 75oI5 Drrlr Codk, Flelo.
ruo
48r
I,2.
Euorl Atorltckal.lll.noa soula-Ato.tcblrlr 8r.ll.IrEot I ltalrnd
B.Y. (ftrdrn Xuolorr sooloty FltB)
VrltloD tctltllllla
tutklrrrlorfur,
Ydinvolrtotatllu lrbontorlo, Iaoulottnlrtu !/,
18
Soo16t5

sl-oorEo,

f,rtrtalt

KOTIMAAN TAPAHTUMIA

LOVIISA 1:N TILANNE

Edellinen Loviisa 1:n tilanneraportti esitettiin joulukuun 1977 ATSlehdessii ajalta 15.10. - 30.1-1. Jakson L.L2.L977:29.3.1978 kiiyttii-

historia on alla olevassa kuvassa.

oli poikkeuksellisesti tehonsEEtde 3. - 4.12. johtuen
kantaverkossa suoritetuista voimajohtotiiistE. Sanaan aikaan sattuneessa verkkohEiridssii Lo 1 toimi hyvin nostaen tehon nopeasti
100 MI{:11.a taajuuden laskettua 019 Hz. Verkon koossa pysymistii
tiimei auttoi huomattavasti.
JouLukuussa

6 . L2. tiivi s tetti in vedenerotin-ve LituL i stimen mies luukku.
KEytett?ivyys o1-i joulukuussa 100 Z.

PyhEnE

suoritettiin takuukokeita sekE LOO Z:n koe. NEiden vaativien kokeiden yhteydessE esiintyi turpiinipuolella erEitE hEiriiiitE.
Vain erEEn generaattorin jiiiihdytysputken vuodon korjaus aiheutti nainittavaa energian menetystS. KEytettiivyys oli 99 19 7".
Tarmikuussa

Helmikuussa Laitosta ajettiin tasaisesti revision alkamiseen saakka
L5.2. Kliyttiijakson lopussa suoritettiin vuosikokeita, jotka alensivat keskitehoja paiina p5iviinE.

Revision suoritus tehtesi n. 5 viikon kokonaisaikaan. ErEistii piiEtoimittajan takuutiiist?i johtuen revisio ol-i suhteellisen laaja. Revisio
suoritettLLn 42r5 vuorokaudessa, ja l-aitos oli taas verkossa 30.3.
Anders Palngren
LovIISA 1:N

VUORoKAUTINEN KESKTTEH0

1.12.1977 - 29.3.1978

I"ir,**V

....... ?"dot
putken korjaus

joulukuu
306 cr.h

tamikuu
313 clrh

- Stteilyturvallisuuslaitokeen asett.a

heluikuu
141 cr{h

tehorajoitue 92 Z reaktoritehort.

oaaliakuu(x
x)29.3.t928 esri

LOVIISA

2

Laitoksen rakennusty6t ovat tEysin valmiit lukuunottamatta eriiiden asennusaukkoj en sulkemista.
Mekaanisten asennusten valmius on sekE laitteiden
ette putkistojen osalta n. 80 7". peakierroputkiston
56:sta saumasta on ennen reaktoripaineastian asennusta hitsattu L2. TeLlii hetkelLE on projektin
aikataulun kriitilliselLH
polul-1a reakioripaineastia,
jota ei vie16 oLe saatu tydmaalLe, sekE
""o 5ZiLkeen
pEEkiertoputkiston hitsauksen Loppuun saattaminen,
p5?ikiertopumppujen asennus ja koestus sekE prim6Eripiirin painekoe.
Viimeinen hiiyrystin saapui Loviisaan juuri pEEsi5i sen a1l-a.
EnsimmEinen turbogeneraattori on lHhes tdysin asennettu ja toisen asennusvalmius on 60 7..
SEhkdvoima- j a instrumenttikaapelointi
on kiiynnissli
kaikissa Laitososissa, valmiusprosentti tydm6iiristE
Laskettuna on n. 40 50 Z.
Pro j ekti on siirtym5ssli koek?iytriivaiheeseen, re11a
hetkellE on huuhteluja suoritettu useil_1e systeemeiLLe ja mm. ensimmEiselle pEEmerivesipumpulle on
poikkeuksena Loviisa 1:n
suoritettu "kuivapy6ritys".
kiiytEntijiin voidaan mainita mm. se, etre ruorehiiyryputkisto puhalletaan k?iytrEen Loviisa L:n tuotramaa
hiiyryii.

TILANNE OTKIIrUODOSSA

Asennustdid.en painopiste Olkiluodossa on
TVO

II:l-]e ja

TYO

siirtynyt' jo

I:n tilannetta leimaavat t?iysin ktiytt66n-

ottotapahtumat.

Siten tydmaavahrnruskin on paj-nottunut ensinnalstEl kertaa
toisen laitosykslkdn puoIelle, jossa nrod.en 1978 alussa
noin 27OO henkildn kokonaisvahnrualesta oli noin 14OO henkj-}6a.
TYO

I

jeljelle ldhinnii tilojen loppusaneerauksen
osal}a. Niiihin liittyy my6s erilaisia vilmeistelytditEl.

Rakennusty6tti on

Raskasputklstoasennus on teysin valmis

ja putkistot

ovat

valmiit kEiyttddnottoihin.
Reaktorin paineastiaan liittyvien jerjestelmien kylmEl koekiiyttij ja painekoe suoritettiin tammikuun Iopu1Ia ja reaktorln palneastia rrapautui tiintin jdlkeen loppuasennuksiin.
15.hes

t,

lvluista merkittdvistd asennustapahtumista voidaan malnita
- putkistojen ja reaktoripaineastian mEEr?iaikaj.starkastuslaitteiston koeistukset ja perustarkastusten suorittamiminen

turbogeneraattorin akseleiden lopullinen rihtaus
400 kV johdon ja laitoksen pii6nruuntajan jiirrnitteell-iseksi
kytkeminen

Jiirjestelmien ktiyttdijnotto on jatkunut suunnitelmi.en **.rsesti ja kiiytt66notettujen jarjestelmien luku alkaa l-dhesty5, sataa.

Kiiytt66nottoon ja kiiyttijijn liittyvdt rutiinit on saatu luod.uiksi ja nild.en soveltamj.nen ja niihin totuttautuminen
jatkuu koko koekEiytdn ajan.
TVO

II

laitoksen rakennuksen runkotytit ovat kiiyttinndssd valmiit.
Reaktorirakennuksen yldaltaat on valettu ja altaiden levy-

tys on pdd.sty aloittamaan.
Asen:nustydt ovat edistyneet hyvin. Reaktorilaitoksen ia
sen apujS.rjestelmlen laiteasennukset ovat kiiytiinndssei val-

miit ja raskasputkistoasennukset ovat menossa.
furbiinilaitoksell-a aloitettiin l-auhd.utin- ia esiliirnmitysl-aito sasennukset vuoclen al-ussa.
Sdhk6asennuksista on erilaisten kojeistojen kaappiasennuksista tehty n. 75 %. Kaapelived.ot ovat ed.istyneet sitent
ettli kytkentlitydt sekd siihkci- ettti instrumenttj-asennuksissa
on voitu aloittaa aikataulun mukaisesti-,

PO],TT OAINET OIMI TUKSET

AIKO]VAT

erti TVO I:n uraanipolttoaineesta saapui 22.pdimeritse Rauman satamaan ja sieltti ed.e1leen lcuo:ma-au-

Ensimmdinen
vtinEi

tolla Olkiluotoot:..
Ensimm6inen er6 k5isitti kaksj. 20 tonnin laatikkoa, ionka sistill-ii polttoainesauvaniput olivat jiitid.ytettyind.
TVO:n laltosten uraani on perdisin Kanad.astal sen vdkevdinti
tapahtuu Neuvostoliitossa sekd valmistus ydinvoimalaitoksen
polttoaineeksi ASEA-ATOMIN polttoaj-netehtaall-a Ruotsin Ydster&slssa.
Alkulataukseen tarvittava uraani tuoclaan kevHdn kuluessa
useana erdnd.. Ia.itoksella se ah.ilrsi varastoid.aan. Varsinainen lataus reaktoriin tapahtuu ensi kesan kuluessa.
t2-

ENERGTATALoUS SUoMESSA

woNNA 19TT

REILUST]

-

KuLUrus KASvor vjinArv,

slrr6w

ruorANTo

Energiaa kulutettiin v. 19TT 23 Mtoe vastaava m66rd,, mik6, merkitsee yhden prosentin kasvua ed.ellisest6, vuodesta. S6hkdenersian kulutus kasvoi 2.3%.

Kotinaisten energianliihteiden - vesivoinan, puun, turpeen ja teollisuusjd,tteiden - avulla peitettiin energian kokonaiskul-utuksesta 29%, kotimaisuusaste
nousi siis 2%-yksikk6$i. Vesi.voirnan tuotanto kasvoi 28/'. Poltioturpeen kulutus
kaksinkertaistui, vastaten 1/o kohonaisenergiasta. Ufjyn osuus laski 55/'zsta

53/":iin. Ydinvoi-na4a tuotettiin

3%

kokonaisenergiasta.

kulutus vH,hentyi, mutta s6,hk6m ke$t6 kasvoi.
Liikenteen kulutus s6.i1yi ennalfaan. Yksityinen ja julkinen sd,hk6energian ja
I6m'nitysenergian kul-utus kasvoivat muutamall-a pro sentilla .

Teol-l-isuud.en polttoaineid.en

Voigral-aitoskaEasiteetti kasvoi. v. 1977 ai.kana 10?9. MW suurimpien lisSysten
ollessa Loviisa 1 (\20 I{W) sek6. kolme 70...180 MW kaukolsmp6voimalaitosta.
Voimataitosten asennettu teho nousi siten 9056 IvIW:iin. Vuoden lopussa oIi
kapasiteettia rakery!,eilla 206-0 MW, josta kolme ydinvoimalaitosta 17)+O trtnt. Vuoden aikana ei al-oitettu uusien suuryoimalaitosten rakennust6itti eikEl tehty se11ai st en rakenta.rni spiiri,t6ks i6,.
SAHKC'N KULUTUS VUONM1

100% = g0,5TWh

tuotanto kasvoi 1)+% e1i 31,J Ttr{h:iin.
t-uonti supistui vgimakkaasti nettotuonnin j iiiid es sd. 0, p TWh: iin .
S6,.hk6n

9T'

S6hk6n

SAH(dN KI,LI.]TUKSEN IGHITTYM]NEN
40
TWh
JULKINEN

SAHKON }IANKINTA VTJONM 1977
1OO/o
TWh.

=32,6

NETTOTUONTI

XZr
-r

VASTAPAINE

-

kaukoldm$f

/

1Zo lqASUruRPllNl

I

g"/.

,'

TAUHDUTUS
ydinvoima

-

tellisuus

muu

i

26to

VESIVOIMA

,,

Energian t.uonnin qryq

lqsvlt

18%

crnk.

ol1en 7,1

T$ima

o]-i

23%

koko tuonnin

Polttoaineid.en hinnat kohosivat vuoden aikana 13...19%, paitsi raskasdljy, joka
p6,d.stetti in 1O/, nousulIa.
Enere.iainlrestointign v. .1o76 al-kangt al-am6ki. iatkui siten, ettd v. 1977 niitlen
arvo oli n. 3,3 Gmk, td.std. voimalaitoksiin n. 2 Gmk.

