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Suomessa on energia-alalla 
tapahtumassa muutoksia, 
jotka ovat merkittiivimpiii 
sitten ydinvoiman 
rakentamisen. 
Samaan aikaan valtion 
velkataakkaja tyottomyys ovat 
kasvamassa enniityssuureksi. 
Suomalaisen hyvinvoinnin 
edistiimiseksi olisikin nyt 
pystyttiivii tunnistamaan 
oikeat, Suo men etuja ajavat 
arvot. Niiitii arvoja tulisi viedii 
eteenpiiin tarvittaessa 
hyvinkin itsekkiiiisti. 

FT Mikko Kara on 
VTI Energian tutkimus
johtaja, p. (941) 6T 2600 
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Mikko Kara 

ENERGIA-ARVOJA 
JA -ARVIOINTEJA 

Suomi on liittynyt EU:n jiiseneksi. Tavoitteena on Euroopan vahvistami
nen kilpailussa Japania ja USA:ta vastaan. Monet eurooppalaiset yrityk
set toimivatkin jo globaalisti, ja tytiiryhtiOitii on eri puolilla maailmaa. 
Energiatutkimuksessa ei-ydinenergiapuolella EU jakaa rahaa hankkei
siin, jotka ovat meidiin prioriteettilistallamme viimeisimpiii. Kuitenkin 
hankkeisiin sitoutuu pelisiiiintOjen mukaisesti myos meidiin omaa 
rahaamme. EU:n rahoja ovat aivan ensimmiiisinii jakamassa Englannin 
ja Saksan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet tutkimuslaitokset ja yliopis
tot. Lopputulos on tiillii hetkellii vielii kaukana EU:n alkuperiiisestii 
tavoitteesta. Y dinenergiatutkimuksessa toiminta neljiinnessii puiteohjel
massa niiyttiiisi olevan selviisti harkitumpaa. 

EU on tuonut korostetusti esille hiilidioksidiproblerizatiikan. Tiimiin 
globaalin ongelman painopiste on Kiinassa ja muissa Aasian maissa, 
jotka voimakkaassa talouskasvussaan joutuvat nojaamaan hiilen kiiyt
tOon. EU-maissa olisi jiirkevintii panostaa tehokkaampaan hiilen kiiyt
toon. Hyotysuhteen nostaminen konventionaalisessa hiilipolypoltossa ja 
paineistetun polton kehittiiminen ovat etusijalla. Aivan ensimmiiisiii ovat 
tietysti itii-eurooppalaisten vanhojen laitosten modernisoinnit. 

Uusiutuvilla energialiihteillii on oma tiirkeii roolinsa, mutta niiden suo
siminen verotuksessa ei paranna esimerkiksi Suomen kansantalouden 
asemaa. Fossiiliset polttoaineet tulevat olemaan vielii vuosikymmeniii 
Euroopan ja koko maailman energiatuotannon selkiirankana. 

Toinen EU:n esille nostama asia on energiamarkkinoiden ja siihko
markkinoiden avaaminen kilpailulle. Englanti ja Norja ovat tiitii jo 
muutaman vuoden harjoitelleetkin, ja Suomi on menossa mukaan. Valta
osa tavallisen kuluttajan maksamasta siihkolaskusta niiyttiiii kuitenkin 
jiiiiviin entistii tiukemman siiiinnostelyn alle. Eikii tiiysin vapaa kilpailu 
tule energia-alalla kovin hyvin toimimaankaan, sillii energia on yhteis
kunnallisesti liian merkittiivii, jotta tiiysin vapaa kilpailu voisi taloudelli
sesti edullisesti toimia. 

Siihkoenergian tuotanto on edullisinta suurissa hiili-, kaasu- ja ydinvoi
malaitoksissa ja toisaalta teollisuuden yhteyteen rakennetuissa vasta
painevoimalaitoksissa. Niiiden investointien pitkii takaisinmaksuaika ja 
keskeytyksettomiin siihkon tuotannon merkitys kasvattavat riskit liian 
suuriksi, jotta siihkoporssin kautta voisi viilittyii kovin iso osa kulutukses
ta. Edelleen Eri Euroopan maiden infrastruktuurit poikkeavat niin paljon 
toisistaan, etta nopeaa ratkaisua sen enempiiii hiilidioksidiverotuksessa 
kuin vapaissa energiamarkkinoissakaan ei ole odotettavissa. 

Energia-alan laitetoimittajat ovat pitkiiiin eliineet vapaassa kilpailussa. 
Muun muassa A. Ahlstrom OsakeyhtiO on myymiissii osaa liiketoi
minnoistaan USA:han. Tiillii kaupalla ei kilpailevan Tampellan markki
na-arvo noussut. Tehdyn piiiitoksen tiirkein arvo olikin rahan arvo. 
Muuttuvissa tilanteissa meidiin olisi kuitenkin pystyttiivii tunnistamaan 
Suomen etuja ajavat arvot. 



-------------------------~--~--------~--------~-~-~~--~-~ 

Max Jakobson 

ENERGIAPOLITIIKKA JA . . . . . . 
POLIITTINEN PAATOKSENTEKOKYKY 

Teollisuuden energiatarpeen 
tyydyttiiminen on pitkiiiin niihty 
yhtenii hyvinvoinnin keskeisenii 
tekijiinii. Energiantuotannon 
visaiseksi ongelmaksi on kuiten
kin muodostunut kasvihuone
kaasujen viihentiiminen ja 
globaalit ympiiristomuutokset. 
Viime vuosina onkin ollut 
havaittavissa myos aatteellinen 
ilmastomuutos. Taloudellisen 
kasvun mahdollisuuteen ja 
teknologiaan suhtaudutaan 
epiiileviisti. Lama ja joukko
tyottomuus niiyttiiviit kuitenkin 
jiilleen nostavan taloudellisen 
kasvun arvostusta. 

K un paatet:lliin, miten paljon ener
giaa maa tarvitsee seka miten ja 
mista sita hankitaan, paatetaan 

samalla monista muista asioista, vaikka 
tasta ei paatbksia tehtaessa aina olla 
tietoisia. Hyva esimerkki on vuonna 
1954 tehty paatos Oljynjalostamon 
rakentamisesta. Perusteluna oli, etta nain 
vahvistettaisiin Suomen riippumatto
muutta - riippumattomuutta suurista 
kansainvalisista Oljy-yhtiOista. 

RaakaOljy oli tarkoitus hankkia useilta 
pienilta tuottajilta. Tiedamme, miten 
siina kavi. Suomi tuli riippuvaiseksi 
yhdesta suuresta toimittajasta. Oljy 
voiteli idanvientia, ja energia alkoi 
tuottaa sahkon ohella poliittisia vaiku
tuksia, jotka Kekkosen ajan viimeisessa 
vaiheessa heijastuivat jopa presidentti
peliin. 
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Kohtuuhintaisen energian saatavuus on valtutmaton edellytys talouskasvulle }a 
tyollisyyden parantumiselle. 

Energiaratkaisuilla on 
monia vaikutuksia 

Ictankaupalla oli byvat ja buonot puolen
sa, eika lopullisen saldon laskeminen 
kuulu tahan yhteyteen. Tarkoitukseni oli 
vain kiinnitt:llii huomiota energiaratkai
sujen moniulotteisiin vaikutuksiin. 
Neuvostoliittoa ei enaa ole ja Suomi on 
Euroopan Unionin jasen, mutta edes
samme olevien energiaratkaisujen 
kaikkia vaikutuksia ei ole yht:lliin sen 
helpompi arvioida. 

Tebtava on tavallaan viela vaikeampi, 
silla kylman sodan paattymisen jalkeen 
kansainvalinen tilanne ei ole viela 
vakiintunut. EpavarmuustekijOita on 
joka suunnalla. Kun pohditaan esimer
kiksi kysymysta Oljyputken rakentami
sesta tai maakaasutuonnin lisaamisesta 
Venajalta Suomeen, on tehtava oletta
muksia siita, minkalainen valtakunta on 
Venaja 10, 15, 20 vuoden kuluttua. 

Myos Ruotsin ja Notjan energiapolitii
kalla on ilmeinen vaikutuksensa Suo
meen. Mutta valtioiden keskinilinen 
riippuvuus tillla alalia ulottuu tana 
pilivana paljon laajemmalle. Maailman
laajuinen yhteistyo on kaynnistetty 
kasvihuonekaasujen saatelemiseksi, jotta 
ilmastonmuutosta voitaisiin hallita. 
Tama yhteistyo tulee varmasti tiivisty
maan ja saamaan Euroopan Unionin 
piirissa nykyista sitovampia muotoja. 

Samaan aikaan meidan on myos varau
duttava toisenlaiseen ilmastonmuutok
seen- aatteelliseen. Energiakysymyk
set ovat tosin ennenkin olleet ideologis
ten ristiriitojen kohteina. Esimerkiksi 
Oljynjalostamon rakentamista vuonna 
1954 vastustivat porvarilliset puolueet 
siita syysta, etta se merkitsi valtion 
yritystoiminnan laajentamista. Mutta 
siihen aikaan ja viela pitkaan sen jal
keenkin olivat puolueet laidasta laitaan 
yhta mielta siita, etta teollisuuden ener
giatarve oli tyydytettava, jotta vienti
vetoinen talouskasvu jatkuisi. 

ATS Ydintekniikka (24) 3/95 



Suhtautuminen taloudelliseen 
kasvuun jakaa kansaa 

Tana paivana vedenjakajaksi on noussut 
suhtautuminen taloudelliseen kasvuun ja 
teknologiaan. Enaa ei yhta varauksetto
masti kuin ennen hyvaksyta energiapoli
tiikan lahtbkohdaksi yhtaloa, jonka 
mukaan energian tarve on taloudellisen 
kasvun funktio. Vastavoimaksi on 
muodostunut suuntaus, joka suhtautuu 
epailevasti tai varauksellisesti, jopa 
torjuvasti taloudellisen kasvun jatkumi
sen mahdollisuuteen. Sen mielesta 
teknologia ei ole ratkaisu, vaan ongel
ma. Taman suuntauksen karkena on 
Vihrea liitto, joka nyt on edustettuna 
hallituksessa, mutta kaikissa puolueissa 
on nahtavissa sen eriasteista vaikutusta 
asenteisiin. 

Kansalaismielipiteesta ei ole saatavissa 
yksiselitteista tietoa. Kun kysymys on 
joko tai, saadaan tavallisesti vastauk
seksi scka etta. Viime vuosien lamaja 
joukkotyottomyys ovat ilmeisesti vai
kuttancct siihcn suuntaan, etta ihmiset 
arvostavat jiillccn taloudcllista kasvua. 
Mutta mitcn kay, jos nousukausi jatkuu 
ja kriisitietoisuus heikkencc - tai jos 
ilmenee, etta vientivetoinen kasvu ci 
vahennakaan merkittavasti tyottomyyt
ta? Henkinen ilmastomuutos on hidas 
kuten fyysinenkin, mutta epailematta se 
vaikuttaa jo nyt poliittiseen paatbksen
tekoon. 

Poliittisen paatbksenteon muodot ovat 
pysyneet vuosikymmenia olennaisilta 
osiltaan muuttumattomina. Niihin vai
kuttavat kuitenkin yha useammat sellai
set tekijat, joita lainsaataja ei ole voinut 
ottaa huomioon. 

Talous on kansainvalistynyt, mutta 
politiikka pysyy kansallisissa kasissa. 
Energiapolitiikka on ulko- ja turvalli
suuspolitiikkaa, talouspolitiikkaa, teolli
suuspolitiikkaa, kauppapolitiikkaa, 
ymparistopolitiikkaa- siis kenen 
reviiriin se kuuluu? Paatbksiin vaikutta
vat seka taloudellisten eturyhmien etta 
aatesuuntausten lobbarit. 

Avoimessa taloudessa ratkaisuja joudu
taan tekemaan entista suuremmassa 
maarin markkinoiden ehdoilla. Useiden 
suurten yritysten, eika vain suomalais
ten, intressit ovat pelissa. Kun tiedonva
litys on kansainvalistynyt, myos mielipi-
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teen muodostus seuraa herkasti kansain
valisia trendeja. Teknologinen kehitys 
vaatii yha pitemmalle erikoistunutta 
asiantuntemusta, jonka omaksuminen on 
poliittisille paattaj ille entista vaikeampi 
tehtava. 

Kaiken taman paalle tulevat sitten viela 
"poliittiset realiteetit". Kun poliitikko 
totjuu jonkin ehdotuksen vetoamalla 
poliittisiin realiteetteihin, han tarkoittaa 
tavallisesti sita, etta itse asiasta han on 
samaa mielta, mutta vallitsevien valta
ja voimasuhteiden vuoksi ei voi sita 
julkisesti sanoa. Esimerkiksi kun paami
nisteri Lipponen sanoo, etta ydinvoima
kysymysta ei talla vaalikaudella oteta 
kasiteltavaksi, harr tarkoittanee, etta 
hallituksella on muutenkin valtiontalou
den saneerauksen vuoksi niin raskas 
kivireki vedettavanaan, etta sen kuor
maa ei voi enaa lisata. Tamakin on 
ymmarrettava. Politiikkaa tehdaan 
politiikan ehdoilla. 

Politiikkaa vaalikaudeksi, energia
ratkaisut vuosikymmeniksi 

Tassa tulee samalla esille eras energiaa 
koskeva poliittisen paatbksenteon perus
ongelma: politiikkaa tehdaan vaalikau
deksi, eli neljaksi vuodeksi, energiapaa
tbksia vahintaan kymmeneksi vuodeksi 
eteen pain. 

Paluuta byrokraattis-teknokraattiseen 
paatbksentekoon ei ole, eika myoskaan 
siihen aikaan, jolloin tasavallan presi
dentti maarasi, mista atomireaktorit 
hankitaan. Mutta presidentilla on edel
leen ainutlaatuinen mahdollisuus vaikut
taa kokoavasti moniulotteisten asiakoko
naisuuksien kasittelyyn julkisessa kes
kustelussa. 

Matti Pekkasen tyoryhman mietintb 
tyollisyydesta on tasta esimerkki. Tyo
ryhman nimitlliminen heratti aluksi 
epailevia tai vahattelevia reaktioita. 
Eihan tyollisyys kuulu presidentin 
reviiriin. Kysyttiin, mita uutta viela yksi 
komitea voisi keksia aiheesta, jota on 
vuosikausia tutkittu kaikissa teollisuus
maissa. 

Eika Pekkasen tyoryhma tietenkaan 
voinut tuoda esille mitaan mullistavaa 
uutta. Se totesi sen itsestaan selvan 
asian, etta tyollisyyden parantamiseksi 
on pantava maan talous kuntoon, jotta 
korot saadaan alenemaan ja investoinnit 
liikkeelle ja siten kasvua vauhditetaan. 

Mutta politiikassa san oman vastaanotto 
riippuu usein siita, kuka sen esittaa. Jos 
jokin puolueista olisi julkaissut sanasta 
sanaan saman paperin kuin Pckkascn 
tyoryhma, sen olisivat kilpailevat puo
lueet tyrmanneet. Kun sen esitti presi
dentin asettama ja riippumattomaksi 
tunnustetun henkilOn johtama asiantunti
jaryhma suhtautuminen oli toisenlainen. 

Pekkasen paperista tuli keskeinen teema 
viime eduskuntavaaleja edeltaneessa 
keskustelussa. Siihen vedottiin vaalien 
jiilkeisissa hallitusneuvotteluissa, ja se 
elaa edelleen talouspoliittisessa keskus
telussa. Mielestani Pekkasen tyoryhman 
mallia voitaisiin soveltaa energiapolitii
kan selvitllimiseen. En tarkoita, etta 
jokin asiantuntijaryhma voisi laatia 
valmiin toimenpideohjelman, vaan sen 
tehtavana voisi hyOdyllisemmin olla eri 
vaihtoehtojen vaikutusten arvioiminen. 
Modemia skenaariotekniikkaa kayttaen 
voidaan poliittisesti ja ideologisesti 
neutraalilla tavalla osoittaa, mita kusta
kin valinnasta eri aikavalein todennakOi
sesti seuraa. Nain luotaisiin asiallisesti 
kestava pohja poliittiselle keskustelulle. 

Ministeri Max Jakobson piti Poli
tiikka•Elinkeinoelama-Seuran 
seminaarissa Oulussa 28;8.1995 
esitebnan .aifieesta Energiapolitiikka 
umpikujassa: Mitka ovat vaihto• 
ebdot? 
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Tellervo Kylii-Harakka-Ruonala 

KILPAILUKYKYINEN ENERGIA 
Ymparistouhka vai valttamaton edellytys 
ym pari stoi nvestoi n nei lie? 

Parasta ympiiristonsuojelua ovat uudet tuotannolliset investoinnit. 
Niiden kautta kehitetiiiin ja otetaan kiiyttoon uusia ympiiristomyo
tiiisiii tuotteita ja tekniikoita. Uudet tuotteet ja tekniikat kiiyttiiviit 
energiaaja luonnonvaroja siiiistiiviimminja tehokkaammin sekii 
aiheuttavat viihemmiin piiiistojii ja jiitteitii kuin van hat. 

Y mparistOinvestointeja on nykyisin 
entista vaikeampaa erottaa tuotan
nollisista investoinneista. Perintei

sesti ymparistOinvestoinneiksi on luoki
teltu jatevedenpuhdistamot seka savu
kaasujen ja jatteiden kasittelyaineet, 
mutta nykyisin merkittavimmat ympa
ristOnsuojelutoimet ovat tuotantoproses
sien ja -menetelmien parantamista. 

Tuotannollisten investointien edellytyk
sena on se, etta tuotantopanokset -
mukaan lukien energia- ovat hinnal
taan kilpailukykyisia. Koska tuotannolli
set investoinnit merkitsevat samalla 
myos ymparistoinvestointeja, kilpailu
kykyinen energia on myos ymparist6-
investointien valttamatOn edellytys. 

Mika sitten takaa, etta uudet investoinnit 
ovat aikaisempaa ymparist6myotaisem
pia? Keskeinen syy on se, etta markki
noiden ymparist6vaatimukset ovat 
nykyisin hyvin vahvat. Taman paineen 
alia tekniikan kehitys on ollut- ja on 
epailematta myos tasta eteenpain
nopeaa. 

Yrityksilta edellytetaan 
ymparistOasioiden hoitamista 

Hyvaa ymparistokaytantoa edellyttavat 
yrityksilta paitsi viranomaiset myos 
muut sidosryhmat. Yritys ei voi menes
tya markkinoilla, ellei se ota huomioon 
asiakkaiden ja kuluttajien ymparist6vaa
timuksia ja -odotuksia. Myos omistajat 
ja rahoittajat seka oma henki!Osti:i ovat 
kiinnostuneita yritysten ymparistOasioi-
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den hoidosta. Oma merkityksensa on 
myos paikallisilla asukkailla, ymparistO
jarjestoilla ja tiedotusvillineilla. 

Jos meilla ei ole kaytettavissa kilpailu
kykyista energiaa ja muutoin kilpailuky
kyisia toiminta- ja investointiedellytyk
sia, tuotantoteknologian uudistuminen 
tapahtuu muualla ja tuotteet valmiste
taan muissa maissa, lahempana markki
noita, missa pitkat kuljetusmatkat eivat 
ole lisarasituksena kuten Suomessa. 

Energiaa tarvitsevat kaikki teollisuuslai
tokset. Pal jon energiaa tarvitsevat paitsi 
energiavaltainen perusteollisuus, myos 
monet pkt-yritykset. Energiaa, varsinkin 
sahkoenergiaa, kuluu tuntuvasti myos 
ymparisti:insuojeluun, kuten jatevesien ja 
savukaasujen puhdistukseen. Kansain
valisesti tarkasteltuna on ymparisti:in 
kannalta perusteltua, etta energia- ja 
raaka-ainevaltainen teollisuus sailyisi 
Suomessa vahvana, koska meilla ympa
ristOnsuojelun taso on korkea. 

Korkeatasoista ymparistOosaamista on 
kehittynyt nimenomaan metsa-, metalli
ja kemianteollisuuteen seka energiantuo
tantoon. Suomalainen ekovienti on ollut 
pitkalti naiden varassa ja ekovientitoimi
kunnan arvioiden mukaan ne tulevat 
pysymaankin ekoviennin tukijalkoina. 
Perinteisilta kuulostaviin perusteollisuu
den tuotteisiin ja laitteisiin sisaltyy 
paljon ymparistoa ja energiaa saastavia 
ratkaisuja. Merkittava osa tasta on 
huipputekniikkaa. Jos nailla aloilla ei 
investoida, myos tutkimus- ja kehitystyo 
taantuu. 

Energian tuotantotapa maaraa 
ym paristOvaik utukset 

Energian kaytto ei sellaisenaan ole 
ymparist6lle uhka. Olennaista ovat 
energian kaytOn ymparistOvaikutukset. 
Ne taas ovat riippuvaisia siita, paljonko 
ja milia tavoilla energiaa tuotetaan. 

Ratkaisevampaa kuin energian tuotan
non ja kayti:in maara, on energian tuo
tantotapa seka tuotannon ja kayt6n 
tehokkuus. Esimerkiksi maakaasulla 
voidaan tuottaa energiaa lahes kaksi 
kertaa niin paljon kuin kivihiilella sama 
hiilidioksidipaast6maara aiheuttaen. 
Y din-, vesi- ja tuulivoimalla puolestaan 
voidaan tuottaa energiaa periaatteessa 
rajattomasti ilman hiilidioksidipaasti:ija. 

Hiilidioksiditoimikunnan arvioiden 
mukaan Suomen hiilidioksidipaast6t 
ovat noin kolmanneksen pienemmat 
kuin ne olisivat, jos energiantuotannon 
rakenne ja tehokkuus olisi meilla sama 
kuin EU:ssa keskimaarin. 

Suomessa energia on ollut hinnaltaan 
kilpailukykyista. Vuosien kuluessa 
energiantuotannon paasti:it ovat alentu
neet tuntuvasti. Parhaat tulokset on 
saavutettu rikkipaastOissa, jotka ovat 
alentuneet noin 80 prosentilla vuodesta 
1980. Myos energian ominaiskulutus eli 
kulutus bruttokansantuotetta kohti on 
alentunut, samoin kuin hiilidioksidin 
ominaispaast6t. Nllita tuloksia ei ole 
saavutettu energian hintoja nostamalla 
vaan investoinneilla uuteen, puhtaam
paan teknologiaan ja puhtaampiin polt-
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toaineisiin. Kilpailukykyinen hinta ei 
siten ole ollut ymparistOlle uhkana. 

Ilmastotavoitteiden tayttaminen 
- ratkaisematta oleva yhtalO 

Tahanastisten hyvien ymparistOnsuoje
lusaavutusten rinnalla ilmastotavoittei
den saavuttaminen jatkossa nayttaa 
synkalta. HiilidioksidipaasWjen on 
arvioitu kasvavan kolmanneksella vuo
den 1990 tasosta vuoteen 2000 mennes
sa. Kasvu johtuu fossiilisten polttoainei
den kayWn lisaantymisesta. Suomi ei 
siten pysty jaadyttamaan paasWjaan 
vuosituhannen vaihteeseen mennessa. 

Kevaalla pidetyssa Berliinin ilmastoko
kouksessa paatettiin valmistella ilmasto
sopimukseen liitettava poytakirja, jossa 
asetetaan tavoitteita vuoden 2000 jalkei
selle ajalle. Tahtaimessa on paastojen 
vahentaminen vuoden 2000 jalkeen. 

Ilmastosopim uksen ta voitteiden ta yttti
minen on Suomelle erityisen vaikeaa. 
Tama johtuu siitti, etta me ilia on jo tehty 
paljon niitti toimenpiteitti, joilla paast6ja 
voidaan vahentaa: Vahan tai ei lainkaan 
hiilidioksidipaastOja aiheuttavien ener
gialahteiden osuus energiantuotan
nossamme on merkitttiva. Energian 
tuotannon ja kayt6n tehokkuus on 
karkiluokkaa maailmassa. Paast6jen 
rajoittamisen keinoja on meilla siksi 
jaljella vahemman kuin monissa muissa 
maissa. 
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TEOLLISUUDEN ENERGIANKULUTUS, 
suhteessa teollisuustuotantoon 
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Ilmastotavoitteiden ttiyttamisen yhttilo 
on vaikea ja toistaiseksi ratkaisematta. 
PaastOt kasvavat, kun tavoitellaan talou
dellista kasvua ja tarvittava lisaenergia 
tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. 
Energian saasto ja energiankayt6n 
tehostaminen eivat riita kompensoimaan 
ttitti lisaystti. 

On siten joko hyvaksyttava paastojen 
kasvu, tingitttiva taloudellisen kasvun ja 
hyvinvoinnin tavoittelusta taikka tuotet
tava lisaenergia muutoin kuin fossiilisil
la polttoaineilla. Mikaan ratkaisu ei ole 

kivuton. Kaikkea hyvaa ei kuitenkaan 
voida saada. Kysymys on poliittisista 
valinnoista. 

MMT Tellervo Kyla·Harakka· 
Ruonala on Teollisuudenja Tyon
an!4jien {IT) osastopailllikk6, 
p. (90} 6868 2544. 
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Kalevi Numminen 

YDINVOIMA JA 
IMATRAN VOIMAN .. .. 
ENERGIANAKYMAT 

Ydinvoiman niikymiit Imatran Voiman kannalta liihivuosina keskitty
viit Loviisan voimalaitoksen modernisointiin ja tehonkorotukseen. 
Tavoitteena on varmistaa Loviisan kustannustehokas kiiytto pitkiille 
ensi vuosituhannelle. Toinen ajankohtainen mielenkiinnon kohde on 
Kiinassa, jonne on pitkiiiin valmisteltu veniiliiis-suomalais-kiinalaista 
VVER-1000 -hanketta. Siinii IVO Internationalilla onjo tiihiin men
nessii ollut merkittiivii rooli. 

S uomessa ydinvoimaa niinkuin 
kaikkea muutakin voimantuotan
toa saatelee kysynnan ja tarjonnan 

laki, ja markkina-alueena on pian Poh
joismaiden sahkonkayWijat ja vahan 
myohemmin koko Ita.merta ymparoiva 
alue. Energiakauppa muistuttaa minka 
tahansa teollisen puolivalmisteen kaup
paa, jossa ostajalla on useita eri vaihto
ehtoja, joista valita. 

Energiamarkkinan luonteeseen kuuluvat 
sahkonkulutuksen kasvun ja vanhojen 
voimalaitosten kaytostapoistumisten 
vuoksi edelleen isot investoinnit. Niita 
ei enaa hevilla tehda ilman kohtuullista 
varmuutta siita, etta voimalaitosten 
tuotanto saadaan kannattavasti myos 
aikanaan myydyksi. Taloudellisen riskin 
kantaa nimittain investoija. 

Tallaisessa markkinaymparistbssa par
jaavat hyvin vain tehokkaat yritykset, 
jotka toteuttavat maaratietoisesti strate
giaansa. Usein niilla on kaytettavissaan 
kuoletettua, pitkakayttbista tuotantoka
pasiteettia. Erityisesti vanha vesivoima, 
mutta myos vanha ydinvoima tayttaa 
nama vaatimukset. Tassa yhteydessa 
voinee muistuttaa siita, etta IVO hankki 
itselleen hiljattain pienen osuuden 
Forsmarkin ydinvoimalaitoksen tuotan
nosta. 

Pohjoismaissa vallitsee sahkontuotannon 
ylikapasiteettitilanne. Kulutuksen kasvu 
syo kuitenkin aikaa myoten ylikapasi
teettia. Koko ajan rakennetaan myos 
uutta sahkontuotantoa esimerkiksi 
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teollisuuden prosessien yhteyteen ja 
kaukolampovoimaa kaupunkeihin. 
Pohjoismaista nakymaa varjostaa tieten
kin erityisesti Ruotsin ydinvoimapoli
tiikka- tai sen puute. Ainakin periaat
teessa jonkinasteinen epavarmuus jatkuu 
pitkaan siita, suljetaanko Ruotsissa viela 
talla vuosikymmenella yksi tai kaksi 
ydinvoimalayksikkoa poliittisista syista 
vai ei. 

Vuoden 2000 tilanteessa mittavia sah
kon tuontisopimuksia paattyy. Jollei 
tana vuonna, riiin seuraavana aloitetaan 
niiden uusimista koskevat neuvottelut. 
Imatran Voiman samoin kuin IVOn 
suomalaisten kilpailijoiden kapasiteetti
tilanne riippuu aika pal jon tuonneista. 
Joka tapauksessa IVO on kaynnistanyt 
YV A-prosessit seka Naantalin etta 
Inkoon voimalaitoksen laajentamisesta. 
Tarvittaessa yhtiolla on valmius tuonnin 
korvaamiseen omilla voimalaitoksillaan. 