L6hteet: Energiakatsaus. Vuosi

19TT

Sd.hkdviesti 1 / 19TB
ENIRG]APOL]T]]KAN NEUVOSTON JASENET N]METTY

Joul-ukuussa 197T asetetun energiapol-itiikan neuvoston kokoonpano on seuraava:
puheenjohtaja kauppa- ja teol-lisuusministeri Eero Bantala ja varapuheenjohtaja
maa- ja metsE.talousministeri Johannes Virolainen. J6senet: kansanedustaja
Pentti SiLl-antaus ja johtaja Erik Olander (Kansallinen Kokoomus); diploniinsin66ri Gustaf Sundman (Ruotsalainen Kansanpuolue); johtaja Arne Berner
(t,iteraalinen Kansanpuolue); professori Asser Stenb6.ck (Suomen Kristill-inen
Liitto); professori Paavo Huikari, kansaned.ustaja Veikko Hanhirova ja tekniikan
tohtori Markku Nurmi (Keskustapuolue); apulaiskaupunginjohtaja Taisto Heikki16,
val-tiotieteen l-isensiaatti Pekka Parkkinen ja d.iplomi-insin66ri Gunnar Riskula
(Suomen Kansan Demokraattinen Liitto);.kansanedustaja Jermu Laine, kansaneclustaja Risto Tuominen, diplomi-insin66ri Christer Granskog ja toinitusjohtaja
Lars Larsson (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue).

asiantuntijoina ovat ylijohtaja Erkki Vaara kauppa- ja
teoll-isuusministeri6st6,, neuvotteleva virkamies Carofus Lassila ul-koasiainministeri6stA, johtaja Seppo Lindblom Suomen Pankista, diplomi-insin6Sri Eino
Toiviainen Suomen Sd.hk6laitosyhd,istyksest6,, toimitusjohtaja Risto K. Alanko
Teollisuud.en Keskusliitosta, johtaja Pentti Sieril6. Suomen Metsd,teollisuuden
Keskusliitosta, toimitusjohtaja Pentti Alajoki fmatran Voima Oy:std ja varatoinitusjohtaja Mikko Tanner Neste Oy:st6,.
Neuvoston pysyvin5,

toimii toinistopEifiJlikk6 Esko Ylikoski ja
ylitarkastaja
Taisto Turunen, molenrmat KTII{: st6..
sihteer,inii
Neuvoston jaosto-organisaatiota ei oJ.e viel6, pystytetty.

Neuvoston pEssihteerin5.

apulaispEi6-

Liihde: Energiakatsaus. Vuosi

1977 .

ATOM]ENERG]AI,AKI UIID]STETAAN

IfIM on asettanut toimikunnan, jonka teht6v6n6. on ehdotuksen l-aatiminen nykyisen
atomienergialain ja -asetuksen kokonaisuudistuksesta sekd eril-Iisen ydinjEtehuol-tol-ain siitittinisestd.. Toimikunnan puheenjohtajana on hal-l-itusneuvos Raino
Pekkanen korkeirnrnasta hal-l-into-oikeud.esta. Toimikunnan tufee saada ty6ns6.
p6,H.t6kseen vuoclen 1978 loppuun mennessii,.

Nyt asetetun toinikunnan ty611e ovat l-uoneet pohjaa atomienergianeuvottelukunnan
yhteydessd, toimineet kaksi ty6ryhmii.ii sek6. IfIM:n yd.inj6,tehuoltoty6ryhm6, joka on

juuri

saanut

valmiiksi

mietint6nsEi..

ttt

KANSAINVALISTA YDINENERGIAPOLITIIKKAA

JA

YDINENERGIA PI]NNITTAvANA

KAKSI TUORETTA KOTIMAISTA KIRJAA

-

Melko harvalukuiseen ydintekniikan alan kotimaiseen painettuun
kirjallisuuteen on hiljan saatu parikin vahvaa ja mukavasti toisiaan
tdydent5v2iE 1 isHyst2i.

Aikaiserrminkin asialla olIut akateemikko Erkki Laurila kuvaa kirjassaan Ydinenergiapol it iikan harhai lut kansainv6lisen ydinenergiapolitiikan taustaa ja tapahtunia ja pohdiskelee hiukan tulevaisuuttakin. Aivan viime vuosina onkin jiilleen korostuneesti voitu havaita,
ett5 politiikka, etenkin kansainvSlinen, mutta myiis kansallinen,
liittyy mitE lEheisirurin ydinenergiatekniikan kehittymiseen. Varsinaisten politiikan koukeroiden lis6ksi Laurila kZisittelee mielenkiintoisesti mn. ydinenergian talousnZik6kohtia, ydinenergiakeskustelua
j a ydintekni ikan merkitys t2i tutkimuksen nykyisen yhtei skunnallisen

roolin

muo

toutumi sessa

Ol1i J. Heinonen, Jussi Manninen ja Jorma K, Miettinen
selvittHvEt kirjassaan Ydi.nenergia ja eliimisen laaru ydinenergian
asemaa muiden energianlEhteiden joukossa ja k?isittelevdt ydinenergiakeskustelun keskeisi?i aiheita pyrkien asettamaan ongelmat oikeisiin
mittasuhteisiinsa. Tekij?it lShtevEt hyvin yleisistH energiapoliittisista l?ihtiikohdista ja energiataloudellista taustaa, niin kansainvElisesti kuin Suomenkin osalta, luodaan varsin laajasti. Energian
kysynnZist?i ja tar jonnasta, energiavaroista, ydinpolttoainekierrosta,
yd invo imalai to s ten k6yt tiikokemuks i s ta, s?itei lyn vaikutuks i sta j ne .
t,arjotaan runsaasti ja hyvinkin tuoretta numeroaineistoa.
Jorma lleinonen,

Laurilan 125-sivuinen kirja on julkaistu Otavan tietodelfiininii ja
tyiiryhmHn 177-sivuinen Taurmen huutomerkkin5. Kurmankin hinta on
hiukan

yli

kolmekymppiE.

KTI,I:N ENERGIAOSASTO TEHOSTAA TTEDON JULKISTAMTSTAAN

ja teollisuusministeri6ssd. laad.ittavat energiatal-oud.elliset katsaukset
ja selvitykset sek6. ministeri6n rahoitta,nat energiatutkimukset pyritS6n mahdol-lisuuksien mukaan julkaisenaan tarkoitusta varten perustetussa energiaosaston
julkaisusarjassa. Julkaisujen myynti tapahtuu valtion painatuskeskuksen kautta,
paitsi neljEi kertaa vuod.essa ilnestyrrE Energiakatsaus, joka on saatavissa vain
KTM: n energiaosastolta.
Kauppa-

tf

]MINJJITUiUOLLOI{ SUINTAVI IVAT SUO},flTSSA

Ydinjrite- l. AP0-tyiiryhmiin nnietintti luormtettu !TH:l1e

IAEA: n pyynndstH kauppa- ja teollisuusminister"i6ssri paieitettiin kev;idl-lei 1976 osal-listua alueellisia ydinpolttoainekeskuksia koskevaan tutkimusohjelmaan 'rRegional Fuel Cycle Centens, RFCC" ja sen Case Study
-tutkimukseen. Tete tydt;i vanten kauppa- ja teollisuusministenid penusti ALPO-pnojektin (mydhemmin ALPO-I:ksi nimitetty pnojekti), jo11e ehdotettu johtonyhme piti ensimmHisen kokouksensa 1 976-06-1 0 . Laajentamalla ALPO-pnojektin johtoryhmai5 ja
taismenttimtill;i s en teht5vaiH. os aks i Atomienengianeuvotte lukunnan
suosituksen pohjalta muodostettiin tyonyhmei, joka 1 976-09-08
pHivHtyn kauppa- ja teollisuusmj-nistenidn asetuskinjelm;in mukaisesti sai seunaavat tehtH.vS.t:
1 ) tehdri 3'1 .5 .1977 mennessai yksiloity
esitys toimenpiteiksi
atomienengian tuottamiseen liittyv5n aktiivisten jH.tteiden
(mukaanluettuna k;iytetty polttoaine) huollon organisoimiseksi Suomessal
2) tehdti 31 .12.1977 mennessli esitys edellei 1 )-kohdassa tarkoitettujen jetteiden kHsittelyn, kuljetuksen ja s;iilytyksen
kannalta tanpeellisten kotimaisten ja yhteistydssai muiden
maiden kanssa tehtdvien selvitysten suonittamisesta sekei
mahdol-lisesti jo ennen tete tehd;i esityksi;i kiineellisiksi
havaitsemiensa selvitysten ja tutkimusten aloittamisestai
3 ) tehdei 31 .1 .1978 mennessd esitys edellri 2 )-kohdassa tankoitetun selvitystyon koordinoinnista sekai siihen asti koordinoida tate selvitystyotei;
4) koordinoida Suomessa sekai valvoa Suomen osallistumista
IAEA:n al-ueellisia polttoainekeskuksia kH.sittelev;i;in caseproj ektiin.
Tyonyhm;in asetuskinjelm;in mukainen kokoonpano oli seuraava:
Puheen j ohtaj a: pei;ij ohta j a Pekka Jauho ( VTT )
Jiisenet: ulkoasiainneuvos ILkka Pastinen (UM)
toimistop5;il1ikko Ilkka Maikipentti (KTM)

Kansainv;ilisen Atomienengiaj ii::j est6n,

pnofessoni Pekka Silvennoinen (VTT)
pnofessoni Antti Vuoninen (STL)
toimitusjohtaja Magnus von Bonsdonff
vanatuomari Juhani Santaholma (IVO)

(TVO)

Sihteeni:filosofian lisensiaatti Jorma Heinonen

(VTT)

Tainked osuus toiminnassa on o11ut APO:n avukseen perustamilla
kahdel-ra alaty6nyhmailki. Ns. YJ0-ty6nyhmH selvitti ydinjHtehuoll-on onganisaatio-, vastuu-, nahoitus- ja lainsii5dann8tti-

siei kysymyksiH.. Tutkimus- ja kehitysty6n tarvetta selvittHAPO penusti eniflisen projektityonyhmHn.

maiH.n

Ydinj;itenyhmain mietintd on jurkaistu kauppa- ja teorlisuusministerion energiaosaston julkaisusanjassi- B nimell-ai rrYdinjaitehuollon jenjesteiminen Suomessa". Kirjasen hinta on'l 5 mk ja
sitri rnyy Valtion painatuskeskus.
Seunaavas

s

a

es

itetriH.n t iivistelm;i ydinj attetydnyhm;in miet inndstei
ta

:

O.
0. I

TiIVISTELM}i

ydinjtitteet
Ydinenergialla on liihivuosikymmenien aikana merkittlivii osuus
koko maailman ja my6s Suomen siihk6ntuotannossa. Vuonna 1980,
kun my6s nyt rakenteilla olevat ydinvoj-malaitokset ovat valmistuneet, Suomen ydins5hk6teho on yhteensd 2200 MWe, joka
muodostaa noin 25 E asennetusta kokoniasvoimalaitostehosta.
Tuottaessaan ydinenergiaa on Suomen kaltainen pieni maa monin
tavoin oleellisesti riippuvainen johtavista teollisuusmaista ja
nii-den tarjoamista palvelukststa, kuten uraanj.n viikev6innistii
ja keiytetyn polttoaineen jSlleenk5sittelyst5.
Ydinenergi-aa tuotettaessa syntyy radj-oaktiivisia jiitteitd nk.
ydinpolttoainekierron eri vaiheissa. Merkittiivimmiit jiitteet voi-

Suomen

daan jakaa seuraavaan kahteen piiiiryhmEiin:
I) Kiiytdn ai.kana voimalaitoksella muodostuvat radioaktiiviset

kaasumaiset, nestemiiiset ja kiinteiit tuotteet, nk. ydinvoimalaitos jiite.