Jos vuosikymmenen vaihteeseen jotain 
perusvoimaa rakennetaan se on sitten 
kivihiilivoimaa. Muustahan on poliitti
sesti paatetty, kuten ministeri Kallio
maki syyskuussa osuvasti eduskunnassa 
totesi. 

Energiapolitiikkaan tarvitaankin muu
toksia, jotta kansantalouden kasvutavoit
teista ja tyottomyyden vahentamistar
peestajohtuva ensi vuosikymmenen 
puolivalin ja sen jalkeinen nykyista 
selvasti suurempi sahkontarve voidaan 
tyydyttaa ymparistbnsuojelun vaati
mukset ja energiatalouden tarpeet 

tayttavalla tavalla. Pallo on talta osin 
eduskunnalla. 

Suomessa ja Pohjoismaissakin ydinvoi
ma on edelleen usean eri kriteerin perus
teella paras perusenergian tuottamistapa, 
jonka kilpailukykya to sin talla hetkella 
verotetaan Suomessa perusteettomasti. 

Jos poliittinen ilmapiiri muuttuu, en 
epaile etteiko voimayhtiOilla olisi aika
naan valmius uuden ydinvoimahankkeen 
kaynnistamiseen ja toteuttamiseen. 
Selvaa tosin on, ettei edellisen kierrok
sen kaltaista tarjouspohjaista periaate
paatbsprosessia enaa voida toteuttaa. 

Energiapoliittisen pattitilanteen laukai
seminen edellyttaa, etta eduskunnan 
poliittisesti sitova kanta on tiedossa 
etukateen, ennenkuin voimayhtiOt voivat 
lahtea liikkeelle tarvittavien hakemusten 
muodossa. 

Vuorineuvos Kalevi Numminen on 
Imatran Voima Oy:n paajohtaja, 
p. (90) 85 611. 
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Lasse Mattila ja Rainer Salomaa 

YDINVOIMALAT KAYVAT 
RAHALLA JA OSAAMISELLA 

Y dinsiihkon hinnassa piiiioma
kustannusten osuus on ratkai
seva. Suomalaisten ydinvoima
yhtiOiden henki!Ostorakenteen 
tarkastelu paljastaa, ettii ydin
voimaloiden kiiyttoon osallistuu 
erittiiin hyvin koulutettua ja 
kokenutta viikeii. VoimayhtiOiden 
omien voimien vahvistukseksi 
tulevat vielii turvallisuusviran
omaisten ja teknisten tukiorgani
saatioiden asiantuntijat. Voidaan 
siis varsin perustellusti sanoa, 
ettii ydinvoimalat kiiyviit rahalla 
ja asiantuntemuksella. 

A siantuntemus perustuu moneen 
tekijaan. Ilman kokemusta on 
hyvin vaikea vaitt:aa olevansa 

asiantuntija. Koulutuksella siirramme 
aikaisemmin saadun osaamisen uudelle 
sukupolvelle. Kaikkea uusissa sovelluk
sissa tarvittavaa tietoa ja tyokaluja ei 
tarvitse tai kannata kehittaa itse, vaan on 
jarkevaa turvautua erilaisiin tieto- ja 
yhteistyoverkkoihin. Tutkimuksen roolia 
yhteiskunnan kehityksessa on joskus 
verrattu biologisten olioiden mutaatioi
hin. Tutkimus- ja kehitystyolla tunnus
tellaan, millaiset uudet ideat kelpaavat 
yhteiskunnan hyotykayttoon. 

Suomessa kaytet:aan ydinenergian tutki
mus- ja kehitystyohon noin 120 miljoo
naa markkaa vuodessa, laajahkoa rajaus
ta kaytt:aen. Tama vastaa noin 4 % 
ydinsahkon tuotantokustannuksista. 
Tilllakin kriteerilla mitaten ydinenergia
ala on huipputeknologiaa. 

Huipputuloksiin tarvitaan asiantunte
muksen lisaksi hyvaa tyomotivaatiota ja 
turvallisuuskulttuuria. 
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Pelkka kova raha, rautainen asiantunte
mus ja hiukan uraanipolttoainetta eivat 
tietenkaan riit:a. Lisaksi tarvitaan peh
meampia panoksia, kuten hyvaa tyomo
raalia ja turvallisuuskulttuuria. Kaikki 
tarkeat tekijat nayttavat olevan Suomes
sa hyvin hallinnassa. Taman ansiosta 
ydinvoimalamme ovat toimineet turval
lisesti ja tehokkaasti. 

Kansainvalistyminen jatkuu 
ja monipuolistuu 

Taman paivan Suomen energia-alan 
tutkimus- ja koulutustyot:a leimaa nopea 
kansainvalistyminen, erityisesti voima
kas eurooppalaistuminen. Julkisesta 
tutkimusrahoituksestamme suuri osa 
kuluu kansainvillisiin suurhankkeisiin. 
V aarana voi olla tutkimuksen yksipuo
listuminen ja tyonime kohdistuminen 
aiheisiin, jotka eivat ole meille olennai
simpia. Tarvitiian kylmaa harkintaa ja 
valintoja. 

Energiatutkimuksessa on tapahtunut 
melkoisia arvomuutoksia: aihepiirin 
raj at ovat villjentyneet klusteriajattelun 

myot:a ja vientisovellukset ovat keskei
sia tulosajattelussa. Monia markkinoiden 
saatelymekanismeja on purettu, jolloin 
energiajarjestelemien reunaehdot ja 
aikavakiot ovat muuttuneet. Aiemmin 
olennaiset kasitteet energiapolitiikka ja 
energian saannin varmuus ovat epamuo
dikkaita. 

Y dinenergiatutkimus on aina ollut 
kansainvillist:a, mutta silla on myos 
selkeat paikalliset piirteensa. Suomen on 
itse vastattava ydinjatteistaan ja ydinvoi
malaitostensa turvallisesta kayt6st:a. 
Tama ei onnistu muuten kuin yllapiili
malla riitt:ava oma kaikkien olennaisten 
aihepiirien asiantuntemus. 

Tiukat turvanormitja suuri 
paaomatarve hillitsevat kehitysta 

Poliittinen tahto on tunnetusti vain 
vaalikauden mittainen. Nykyisen tapai
nen tulosajattelu on lyhentanyt myos 
teollisuuden aikaperspektiivia. Aika on 
otollinen pienille ja lyhytkestoisille 
hankkeille. Energiapolitiikkaa, energia
tutkimusta ja alan koulutusta silmillUi-
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ATS:n jasenten ikajakauma 
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Y dinenergia-alan "ukkoutuminen" 
voidaan estii£1, jos nuorille pystytiiiin 
edelleen tarjoamaan mielekkiiitii projek
teja. Alan kiinnostavuuden lisiiiimiseksi 
ENS on kiiynnistiinyt "Young generation 
network" -projektin. 

pitaen tilanne on ongelmallinen. Suuris
sa ja monta vuotta kestavissii investoin
tihankkeissa, kuten uusien ydinvoima
laitosten rakentamisessa, taloudelliset 
riskit voivat nykyisessii kovin dynaami
sessa ympiiristi:issii nousta liian suuriksi. 
Uuden tekniikan kiiyttoonottoon ei hevin 
uskaltauduta. 

Yhii enenevassii miiiirin pitkiin tiihtayk
sen kehityshankkeet on toteutettava 
kansainviilisenii yhteistyona. Monien 
tahojen kiisitysten ja tavoitteiden yh
teensovittaminen kestaii kauan ja jonkun 
olennaisen osapuolen sitoutumisen 
lopahtaminen kesken, esimerkiksi poliit
tisten voimasuhteiden muutoksen seu
rauksena, voi keskeyttiiii jo paljonkin 
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resursseja kuluttaneen hankkeen. Esi
merkkinii mainittakoon eurooppalaisen 
hyoti:ireaktorin kehitystyon hiipuminen. 

Y dinlaitosten rakentaminen ja kiiytto on 
tiukasti siiiinnosteltyii ja turvallisuuteen 
vaikuttavien muutosten aikaansaaminen 
edellyttiiii raskaita todennustoimenpitei
ta. Tiimii tosiasia hillitsee huomattavasti 
teknista kehitysta, erityisesti todellisten 
teknologiahyppiiysten aikaansaamista. 
Todentaminen on toisaalta hyvin tutki
musintensiivista puuhaa. 

Olemassa olevan ydinvoimateollisuuden 
volyymi on varsin suuri ja alalia on joka 
tapauksessa vielii runsaasti mielekiista 
kehittamistarvetta. Y dinvoima on puh
das tapa tuottaa energiaa ja se on vankka 
osa monen maan ja myos koko maail
man energiajiirjestelmiiii. Jos pystymme 
kayttamiiiin nykyisia laitoksia turvalli
sesti ja taloudellisesti, yleinen mielipide 
tulee aikanaan muuttumaan ja tiillOin 
hyvassii iskussa pidetyllii teollisuudella 
on taas tilaisuutensa. 

Tulevaisuus on jatkuvaa muutosta 
ja uuden oppimista 

Onko ydinvoima-alan ukkoutumisen 
myota tapahtuva tieto-taidon rapautumi
nen akuutti ongelma? ATS:n jiisenista 
liihes kolmannes, vuosien 1945-1949 
suurten ikiiluokkien piikki, siirtyy eliik
keelle vuosina 2010-2014. 

Ikiipolvitransientti on varmasti ydinvoi
ma-alan koulutuksen suuri haaste. Vas
tuu ja asiantuntemus on kyettavii siirtii
miiiin melko lyhyen ajan kuluessa uusil
le ammattilaisille. Uusia tulijoita var
masti ilmestyy, jos ala pystyy taljoa
maan kilpailukykyiset tulevaisuudennii
kymiit. Tiedon siirto ei ole eniiii niin 
pitkii prosessi kuin nykyisten laitosten 
alkuaikoina. Eniiii ei tarvitse luoda 
"atomiassistenttijiirjestelmiiii" ja aloittaa 
nollasta. Tietoa on kertynyt pal jon 
vuosien mittaan ja sen hankinta on 
valtavasti helpottunut. 

Kaikilla aloilla koulutusinstituutioiden 
on kyettavii vastaamaan nykyista no
peammin muuttuvaan kysyntaiin. Esi-
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merkiksi tiinlliin on kova pula klinnykoi
den ja dieselmoottorien suunnittelijoista. 
Tarvitaanko heitli yhtii kiihkeasti viela 
vuonna 2002, jolloin moni tiina syksyna 
opiskelunsa aloittanut teekkari valmis
tuu? Nykyisin teekkarit karsinoituvatjo 
varhain konemiehiksi, puunjalostajiksi, 
rakentajiksi tms. ja opiskelevat pitklliin 
ja hartaasti - TKK:lla keskimaarainen 
valmistumisaika on noin seitsemlin 
vuotta. 

Ehka meidlin tulisi kouluttaa insinoo
reja, joilla on vankka ja laaja-alainen 
luonnontieteiden ja tietotekniikan perus
asioiden hallinta, talousaineiden perus
tiedot seka hyvat kommunikaatio- ja 
yhteistyokyvyt. Jos varsinaisia ammatti
aineita opetettaisiin vasta viimeisina 
opiskeluvuosina, viive koulutuksen 
suunnittelun ja markkinoiden tarpeen 
valilla typistyisi nykyisestii seitsemastii 
vuodesta kahteen- kolmeen vuoteen. 
Varsinainen ammattitaito jouduttaisiin 
tiillOin entistii laajemmin hankkimaan 
varsinaisessa tyoelamassa jatkuvana 
opiskeluna. Asia ei ole uusi ydinvoima
alalla, jossa laajaa tiiydennyskoulutusta 
on harjoitettu jo pitklliin. 

Koulutuksessa, joka painottaa perus
asioita, energiapoliittisten valintojen ei 
tarvitse johtaa ristiriitatilanteisiin. 
TKK: ssa teknillisen fysiikan laitoksessa 
opetetaan rinnan seka ydintekniikkaa 
ettii aurinko- ja tuulivoimatekniikkaa. 
VTT Energiassa kaytetiilin samoja 
laskentamalleja kaikenlaisten voimaloi
den tarkasteluihin. Analyyttinen ajatte
lutapa, energiasysteemien mallittaminen 
ja niiden taustalla olevat luonnontieteel
liset faktat ovat yleispatevia perustaito
ja. Energiatulevaisuutemme on sellai
nen, etta vaihtoehtojen poissulkeminen 
ei ole perusteltua. 

Koulutukseen on kovaa vauhtia tulossa 
myos kansainvalinen komponentti. Yha 
useammat teekkarit suorittavat kesahar
joittelun ulkomailla tai opiskelevat 
kokonaisen lukuvuoden. Y dinvoima
alalla tiillaisen opiskelu- ja harjoittelu
verkon maaratietoinen luominen olisi 
varsin mielenkiintoinen mahdollisuus. 
Tallainen toimintamalli voisi vahitellen 
johtaa myos todellisen yleiseurooppalai
sen ydinvoima-ammattilaisten poolin 
muodostumiseen. 
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Suuriakin mahdollisuuksia 
on horisontissa 

Taman paivlin laitoksia olemme koko 
a jan parantaneet ja tiedamme, miten 
kokemuksen ja uuden tekniikan avulla 
rakennamme entistii parempia ja turval
lisempia laitoksia. Uusia ideoita kaiva
taan - selva sosiaalinen tilaus on. 
Kylmafuusion ja Rubbian kiihdytinreak
torin saama mediahuomio on osoitus 
siitii, ettii kansalaiset odottavat tiinakin 
paivana tieteeltii ja tutkimukselta uusia 
ihmelaakkeitii. 

Y dinvoiman menestymistii lahitulevai
suuden kiivastempoisilla energiamarkki
noilla helpottaisi huomattavasti pienem
pien yksikkokokojen, 600-1 000 MW, 
saaminen taloudellisesti kilpailukykyi
siksi. Jos laitosten turvallisuus lisaksi 
perustuisi entistii laajemmin passiivisiin 
turvajfujestelmiin ja luontaisiin turvalli
suusominaisuuksiin, niiden yleinen 
hyvaksyttiivyys voisi olla nykyistii 
parempi. Tallaisten laitostyyppien 
selvityksiin osallistumme Suomestakin 
pienimuotoisesti mm. juuri kaynnisty
massa olevissa EU:n ydinturvallisuuden 
tutkimusohjelman projekteissa. Voi
mayhtiOt taas ovat mukana teollisuus
piirien hankkeissa, joissa maaritelllliin 
millaiset vaatimukset tulevaisuuden 
laitosten tulee tiiyttaa, jotta ne yhtiOille 
todella aikanrum kelpaisivat. 

Uraanin riittiivyys on rajoite, johon 
ydinvoiman vastustajat usein vetoavat. 
Onhan Oljynkin loppumisella ja siitii 
aiheutuvilla kriiseilla peloteltu jo yli 
sata vuotta. Harvinaista U-235 -isotoop
pia riittaa asiantuntijoiden mielestii viela 
vuosikymmeniksi olemassa olevien 
laitosten lisaksi monien nykyisentapais
ten uusienkin laitosten tarpeisiin. Hyot6-
reaktorit- mikali ne kyetaan hyvaksy
mlliin - ovat tarvittaessa teknisesti 
varsin valmiit keskeiseksi energialah
teeksi. 

Y dinvoimalaitosten polttoainekierto
jakin voidaan parantaa. Muun muassa 
EU:n ydinturvallisuuden tutkimusohjel
maan on otettu mukaan projekteja, 
joissa selvitetaan kaytetyn polttoaineen 
pitkaikaisten nuklidien maaran olennais
ta vahentiimista partitio- ja transmutaa
tio -menetelmalla ja uraanittomilla 
polttoaineilla. Parannettujen polttoaine
kiertojen kayttoonotto tulee mal1dolli-

seksi, jos ydinvoimateollisuus saavuttaa 
riittiivlin laajuuden. 

Fuusiopolttoainetta olisi rajattomasti 
saatavilla. Fuusio, joka sekin on ydin
energiaa, voisi olla lopullinen energia
ratkaisu. Fuusio on viela suuren yleison 
hyvaksyma energiamuoto ja sen kehitta
miseen uhrataan Euroopassakin paljon 
julkisia varoja. Kaupalliseksi fuusio ei 
kuitenkaan ehdi ennen ensi vuosisadan 
puolivill.ia. Fuusioreaktorin kehittiiminen 
on valtava, teknis-tieteellinen ponnistus, 
joka varmasti poikii suuren maarlin spin
offeja ihmiskunnan muuhunkin hyoty
kayttoon. Fuusioteknologian kehittiimi
sessa on muitakin huomionarvoisia 
erityispiirteitii. On saatu aikaan ennen
nakemattoman laajaa kansainvalistii 
yhteistyotii ja tieteellisen ja teollisen 
maailman ponnistusten synergiaa. 

Nuorison varvays edellyttaa alalta 
seka hohtoa etta turvallisuutta 

Hyvistii henkilOistii on ainainen pula. 
Niinpa ydinvoimateollisuuskin joutuu 
kilpailemaan naistii. Alan kiinnostavuu
den lisaamiseksi on ENS kaynnistanyt 
"Young generation network" -projektin, 
jolla seka yleensa markkinoidaan ydin
voimaa nuorison keskuudessa ettii vah
vistetaan alan nuorien ammattiylpeyttii. 

Y dinvoima-alalla pitaa olla tulevaisuus, 
visioita ja haaveita. Y dinvoimateknii
kan, kuten kaikkien muidenkin alojen, 
tiirkeitii motivaatiotekijoitii ovat tyon ja 
tekemisen kiinnostavuus, tiirkeys ja 
yleinen arvostus - turvallisen toimeen
tulon ohella. Professori Pekka Silvennoi
sen nakemys ENS:n vuoden 1994 vuosi
kertomuksessa kuvaa tilanteen selkeasti: 
"If we run our business like a normal 
industry, and even without new plants, 
we have far-ahead working horizons like 
any other industrial sector. Pragmatic 
normality, working strength and far 
horizons will make us attractive to the 
younger generation". 
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Scuraava ajatusleikki lienee aivan 
kcl vollinen yhdeksi tulevaisuuden 
skcnaarioksi vuodelle 2010: Tana syksy
nii opintonsa aloittava tuleva ydinteknik
ko on silloin 35 vuotias ja uransa kii
vaimmassa kehitysvaiheessa. Olkiluo
don ja Loviisan kaytetyn polttoaineen 
loppusijoitustilan rakentaminen on 
aluillaan. Suomen viides laitosyksikko 
on vihdoin kaytti:ionottokokeissa, yksi 
1 400-1 500 MW "evoluutioyksikko" 
tai kaksi 700 -1 000 MW "passiivi
laitosyksikkoa". Nykyiset laitokset ovat 
noin kolmekymppisia, ja niiden iskussa 
pitamiseen ja kayttoian jatkamiseen 
kannattaa edelleen panostaa. Aika 
hyvaltahan tama nayttaa- vaikka 
hyoti:ireaktorit ja fuusiovoimalat olisivat 
edelleen vain tulevaisuuden lupauksia! 
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Ee ro Patrakka 

YDINARVOT JA 
YDINTEN ARVOT 

Tunnettu suomalainen sananlasku toteaa: "Siitii puhe mistii puute". 
Osoittaako yhteiskunnassa ja yrityksissii viime vuosina virinnyt arvo
keskustelu, etta yhteiskunnallinen ja taloudellinen toiminta on maas
samme perustunut viiiiriin arvoihin tai ollut suorastaan viihiiarvoista 
tai arvotonta? Suomea 1990-luvulla ravistellut lama on tietenkin 
edistiinyt kriittisten arvioiden tekemistii: kansalaiset oval joutuneet 
kohtaamaan todellisuuden uudella tavalla ja pohtimaan sitii, oliko 
vanha me no todellakin oikeaa. Tuloksena on ollut pal} on puhetta ja 
paperia - toivottavasti myos tekoja. 

E 
rityisen piinallista on arvokeskus
telun kayminen ollut energiapoli
tiikan kohdalla. Piinaa on lisannyt 

se, etta energiapolitiikassa ei ole kyse 
vain omasta maastamme, vaan koko 
maapallosta - globaaleista arvoista. 
Ainakaan Suomessa ei energiapolitiikan 
arvokeskustelu ole tuottanut toistaiseksi 
muuta kuin pub etta ja paperia. Tekoja 
tehtaisiin, jos tiedettaisiin, mita tulisi 
tehda. 

Ydinvoimayhtion arvot 
yhteiskunnan kannalta 

Teollisuuden Voimassa kaytiin arvokes
kustelu vuoden 1994 aikana. Ydinvoi
mayhtiolle kuuluvaan tapaan asia poh
justettiin kunnolla, oikein rovastin 
avustuksella, ja kasiteltiin asianmukai
sesti kaikissa portaissa. Tulokseksi saatu 
arvokoodi muodostaa kokonaisuuden, 
joka alkaa TVO:n ja yhteiskunnan 
valisista suhteista ja paattyy jokaisen 
TVO:laisen velvollisuuksiin. TVO:n 
arvoihin sisaltyy selkea energiapoliitti
nen nakemys. 

Ensimmiiiseksi todetaan, etta TVO 
haluaa olla ydinvoimayhtio maailman 
huipulta. Pyrkimys huipulle on jokaisen 
yhtion velvollisuus, ja TVO:n tapaukses
sa viiteryhmana ovat luonnollisesti muut 
ydinvoimayhtii:it. Huipputasolla tarkoite
taan kokonaisuutta, johon kuuluvat niin 
tuotanto, turvallisuus kuin taloudelli
suuskin. 

Seuraavaksi muistutetaan siita, etta TVO 
on oleellinen osa suomalaista yhteis
kuntaa; tuottaahan se viidenneksen 
maassamme kaytettavasta siihkosta. Eika 
tama ole koko totuus. TVO kuten kaikki 
ydinvoiman tuottajat elavat yhteis
kunnan asettamilla ehdoilla. V aikka 
TVO tayttaa kaikki viranomaisten 
asettamat vaatimukset, sen on myos 
otettava huomioon ydinvoimaan kohdis
tuva yhteiskunnan erityistarkkailu. 
Y dinvoima ei ole mika tahansa sahkon
tuotantomuoto! 

Y dinsahkon edullisuus, turvallisuus ja 
ymparisti:iystavallisyys on itsestaansel
vyys alalia tyoskenteleville, mutta 
kaikkea muuta suurelle osalle vaesti:ia. 
Siksi niiiden nakokohtien korostaminen 
on tarpeen kaikissa mahdollisissa 
yhteyksissa- myos TVO:n arvoissa. 
Tiiviissa arvokoodissa on mahdotonta 
esittaa perusteluja. Sen vuoksi eras 
ydinvoimayhtion velvollisuuksista on 
toimia aktiivisena tiedottajana. 

Valitettavasti ydinvoimayhtii:i ei yksin 
pysty riittavaan viestintaan. Energian
tuotannon perusasioidenkin tuntemus 
osoittautuu valista luvattoman heikoksi 
asioista paattavien piireissa. Ongelma ei 
ole vain kotimainen, eika sita ratkaista 
yksin tietoa lisaamillla, vaan asenteisiin 
vaikuttamalla. 
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Arvio stthkon hankintakapasiteetin 
tarpeesta. Kuviossa on esitetty KTM:n 
arvio marraskuulta 1994. Listtksi on 
arvioitu, millaista sttlzkon tarvetta 
tasavallan presidemin tytHlisyystyoryh
mttn kasvutavoitteiden toteutuminen 
edellyttttisi. Uthde: Kauppa- ja teolli
suusministerio ja Teollisuuden Energia
litto. 

TVO:n arvoissa korostetaan myos luon
nonvarojen saastamista ja jatteista 
huolehtimista. Uraani on uusiutumaton 
luonnonvara, mutta sita on runsaasti 
eika sille ole keksitty muuta hyotykayt
tOa - pommien tekoa ei varmaan 
kukaan kutsu hyotykaytOksi. Itse asiassa 
aseuraanin ja -plutoniumin poltto ydin
reaktoreissa on uusi aluevaltaus, jolla 
jopa edistetaan maailmanrauhaa. 

Jatteista huolehtiminen on ollut alusta 
alkaen itsestaanselvyys - ydinvoimalle. 
Muut energiantuotantomuodot tulevat 
perassa, eivatka jatekustannukset ole 
vieliikaan taysimaaraisesti mukana 
niiden tuotantokustannuksissa. Y dinjate 
on vaarallista, mutta sen ominaisuudet 
tekevat mahdolliseksi eristaa se pysy
vasti muusta luonnosta. 

Yhteiskunnan arvot 
ydinvoiman kannalta 

Ihannetapauksessa yhteiskunnan ja siina 
toimivien yhteisojen arvot ovat samoja 
tai ainakin samansuuntaisia. Y dinvoi
maan liittyvat arvot ja asenteet ovat 
kuitenkin niin monitahoisia, etta mihin
kaan suoranaiseen sopusointuun ei 
paasta. Tama saattaa tuntua liioitellulta, 
mutta parin vuoden takaiset kokemukset 
Suomen viidennen ydinvoimalan peri
aatepaatOskasittelysta todistavat toista. 
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Kauppa- ja teollisuusministerio hankki 
IVO:n ja TVO:n periaatepaatOshake
muksesta lausunnon yhteensa 40 taholta. 
Nelja viidesosaa lausunnoista oli hank
keelle myonteisia. Loviisan kaupunki ja 
Eurajoen kunta ilmoittivat puoltavansa 
laitosyksikon rakentamista alueelleen. 
Samoin Sateilyturvakeskuksen lausunto 
oli hanketta puoltava. Muidenkin viran
omaisten ja asiantuntijaorganisaatioiden 
lausunnot olivat hanketta puoltavia 
lukuunottamatta ympiiristOministeriOn ja 
vesi- ja ympiiristOhallituksen lausuntoja. 

Mainitut tahot eivat kayttaneet kan
nanottonsa perusteluina ymparistOn
suojeluun liittyvia seikkoja, vaan niiden 
taustalla oli liihinna vaatimus sellaisen 
energiapolitiikan harjoittamisesta, jossa 
painotetaan energiansaastOa uuden 
siihkon tuotan tokapasi tee tin raken ta
misen sijasta. Jalkikateen voi todeta, etta 
nama perustelut nousivat keskeisiksi 
eduskunnan keskustelussa. 

PeriaatepaatOksen kasittely valtioneu
vostossa ja eduskunnassa venyi yllatta
van pitkiiksi ja monivaiheiseksi. Valtio
neuvosto paatti kovan kadenvaanni:in 
jalkeen helmikuussa 1993, etta hake
muksessa esitetty ydinvoimalaitoksen 
rakentaminen on yhteiskunnan koko
naisedun mukaista. PaatOksen peruste
luihin kuuluivat energian saannin var
muus seka energian tuotannon ja kaytOn 
taloudellisuus, hyviiksyttavyys ymparis
ton kannalta ja turvallisuus. 

Eduskunnassa puolueet olivat antaneet 
kansanedustajille vapaat kadet. Kaik
kiaan viisi valiokuntaa valmisteli asiaa 
ja kuuli asiantuntijoita talousvaliokun
nan toimiessa kasittelyn johtajana. 
Kesiikuussa 1993 talousvaliokunta antoi 
hakemuksesta kielteisen lausunnon. 

Talousvaliokunnan enemmistOn ajatuk
senjuoksulle kannattaa uhrata muutama 
rivi: "Ydinvoimajaanee joka tapauk
sessa villiaikaisratkaisuksi kaikkialla ja 
sita seurannevat uudenaikaiset auringon 
sateilyyn perustuvat tekniikat. Jotta 
tiihan kestavaan ja puhtaaseen energia
ratkaisuun paastaisiin nopeasti, tulisi 
ydinvoimaan perustuvan valivaiheen 
olla mahdollisimman lyhyt. Suomen 
energiastrategian tulee tyydyttaa teol
lisuuden ja kotitalouksien energiantarve 
niin, etta energiantuotanto sopeutuu 
luonnontalouden (ekologian) asettamiin 
vaatimuksiin. Vuonna 2000 katettava 
tarve voidaan korvata lisasaastOilla, 
tuonnilla ja muilla vaihtoehdoilla kuin 
ydinvoima." 