2) JSlleenkiisittelyjEte tai jiilleenkiisittelemiit6n polttoaine.
On olennaista erottaa toisistaan mainitut kaksi jiiteryhmiiii, joiden aiheuttamat ongelmat ja sovelletut huoltomenetelmiit eroavat
toisistaan ratkaisevasti. K5ytetyn polttoaineen radioakti-ivisuus
on useita kertalukuja suurempi kuin voimalan kiiytdn aikana syntyviin muun jiitteen aktiivisuus. Lisiiksi kaikkein siiteilymyrkyllisimmiit alfa-aktiiviset nuklidit, aktinj-dit, j55v5t yleensd
k5yt5nnd,llisesti katsoen t6ysin polttoai-neeseen.
Liihivuosikymmenien aikana Suomessa joudutaan huolehtimaan ydinvoj-malaitos j iitteestii, k5ytetystd polttoaineesta sekii mahdollisesti osasta jiilleenk5sittelyssii syntyviii jStteit5
0

.2 Ydinjdtteen miiiirii
1000 MWe kevytvesireaktorissa syntyy vuosittain keskimii;irj-n
noin 30 t kiiytettyd polttoainetta. T5l-16in mainittu 22OO MW:n
sdhk6teho merkitsee noin 70 t vuotuista miiSrdH k5ytettyli polttoaj-netta, jonka radioaktiivisuus 1 kk:n siiilytysajan j5lkeen on
noin I GCi. Vastaava vuotuinen ydinvoimalaitosj5tteen tuotanto on kiisiteltynd noin 500 m3 ja aktiivisuus noin IO kCi.

I?
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0.3 Tarvittava tutkimus- ja kehitystyd
KEytetty polttoaj-ne ja sen jdlleenk5sittelyjlite muodostavat
ongelmallisimman kysymyksen ydinenergian jlitehuollossa. MikaIi tiistii voidaan viilttyli, ni-in jeljellejiiiivii ydinvoimalaitosjiitteen huolto voidaan teknisesti hoitaa sanclen kohtuullisin
voimavaroin. TiimZi tilanne olisi mahdollinen, jos kiiytetty
ydinpolttoaine voitaisiin toimittaa kokonaj-suudessaan peruuttamattomasti ulkomaille rajoitetun varastointiajan (vuosia...
vuosikymmen) jiilkeen, mitii Suomen osalta onkj-n pidettiiva ensisijaisena tavoitteena. Kuitenkin nykytilanteessa on varauduttava my6s sj-ihen, ett5 Suomessa saatetaan joutua siiilytt5mHiin k5ytetty5 polttoainetta pitki5 ajanjaksoja, ehkii 1opu1lisesti tai vastaanottamaan ja huoltamaan jiilleenkiisittelyjiitett5.
Korkea-aktiivisen jHlreenkiisittelyjiitteen huolto ja ennenkaikkea sen loppusijoitus on hyvin monimutkainen ja monitahoinen ongelma, jota tutkitaan maailmassa suuri.n
voimavaroi.n. Niiin ollen on L5hdettiiv5 siitii, ettii Suomen kaltainen maa ei yksin pelklistiiiin omin voimavaroin voi ainakaan
laaja-alaisesti tehdii merkitttiviiii kiiytiinn6n kehitysty6ta.
Toisaalta on korostettava, ettii ulkomaisen ty6n tulosten tarkoituksenmukainen hyddyntlimj-nen vaatii riittiiviid teknj-sen
tietiimyksen tasoa, joka nHin erikoistuneella ja samalla monitahoisella alueella on varta vasten hankittava ja yllaipidettiivii
0.3.1

KHytetty polttoaine
Kiiytetyn polttoaineen lopullista sijoittamista jiitteenii pidetii5n edelleenkin ep5todennEkdisenii vaihtoehtona, koska se
merkitsisi raaka-aineresurssien tuhlausta ja ydinjiitehuollon
teknistii vaikeuttamista. Sen sijaan todenn5k6i-senii ja suositeltavana pidettiiin kliytetyn polttoaineen jSlleenkiisittelyii,
.jolroin hyd,dyntHmiskelpoiset uraani ja plutonium erotetaan
varsinai-sesti jetteiksi ruokiteltavista aineosista.

t3

6-

el kliytetyn polttoaineen jdlleenk5sittelytoiminta
ole mielekiistli. Loviisan polttoaine viedliiin kiiytdn jiilkeen
Neuvostoliittoon ja my6s Olkiluodon voimalan kiiytetty polttoaine pyritliiin toimittamaan ulkomaille jiilleenkiisittelyii varSuomessa

ten.

Kiiytettyii polttoainetta joudutaan siiilyttiimiilin maassarnme ainakin joitakin vuosia. Loviisan voimalaitoksella noudatetaan
neuvostoliittolaista kiiyt5ntdii, jonka mukaan kiiytetty5 polttoainetta sliilytetiitin laitospaikalla viihintii5n kolme vuotta.
On mahdollista, ettd Olkiluodon polttoaj-netta joudutaan sdilyttdmaitin huomattavasti pltempiiiin. Kiiytetyn polttoaineen
varastointitarpeesta ri-ippuen on Suomessa liihivuosJ-kymmenien
aikana ajoissa ryhdyttlivii tilanteen edellyttiimiin toimenpiteisiin. On hankittava riittiivii teknj-nen tietiimys eri varasto-

tyypeistii ja niiden turvallj-suuteen vaikuttavista tekij6istii.
Kiiytetyn polttoaineen kul jetuksiin liittyvili teknisiii kysymyksiii pidetliSn yleisesti- ratkaistuina. Tiimlinhetklnen kehitystyo kohdistuu p5Sasiassa kuljetusastioihin yhten5 pii5mii5riinii
kul j etustehon lis5liminen.

osalta ovat liihiajan tutkimuskohteina keskeisj-5 kuljetus ten turval l-j- suuskysymykset . Mahdo llisten onnettomuustapausten varalta on kehitett5vii varmius pelastusparverun jerjestHSuomen

miseksi

0. -3.2 JSlleenkasittely jEte
Kiiytetyn polttoaineen jiilleenkiisittelyssii syntynyttH korkeaaktiivista jiitettd on toistaj-seksi piiiiasiallisesti siiilytetty nestem5isenH tankeissa, mutta tavoitteena on kiinteyttiiii
se lasj-in tai keraamisiin materj-aaleihin. VuosikymmeniS.. .
vuosj-satoja kestiiviin vHlivarastoinnin jSlkeen on ehdotettu,

ettii kiinte5 jHte sijoitetaan lopullisestl geologisiin muodostumiin, esim. suolakaivoksiin tai kiteisseen peruskallioon,
valtameren pohjalle, tai sen aIIe tai toteutetaan jokin muu
teknologisen kehityksen mahdollistama ratkaisu.

r9
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vaikka ktiytet5iin hyviiksi urkomaisia jiilleenkiisittelypalvelujar oo oremassa mahdolrisuusr ett5 suomeen palautetaan
kiintedii korkea-aktiivista j iilleenktisittelyjHtettii. TSlIainen
mahdollisuus tulee maassamme ennakoida ja ryhty5 ajoissa
tarpeelllsiin toimenpiteisiin. On hankittava riitt5vii valmius
kiinteiin jiilleenkiisittelyjlitteen varastointiin ja sijoitukseen.

Korkea-aktiivisen jiitteen roppusijoitus on jo yksinomaan
teknisesti eritt5in vaativa tehtdvii, tosin se tulee k5ytiinn6ss5 ajankohtaiseksi aikaisintaan ehk5 parin vuosikymmenen
kuluttua. Kuj-tenkin tdh5n kysymykseen sen suuren merkityksen
takia on syytii paneutua jo nyt aloittamalla ja tukemalla aran
tutkimus- ja kehitysty6tii. Suurin resurssein tehtyii ulkomaista ty6t5 on luonnollisesti pyrittiiv5 hyddynt5mEiHn. Ta116in on
keskeisellii sijalla Ruotsissa toteutettu huomattava tutkimus
ja servitystyd, koska ruotsalaiset orosuhteet vastaavat melko pitkiilre suomalaisj-a olosuhteita ja koska alan yhteydet
Ruotsiin ovat hyviit.
Kiinte5n korkea-aktiivisen jiitteen viilivarastointi ja loppusijoitus edellytt;iv5t my6s ndiden jdtteiden ominaisuuksien
riittiiv5H tuntemusta, Tiim5n vuoksi olisi suomeen hankittava
perustietous kiinteytetyn, liihinnii lasitetun korkea-aktiivisen jlilleenkiisittelyjdtteen omj-naisuukslsta. Koska varastoinnin ja sijoituksen kannalta merkittdvHt omj-naisuudet riippuvat my6s itse kiinteytysprosessistar oD t5stiikin hankittava
tietiimyst5. Pelkiistiiiin teoreettista tietoutta ei voida pitd5
riittiivlinS. Toisaalta aran kokeelrinen toiminta edelrytt55
yleens5 suuria voimavaroja. TeI16in olisi mielekkiiin*i osallistua johonkin ulkomaiseen ohjelmaan. Kun riittiivii tietdmys
on saavutettur voidaan arvioida mink5 asteinen kansalli_nen
kokeellinen valmius on viilttiimiitdn. Esim. siina tilanteessa,
jolloin tiedet5iin varmuudella suomen joutuvan vastaanottamaan kiinteytettyd korkea-aktiivista jEtettd, tuntuisi perusteIlulta, ettii meilld olisl mahdollj-suus mdiirittaii niiiden
jiitetuotteiden merkitsevdt ominaisuudet,
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0.3. 3 YdinvoimalaitosjHte

Ydinvoimalaitoksen kiiytdn aikana syntyy vuosittain merkittiiviii mliSriii "miirkiii" ja "kuivia" radioaktiivisia jiitteitii,

jotka vaativat kiisittelyd 7a/tai varastointia, kunnes jiitteiden sisSltiimii radioaktiivisuus on kuoleentunut vaarattomalle
tasolle. Laitospaikalla tapahtuva jHtehuolto perustuu jo
suhteelll-sen vakiintuneeseen ja kiiytHnn6ss6 kokeiltuun teknologiaan.

Alan tutkimus- ja kehitysty6 tehtee ensisijaisesti jiitehuol-

Ion teknistaloudelliseen optlmointiin ja k5yttdhenkildkunnan
sekii ympiirist6n turvallisuuden parantamiseen
Suomessa

on perus.teltua harjoittaa laitospaikalla tapahtuvan

ydinjiitehuollon tutkimus- ja kehitysty6t5 ensisijaisesti
voimayhtioiden toimesta. Julkisella rahoituksella yll5pidetty
toiminta on myds valtt:imat6ntii, jotta taataan riittiiviin korkeatasoinen ja monipuolinen f-Ledon taso jo nyt huomattavan kansallisen merkityksen saaneella aIueellaYdinvoimalaitosjHtteen pitk5aikaisvarastointiin ja sijoitukseen on olemassa periaatteessa useita teknisesti toteutettavia

vaihtoehtoja, mutta yleisesti hyvdksyttyii kiiytiint6ii ei vielii
o1e. .syynii Iienee korkea-aktiivisen jSlleenk5sittelyjdtteen
priorisointi tutkimuksissa ja tiih5n asti mel-ko paljon sovelletun mereen upotuksen tai maahan hautauksen taloudellisuus
ja vaivattomuus. Suomen ydinvoimalaitosjiitteiden pitk5aikaisvarastoinni-n ja lopullisen sijoituksen paikkojen ja menetelmien selvittiimiseen on perusteltua aloittaa laaja, useiden
eri alojen asiantuntijoita k5yttiivli tutkimusohjelma, joka
pyrkisi tqrviiksyttiivlin vaihtoehdon l6ytSmiseen ottaen huomioon
turvallisuuden, teknisen toteutettavuuden ja kustannukset. On
tarpeen kehitt5ii menetelmiit sijoltuksesta tai varastoinnista
aiheutuvan riskin arvioimiseksi sekE normaaleissa ettii epetavallisissa tilanteissa. Tiiss5 tydssii on odotettavissa runsaasti tukea ulkomaisista tutkimusohjelmista.

2t
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.4 Ydinteknisten laitosten kiiytdstii poisto
Ydinreaktorin kdytt6i;iksi on arvioj-tu 30...40 vuotta. Ydinlaitoksen kdytostii poisto ja purkaminen tulisi ajoissa ennakoida ja sopeuttaa vaadittavat suunnitelmat ja toimenplteet
muihj-n valtakunnallisiin ydinjHtehuoltosuunnitelmiin. Olisi
tarkoituksenmukaista, ettd kiiytdst5 poisto otettaisiin huomj,oon jo laitosten suunnittelussa ja rakentamisessa.

4 Ydinj Stehuollon organj-saatio
0.4.I Perusedellytykset
suomen ydinjiitehuoltoa jarjestettdessd on otettava
erityisesti seuraavat seikat:
0.

huomj_oon

Ydinjiitehuolto on kaikissa olosuhteissa jarjestett5vii niin, ett5 turvallisuuden vaatimukset tdytetiiiin.
Ydinj iitehuoltoon liittyvien vastuukyslrmysten pitkiikestoj-suudesta johtuen on tarkoituksenmukaista,

ettii valtio huolehtii ydinjHtteiden loppusijoituksesta.

ydinjdtteisiin 1iittyvien vastuiden siirtoon jeljempdn5 esitetyltd
tavalla.
On saatava aikaan mahdollisuus

Vastuunsiirtomahdollisuudesta huolimatta j iitteentuottajilla on siillyttiiv5 ensisijaisen vastuun
ydinjiitehuollon hoitamisesta ja loppusijoituksen
valmistelusta sekii teknillisesti ettli taloudelli-

sesti.
On huolehdittava lShiajan selvitys- ja tutkimustarpeen sekti jatkuvan ydinjiitehuollon edellytt;imistii organisoimistoimenpi teistii .
Tarvittavat toimenpiteet
0.4.2.L Atomienergialain muutostarve
0.4.2

Atomienergialainsiilid5nt66n tarvitaan ydinj iitehuollon
osalta uudistuksia erityisesti seuraavissa suhteissa:

22
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Ydinjiitehuollon kannarta oreerliset radioaktiiviset
jiitteet on nimenomaisella miiiirdyksellH saatettava
atomienergialains5iidtinndn ja sen lupajtirjestelm5n
piirij-n. Kiiytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivj-sten jiitteiden klisittelystd sekii ydinjEtteiden
kiisittely- ja varastointilaitosten perustamisesta
samoin kuin ydinlaitosten kiiyt6stii poistamisesta on
lainsiilidiintd6n otettava tarkemmat siiiinn6kset.
Huolenpito- ja kustannusvastuumii5riiykset on tarkj-stettava niin, ettii kyseiset vastuut voj-daan yksikiisitteisestj- siirtiiii vastuuhenkil6ltii toiselle ja

viime kiidessii valtioIIe. Tama edellyttiiii erityisesti voimassa olevan atomienergialain 5 S:n muuttdmj-sta. Vastuiden on my6s voitava lakata siinii
tapauksessa, ettd kHytetty ydinpolttoaj-ne tai radioaktiivinen jdte lopullisesti ja peruuttamattomasti
siirretiidn valtakunnan rajojen u1kopuoIelle Suomen
lainkiiytt6vallan u1kopuolella oleva1Ie haltijaIle.
Lakiteknisesti olisi tarkoituksenmukaista, ettd
uudistukset toteutetaan atomienergialakia muuttamatla ja tiiydentiimiillii sitii erillisellli ydinjiitehuoItolailIa.
0.

4.2.2 Huolenpito- ja kustannusvastuu
Jiitteentuottaj at vastaavat ktiytetystli ydinpolttoaineesta
ja radioaktiivisesta jHtteestii sekii nliden kiisittelyistH ja
varastoinnista p5Ssiiiintdisesti loppusijoitukseen saakka sek5
ydinlaitosten kiiytdstii poistamistoimenpiteistii (huolenpitoja kustannusvastuu) . Huolenpito- ja kustannusvastuu siirtyy
seuraavassa kohdassa mainitulle loppusijoitusorganisaatiolle,
kun sanottu organisaatio on ottanut vastaan troppusijoitusta
varten k5ytettyd ydinpolttoainetta, radi-oaktiivista jdtettH
tai kiiytdstii poistetun ydinlaitoksen loppusijoituskuntoon
saatettuna.

Mikeli loppusijoitusorganisaatj.o kuitenkin ottaa huolehti:akseen kiiytetyn ydinpolttoaineen )a/taL radioaktiivisen
jEtteen v5livarastoinnista tai mulsta kdsittelyvaj-heista,
,,

1I

siirtyy huolenpitovastuu loppusi joitusorganisaatiolle,
kustannusvastuun jatkokiisittelystii ja loppusijoituskuntoon
saattamisesta siiilyessii aikaisemmalla vastuullj-seIla haltijaIIa.
0.4.2.3

ijo itusorgani saat io
Kiiytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jiitteen loppusijoituksesta ja loppusijoituskuntoon saatetun ydinlaitokseh
jatkuvasta hoidosta ja huolenpidosta vastaa loppusijoitusorganisaatio, jossa valtion m5dr5ysvalta on ehdoton.

Loppus

Eriis mahdolli-nen muoto tiille organisaatiolle on valtion
liikelaitos, jota jerjempenii nimitetiiiin vartion ydinj?ite-

l-aitokseksi
0. 4.2.4

(VYL)

.

Valtion ydin j iiterahasto
Ydinjiitelaitoksen varsinaisen k5ytiinn6n toj-minnan alkaessa
nykyisen k5sityksen mukaan vasta 1990-Iuvul1a, perustetaan
v5litt6m5sti rahoitustoimenpiteiden kiiynnistiimiseksi valtion
ydinjHterahasto (\nfR), joka aikanaan voidaan Iiittaa valtj-on
ydin j iitelaitokseen.

0.4.2.5

Liihia j an toimenpiteet

Eriiitii edellii olevia, Iiihinnii loppusijoitusorganisaation
perustamiseen liittyviii
toimenpiteitii ei voida pitS;i v5litt6miisti ajankohtaisina. TdstH huolimatta on kuitenkin huolehdittava, ett5 tarvittavat toimenpiteet suoritetaan oikeaaikaisesti. Vastuu kiiytiinn6n toj-menpiteistii loppusijoitusvaraston suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi siiilyy jetteentuottajilla, kunnes edellli kohdassa 3 tarkoitettu organisaatio on perustettu ja se on ottanut huolehtiakseen
loppusi joituksesta

.

Kauppa- ja teollisuusministeri6n energiaosaston atomj-toimistolIa on valtakunnallinen yleisvastuu ydinjiiteatan huoltoon

toimenpiteiden kiiynnistdmisestH ja koordinoimisesta mukaan lukien valtion tutkimus- ja kehittiimistoiminnan
sekii jHtteentuottaj ien vastaavan toimi-nnan yhteen niveltii-

Iiittyvien

mi.nen.
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Liihiajan toimenpiteinH jHtteentuottajat (ydinvoimaa rakentavat voimayhti6t) ovat perustaneet ydinjiitehuollon yhteiselimen (voimayhti6.i-den ydinjiitetoimikunta) , , jonka tehtiiviin
tulee kuulua mm.:
1
Jiitteentuottajien piirissii suoritettavan selvitys-,
tutkimus- ja kehitysty6n koordinointi.
Suunnitelmien laatiminen edellisessii kohdassa
mainituj-sta toimenpiteistli, mukaan luettuna ehdotus nilden rahoittamiseksi
Suunnitelmien saattamlnen voimayhti6itten toimesta
kauppa- ja teollisuusministeri6n hyvliksyttiiviksi.

Raportointi kauppa- ja teollisuusministeri6Ile
sekd siiteilyturvallisuuslaitokselle em. suunnitelmien toteutuksesta sekii muista ydinjiitehuollon
alaan kuuluvista toimenpiteistii.
Esitysten tekerninen tarvittavien konkreettisten
toimenpiteiden kiiynnistiimiseksi jiitteentuottaj ien
organisaatioiden ulkopuoIelIa.
o. 4.2.6

Varautuminen kustannukslen kattamiseen hyotyk5ytdn aikana

K5ytetyn ydinpolttoaineen ja radioakttivisen jiitteen

k5sittelyjen ja loppusijoituksen, samoin kuin ydinlaitoksen
kiiyt6stii poistamisen sekii jatkuvan hoidon kustannuskate
tulee keriitii tai muutoin varmistaa ja jo hy6tyk;iyt6n aikana.
o- 4-2.7

Kustannuskate

Ydinjiitteiden aiheuttamien kustannusten kattaminen:
1
J5tteentuottajat suorittavat valtion ydinjdterahastoon miiiiriittyjen perusteiden mukaiset maksut.
Rahaston varoilla ja sen tuotoilla tulee kattaa:
- ydinjHtteen loputlisen sijoituksen jatkuvaan
huolenpitoon liittyviit kustannukset
kiiytdst5 poistettuun ydj-nvoimalaj-tokseen liittyviit jatkuvat, huolenpitokustannukset.
2f
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Rahastointiperusteet vahvistetaan siten, ettd rahastoidut miiiiriit ja niiden tuotot kattavat edellii
malnitut kustannukset. Rahaston varat on sijoitettava turvatusti ja tuottavasti.

tarkoitettujen rahastosiirtojen lis5ksi
jiitteentuottajat vastaavat muistakin ydinjdtehuollon
kustannuksista ja varautuvat energiantuoton vaiheesKohdassa 1

sa kustannusten suorittamiseen. Vastuuvarautumisperusteet miiiiriiytyviit lain ja.ydinlaitoksen kdytt6luvan perusteella. Niiiden perustej-den avulIa lasketaan kulloisenkln kokonaisvastuun miiiirii, joka tarkis.
tetaan esim. vuosittain. Vastuuseen varautuminen
tapahtuu joko yrityksen sisiiisellii rahastoinnilla
tai ilmoituksella yrityksen taseiden liitetiedoj-ssa
tai kiiyttiien hyviiksi molempla edellii mainittuja
tapoj a.

Jiitteentuottajien tulee antaa valtiol1e hyviiksyttiiviil
vakuudet kokonaisvastuun miilir5iin saakka (rahastoitujen ja taseiden liitetiedoissa ilmoitettujen vastulden yhteismii5rii) huolenpito- ja kustannusvastuun
toteuttamiseksj- jiitteentuottajan maksukyvyttomyyden
varalta.
Mikeli k5ytettyd polttoaj-netta tai korkea-aktiivista
jatette joudutaan topuksi jHtt;imiidn maan rajojen
sis5puoleller on tarkoituksenmukaista, ettd loppusijoitusvaraston perustaa valtion ydinjZitelaitos.
Perustamiskustannukset voi-daan kattaa seuraavasti :
Ioppusi joitusvaraston perustamisen yhteydessii
jiitteentuottaj ilta perittiivilla perustamismak-

suilla
lainoituksella osaksi VYR:sta ja osaksi yleisiltii
lainamarkkinoilta.
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4

Loppusijoituksen jatkuvien kustannusten tullessa
katetuiksi ede115 kohdassa I esitetyllii tavalla
peritiiiin loppusi joitusvaraston perustamiskustannusten lainaosuudet jiitteentuottajilta kertakaikkisina
maksuina loppusijoitettavan jiitteen miilir5n ja laadun mukaan. Maksut suoritetaan ydinjEtettii ydinjdtelaitokselle luovutettaessa.