Syyskuussa 1993 eduskunta kavi moni
paivaisen ja suurta julkisuutta saavutta
neen loppukeskustelun. Asian ainoassa 
kasittelyssa 24.9.1993 eduskunta yhtyi 
talousvaliokunnan lausuntoon ja paatti 
aanin 107- 90 kumota valtioneuvoston 
periaatepaatoksen. Sapienti sat. 
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Yhteiskunnan kokonaisetu 
arvon mitta 

Yhteiskunnan ydinvoima-arvojen kan
nalta keskeiseen asemaan nousee termi 
"yhteiskunnan kokonaisetu", joka otet
tiin kayttoon uutta ydinenergialakia 
saadettaessa 1980-luvulla. Se tuo muka
naan tarkoituksenmukaisuusnakokohdan 
eli poliittisen harkinnan - ja poliittinen 
harkintahan perustuu suuressa maarin 
juuri arvoihin. Tassa on radikaali ero 
tavanomaiseen lainsaadantOon, joka 
ymparistOasioissakin lahtee siita, etta 
lupa myonnetaan, jos laissaja asetuk
sissa saadetyt ehdot taytetaan. 

PeriaatepaatOshakemuksen kasittely 
osoitti, kuinka ristiriitaisia ja kovin 
erilaisiin lahtOkohtiin perustuvia kasi
tyksia vallitsi yhteiskunnan kokonais
edusta, kun sita on tulkittu ydinenergia
lain nojalla. Vaikka Suomen talousela
ma ja etujarjestOt kannattivat hanketta 
taloudellisin ja teknisin perustein, 
hankkeesta kayty julkinen keskustelu 
tapahtui taysin eri arvoilla. Mielipiteissa 
saattoi kuulla kaikuja 1960-luvulta: 
"Politiikka on tahdon asia". 

Valtaosa lausunnon antajista oli samaa 
mielta voimayhtiOiden kanssa siita, etta 
uuden ydinvoimalan rakentaminen on 
yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. 
Voimaan jaanyt talousvaliokunnan 
nakemys edusti taysin vastakkaista 
kantaa: yhteiskunnan kokonaisetu on 
sopeuttaa energiantuotanto ekologian 
asettamiin vaatimuksiin. Epaselvaksi 
tosin jai, miten tama sopeutus toteute
taan. 

Kuka paattaa, mika on yhteiskunnan 
kokonaisetu? Milia perusteilla paatOs on 
tehtava? Edelliseen kysymykseen laki 
antaa selvan vastauksen: paatOs tehdaan 
eduskunnassa. PaatOsperusteista sen 
sijaan vallitsee suuri hamminki. Valtio
vallan keskeiset elimet - valtioneuvos
to ja eduskunta- paatyivat kaksi vuotta 
sitten painvastaisiin tuloksiin. Eika 
hamminki ole sittemmin ainakaan 
vahentynyt. 
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Tulevat energiaratkaisut 
arvojen armoilla? 

Kommentoin eduskunnan kielteista 
ydinvoimapaatosta tuoreeltaan ATS 
Ydintekniikassa 3/93 ja paatin kom
menttini seuraavasti: 

"Maamme sahkosta tuotetaan ydinvoi
malla lahes 30 %, ja ydinvoima on 
merkittavin yksittainen sahkon hankinta
lahde. Y dinvoima-alalla tyoskentelevat 
tietavat taman, ja he tietavat myos 
tekevansa tulevaisuudessakin tarkeaa 
tyota maamme hyvinvoinnin eteen. 
Nykyisten ydinvoimalaitosten jatkuva 
turvallinen ja tehokas kayttO on haaste 
meille kaikille. Sita paitsi ATS:n jase
nistO uskoo, etta uuteen ydinvoimalai
toshankkeeseen palataan taas muutaman 
vuoden kuluttua." 

En tuolloin uskonut, etta energiapoliitti
nen keskustelu viriaa uudestaan jo alle 
kahden vuoden kuluttua. Niin kuitenkin 
kavi. Kun eduskunta kavi vuoden 1996 
talousarvion lahetekeskustelua, keskus
telu tulevista energiaratkaisuista suoras
taan ryopsahti valloilleen. Ero vuosiin 
1992-1993 on se, etta talla kertaa syyna 
ei ollut voimayhtioiden ydinvoima
hakemus, vaan tarve energiapolitiikan 
kasittelyyn nousi hallituksesta ja 
eduskunnasta .. VoimayhtiOthan ovat 
ilmoittaneet, etteivat ne aio tehda uutta 
ydinvoimahakemusta, ellei ole syyta 
uskoa sen lapimenoon. 

Kauppa- ja teollisuusministeri Kallio
maki ilmoitti, etta hallitus pohtii pitkan 
aikavalin ratkaisuja silla silmalla, etta 
edessa oleva energiavaje on katettava. 
Han sanoi suoraan, ettei hallituksella ole 
juuri nyt mitaan muuta vaihtoehtoa kuin 
hiilivoiman lisaaminen. "Meilla ei ole 
varaa menettelyyn, jossa itse kieltay
dymme tuottamasta sahkoa hiilivoi
malla, mutta ostamme sahkoa ulkomail
ta myyjien sopivaksi virittamaan hintaan 
tai siita riippumatta, milla tavalla se on 
tuotettu." Ministeri listasi eri vaihtoeh
toja toinen toisensa jalkeen pois laskel
mista: esimerkiksi tuontiin ei voi turvau
tua ja sahkon saastamisella ei paasta 
tuloksiin. 

Teknistaloudellisesti Suomen vaihtoeh
dot jaavat ministeri Kalliomaen mukaan 
vesivoiman lisarakentamiseen, hiilivoi
maan ja ydinvoimaan. Naista eduskunta 
on sulkenut pois ydinvoiman ja vesivoi
man. Kalliomaki ilmoitti, etta Suomen 
tulevien energiapoliittisten ratkaisujen 
subteen "pallo on eduskunnalla". 

Ytimekkaimmin energiapoliittista tilan
netta luonnehti paaministeri Lipponen. 
Han arvioi istuntosalista lOytyvan kiel
teisen vastauksen vuoron peraan jokai
seen energiavaihtoehtoon. Paaministeri 
puuttui vastuun ja vallan kohtalon
kysymykseen. Eduskunnalla on valta 
tyrmata jarkevatkin hankkeet, mutta 
kansanedustajan vastuu ulottuu vain 
seuraaviin vaaleihin. 

Kenelle kuuluu vastuu pitkajanteisesta 
energiapolitiikasta? Kenen kannalta 
paatOkset tulee tehda? Onko tavoitteena 
tyotWmyydcn vaheneminen ja hy
vinvoinnin lisaaminen vai pyritaanko 
idealistiscen ja teoreettiseen yhteiskun
taan, joka on olemassa vain hypo
teettiscna mallina ideoijan aivoissa? 

Kysymyksia on paljon, vastauksia 
vai1an. 

Tk:L Eero Patrakka on Suomen 
Atomiteknillisen Seuran puheen· 
johtajaja TeollisuudenVoima Oy:n 
kehitystoimiston paallikko, 
p. (938) 381 3300. 
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Paivi Hautamaki 

YDINLAKIMIEHET 
•• 

KOOLLA HELSINGISSA 

Milloin Ukrainaja Veniijii liittyviit Wienin ydinvastuusopimukseen? 
Tarvitsevatko ydinalalla tyoskenteleviit lakien ja siiiinnosten lisiiksi 
myos hyvien toimintatapojen ohjeiston? Niiistiija monista muista 
ajankohtaisista ydinvoimaan liittyvistii aiheista keskusteltiin syyskuun 
alussa Helsingissii, kun koolla olivat kansainviilisen ydinlakimiesten 
jiitjeston INLAn kongressin osanottajat suomalaisen presidenttinsii 
johdolla. 

Jlirjestan nykyinen presidentti Juhani Santaholma luovuttaa juuri valitulle seuraa
jalleen, Jean-Uo Davidille, INIAn lipun. 

N oin 180 ydin- ja sateilylainsaa
diintOon perehtynyttii lakimiestii 
ja asiantuntijaa yli kahdesta-

kymmenestii maasta kokoontui 3.-7. 
syyskuuta Helsinkiin Nuclear Law 
Associationin (INLA) joka toinen vuosi 
jarjestettiivaan kongressiin. Helsingin 
kongressin teemana oli "Nuclear Law as 
source of Confidence". 
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INLAn presidenttina toimii kuluvan 
vuoden loppuun saakka Imatran Voima 
Oy:n lakiasioista vastaava johtaja Juhani 
Santaholma. Hiinen seuraajakseen valit
tiin Helsingissa ranskalainen Jean-Leo 
David CEA:sta. Taman artikkelin kir
joittaja osallistui kongressin valmistelu
tyoh6n ja vastasi kongressin teknisen 
ohjelman sujumisesta kasikitjoituksen 
mukaisesti muun kongressisihteeristOn 
tuella. 

INLA toimii myos alueellisella tasolla. 
Suomessa toimii KYL YS eli Kansainva
linen ydinlakiyhdistys Suomessa. Yhdis
tyksessa toimii 20 lakimiestii ja muuta 
ydinalan asiantuntijaa. KYL YSin halli
tus myoskin omalta osaltaan osallistui 
kongressin valmisteluun. 

INLAlla viisi 
pysyvaa tyoryhmaa 

Joka toinen vuosi jarjestettiivien 
kongressien viilillii tyoskentelee viisi 
pysyvaa tyoryhmaa, jotka valmistelevat 
seuraavaan kongressiin raportit. Tyoryh
mien aiheet ovat ydinlaitosten rakenta
misen ja purkamisen luvitus, ydinvastuu, 
ydinalan kansainviilinen vaihdanta, 
sateilysuojelu ja ydinjatehuolto. Lisiiksi 
Helsingin kongressia varten on toiminut 
tehtiiviikohtainen tyoryhmii, joka val
misteli ydinalan kayttiiytymisohjeistoa 
(Nuclear Code of Good Conduct). 

Helsingissa oli myos kaksi uutta istun
toa, joiden tyoryhmat tutkivat ydintur
vallisuutta koskevaa uutta kansainviilista 
sopimusta ja Euroopan en tis ten sosialis
timaiden ydinlainsaadiintoa, erityisesti 
ydinvastuujiitjestelyjen kehittamistii. 

Aavauspuheissa esiin 
ymparistOvelvoitteet ja turvallisuus 

Kongressin avauspuheessaan jiitjestOn 
presidentti ja kongressin puheenjohtaja 
Juhani Santaholma muistutti ymparistO
velvoitteista, joihin olemme sitoutuneet 
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Economies in Transition -istunnon 
esiintyjat vasemmalta oikealle: Dr. 
Marko Pavliha Sloveniasta, Mr. Didier 
Lamethi Ranskasta, Paivi Hautamaki 
(istunnon sihteeri), Professori Vanda 
Lamm Unkarista (istunnon pj), Mr. 
Andre Newburg Englannista, Mr. Vladi
mir Zlobin Ukrainasta, Mr. Andrej 
Karasev Venajalta, Dr. Olga Supataeva 
Venajaltaja Mr. Juozas Satas Liettuas
ta. 

ja velvoitteista, joita vaestOnkasvu tuo 
mukanaan. Han arvioi vuoden 2000 
muodostuvan uudeksi avaukseksi ydin
energiaohjelmille. 

Suomen Kauppa- ja teollisuusministeri 
Antti Kalliomaki painotti tervehdyspu
heessaan turvallisuuden tarkeytta ydin
voimatuotannossa ja seka lainsaadannon 
etta valvonnan merkitysta turvallisuuden 
saavuttamisessa. 

Avausistunnossa kuultiin myos IAEAn 
lakiasioiden johtaja Wouter Sturmsin 
seka OECD:n lakiasioiden johtaja Pat
rick Reynersin esitykset. Sturms kasitteli 
IAEAn roolia kansainvalisen ydinlain
saadannon kehittamisessa ja Reyners 
Wienin ydinvastuusopimuksen velvoit
teita erityisesti Ita-Euroopan maiden 
lainsaadannollisen ja taloudellisen 
tilanteen kannalta. Sturms toimi kong
ressissa lisaksi ydinvastuuta kasittelevan 
istunnon puheenjohtajana. 

Reyners kertoi esityksessaan myos 
valmisteilla olevasta kansainvalisest.'i 
ydinjatehuollon turvallisuussopimukses
ta. Jatehuolto on Euroopan entisissa 
sosialistimaissa muodostunut eraaksi 
keskeiseksi ongelmaksi, joka on laajen
tunut kansainvaliseksi kysymykseksi. 
Kansainvaliset kongressit, joissa myos 
Euroopan itiliset maat ovat edustettuina, 
ovat tasta syysta Reynersin mukaan 
toivottavia. Hanen mukaansa itaisten 
maiden tamanhetkiset ydinalan angel
mat ovat suuri haaste, joka lansimaiden 
tulisi olla valmis ottamaan vastaan. 
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Uinsimaiden tulee tukea 
entisten sosialistimaiden kehitystii 

Useissa muissa puheenvuoroissa toistui 
ajatus, etta lansimaiden velvollisuus on 
toimia yhteistyossa entisten sosialisti
maiden pyrkimyksissa kehittaa ydinvas
tuu-ja ydinturvallisuussaannostOnsa 
lansimaita tyydyttavalle tasolle ja vas
taamaan kansainvalisia sopimuksia. 

Siirtymatalouden maiden ydinlainsaa
dantOa kasitellytta istuntoa johti unkari
lainen professori Yanda Lamm Unkarin 
tiedeakatemiasta. Puhujia oli seka lansi
maista, mm. Kansainvalisesta jalleenra
kennus- ja kehityspankista, etta Yenajal
ta, Ukrainasta, Liettuasta ja Sloveniasta. 

Yleiso esitti istunnon esiintyjille useita 
ajankohtaisia ja konkreettisia kysymyk
sia. Yenajan ja Ukrainan edustajilta 
kysyttiin mm. milloin maat liittyvat 
Wienin ydinvastuusopimukseen ja 
milloin heidan lakeihinsa sisallytetaan 
saannokset korvauksista ydinvahinkojen 
varalta. Molempiin kysymyksiin maiden 
edustajat valittaen totesivat, etta tarkkaa 
aikataulua ei ole viela sovittu. Tilanteen 
katsottiin vaikeuttavan lansimaiden 
osallistumista yhteistyoprojekteihin. 
Tilanteen korjaamiseksi on vireilla 
kahdenvalisia sopimusjarjestelyja seka 
Yenajan etlli Ukrainan kanssa. 

Liettuan edustaja esitteli kongressin 
edustajille luonnoksen maansa ydinvoi
malaiksi. Lakiehdotus on tehty yhteis
tyossa ruotsalaisten asiantuntijoiden 
kanssa. Esitys otettiin innostuneesti 

vastaan. Sateilyturvakeskuksen hallinto
johtaja Antti Niittyla esitti yksityiskoh
taiset kommenttinsa eraista lakiehdotuk
sen pykalista. Yleison joukossa oli 
ruotsalainen lakitekstia laatinut laki
mies, joten han kuuli Liettuan edustajien 
kanssa kansainvalisten asiantuntijoiden 
kommentit tuoreeltaan. 