0.4.2.8 Verotus
Tarvitta',riftu osin on huolehdittava siitE, ettei edellli tarkoitetusta ydinj iitehuollon kustannuskatteen varaamisesta
aiheudu ylimiiiiriiisiii verotuksellisia rasituksia ydinenergian
tuotannolle.

0.5 Toimenpide-ehdotukset
Ty6ryhm5 on piiiitynyt suosittelemaan seuraavia vi{lttEimiitt6miii ja kiireisiS laihiajan toimenpiteitii:
I
LainsHiidiintde on uudistettava ydinjlitehuollon osalta muuttamalla atomienergialakia ja tiiydent6m5llii
sit5 erj-lIise1lH ydinjHtehuoltolailla.
2

Jiitteentuottajht tu,Iee, velvoittaa tul_evaisuuden
ydinj dtehuoltokustannuksiin sekii kustannuskatteen
varaami seen.

Kauppa- ja teollisuusministeri6n tulisi

3
.

4.

k5ynnistdii
viilttiimiit6n ydinjHtealan tutkimus- ja kehitysty6
sekii koordinoida ja valvoa sitE. Tutkinusvastuu

tulisi

rajata toisaalta iStteentuottajien suorittaman tutkimuksen, toisaalta julkisin varoin suoritetun tutkimuksen viililI5.
tulisi ajoissa ennakoida polttoaineki-erron
loppupiiStd koskeva kansainvSlinen kehitys sekii varautua seuraaviin ydinjHtehuollon vaiheisiin:
kiiytetyn polttoaineen v6livarastointi riittEiv5n
pitk5ksi ajaksi
- mahdollisesti palautettavan kiinteiin jHlleenk5sittelyjiitteen varastointi ja lopullinen sijoitus
tai vaihtoehtoisesti
2i
Suomessa

.

I5

kdytetyn polttoaineen varastointi ja lopullinen
s i j oitus j Slleenkiisittelem5ttomitnii .
Ydinvoimalaitosjdtteen osalta tulisi

erityisesti
pitkdaikaisvarastointiin ja lopulliseen sijoitukseen liittyvii5 selvitysty6td laajentaa.
Ulkomaisia ydinjHtealan yhteyksiii tulisi kehittiiii
ja yllaipitae, koska Suomessa ei ole mahdollisuuksia
harjoittaa itseniiisesti mittavaa alan tutkimusta.
Erityj-sesti tulisi edelleen voimakkaasti kehittiiii

yhteistyotii ruotsalaisten kanssa.
tlrkeyttii, ettZi kiiytetty ydinpolttoaine saadaan lopullisesti toimitettua ulkomaille. Tama
niikokohta tulisi ottaa huomioon myos Suomen tulevissa ydin-

Ty6ryhmd korostaa sen tavoiteen

voimalai toshankinnoi

s

sa

.
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Val-tion teknil-l-inen tutkimuskeskus
Yd.invoimatekni ikan l-aboratori o

S. Vuori

IGNSAINViiLINMI YDINPOLTTOA]NEKIERRON ARVIOINT]OHJELMA

Varsinainen ty6vaihe on k6,ynnistym6.ssE

( TTTTCT

)

tavoitteet ja toiminta,uuod.ot sovittiin Washingtonissa
19...21.10.1977 pidetyss6, jEirjestiiytyniskokor:ksessa. Neilte osin INFCE:n
tilannekatsaus on esitetty ATS-Yd.intekniikka-l-ehd.en numerossa 3/ 1977 .
fNFCE;n kriynnistyninen,

INFCE:n ty6t6. tehd6.6.n 8 eri11isessd, ty6ryhm6.ss6,, jonka jokaisen toiminnasta on
vastaamassa 2...3 ns. yhteispuheenjohtajamaata. N6,icten ty6ryhmien aihepiirit
ja yhteispuheenjohtaja:naat ovat seuraavat:

1. Polttoaineen ja

raskaan ved.en saanti (Kanada,

2. VHkevointipalvelujen saanti

(Ranska, Saksan

Egrpti, Intia)

Liittotasavalta, Iran)

3. Toimitusten (teknologia, polttoaine, raskas vesi) varmistus
kaviil-iI1ii (Australia, Filippiinit, Sveitsi)
J5.l-l-eenkSsittely, plutoniumin

h.

Britannia)

5.

Nopeat

pitk6,11fi.

ai-

kSsittely, j5lleenkierriitys (Japani, rso-

reaktorit (Selgia, Italia, Neuvostoliitto)

6. Kd,ytetyn polttoaineen kd.sittely (Argentiina, Espanja)
'(. J6,tteiden kiisittely ja sijoitus (HoUanti, Ruotsi, Suomi)
B.

Uud.et

polttoainekierrot ja reaktorityypit (Korea, Ronania,

USA)

LisAksi toimintaa on val-vomassa erityinen koorclinointikomitea (fCC, Technical
Co-ordinating Committee), jonka j6senind ovat ty6ryhmien puheenjohiaja:naat.
Edel-leen vuod.en 1pt8 lopu1]a ja kaksivuotisen selvityksen p6,6tteeksi on tarkoitus pitd.6i jd.rj est6ytymi skokouksen kaltaiset ylei skokoukset.
Tyoryhnist6 Suomi on ilmoittarrrirt,. ; osall-istuvansa ryhmien 3, \, 5 ja ? toiP66.huomio tuIlaan kuitenkin keskitt6m6,dn ryhniidn 7. Yleistavoitteena Suomen osal-ta on hankkia mahdollisirunan patjon ja varhaisessa vaiheessa tiet6^rnyst5u omassa maassa tul-evaisuud.essa tehtEvien ratkaisujen tueksi.

mintaan.

Tiihiin mennessS kaikki ty6ryhmiit ovat pitSneet ensimmiiisen kokouksensa ja
ty6ryhm5.t 6, T i^ 8 jo toisenkin kokouksensa. Kaikkiaan INI'CE:n toimintaan
osallistuu jollakin tavoin kaikkiaan noin 50 valtiota. Suoni on ahtiivisinmin ser:rannut ty6ryhmien )+, 5 ja 7 toimintaa. NEicIen ty6ryhnien toiminnan
kiiynni styni s estd voi d.aan tod.eta seuraavaa :

-

toiminta on jaettu kalrdeLle aIaryhnii11e, joista toinen kH.sittejEllleenkA.sittelyii
ja toinen plutonir:nin kE.sittelyii ja j611eenkierr6,1ee
tyst6. Kr:mpikin alaty6ryhn6 on pitEnyt ensim6iset kokor:-ksensp ja varsinainen ty6 on jaoteltu lukuisiin eri osatehtE,viin. Ty6ryhmEni.jEsenvaltioiclen
j 6lleenk6.s itt elytarvett a j a j 6,lle enki er6.tys suunnit elmi a ko skevaan kys el1r5m
on rqy6s Suomen gsalta toimitettu vastaus

-

5 ei o1e varsinaisesti erotettu erillisiE a1aty6ryhni6,o vaan selvitys on jaettu erillisiin teht6vA.alueisiin, joihin kuhunkin syventyy terkemmin suppeempi m66.r5 osallistuja,maita. tS6s tEtnd, ty6ryhmii on 1lihett6nyt
oman kyselynsd. koskien osallistujavaltioid.en yclinvoimaohjelmaa, k6ytetyn
polttoaineen m6.5.r66, varastointikapasiteettia ja mahdollista kapasiteetti-

Ryhmd.sse l+

Ryhm6ssii

vajausta.

2o

-

RyhmA

7 on

johtajana.

Suomen osaJta erityisasemassa, koska Suomi toimii siinH. osapuheenTy6rytunH.n toiminnassa tE.smennettiin aluksi INlCE-loppuasiakirj assa

annettuja teht6viirnsEirittelyja ja tehtiin ehdotukset t6sm511isemm6,st6. rajautumisesta muihin ty6ryhmiin. Al-kuvaiheessa Suomessa on pyritty mahd.oll-isimnan
aktiivisesti paneutumaan ty6ryhmd.n tulevan ohjelman, aikataulun ja sis6,115n
suunnitteluun, koska Suomen osuus varsinaisissa teknillisissd selvityksissS
resurssien puutteell-isuuden vuoksi ei oletettavasti tule olemaan erityisen
merkittava. t!6ryhmri.n varsinaista teknitlistEi, selvitystH. koskeva toiminta on

toistaiseksi jaettu kahd.ell-e a1aty6ryhm511e, joista ensimm6inen k6sittelee
polttoainekiertoratkaisuja, joihin ei liity jEilleenkiisittelye ja vastaavasti
toinen seltaisia polttoainekiertomalleja, joihin jEr.lleenk6.sittely sis61tyy.
Kull-ekin polttoainekierrolle selvitykset tehd.b6n kolmelle eri suuruisell-e
ydinvoimaohjelmalle (tO, 50 ja 100 GWe), kuivalle ja kostealle loppusijoituspaikal-Ie (esim. suolanuoiloste]-mat ja graniitti ) sekii kiisitel-1ti.5,n kaikkia
polttoainekierron kul-uessa syntyvi6 jetteita. Eri vaihtoehtoja tullaan vertailemaan seuraavien viiden vaikutustekij6id.en valossa:
a) turval-lisuus ja terveysvaikutukset

b) muut ymp6ristovaikutukset
c) proliferaatio- ja safeguards-nAk6kohdat )
d.) institutionaaliset- ja l-ail-l-isuuskysyrqlkset sek6.
e) taloudel]iset seikat
INFCE-ohjelman valvontaa ja tiedon vEilittdrnist6 varten on Suomeen perustettu erityinen seurantaryhmS, jossa ovat ed,ustettuna KTM, UM, AEN, VTT' STL' fVO ja TVO.
Puheenjohtajana toimii toimistopaellikkd I. Miikipentti I(fI{:stH. ja sihteerein6
prof. P. Silvennoinen ja TkL S. Vuori WT:sta.
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VAIKUTELMIA LoFT-PRoJEKTIN TIIMoILTA

Y]-eistE

LOFT-projekti (Loss of Fluid Test) on osa USNRC:n ratroitta.maa vesireahtorien
turval-lisuustutkimusohjelrnaa (Water Reactor Safety Research Progra,m), jonka
toteutusta energiarrinisteri6 DOE (Department of Energr) ohjaa ja valvoo.
Oleel-lisinta projektissa lienee se, ettii, sen puitteissa on tarkoitus suorittaa maailman ensimmEiiset nk, integroidut nr:kleaariset j6.H,hdytteenmenetyskokeet , ioissa koelaitteisto simuloi painevesireektorilaitoksen koko primEiSripiiriS. komponentteineen, ja sis6LtH,d. mm. ydinenergiaa tuottavan syd6men. KysymyksessS ei kuitenkaan o1e t6ysmittakaavainen koe, vaan syd6,men
terminen teho on 5, MI,I ja sen aktiivinen pituus 1 rT m. Koko laitteisto on
mitoitettu niin, ett6. jEiiihdytteen tilavuuden sutrde reaktorin tehoon on sn.ma
kuin tyypil-Ii s es sd, tiiysmitt akaavai ses sa kaupalli ses sa reaktori ss a.
Suomi ia VTT p6.iisi osalListrmaan projektiin pohjoismaisen yhteisty6n kautta.
Neljtin pohjoismaan (worjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan) valtiolliset tutkimuslaitokset tekivit nimitttiin NRC:n kanssa ryhn6,n5, (Nordic Group) yhteisen
sopimuksen. Osall-istr:misoikeud.en vastapainoksi pohjoismaat kehittiivEit uusia
tietokoneohjelmia Tanskassa Risdssd ja rycis jonkinverran Norjassa Kje11eriss6.
VTT antaa panoksensa Tanskassa tehtEivElrin ty5h6n sek6 raportoi tietokoneohj elni en k6.ytt6kokemuks istaan.

LOFT-projektin toteutuksesta
Kokeet suoritetaan DOE:n omistanan Id.ahon tutkimuskeskuksen (faafro National
Engineering Laboratory, INEL) koealueella, n. 1OO km:n pEi.6.ss6. Iclaho Fal.l.sin
kaupungista. Koko alue on kitukasvuista erffmaata, jonka laitamilla h6d.rn6ttEi6
vuoria. Kuvassa 1 on kartta ntliltd seuduilta. LOFT-koeLaitteisto sijaitsee
TAN-al-ueel-La (Test Area North). INEL:ss6, toinii tell-e hetkelld. neljEi DOE:n
kanssa asiaan kuul-uvan sopimuksen tehnyttB yrityst6 (operating contractors),
joista EG&G on saanut vastuulleen suuri.mat projektit. Kuvassa 2 on IML:n
yleinen organisaatiokaavio parin vuod.en takaa, jolloin mukana oli EG&G:n
ede1tEi.j6. Aerojet Nuclear. DOE:n edeltEijii oli ERDA (Enerry Research and
Development Administration). LOFT on INEL:n projekteista ylivoimaisesti
suurin. Sen vuotuinen bud.jetti on nyky6.6.n noin 35 niljoonaa dollaria. T6.h6n
astiset kokonaiskustannukset ovat jo kivunneet n. 2r0 milj. dollariin.
Kuvassa 3 on projektin organisaatiokaavio. ftse ty6skentelin Progra.rn
Planning and Test Eval-uation Bra"nchissa.

Projektin pH,d,tarkoitukset ovat :

) Arvioida tiettyjen ana-lyyttisten menetel-mien kSiytt6kelpoisuutta ja riittriniit5. Kyseessd. olevilla psn6t,s'1mi116, ennustetaan nyjiiiihdytteerurenetysonnettomuud.en
kyisin
kulkua ja seuraa^mr:ksia sekfl tuTyaJ-aitja
teiden toimintaa
turvallisuusmarginaaleja kaupallisissa reaktoreissa.
1

vSryttii sek6 parantaa

2) Tutkia mahdollisia od.ottamattomia ilmi6ite ja tapatrtr:nia sekd kehittAfl
analyytt is iH. l-askenta^menetelmiii. niitEi varten .
3) Hankkia kokemusta stand.ardien ja kootlien sovelta,nisessa ja ktiyt$ssEl. (wykyisten koodi& kiiyttfi ede11ytt6.5 kokemusta).
)+) Testata nykyisten hetejeehdytyskriteerien k6,ytt6kelpoisuus ja riittErnrys.

,t

piirros koelaitteiston pEH.komponenteista. fuvasll 5
koko siirrettH,v6 laitteisto ved.ettynE suojarakennuksen uJ.kopuolel1e.
Toistaiseksi on suoritettu neljEi isoteruist6 koetta, joissa sytiE.nen paikalIa o1i vain virtausvastussimulaattori. Seuraava koe tapahtunee hirhtikuussa
1978. Siinii on jo ngkleaarinen syd.H,n paikatlaan, mutta se ei tuota ltimp6Ei.
EnsinmSinen varsinairien nr:lcleaarinen koe suoritetaan nykyisten suunhitelnien
mukaan marraskuussa 1978. Piteund.lla (usean vuod.en) tdhtiiime116. sur:nnitel-nissa on mm. eri tehotasoja, erikokoisia murtumia, erilaisia murtr:mapaikkoja,
eril-aisia hii,tiijii,iihdytysjrirjesterrni6 ja ny6s nuita kuin jii"ShdlrtteenmenetysKuvassa )+ on isometrinen
n6.hciEi6.n

transienttej a.

Olin mukana viimeisinm6.ssd kokeessa(Ll-\). Kuvan 6 mukaisesta paneelista
saattoi seurata tiettyjen para^metrien kS,yttiiytymist6 reaaliajassa. Oikeall-a
y1hii6.11Et n6.kyv6.ssA. kuvaruud.ussa ofi neljiin erilaisen para.metrin etukdteen
Iasketut aikakH.yr6.t ja niiden p5.5.11e piirtyivEit reaal-iajassa mittaustulosten mukaiset k6yrdt - todel-la mielenkiintoista, jopa jEinnittSv5ii. Kuvassa
7 niikyy osa koelaitteiston valyomoa.

3.

Omasta

ty6stri ja lMl-vaikutelmista

Ol-i mie11ytt6v5.6. huomata, ett6 sopeutuminen INEL:n ty6menetelmiin ja -iImapiiriin sujui hyvin. Silmiinpist6.vin piire projektissa oIi ehk6 se, ett6
rahaa ja ty6voimaa oli k6ytett6,vissA runsaanlaisesti. Suomessahan niid.en
puute on ylivoimaisesti suurin ongelma. Ty6n tasossa ei liene suuriakaan
eroj a.

K6sitin tehtri.vdni ldihinnEi 3-osaiseksi: 1 ) Tehde ty6ni projektin puitteissa
sen verran hyvin, ett6 arnerikkalaiset ovat tyytyv6isi6,, 2) Toimittaa
haluttua saatavissa olevaa aineistoa (info:maatiota, tietokoneohjelmia ].ms.)
pohjoisnaihin, 3) Luoda suhteita, joista ol-isi hy6ty5 sek6 si]-l-oin ett6
my6henrmi

n.

onnisti, kun sain tehtH,viikseni kokeiden etu- ja jS.lkik5teisanal-yysien suorittarnisen EG&G:n menetettyE.
yht'6kkiii pari tehtElviirin sopivaa omaa miestd,En. NZi,in pil$isin tekem56,n a,merikkalaisten arvosta.maa ty6td., iol]oin muidenkin asioid.en hoito kaiketi helpottui. fy6tahti o1i tosin usean kuukauden ajan tosirankka. Komennusaikani
Ioppupuolella pyrinkin saamaan enerrm5n aikaa nuihin tehtd,viin. Ti.mE oJ-i
mahd.ol-lista, koska em. kokeiden analysointityd siirrettiin vdhitellen pElSosiltaan amerikkal-aisen insin66rin vastuul-fe.
Ensimmbisen kohdan kannalta minua k6,sittiEr.hseni

lisdksi ol-in mukana varsin monessa muussakin toimi.nnassa.
Kaikenkaikkiaan toteaisin, ett6 vaikka ol-isinkin nie1e115.ni hankkinut kokemusta sell-aisten ohejlmien kuin FRAP, FL00D-)+ ja CoNTEMPT k6ytdss6., mik6. -ei
nyt o1lut matrtiollista, teht5,viinm6.6.rittelyni o1i hyv6 kompromissi neid.d,n ja
a,:nerikkal-aisten etujen v6,listH..
Em. teht6,vien

Suhteid.en l-uomisen

ja kiinnostavan aineiston toimittnmisen karrnalta o1i hy-

vin hy6dy11ist5,, ettd, minut ol-i vaJ-ittu kaikkien nelj6n pohjoisnaan paikatliseksi virall-iseksi yhteyshenkil6ksi. T5.ss5. ominaisuudessa ninittiiin on
mahd.oll-ista ottaa yhteyksiA huomattavasti suorayiivaisemmin kuin muuten, ja
esim. VTT:n erikoistoivomusten tiiyttiiminen helpottui ja nopeutui. W6s
yhteistoiminta esim. Japanin ja Saksa.n Liittotasavallan yhteyshenkiloiden
kanssa o1i hed.elmEillistEi. Meiil-ahen oli suunnil-l-een sanat intressit ja asema
(ainakin periaatteessa), joten saatoime yhteisvoimin ajaa etuja.me.
72

henki. T6rit6 tehtiin tehokkaasti ja innostuneebti.
$6 k'oettiin nerkityks-eltiseksi. llur:mori oIi oleellinen osa i.E.h." kaikessa
konmunikoinnissa. Til-anteeseen yarnasti vaii[tti paljonkin se tosiseikka, ett6.
oltiin suu-ren huomion kohteena (SOUC:n johto, NRC, DOE, Sal<sa, Japani jne.) ja
oltiin pd.E,sty alkuper6.isen aikatau}:n edelle. Aikatauh:kysrykset ovat erityisen t5,rkeit6, koska niist6. p6.Eiasiallisesti riippuu EG&G:n "voittor' (=palkkiosumma). Er6.iss5 muissa projekteissa tilanne o1i aivan toinen. Kr:n yrityksen
johto ei suuremmiten v51it6,, se huomataan ja tuloksena on turhautr:misia, riitoja ja yleinen helle vEi1i6.-tyy1i.
LOFT-projektissa nEi.ytti infor"maatio kulkeyan hyvin y1hii5,1t5. alas ja ry6s p6invastoin. Isompia tiedotustilaisuuksia jH.rjestet66,n silloin tE116in (melko harvoin) tarpeen mukaan. Pienempien ryhmien kokouksia taas pid.ettiin hyyint<in
usein. Eri teht6vEiryhmien vd,1isess6. tiedonkulussa olikin sitten enemH.n kitkaa. T5,:n5. toisaalta osaltaan mahdollisti sitEi melko yleist6. amerikkalaista
kdyt5.nt6El, ett6 saatetaan antaa sa,na teht6.vd, riippumattomasti kahdefle eri
henki1611e. Laajennissa puitteissa esim. NRC voi al-oittaa sa,martlaisen projektin kahdessa eri tutkimuskeskuksessa, ja sitten parin yuod.en kuluttua 1opetella tai uudeJ-l-een suunnata huonommin al-kaneen. T{tn6. kiiyt6.nt6 ed.elJ-ytt6ii
LOFT-projektissa ol-i hyv6

resursseja, mutta tietyissS, til-anteissa se saattaa oIIa
harkinnan arvoinen pienemnissAkin puitteissa.

y1eens5, huomattavia

INEL:n ty6ntekij6t raportoivat yleensH. lyhyesti kirjallisessa muoclossa edellisen viikon teht6vistarin ja seuraayan yiikon suunnitelmistaan. Lienee harkinnan arvoinen kiiytdnt6. Kaikenkaikkiaan koumrmikoinnissa kiytettiin hyvin
paljon vapaa.muotoisia k6,sin kirjoitettuja tiedotelappuja (notegrams). Niille
kirjoiteltiin ehdotuksia, konrmentteja, tehtSvH,nm6.Eirityksi6., tila^rrneraportteja
jen. Mie1est6.ni tapa on hyv5. Vapaamuotoisuud.estaan huolimatta notegranit
olivat dokr:mentteja ja om'iaan se1vittH.m66,n tilanteita, eiki esin. unohtanisia
juuri p5.5.ssyt tapahtumaan.
Kuvassa 8 on sis6,niikymii rakennuksesta, jossa ty6skentelin. TEhEin faajaan maisemakonttoriin o1i sijoitettu koko LOFT-projekti sen johtohenkil6itd. ny6ten,
l-r:kuunottamatta koealueel-1a ty6skentel-eviE. LisHksi sa.man katon alta 16ytyi
useid.en muiden projektien/osastojen henkifokuntaa (enf, Serriscale, Model Verification, jne; ). Kellokortteja ei INEL:ss6. kd,ytetty. Ty6ssEi ollessa piti

aina kantaa val-okuvalla varustettua tunnistuskorttia. Turvallisuusmiehet
ol-ivat aseistettuja. t!6aika oLi k1o 8.OO-t7.OO, v6l-i115 tr:nnin ruokatar:ko.
Normaal-i vuosiloman pituus on vain 2 yiitt<oa! Ty6voima^n vaihtuyuus on varsin
suuri. Turyallisuudentunne tyopaikan tai varsinkaan asemall suhteen ei liene
kovin vahva mil16Ein tasoJ.Ia. Organisaatiomuutokset ja erottarriset ovat tavallisempia kuin esim. pohjoismaissa tai Saksassa. Ulkonaisiin yieraileviin
ins in66reihin s uht auctutt iin ke skim6Srin hyvin ystii.viilli s e sti .