Istunnossa kuultiin myos suomalaisen 
jasenen kannanotto ristiriitaisuudesta, 
jota Yenaja harjoittaa ottaessaan vastaan 
ydinjatetta muista maista, vaikka sen 
sisainen laki kieltaa taman. Yanda 
Lamm totesi kysymyksen olevan ajan
kohtainen hanen kotimaassaan. Hanen 
nakemyksensa oli, etta Yenaja noudattaa 
tassa asiassa kansainvalisia normeja obi 
kansallisen lainsaadannon. 

Uutena teemana pohdittavaksi 
radioterapian vastuukysymykset 

Y dinvastuuta kasittelevassa istunnossa 
tuotiin esille paitsi ydinvoimalaonnetto
muuksien jalkeen syntyvien vastuukysy
mysten ongelmat, myos radioterapiassa 
saadun sateilyn aiheuttama vastuu. 
Brasilialaiset edustajat muistuttivat 
eurooppakeskeisen keskustelun valiin, 
etta Etela-Amerikassa vastuuongelrnat 
ovat hyvinkin samantyyppisia kuin 
joissakin Ita-Euroopan maissa. Etela
Amerikassa kaivataan yhteistyolli erityi
sesti vakuusrahastojen muodossa. 

Y dinjatehuoltoa kasittelevaa istuntoa 
johti saksalainen tri Hellmut Wagner 
Karlsruhen ydintutkimuskeskuksesta. 
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Esityksista kavi ilmi, etta eri maiden 
lainsaadanto jatehuoltoa koskevilta 
osiltaan sisilltaa moniasteisia saantely
normeja. Aariesimerkkina tasta Sveitsi, 
jossa paikallinen kansanaanestys ydin
jatteen loppusijoituskohteesta voi kumo
ta jopa seitseman vuotta kestaneen 
aanestysprosessin positiivisen loppu
tuloksen. Yhteista kaikille maille on se, 
etta tyydyttavaan lopputulokseen paase
minen tassa vaikeassa kysymyksessa 
riippuu viime kadessa suuren yleison 
mielipiteesta. Se vaikuttaa poliittisiin 
ratkaisuihin ja sita kautta lainsaadan
toon. 

Viimeiseksi keskusteltiin brasilialaisen 
Mme Cristina de Andrade Cavalcantin 
johdolla siita, tarvitaanko ydinvoiman 
kanssa tyoskenteleville lain lisaksi niin 
kutsuttu hyvan kayttaytymisen ohjeisto. 
Kannanottoja tuli seka puolesta etta 
vastaan. Aihe todettiin tarkeaksi. 

Kongressin ohessa myos 
vapaamuotoisempaan ohjelmaa 

Tiiviiden, mutta kuitenkin aktiivisesti 
seurattujen luentopaivien jalkeen kong
ressivieraat saivat nauttia ensimmaisena 
iltana Kauppa- ja teollisuusministeriOn 
ja toisena iltana Helsingin kaupungin 
vieraanvaraisuudesta. Kongressiohjelma 
vei vieraat tutustumaan myos Suomen
linnaan, jossa heille tarjottiin vapaamuo
toinen illallinen ja tanssia jazz -musiikin 
tal1dissa. Jaahyvaisillallinen oli muodol
taan virallisempi, mutta sekin paattyi 
vauhdikkaaseen tanssiin ja muutamien 
luennoitsijoiden loistaviin musiikillisiin 
sooloesiin tymisiin. 

Osanottajien seuralaisilla oli pilivittain 
oma ohjelmansa, mm. retki Porvooseen 
ja opastettu ostosretki Helsingin keskus
tassa. Kongressin jalkeen huomattava 
osa vieraista lahti viela tutustumaan 
Lapin ruskaan ja osa vieraista oli ennen 
kongressia tutustunut Pietariin. 

Osanottajat antoivat runsaasti kiitosta 
kongressijarjestelyista. Myoskin esitys
ten sisalto ja niista syntyneet keskustelut 
koelliin mielenkiintoisiksi ja antoisiksi. 
Osansa kiitoksista saivat myoskin vie
hiittlivii ja siisti kaupunkimme seka sen 
yst:iviillisiksi ja Himminhenkisiksi koetut 
asukkaal. Tiitii vaikutelmaa edesauttoi 
varmasti onnekscmme sattunut, oloihim-
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me harvinaisen lammin ja kaunis saa. 
Lappikin oli kuulemma nayttanyt par
baat puolensa. 

Itselleni kongressi antoi ehka eniten 
foorumina, jossa sain tutustua monia 
kansallisuuksia ja kulttuureja edustaviin, 
mielenkiintoisiin ja kokeneisiin asian
tuntijoihin. Keskustelut heidan kanssaan 
ydinvoimakysymyksista lisasivat moti
vaatiota paneutua tilllan itselleni viela 
sangen uuteen ja haastavaan aiheeseen 
ja auttoivat ymmartamaan aihekokonai
suuden laajuuden. 

Voin vilpittomasti yhtya kongressin 
paatteeksi puhuneen vilitOskitjaansa 
tekevan ja opiskelijasukupolvea edusta
massa olleen saksalaisen Erik Hanenbur
gin toiveeseen, etta niin kutsuttu van
hempi sukupolvi pitilisi jatkossakin 
yhteyslinkit nuorempiin kollegoihinsa 
avoimena ja villittilisi osaamistaan ja 
kokemustaan uusille taitajille. 

Kuten kongressin presidentti loppu
puheenvuorossaan totesi, ydinvoima
ohjelmat kehittyvat nykyisin niin hitaas
ti, etta nykyisen taitajasukupolven on 
onnistuttava siirtarnaan koko ydinvoi
makentta seuraajilleen. Tamankin vuok
si esitellyn kaltaiset kongressit ja niihin 
osallistuminen yli kansallisten ja ikara
jojen on tarkeaa. 

Varatuomari Paivl Hautamakion 
IVO-yhtiOiden lakirnies, 
p. (90) 8561 6008. 

Syysseminaari 
24.10.1995 

Perinteeksi tullut Syysseminaari 
jatjestetaan tiistaina 24.10.1995. 
Paikkana on LordHotel eli Vanha 
Poli, osoite Lonnrotinkatu 29, 
Helsinki. 

Seminaarin aiheina tana vuonna 
ovat kotimaisten laitosten erittilin 
ajankohtaiset modemisointibankkeet 
seka ydinjatehuollon uusi tilanne. 
Ohjelmassa on myos Guerillotin 
saatiOn apurahojen jako. 

Ilmoittautumiset 20.10.1995 
mennessa: 
Petra Lundstrom, p. (90) 8561 5422 
Aarno Keskinen, p. (90) 8561 2535 
fax (90) 8561 3403 

Jasen postitko 
kateissa? 

Oletko muuttanut kotia, tyopaikkaa 
tai nimea? Kai olet muistanut tebda 
muutokset myos ATS:njasenrekis
teriin. 

Jos Sinun tai tyotovereittesi jasen
postituksissa on ollut ongelmia, 
otatteban pikaisesti yhteytta yleis
sihteeri Aarno Keskiseen mieluiten 
faxilla numeroon (90) 8561 3403. 
Aarno tarkistaa, ovatko yhteystietosi 
ajantasalla. 

Varmistetaan yhdessa 
tarkeiden ATS-viestien 

perilletulon! 
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YDINJATTEIDEN 
GEOLOGINEN LOPPUSUOITUS 
Ymparistonsuoielulliset ia eettiset perusteet 

OECD:n ydinjiitekomitean kesiillii 1995 julkistettu kannanotto pai
nottaa eettisten periaatteiden huomioonottamista arvioitaessajiite
huollon strategioiden hyviiksyttiivyyttii. Komitean mukaan velvolli
suudet tulevia sukupolvia kohtaan tulevat paremmin hoidetuiksi, kun 
ydinjiitteet loppusijoitetaan. Pitkiiaikaisvarastointi edellyttiiisi jatku
vaa valvontaa. Tiimiin tehtiiviin tulevat yhteiskunnat saattavat kuiten
kin laiminlyodii, koska yhteiskunnalliset olot voivat muuttua hyvinkin 
epiivakaiksi. 

0 ECD:n ydinenergiajarjestOn 
(NEA) ydinjatekomitean hy
vaksyma yhteinen kannanotto 

ydinjatteiden loppusijoitukseen liittyvis
ta ymparistbnsuojelun ja etiikan kysy
myksista ja arvoista julkistettiin kesalla 
1995. Y dinjatekomitea on aiemmin 
esittanyt kaksi kollektiivista kannanot
toa. Ensimmainen jatehuoltoa yleisesti 
kasitellyt kannanotto julkaistiin 1985, ja 
se kaannettiin myos suomeksi. Toinen 
loppusijoituksen turvallisuuden arvioin
tia kasitellyt kannanotto julkaistiin 
1991. 

Nyt julkaistun periaatepaperin1 valmis
telua varten jfujestettiin syyskuussa 
1994 tyokokous, jossa kannanoton 
valmistelupohjaa pyrittiin monipuolista
maan. Tavoitteena oli saada mukaan 
myos ymparistOnakokohtiin ja eettisiin 
kysymyksiin perehtyneiden asiantunti
joiden mielipiteita. Kokous jarjestettiin 
yhteistyossa OECD:n ymparistOdirekto
raatin kanssa. 

1) The Environmental and Ethical 
Basis of Geological Disposal 
A Collective Opinion of the 
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NEA Radioactive Waste Management 
Committee, OECDINEA 1995. 

Dokumentti li:iytyy myi:is NEA:n 
WWW -palvelimesta: 
htpp://www .nea.fr!htmllrwm/ 
geodisp.html 

Seuraavassa esitetaan vapaa kaannos 
ydinjatekomitean varsinaisesta kannan
otosta. Kauppa- ja teollisuusministerion 
tarkoituksena on julkaista suomeksi 
myos laajempi perusteluosa liitteineen. 

OECD:n ydinjatekomitean 
yhteinen kannanotto 

Maaliskuussa 1995 jfujestetyssa erityis
istunnossa ydinjatekomitea arvioi uudel
leen ydinjatehuollon geologiseen loppu
sijoitukseen pohjautuvan strategiaa 
ymparist6nsuojelun ja etiikan nakokul
masta Komitea keskitti huomionsa 
erityisesti oikeudemnukaisuuden ja 
tasavertaisuuden tarkasteluun. 

Teemoja kasiteltiin seka eri sukupolvien 
etta eri ryhmien vlililla. Eri sukupolvien 
vlilinen tarkastelu koski asetettuja 
velvollisuuksia nykyisille sukupolville, 
jotka saattavat jattaa mahdollisia riskeja 
ja taakkoja tulevien sukupolvien kannet
tavaksi. Nykyisten sukupolvien tarkaste
lussa painotettiin voimavarojen suun
tauksen tasapainoisuutta ja nykyisen 
yhteiskunnan eri osasektorien osallistu
mista kohtuudenmukaiseen ja avoimeen 
paatOksentekoprosessiin ydinjatehuolto
ratkaisujen toimeenpanossa. 

Tarkasteltuaan huolellisesti ymparistOn
suojelullisia ja eettisia kysymyksia 
OECD:n ydinjatekomitean jasenet 
katsovat, etta eettiset periaatteet, jotka 
liittyvat oikeudenmukaisuuteen sukupol
vien valilla ja nykyisten sukupolvien 

keskuudessa, tulee ottaa huomioon 
arvioitaessa radioaktiivisten jatteiden 
pitkliaikaishuollon strategioiden hyvak
syttavyytta. 

Eettisesta nlikokulmasta- mukaanluki
en pitkaaikaisturvallisuuden tarkaste
lut- meidan velvollisuutemme tulevia 
sukupolvia kohtaan tulevat paremmin 
hoidetuiksi noudatettaessa loppusijoitus
strategiaa kuin kaytettaessa pitkaaikais
varastoja. V arastointi edellyttaa jatkuvaa 
valvontaa ja jattaa perinnoksi huolehti
misvelvollisuudet. Tfunan velvollisuu
den tulevat yhteiskunnat saattavat ajan 
mittaan laiminlyoda, koska nliiden 
yhteiskuntien rakenteellista vakautta ei 
voida pitaa itsestaanselvyytena. 

Y dinjatekomitea toteaa, etta vaihto
ehtoisten menetelmien arvioinnin perus
teella geologista loppusijoitusta pidetaan 
nykyaan parhaimpana strategiana toteut
taa pitkliikliisten ydinjatteiden turvalli
suusvaatimusten mukainen eristaminen 
biosfliarista. 

Komitea uskoo pitkliikaisten radioaktii
visten jatteiden geologiseen loppusijoi
tusstrategiaan, joka 

1) ottaa huomioon sukupolvien vttliset 
oikeudenmukaisuusnakokohdat, eritoten 
soveltamalla samoja riskistandardeja 
kaukana tulevaisuudessa kuin nykyisin 
ja rajoittamalla tuleville sukupolville 
perinnoksi jaavia velvollisuuksia seka 

2) ottaa huomioon oikeudenmukaisuus
nakokohdat nykypolvien keskuudessa, 
eritoten esittamlilla loppusijoituksen 
toimeenpanoa useiden vuosikymmenien 
kuluessa vahittliisena prosessina, ottaen 
huomioon tieteellisessa tutkimuksessa 
saavutettavat uudet tulokset; tama 
prosessi tekee mahdolliseksi eri asian
osaisten, mukaanlukien yleison, kuule
misen kaikissa vaiheissa. 
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Geologisen loppusijoituksen ei katsota 
edellyttavan ennalta harkittua mahdolli
suutta jatteiden loppusijoituksen peruut
tamiselle. Loppusijoitustilan sulkemisen 
jalkeenkaan d kuitenkaan ole mahdo
tonta saadajatteita takaisin- tosin 
kustannukset lisaantyvat. 

Asiantuntijat huomauttavat, etta pyritta
essa alentamaan geologisesta loppusijoi
tuksesta aiheutuvia riskeja nykyisten 
sukupolvien tulee kiinnittaa huomiota 
voimavarojen kayttii.miseen myos mui
hin kohteisiin. Nilissa kohteissa voi olla 
mahdollisuuksia ihmiseen ja ymparis
tOon kohdistuvien haittojen suurempaan 
alentamiseen. On myos harkittava, 
voitaisiinko voimavaroja kayttaa tehok
kaammin muualla. 