)+.

Id.aho Fal"lsista

ja siellii

el-6.rnisest6,

asukkaan kaupr:nki Snale-joen yarrella, 1aaja1Ie
levitt6ytynyt, t6ysin omakotitalovaltainen. Kaupunki on saanut nimens6 varsin
kauniista pienehk6sti putouksesta keskustan 16.he11Ei (tuva 9). Kaupungin tarjoa,nat pal.velut ovat mininaalisia. Yksityiset + kirkot huolehtivat asioista.
Id.aho Fal.ls on vajaarr

l+O OOO

Yleisiii l-iikennevEl-ineit6 ei oikeastaan o1e. Junalla ei kaupunkiin p5.6.se,
lentokoneella ky115kin. Kaikilla niiyttEiEi olevan ainakin yksi auto.
Kirkoista, joita on monta, yarsinkin mo:monikirkko on d.oninoiyassa ase4assa.

Siihen kuu-l-uu noin puolet kaupungin asr.rkkaista. Monissa yksityiskohdissaan
varsin tteriJainentt uskento. Asenteet ovat yleisesti melkoisen rlyanhoi]-lisiatt.
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Kirkkojen lisdksi koufut ja YMCA (=NMKY ) pitiiviit yJ-16 harrastustoimintoja ja
ovat nuorison yhteyskanavia. Kul-ttuuri- ja yarsinkaan huvitilaisuuksia ei
ol-e kovin usein. Elokuvateattereissa on 16hes lO0 % anerikyafainen ohjelrnisto. TV-kanavia niikyy ilman kaapelia ne1j6., joista yhdess6. (public TY) ei ole
mainoksia! Ohjelnat ovat keskim6,d,rin masentavia, mutta val-ikoiden l6ytEiEi

kiinnostavaakin. Tempo on kova. Kaikkea mainostetaan lauIaen. Kaupr:nkilaisten taval-lisia harrastusmuotoja o1rat rm. ttalppihiiEto", retkeily, metsH.stys ja kalastus. Usein harrastukset maksavat melkoisesti, varsinkin y6liaikaiselle vieraalle .
vie helposti vararikkoon, jos vakuutukset eiv6.t ol-e kunnossa.
Sairaalap6iviin keskim6,6.rHinen hinta on noin 350 rlJr, Monenlaista vaatetta
tarvitse-e, koska 1{mF6ti1a vaihtelee seudufla - \OoC ;a + l+OoC:n v6.1il-16
vuod.en mittaan.
Sairasta.minen

Asuntotilanne on nyt ol1ut l&hes pari yuotta erityisen vaikea, loppr:keyael1A
1)'15 tapahtr.rneen pad.onmurtr:man takia, jolloin suuri joukko ld,hiseutujen ihmisid. menetti kotinsa. Jos sellaisen 16ytae, 3 makuuhuoneen kal-ustetun asunnon normaali vuokra lienee n. 1500 mk/kk. Kalustus on yleensb vuokra-asunnoissa surkeahko.
Ruokatavaraliikkeet ovat auki joka pEiiv6, yleensd, ny6hEi6,n. Yksi iso liike on
auki 2l+ h vuorokaudessa. Ruokatayarat nal<savat keskimE.Srin vH.henmSn kuin
Suomessa, niinkuin monet muutkin tavarat. Tosin esim. huonekalut ja jiiikaapit ovat kalJ-iita.

vietostani toteaisin lyhyesti, ett6. suurimpana erona Suomen
aikoihin verrattuaa o1i sosiaalisen kanssak6ymisen huomattava vil-kastuminen.

Omasta vapaa-ajan

pari lomamatkaa tulikin tehty6. ja LSnnen niihtd.vyyksii n6ihty6, oli amerikkalaisiin, saksalaisiin, japanilaisiin ja muihin ihmisiin ja heiclEi.n aja-

Vaikka

tuksiinsa tutustuminen mielestd.ni viel-d

5.

antoisa.mpaa.

Yhteenveto

Matka ol-i monessa suhteessa hyddyll-inen. Seuraavassa l-uettelossa ehk6 td,rkeimm5t annit:
- Tuoreid.en tietojen ja d.okumenttien saarninen sekii LOHI-projektista ett6. rry6s
mui st a turvalf i suustutkimuspro j ektei s t a.
- Tietokoneohjelmien saannin helpottuminen ja nopeutr:minen.
- Mahd.ollisuus saad.a pikaista apua Suomessa esiintyviin esim. tietokoneohjelmien kd,ytt66. koskeviin onge'lrni in.
- Anerikkalaisten ty6tapoihin tutustr:minen ja niistii oppiminen.
- Hyvien henkil-dkohtaisten sr:hteiden luominen sekii amerikkal-aisiin ettd. muiden maiden ed.ustajiin.
- Harjaantr:ninen englannin kielessii, erilaisten asioid.en hoita.rrisessa, raporttien kirjoittam'i sessa, RELAP-ohjelman kdyt6ssd., jne.
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VICIXITY

TAP

ENERGY RESEARCH AND DEVELOPMENT ADMINISTRATION
Administrator
Deputy Administrator
Assistant Administrator {or Laboratory and Field Coordination

IDAHO OPERATIONS OFFICE
Administration of ERDA regional

ASSISTANT ADMINISTRATOB
FOR

NUCLEAR ENERGY

operations; nuclear, environment and
safety, geothermal, and related programs;
facility and site safety and enviionmental
monitoring; and of interfaces betureen

contractors and functions administered by

other ERDA field offices. Management of
selected services and ERDA-furnished
contractor efforts.

CH OFFICE

_

INEL TEST SITE

ARGONNE NATIONAL
LABORATOBY WEST
(Operating Contractor)
Operates programs at INEL Tesl Site
in support of ERDA's Liguid Metal Fast
Breeder Program, including fuels and
materials testing, large core physics

studies, and fuel safety testing and
analysis.

IDAHO NATIONAL
ENGINEERING
LABORATORY
Management of research and

development efforts in light water reactor

safety, reactor fuel safety and
development, geothermal energy
development, nuclear waste management,

and reactor materials and physicai

sciences. Construction and operation of
facilities for research and development

programs. Management of support
services for INEL Test Site.

-Aeroiet
Nuclear Company (Operatiirs
Contractor).

Management of nuclear fuels reprocessing

plant, waste solidification facility,

chemistry research and processing

technology development. Management of
chemistry and reprocessing support for

INEL Test Site Contractors.

-Allied
Chemical Corporation (Operating

Contractor).

HEALTH SERVICES LABORATORY
Management

of site environmental and

radiation dose monitoring and data
systems. Support of all site operations in
areas of biological and environmental
sciences.

-ERDA

Kuva 2

DIVISION OF NAVAL REACTOBS

36

WESTINGHOUSE ELECTBIC
CORPORATION
(Operating Contractor)

Operates the Naval Reactor Facility
at INEL Test Site

gfueo^o rdaho, rnc.
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L(lFT EXPERIilIEIITAI PR(lGRAT llIUISI(IlI

L(IFT EI{GIIIEEBIilG SUPP(lRT OIUISI(}]I

L.P. Leach, Acting Man

L.S. Masson, Manager

T.J. Hill,

6310
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0ArA sYsTEirs
G.L. Schulz.
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'T.J. Hill.

TEST A1{ll OATA BBAilCH

25

Manaqer

Ma

FUEL E]IGI]IEEBIl{G AlID
(lPERATIOI{S BRAilC}I

H.A. Rau,

RSP EXPERIIIETTAI SUPPORT ERAIICH

C.W. Solbrio.

Manager
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6200

44

6500
L0FT AE A1{0 ColrSTRUCTI0lr ltlvtst(llt

J.C. Commander, Ma
6510
6230
R.B. Van Sice, Ma

62m

6240
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Location
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ldaho, lnc.

ldaho Falls. ldaho 83401
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Dual Assignment

6

L(IFT llPERATII|TS BRAl{CH

8flAlfir

Manaoer

Deputy

10

BLOWDOWN
LOOP

OPERATING
LOOP

EREAK
PLANES

STEAM
GENEBATOR

PBESSURIZER

ISOLATION

VALVE

{2)

PUMP

SIMULATOR
ECC INJECTION

LOCATION

REACTOR
VESSE L

Fig

2
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LOFT primrry<oolent-tyrtem cdrfitur.tion

f6

douUeended cdd-leg brcek

\.

LOFT Mobile Test Reactor

Kuva 5.

,E

Onllne realtlme expeilment display board in LOFT VIP Cenler.

Kuva o.

,fi
..1

:'t

LOFT Conlrol Room - durlng the L1-4 experlment.

Kuva J.

a9

The new Technlcal Support Bulldlng, opcned late lnFY-76

Kuva

B.

I

ll
\t

ll

Snakc River Falls and Temple, Idaho Falls, Idaho

Kuva 9.
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TkT Juhani Kuusi
Oy Finnatom Ab

ATS:n kokous 16.2.L978

LAMMITYSREAKTORIES ITUTKIMUKSEEN ( SECURE )
LIITTYNEET TALOUDELLISET TARKASTELUI

1.

JOHDANTO

ana yhte i s poh j o i sma i s een l dmrni ty sreakt o r i tu tkimuks een
e1i nk. SECURE-projekriin (f.r. L976-3A.9.L977 ) kuului
lSmmitysreaktoreiden kehittd.misen ja k?iyttd6noton taloudellisten edellytysten selvittely.
Tydn kuluessa suoritettiin investointi- ja kEyttijkustannusten arviointi ositrain
suomalais-ruotsalaisena yhteistydnE osittain kummassakip
maassa rinnan erityispiirteiden
vaikuEusEen huomioonottamiseksi. Suomessa osallistui varsinaisEen projektiosapuolEen lisiiksi niiiden taloudellisren tarkastelujen suorittamiseen merkittEvEssH mHdrin my6s Imacran Voima Osakeyhti6.
0s

2.

LAI,IMITYSREAKTORIN INVESTOINTI-, KAYTT6NUKSET SEK;i. LAMMdN HINTA

varsinaiser laskelmat suoritettiin
2OO MW:n laitoskoon pohjalra.

JA

PoLTToAINEKUSTAN-

nimellisteholtaan

Rakennuskustannusten arviointi

perustui mihink5dn tiectyyn
paikkaan kiinnitthm5rriimean kallioon louhirtuun 1uo1asijoitukseen.
Laitekustannusten arviot saatiin tarjouspyyntiijen kautta
valmistaj ilta.
Rakennusaj an
perusteel 1a.

korot laskettiin

t+l

nelj En vuoden rakennusaj

an

Investointikustannusten j akautuma eri kustannuserien
vii1i115 muodostui taulukon 1 mukaiseksi.
Rakennus- j a tyiimaakustannukset

342

Reaktori, proses si j ?ir j estelmdt,
kaukoliinmityspiiri

19

InstrumentointiAp,r

j

2ir

ja siihkiij

5r

jestelmiit

j estelmHt sek?i muur j 5r j esrelmSt

7"

222

6Z

ja laitteet
Kliyttii6notto,

vakuutukset., luvat

Suunnittelu

7"

3.5
,

Rakennusajan korot.

Taulukko 1.

2.5
,

13

7.

100

z

200 MW:n l5mmr tysreakt.orin investointi-

kustannusten j akaut,uminen

Taulukossa kirnnr ttaa huomiota rakennus- ja tybmaakustannusten s ekii in strumentointi- ja siihk6j ?irjesrelmien
kustannusten suur i osuus. NEmE ovat.kin kohteita, joista
suunnittelun tark istamisella ja uudelleen suunnittetutta
lienee l6ydeEtHvi ssd huomattavia sHdst6mahdollisuuksia.

Mikeli laitoksen teho nostetaan 200 MW:sta 400 MW:iin,
nousevat investoi ntikustannukset arviolta vain 20 Z.
TiimH osoittaa 1ai toskoon suuren merkityksen energian

4Z

tuotannon taloudellisuuden kannalta varsinkin, kun muistetaan investointikustannusten suuri osuus ydinlaitoksien
ekonomian kohda1la.

Henkilijkunnan tarve j a k5yttiikustannukset arvioitiin
IVO: ssa Loviisan kokemusten perusteella.

Laitoksen oma keskimsSrHinen siihkiinkulutus on noin 5

MW.
l

Polttoainekustannuksia laskettaessa kSytettiin
mukai sia yks ikkiikusEannuks ia.

raakauraani
konversio
rikastus
el-ement invalmi stus
jSlleenk5sittely
plutoniumhyv.itys
Taulukko 2.

taulukon

2

40 $/fU U:Og
5 $/tg U
70 $/kg SI^IU
2OO $ /tg U
300 $/tg U
15 $/g Pu-fiss

Polttoainekustannusten perustana olevat
yksikkiikus rannukser

Mikeli laitoksen k?iyttiiika on 25 vuotra, laskenrakorko
10 Z ja slhkijn hinta 100 mk/MWhe antavat rarkasrelut
em. lehtdkohtien mukaisesti taulukossa 3 esitetyt 1Hmm6nhinta-arviot (nk/MWht) .
ipun
k5yt tiiaika

Laitoskoko
2O0 I"[I^I
400

Hu

4s00 \la
6000 h/ a

Taulukko 3.

74

50

s8

40

MI^I

Liinimitysreaktorin lEmniin hinra-arvior
(mk /t"twtr t )

t{3

3.

LAI,IMITYSREAKToRIN KILPAILUKYKY

JA KAYTTOuenooII.IsUUDET

L?immitysreaktorin kilpailukyvyn arvioimiseksi konventionaaLisen lSmmitysvoimalaitoksen suhteen verrattiin
1limmdntuo tantokus tannuks i a hi i 1 ik?iyt t6 i s.en va s t apa inevo ima I a i t oksen (9f MWe, 167 MWt) kusrannuksiin.

vertailun tekee hankalaksi vaikeus mliiirirellE lEmnitysreaktorin kohdalla menetetyn sEhkiintuotantokapasiteetin
hinta.
Tarkasteluj en tulokset voidaan t iivistliH toteamukseen
etta lSmmitysreaktorin nykyversio kokoluokassa 2ao MI^I
olisi kilpailukykyinen Suomen er,eliirannikolla, mikEli
hiilen hinta nousisi 50 7, vertailussa klyterystH hintatasosta (5rl mk/GJ). 4OO MW:n laitos olisi sen sijaan jo
hiil'en nykyhinnoilla (vertailutaso) kurakuinkin kilpailukykyin.'n hiilik?iyrtijisen
liimmitysvoimalaitoksen kanssa.
Analysoitaessa ldmmitysreakrorin kiiyttijmahdollisuuksia
suomen energiahuollossa todettiin,
ette vuonna L9g5 voitaisiin maassa katsoa olevan sijan noin kahdelle 400 Mw:n ja
noin kahdelle 200 MI^I:n 1aitokse11e. Ruotsin kohdalla vastaava anaryysi piiiittyy hieman suurempiin mutta suuruusluokalleen samoihin arvioihin.
kiiyrijssZi olevaE liimni tysvoimalaitokset on
rakennettu pEEasiassa 1960- ja 1 97O-1uvui11a, joren niiden
korvaaminen uudella kapasiteetil 1a tulee aj ankohtais"tsi
1990-1uvu11a. TiimE merkirsee si tH, ettE lSmmitysreaktoreita laaj emmassa mittakaavassa voitaisiin
ottaa kEyttij6n
vasta silloin edellyttHen, ett!i taloudelliset perusteet
ovat olemassa.
NykyiiSnh2in

14

4.

TARKASTELUJEN TULOSTEN PUOLTAMAT TOIMENPITEET
NYKYT II,ANTEE

S

SA

Esitutkimusvai.heen pEEttyessH syksyllE L977 ol. ivat nEkymEr
l2imnitysreaktorin jatkokehitystyiin osalta erikoisesti
Ruotsissa vallinneen ja edelleen virallisesti
vallitsevan
tilanteen j ohdosea sanget synkEt huolimatta esitutkimuksen
. positiivisista
teknisistii j a kohtuull-isista taloudellisisra
tuloksista.
NiinpE varsinainen tekninen kehitystyii joudutt i in ke ske yt t?imdiin
Ta115 hetkellE n?iytt?i?l kuitenkin silr?i, erre rilanne
Ruotsissa on muuttumassa ydinenergian kannalta positiivisempaan suuntaan, mikii saattaa tuoda lEmmitysreaktorin taas
mukaan valtakunnallisiin
energiahuolEosuunniteLmiin. Jotta

sen tarjoamat mahdolLisuudet voitaisiin
tEysimssrIisesti
ot.taa huomioon sek5 Ruotsissa etta Suomessa tehtdv?issE
suunnittelutyiissli tulisi toisaal-ta tarkastel-La hieman
yksityiskohtaisemmin lSmmitysreaktorien lehisijoitukseen
yhdyskunnallisia kysymyksiS sekE selvirtii?i
liittyviE
nahdollisuudet erikoisesti 1?inmitysreaktorin investointikustannusten pienentEmiseksi.
Edellinen klivisi pdinsd suorittamalla suhreellisen yksityisjoittenkin potentiaalisten
kohtainen sijoituspaikkaselvitys
sijoituspaikkojen kohdalLa mieluimmin jonkin asreen yhteistyiissZi viranomaisten kanssa.
rnvestoinEikustannusten pienentEmisarviot ja niihin liittyve
suunnittelutyii taas saataisiin suoritettua t,ehokkaammin
esitutkimuksessa syntynytta asiantuntemusta k5ytrEmElLE.
Ruotsissa ollaankin ilneisesti p5?isemEssE liikkeelle
n?iiden
mol"empien tehtevekenttien kohdalLa.. Olisi tErkeEE, etre
esimerkkiii mahdollisimman
Suomessakin seurattaisiin
Tavoitehan toiminnalle on hyvin houkutteleva:
pikaisesti.
pystyE tuottamaan Ruotsin ja Suomen a1uee1la tulevaisuudessa
suuri osa alueen lSmmiintarpeest.a ekonomisesti j" alueen
ja polttonEkiikulmasta katsottuna rrkotimaisin" laittein
ainein.
1g

Esitelnei

R.
2
lngmarr-'r_ren
AB ASEA-ATOM
-

ATS: n kokouksessa
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SAKERHETSSTUDIE FORSMARK

TILLAMPAD PA BWR

3.

RASMUSSEN RAPPORTEN

T5 (]OOO MWe)

Pe initiativ
av Energikommissionen har ASEAATOM genomf6rt en studie av sdkerheten mot
hEirdsmEilta i Forsmarks k5rnkraftverk, aggregat
3 (Forsmark 3).

Studien Eir baserad p3 den metodik som kommit
till anviindning i den amerikanska s k Rasmussenrapporten (WASH-I400) . Arbetet har giillt att
berEikna sannolikheten f6r att reaktorhEirden
smiilter till f6ljd av svtrartade kombinationer
av stdrningar, fel eller haverierr sofil antas
intriiffa mer eller mindre samtidigt i anl5ggningen.

Resultatet har enligt dverenskommelsen med
EnergS-kommissionen utformats som en jiimf6relse
i riskavseende mellan Forsmark 3 och det i
Ra smus s enrappor ten exempl i f ierade kEirnkra f tverket av sanrma typ: peach Bottom II (BWR) .
Utredningen visar, att risken f6r hiirdsm5lta i
Forsrnark 3 iir f6rsvinnande l3g, om enbart oberoende slumpfel antas intrEiffa. Ddrmed fokuseras
intresset pi risken for systematj-ska fel, som
antas pt en gtng drabba flera likartade komponenter eller funktioner. Sannolikheten f6r
systematiska fel har berliknats pa ett pessimistiskt
slitt, trots att stora anstrEngningar gjorts i
konstruktionsarbetet f6r att undvika denna typ
ay fel. Aven risken f6r miinskligt felhandlande
och dess inverkan pt sannorikheten f6r h5rdsmEilta
har beaktats.

t+6

Resultatet framgtr av nedanst&ende diagram. Det
innebiir, att sannolikheten fdr hiirdsmiilta i
Forsmark 3 lir ungefdr en Ettondel av motsvarande
sannolikhet i den amerikanska antdggningen. Denna
reduktion kan tillskrivas flera orsaker, som her
ska1l sammanfattas.
1)

Biittre 6vertalighet (redundans) hos siikerhetssystemen i Forsmark 3.

2)

Alternatj-va systern f6r avstlillning av
reaktorn iir tillgdngliga f6r Forsmark 3.
Styrstavsinskjutningen kan verkstiillas
dels mdd ett hydraulsystem, dels med ett
elektriskt inskruvning ssystem.

3)

i Forsmark 3 har inga uppgifter att fylla i d: 6vriga aggregaten
(Forsmark I och 2). I peach Bottom Er
flera utrlzmmen gemensamma f6r block fI och
III. Dieselgeneratorerna i Peach Bottom II
har ocksi uppgifter i Peach Bottom III.

4l

Det yttre nEitet i Forsmark 3 lir starkare
iin enligt WASH-1400 beroende pt att 70 kVnEitet i Forsmark iir anslutet till gasturbindrivna el-generatorer

5)

Den svenska trettiominutersregeln innebiir,

SEikerhetssystemen

att operat6rsingripande efter rdrbrottshaveri ej beh6ver utf6ras under den f6rsta
halvtimmen, di en stressituation kan anses
rida f6r personalen. Regeln minimerar behovet av atgerder frtn operat6rens sida
iiven i andra faII.

tr7

D5rut6ver tillkommer kvalitativa f6rb5ttringar

i Forsmark 3 jlimfdrt med Peach Bottom iI, vilka
ej kunnat uttryckas i siffermlissiga termer. Siirskilt kan man hEr peka pE battre brandskydd och
kons,ekvent separation me11an slikerhetsrelaterade
delsystem i Forsmark 3.

I diagrammet iir resultatet uppdelat
fdr h5rdsnEilta orsakad av:

p& .riskbidrag

Utebliven reaktoravstEllning
Utebliven spEidmatning av reaktorh5rden
Utebliven n6dkylning vid r6rbrott
Utebl

iven restef fektkylning

Jtsmf6relsen med den amerikanska anltiggningen
kan tyckas vara en oriittvis betraktelse: En
station som konstruerats p3 bas av de under
senare Er allt strEingiare siikerhetskraven
(Forsmark 3) b6r rirnligtvis uppvisa en h6gre
reell sEikerhetsnivi iin en anliiggning, som konstruerats fdr ca 10 3r sedan pi bas av mindre
omfattande siikerhetskrav (Peach Bottom II). Vir
slutsats, att Forsmark 3 verkligen Hr sHkrare,
innebtir ingalunda att vi uppfattar Peach Bottom If

otillfredsstlillande i detta hEinseende. Vad
tsr en tillfredsstHllande absol,ut siikerhetsniv& tir n5rmast en politisk frEga
som
som

esitetty ty6 on raportoitu yksityiskohtaisesti Ruotsin Energiakomission helmikuussa lg|B
ilmestyneessS. raportissa'fsd.kerhetsstudie Forsmark
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