Nama pohdinnot mielessa pitaen ydin
jatekomitean jasenet ovat vakuuttuneita 
siita, etta geologinen loppusijoitusstrate
gia voidaan suunnitella ja toteuttaa 
tavalla, joka ottaa huomioon perustavan
laatuiset eettiset ja ymparistOnsuojelulli
set nakokohdat. Komitea esittaa johto
paatOksenaan, etta on oikeutettua jatkaa 
niliden ratkaisujen kehittii.mista niille 
pitkilikilisille radioaktiivisille jatteille, 
jotka on eristettava biosfaarista pidem
maksi ajaksi kuin muutamia satoja 
vuosia. 

Geologisen loppusijoituksen suunnitel
mien asteittainen toteuttaminen pima 
avoimina mahdollisuudet nykyisten 
kaavailujen mukauttamiseen, tieteellisen 
tutkimuksen edistymisen ja yhteiskun
nallisen hyvaksyttavyyden mukaisesti 
useiden vuosikymmenien kuluessa. Nilin 
ei myoskaan suljeta pois mahdollisuutta, 
etta muita jatehuoltovaihtoehtoja voi
daan kehittaa myohemmassa vaiheessa. 

Sl-:1'1'0 vuma 
VTJ' /<.'nag ill 
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PAIVANSADE LISAA 

•• 

SATEILYTIETOUTTA KOULUISSA 

Siiteily ympiiroi meitii joka piiivii, sitii leviiiii ympiiristoon mitii erilai
simmista liihteistii. Peruskouluissa pyritiiiin syksystii liihtien lisiiii
miiiin siiteilytietoutta Piiiviinsiide-projektilla. Tarkoitus on tosiasioi
den avulla viihentiiii tunneperiiistii suhtautumista aiheeseen. 

P 
ilivansade on sateilyteemaan 
keskittyva kouluprojekti, joka 
liittyy Euroopan koulujen tiede- ja 

teknologiaviikkoon 20.-26. marraskuu
ta. Projektin avulla kouluja kannustetaan 
kasittelemaan sateilyaihetta parhaiksi 
katsomillaan tavoilla. Tueksi peruskou
lujen ylaasteet saavat erilaista materiaa
lia, jota voidaan kayttaa esimerkiksi 
opetuksessa ja nayttclyissa. 

Pilivansade kattaa koko maan, ja sen 
tavoitteena on jatkua ja kehittya seuraa
vina vuosina. Projektin jru:festaa Talou
dellinen Tiedotustoimisto, joka on 
kayttanyt mm. Sateilyturvakeskuksen, 
Helsingin yliopiston, Imatran Voima 
Oy:n seka Teollisuuden Voima Oy:n 
asiantuntijoita. Kohderyhmaksi on 
haluttu peruskoulun yhdeksasluokkalai
set nimenomaan siksi, etta nilin on 
mal1dollista tavoittaa tehokkaasti koko 
ikiiryhma. Tuleville sukupolville halu-

taan antaa sateilysta yha enemman ja 
parempaa tietoa. 

- Olemme vuosien varrella havainneet, 
etta tiedonhalu on suuri ja aiheesta on 
ihmisilla usein vain vahan tietoa. Koulut 
pyytavatkin meilta paljon aineistoa. 
Syksyisin, kun koulut alkavat, rupeavat 
meilla puhelimet pirisemaan. Tallainen 
projekti on hyva tapa jakaa tietoa, uskoo 
Sateilyturvakeskuksen tiedotuspaallikko 
Helena Lemminkainen. 

Faktaa 
luulojen tilalle 

Kouluille jaettavan aineiston ytimen 
muodostaa projektikansio, jonka ylaas
teet saavat marraskuun alussa. Kansio 
sisaltaa faktatietoa sateilysta ja ideo ita 
teeman kasittelytavoiksi. Sateilyaihe 
pyritaan nostamaan poydillle eri oppiai-
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Paivansateen projektikansio sisaltaa 
monipuolisen sateilytiedon peruspake
tin. 

neiden yhteydessa, niin fysiikantunneilla 
kuin kieltenopetuksessa. 

Opettajien aloitteellisuus on projektissa 
keskeista. Heidan kauttaan tieto voi 
levita oppilaille, vanhemmille ja edel
leen laajemmalle yleisi:ille. Paivansade 
onkin hyva esimerkki hankkeesta, jossa 
matemaattis-luonnontieteellisten ainei
den kiinnostavuutta voidaan lisata 
kaytannon toimin yli ainerajojen. 

Jos oppilaat kiinnostuvat koulussa 
aiheesta, he usein keskustelevat siita 
myi:is kotona. Tiedottaja Irkka Laukka 
Imatran V oimasta painottaa, etta kun 
tiedon maara lisaantyy, vaistyy tunnepi
toinen suhtautuminen taka-alalle. 

- Sateilysta kuulee joka paiva monesta 
eri lahteesta, mutta esimerkiksi sateilyn 
maarasta puhuttaessa terminologian 
kaytti:i on monasti sekavaa. Olennaista 
on kertoa oppilaille, etta sateilya on 
jatkuvasti ymparillamme, se on siis 
hyvin arkipaivainen asia, Laukka kertoo. 

Aurinko ei ole 
ainoa sateilija 

Sateilyturvakeskukseen tulevien yhtey
denottojen perusteella suomalaisia 
tuntuu eniten huolettavan lahialueillam
me sijaitsevien ydinvoimaloiden turval
lisuus. Sateilyn muista muodoista esille 
nousevat usein myi:is auringosta lahti:ii
sin oleva ultraviolettisateily seka radon. 

- Suomalaisten asenteet ylenpalttiseen 
ihon ruskettamiseen ovat muuttuneet. 
Nyt aletaan ymmartaa, etta auringolta 
kannattaa suojautua. Suuri ongelma 
Suomessa on huoneilman radon. Radon
haitta voidaan kuitenkin tmjua hyvinkin 
pienin kustannuksin, jos vain torjunta
keinot tunnetaan. Radon onkin keskei
nen teema Paivansade-projektissa, 
Helena Lemminkainen painottaa. 
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Projektiin liittyy myos uuden tietoteknii
kan hyvaksikaytti:i opetuksessa. Koulut 
voivat tilata cd-rom -multimediaohjel
man taydentamaan kansion aineistoa. 
Ohjelma kertoo Olkiluodon ydinvoima
lasta ja ydinjatehuollosta kolmella 
kielella. Projekti avaa marraskuun alussa 
kotisivun Intemetiin (osoite http:// 
www.tat.fl.lpaivansade). Teekkarit 
vastaavat viikon aikana paivystavaan 
puhelimeen (90) 1315 1310 ja faksiin 
(90) 651 525 tuleviin kysymyksiin. 

Tutkimuksella selvitetaan 
asenteita ja tietoja 

Opinahjoille annetaan myi:is mahdolli
suus saada kayttoonsa radon-rasia, jolla 
huoneilman radonpitoisuus voidaan 
mitata. Koko projektiin osallistumisen 
kannustimena kouluille on kaksi 5 000 
markan stipendia luokkaretkea varten, 
stipendit jaetaan kahdelle Paivansatee
seen parhaiten osallistuneelle luokalle. 

~'"Tf:ltYPROlf:\<.1\ 
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Lisaksi koulut saavat maksuttomana 
Sateilyturvakeskuksen julkaiseman 
Alara-lehden vuosikerran. Projektia 
koordinoi Taloudellinen Tiedotustoimis
to. 

Paivansade-projektissa koululaisille 
tatjoutuu mahdollisuus osallistua satei
lya koskevan tutkimuksen tekoon. 
Oppilaiden ja mahdollisesti myos van
hempien nakemyksia ja suhtautumista 
sateilyyn aiotaan nimittain selvittaa 
laajalla, koko maan kattavalla haastatte
lututkimuksella. SamaHa selvitetaan 
valillisesti siiteilytiedon tasoa. Haastatel
tavilta kysellaan muun muassa keskeisia 
sateilyn lahteita. Ohjeiden mukaan 
nuoret tallentavat strukturoidulla haas
tattelulomakkeella saadut tiedot ja 
kasittelevat ne Excel-ohjelmalla. 

VTM, toimittaja Esa Laurlla 
tyi:iskentelee viestintatoiinisto 
Poisjoisranta Oy:ssa, 
p. (90) 627 044. 
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Saamme 
voimamme 
asiakkailtamme 

SVEA-96 

Tiedamme miten tarkeita tuotteiden korkea laatu 
ja laadunvarmistus ovat. 

Olemme oppineet, etta tyytyvaiset asiakkaat ja 
motivoituneet tyotoverit ovat menestyksemme 
edellytys. 

Panostamme jatkuvaan kehitykseen. 

Voiman jatkuvaan kehitykseen saamme asiakkailtamme ja 
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Markku Anttila 

GLOBAL'95: 
TULEVAISUUDEN YDINPOLTTOAINEKIERTOA 
ARVIOITIIN HISTORIALLISESSA YMPARIST6SSA 

Global'95 keriisi noin kuusi sataa polttoainekierron asiantuntijaa 
useista eri maista. Kokous oli mielenkiintoinen yhteenveto ydinpoltto
ainekierron loppupiiiin kehittyneistii ratkaisuista. Uusilla tekniikoilla 
loppusijoitusta edellyttiiviinjiitteen miiiirii on laskenut alle kuutiomet
riin polttoainetonnia kohti. Meneilliiiin olevat parannukset vielii 
puolittavatjiitetilavuuden. Myos ydinaseiden purkamisessa vapautu
van materiaalin kiiyttoii energiantuotantoon pohdittiin. 

E 
nsimmainen Global-kokous jarjes
tettiin Seattlessa syyskuussa 1993. 
Sen tavoitteena oli arvioida uusien 

polttoainekierto- ja ydinjatehuoltovaih
toehtoja. Tuolloin erilaiset transmutaa
tioratkaisut, jotka sopivat yhta hyvin 
ydinjatteen havittamiseen kuin energian 
tuotantoonkin, elivat toisen tulemisensa 
huippuhetkia. Global'93 herattikin 
runsaasti myonteista mielenkiintoa eika 
hyvaa asiaa haluttu jattaa yhden tapaa
misen varaan. 

Toinen aihetta kasitteleva kokous, 
Global'95, pidettiin 11.-14.9.1995 
Versaillesin konferenssipalatsissa. 
Paavastuun kokouksen jarjestelyista 
kantoi American Nuclear Society yhteis
tyossa IAEA:n kanssa. Alan muut mer
kittavat kansainvaliset yhteisot ja jarjes
tOt olivat myotavaikuttaneet tilaisuuden 
onnistumiseen. 

Global'95 kerasi paikalle kuutisen sataa 
asiantuntijaa ja -harrastajaa useista eri 
maista. Ranskalaisia oli luonnollisesti 
eniten, mutta Japanikin oli edustettuna 
yli sadan hengen voimalla. Osasyyna 
lienee se, etta seuraava Global-kokous 
on paatetty pitaa Jokohamassa vuonna 
1997. Global'95:n ohjelma oli ehka 
liiankin tiivis. Kolme ensimmaista 
aamupaivaa oli varattu taysistunnoille, 
joissa alan yhtiOiden ja tutkimuslaitosten 
johtajat esittivat niikemyksiaan. Iltapai
visin oli kolme rinnakkaista teknista 
istuntoa. Lisiiksi kal1tena paivana oli 
kaksi rinnakkaista poster-istuntoa. 
Kokous paatettiin Round Table -tyyppi
seen yhteisistuntoon. Global'95:n kirjal-
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linen anti on koottuna yli 2000-sivui
seen, kaksiosaiseen kirjaan. Kokouksen 
yhteydessa oli nayttely, jossa alan yhtiOt 
ja laitokset esittelivat monipuolisesti 
toimintaansa. 

Global'95 ei yltanyt 
nimensa tasolle 

Global'95 ei kyennyt nousemaan vaati
van nimensa tasolle, mika ei tietenkiliin 
ole yllattavaa. Mitaan yleispatevaa 
arviota ydinpolttoainekierron vaihtoeh
doista ei liene mahdollistakaan laatia, 
koska eri maiden olosuhteet ja valinnat 
ovat erilaisia eivatka perustu samoihin 
kriteereihin. Kaupalliset syyt estavat 
luotettavien hintatietojen saannin ja 
tarkastelujen kohteina olevien ajanjakso
jen pituus tekee vertailuista enemman 
tai vahemman subjektiivisia. 

Kokous oli kuitenkin mielenkiintoinen 
ja antoisa yhteenveto erilaisista ydin
polttoainekierron loppupaan kehittyneis
ta ratkaisuista. Suora loppusijoitus jill 
kokouksen aiheen rajauksen takia muu
taman taysistuntopuheenvuoron varaan. 
Muutama jalleenkasittelyvaihtoehtoon 
kielteisesti tai epailevasti suhtautuva 
henkilokin oli vaivautunutlkutsuttu 
paikalle esittamaan ajatuksensa. Tiir
keimmat Globa1'95:ssa kasitellyt aiheet 
olivat jillleenkasittelyn nykytila ja sen 
tekniset kehitl'imismahdollisuudet, 
plutoniumin kayttO reaktoripolttoainee
na mukaan lukien aseplutoniumin kohta
lo seka nukliditransmutaation tekniikka 
ja mahdollisuudet. Seuraava katsaus 

perustuu kokouksen esityksiin ja muu
hun Global'95:ssa jaettuun aineistoon. 

Lahivuosien jalleenkasittely
kapasiteetti myyty 

Maailmassa on talla hetkella vain kaksi 
kaupalliseksi katsottavaa jillleenkasit
tely-yhtiOta, ranskalainen Cogema ja 
englantilainen BNFL. Niiden edustajat 
esiintyivatkin ahkerasti Global'95:n 
yleisissaja teknisissa istunnoissa. Erityi
sesti BNFL:n johtajat ja asiantuntijat 
olivat valmistaneet puheenvuoronsa 
huomiota herattavan hyvin. 

Cogeman ja BNFL:n taloudellinen 
tilanne on juuri nyt hyva, silla pitkaai
kaiset sopimukset sitovat useat voima
yhtiOt jalleenkasittelyvaihtoehtoon ensi 
vuosituhannen alkuvuosiin saakka. 
Laitosten kapasiteetti onkin taysin 
varattu lahivuosien ajaksi. Kymmenen 
vuoden paasta niin Cogeman kuin 
BNFL:n varmoja asiakkaita ovat vain 
niiden kotimaiset ydinsahkontuottajat, 
jotka tosin takaavat kummallekin yhtiOl
le ainakin 40%:n kayttoasteen 2010-
luvun alkuun. Molemmat Cogeman tillla 
vuosikymmenella valmistuneet j illleen
kasittelylaitokset, ulkomaisia asiakkaita 
palveleva UP3 ja EDF:n tarpeisiin 
mitoitettu UP2-800, saavuttavat tana 
vuonna nimelliskapasiteettinsa, noin 800 
tonnia kaytettya polttoainetta vuodessa. 
BNFL:n viime vuoden alussa toimiluvan 
saanut THORP on viela lahinna koekay
t6ssa. 

Cogeman ja BNFL:n edustajat korosti
vat jillleenkasittelyvaihtoehdon merkit
sevan paitsi luonnonuraanin tarpeen 
vahenemista niin myos jatemaarien 
pienenemista suoraan loppusijoitukseen 
verrattuna. Prosesseja onkin kehitetty 
viime vuosina siten, etta loppusijoitusta 
edellyttavan jatteen maiira on laskenut 
aile kuutiometriin polttoainetonnia 
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kohti. Meneillaan olevat parannukset 
viela puolittavat jatetilavuuden. Coge
man mukaan yhtiOn laitoksilla henkilo
kunnan keskimaarainen vuosiannos on 
kymmenen viime vuoden aikana pienen
tynyt aile kymmenenteen osaan ja on 
nyt 0,26 mSv. Nykyisten jalleenkasitte
lylaitosten paastOt ymparistoon ovat 
vahentyneet samoin merkittavasti. 
Lisaksi jatteiden kasittely- ja pakkaus
tekniikka on kehittynyt. 

Jalleenkasittely-yhtii:iilla nayttaisi ole
van vain yksi ongelma, nimittain korkea 
hinta. Cogeman ja BNFL:n edustajat 
vetosivat tosin OECD/NEA:n askettai
seen selvitykseen, jossa suljettu poltto
ainekierto todettiin vain vahan kalliim
maksi kuin suora loppusijoitus. Yhtii:it 
vaittivat, etta he tarjoavat kustannuksil
taan varmaa vaihtoehtoa, kun taas 
suoran loppusijoituksen todellisista 
kustannuksista ja toteutettavuudesta 
kenellekaan ei ole varmaa tietoa. Keret
tilaisiin kysymyksiin runsasaktiivisen 
j alleenkasi ttel yj atteen loppusij oi tuksen 
nykytilasta ei saatu selvaa vastausta. 

Jalleenkasittelyprosesseja 
kehitetaan edelleen 

Aseplutoniumin tuotantoon alunperin 
kehitetyssa Purex-jalleenkasittelyproses
sissa saadaan uraani ja plutonium erote
tuksi tehokkaasti muusta materiaalivir
rasta ja toisistaan. Cogeman edustajat 
esittivat omien laitostensa nykyiseksi 
erotuskyvyksi 99,88%. Kehittyneiden 
polttoainekiertoratkaisujen (= erilaiset 
transmutaatiovaihtoehdot) tarpeisiin se 
ei kuitenkaan riita. Niita varten kaytetyn 
ydinpolttoaineen nuklidit pima saada 
jaoteltua paljon nykyista tarkemmin. 

( :ogeman esittfunissa kaavioissa Purex
prosessin parannetussa versiossa saadaan 
erilken viclii neptunium, teknetium, jodi 
ja sirkoni. I .opusta materiaalivirrasta 
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voidaan diarnex-prosessissa erottaa 
aktinidit ja lantanidit fissiotuotteista, 
joista calixarenes-prosessissa cesium 
saadaan omaksi ryhmakseen. Aktinidit 
pitaa viela erottaa lantanideista ja jakaa 
sesarne-prosessissa arnerikium- ja cu
rium-virraksi. Uudet menetelmat ovat 
paaosin laboratoriokokeiden asteella. 
Japanilaiset kehittavat prosesseja, joilla 
runsasaktiivinen jate jaettaisiin neljaan 
ryhmaan (sivuaktinidit (Np yksin, Am+ 
Cm), teknetium, Cs + Sr ja muut). 

EU:n P&T-selvityksessa (P&T, Partitio
ning and transmutation) oli arvioitu, etta 
neptuniumin ja arnerikiumin erottarni
nen runsasaktiivisesta jatteesta nykyisen 
tekniikan avulla lisaisi polttoainekierron 
kokonaiskustannuksia noin 10-50%. 
Japanilaisten arviot olivat hieman eu
rooppalaisia optimistisempia, ehka siksi, 
etta heidan jalleenkasittelylaitoksensa 
on vasta rakenteilla, joten uusien proses
sien vaatimukset voidaan ottaa huo
mioon alusta alkaen. 

IAEA:n paajohtaja Semenov toi omassa 
avauspuheenvuorossaan julki tunnetun 
tosiasian, etta Venajalla Majakin laitok
sella neptunium on erotettu jatevirrasta 
jo pitkaan ja tana vuonna aletaan tehda 
sarna cesiumille ja strontiumille. Todet
takoon, etta yhdessa poster-paperissa 
kasiteltiin Majpkin toimintaedellytyksia 
IVO:n palautuskuljetusten paattymisen 
jalkeen. BNFL vaikuttaa haluttomalta 
kehittamaan jatevirtojen osittarnis
menetelmia, mika heijastaa englantilais
ten kielteista suhtautumista transmutaa
tiohankkeisiin. 

Erilaisten pyro- ja sahkokemiallisten 
j alleenkasi ttel yvaih toeh toj en tutkiminen 
jatkuu edelleen vilkkaana, mm. Venajal
la Dimitrovgradin tutkimuskeskuksessa 
(RIIAR), vaikka USA:n kongressi onkin 
lopettanut alan ilmeisesti pisimmalle 
kehitetyn hankkeen, ns. Integral Fast 
Breeder -projektin. Tekniikat ovat 
kaikkialla viela laboratoriokokeiden 
tasolla. 

Uusia MOX-tehtaita 
tulossa markkinoille 

Kaksi kolmasosaa (260 t) Euroopassa 
tahan mennessa valmistetusta MOX
polttoaineesta (400 t) on tehty Belgo
nucleairen omistarnalla Desselin tehtaal-

la, jonka kapasiteetti on 35 tonnia vuo
dessa. Yhtii:i suunnittelee tuotannon 
kaksinkertaistamista, mutta uuden 
yksikon rakentamisaikataulusta ei 
Global'95:ssa kerrottu mitaan varmaa. 

Cogeman tana vuonna vahitellen kau
palliseen kayttoon otettava MELOX
tehdas (Marcoule) saavuttanee noin 120 
MOX-tonnin tuotannon vuonna 1997, 
mutta vuonna 2000 siella pitaisi valmis
taajo 160 tonnia PWR- ja 40 tonnia 
BWR-polttoainetta. YhtiOn edustajat 
kertoivat lisaksi, etta parhaillaan harki
taan uuden MOX-tehtaan rakentarnista 
La Haguen jalleenkasittelylaitoksen 
yhteyteen. Cogeman vanha Cadarachen
yksikko sailyttanee nykyisen 30 tonnin 
vuosi tuotan tokykynsa. 

BNFL:n teollisen mittakaavan MOX
tehdas, SMP (Sellafied MOX Plant) 
rakennetaan yhtii:in THORP-jalleen
kasittelylaitoksen valittomaan yhtey
teen. Tyot ovat edistyneet suunnitelmien 
mukaan ja laitteistojen asennustyot ovat 
alkaneet. Tehtaan koekaytto voitaneen 
aloittaa ensi vuoden alussa. BNFL:n 
kehittamaa tuotantoprosessia on testattu 
muutarna vuosi sitten valmistuneella 
demonstraatiolaitoksella. SMP:n pitaisi 
olla tuotantokunnossa vuoden 1997 
lopulla. Sen nimelliskapasiteetti on 120 
tonnia seosoksidipolttoainetta vuodessa, 
mika vastaa hyvin THORP:n plutonium
tuotantoa. 

Siemensin luopuminen toivosta saada 
kayttOlupa lahes valmiille MOX-tehtaal
leen parantaa alan muiden eurooppalais
ten yrittajien tilannetta ja Global'95:ssa 
kuultujen lausuntojen mukaan laitosten 
tilauskirjat ovatkin taynna ainakin 
vuoteen 2005 saakka. 

Venalaiset suunnittelevat yhteistyossa 
lansimaisten tutkimuslaitosten ja yhtiOi
den kanssa MOX-valmistuksen aloitta
mista. Venalais-ranskalaisessa AIDA
MOX-ohjelmassa Cogemaja SGN ovat 
aloittaneet yhden laitosvaihtoehdon 
suunnittelun. Minatomia edustaneen 
B.N. Nikipelovin mukaan ratkaisuja 
tultaisiin tekemaan ensi vuonna. Mitaan 
konkreettista tietoa venalaisten suunni
telmista tai niiden toteuttarnismahdolli
suuksista ei Global'95:ssa kuitenkaan 
tullut julkisuuteen. Japanilaisten esityk
sissa ei myoskaan kerrottu mitaan tark
kaa maan MOX-valmistuskapasiteetin 

21 



laajennuksista. Rokkashon jalleenkasit
telylaitoksen yhteyteen on kaiketi suun
nitteilla vuosituotannoltaan 100 tonnin 
yksikko. 

Jos Global'95:n tietojen perusteella 
yrittaa arvioida MOX-polttoaineen 
valmistuskapasiteettia vuosituhannen 
vaihteessa, paatyy 400-500 tonnin 
vuosituotantoon. Tama vastaa suhteelli
sen hyvin suunniteltua jalleenkasittely
kapasiteettia eli 20--30 tonnin vuotuista 
plutoniumtuottoa. Parhaimmassa ta
pauksessa tehtaiden suorituskyky tulee 
riittamaan myos olemassa olevien sivii
li- ja aseplutoniumvarastojen (kummat
kin noin 100 tonilia) varsin nopeaan 
pienentamiseen suunnilleen vuodesta 
2005 alkaen, mika tuotiin selkeasti esille 
muutamassa Global'95-esityksessa. 

Aseuraanin ja -plutoniumin 
kohtalo vieHi auki 

Ydinaseiden sopimuksiin ja yksipuoli
siin paatOksiin perustuva supistaminen 
vapauttaa Yhdysvalloissa ja Venajalla 
satoja tonneja fissiilia materiaalia mui
hin tarkoituksiin. Aseluokan uraanin 
muuttaminen ydinreaktorien polttoai
neeksi on teknisesti suhteellisen suora
viivainen, taloudellisesti tosin kyseen
alainen toimenpide. Sarna huomautus 
patee tietenkin myos aseplutoniumiin, 
joka voitaisiin MOX-polttoaineena 
muuttaa normaalia kaytettya polttoainet
ta vastaavaan olomuotoon (ns. "spent 
fuel standard)". Plutoniumiin liitettyjen 
todellisten ja kuviteltujen uhkakuvien 
tehoa kuvastaa hyvin aseplutoniumin 
kohtalosta syntynyt keskustelu, joka 
varsinkin USA:ssa on ollut ajoittain 
kiivasta. 

Global'93:ssa oli aseplutoniumin kohta
lolle omistettu yksi tekninen ja yksi 
poster-istunto. Global'95:ssakin oli 
asialle omistettu tekninen istunto. Mi
taan merkittavasti uutta ei tullut esille. 
Yhdysvalloissa aseplutoniumin kohta
losta kaydyn keskustelun innoittamana 
ANS asetti arvovaltaisen paneelin kun
niapuheenjohtajanaan plutoniumin 
keksija Glenn Seaborg laatimaan omaa 
arviotaan eri vaihtoehdoista. Suuri 
yllatys tuskin oli, etta elokuussa 1995 
julkaistussa raportissa paneeli asettui 
kannattamaan aseplutoniumin muutta
mista MOX-polttoaineeksi. 
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Global'95:ssa paneelin tyota ja johto
paatOksia esitteli sen jasen Myron B. 
Kratzer (entinen USA:n apulaisulkomi
nisteri). 

Plutoniumtalouden jyrkka vastustaja, 
hetken Clintonin hallinnon virkamie
hena toiminut professori Frank von 
Hippe! ei tmjunut MOX-vaihtoehtoa 
aseplutoniumin osalta suoralta kadelta, 
jos ratkaisusta ei muodostu ennakkota
pausta. Naiden suunnitelmien pahim
maksi esteeksi voi muodostua se, ettei 
USA:lla, kuten ei Venajallakaan, ole 
omaa teollista MOX-valmistuskapasi
teettia. Muilla mailla ei liene intoa 
auttaa ydinasesuurvaltoja tassa asiassa, 
ei ainakaan ilman riittavaa taloudellista 
korvausta. 

Transmutaatiolla ei p~Histi:i 
eroon loppusijoituksesta 

Jalleenkasittelyssa erotettavan pluto
niumin ja uraanin kaytto termisten 
reaktoreiden (LWR:t, Candutja Fugen) 
polttoaineena tulee olemaan ainoa 
merkittava transmutaatiovaihtoehto 
muutamana seuraavana vuosikymmene
na, koska nopeiden reaktoreiden kaupal
linen kayttoonotto alkanee aikaisintaan 
vuonna 2030. Jos nykyiset suunnitelmat 
muuttaa ain~in osa kevytvesireaktoreis
ta kayttamaan pelkastaan MOX-poltto
ainetta toteutetaan, plutoniumin kulutus 
ja tuotanto saadaan tasapainoitettua 
ilman nopeita reaktoreita. Mielenkiin
toista oli havaita, etta jalleenkasittely
uraanin (RepU) kaytto kevytvesireakto
reissa nayttaa olevan realistinen vaihto
ehto. BNFL:n uusi uraanipolttoaineteh
das kykenee kayttamaan raaka-aineen
aan myos RepU:a. 

V arsinaisista transmutaatiovaihto
ehdoista vain sivuaktinidien (lahinna 
neptuniumin ja amerikiumin) polttami
nen joko termisissa tai nopeissa reakto
reissa nayttaa mahdolliselta lahitulevai
suudessa. Jalkimmainen menettely olisi 
luonnollisesti edellista parempi, koska 
nopeissa reaktoreissa sivuaktinidit 
saadaan fissioitumaan. Erilaisten poltto
ainematriisien T&K-tyota tehdaan mm. 
eurooppalaisena yhteistyona (esim. 
EFTTRA-ohjelma). 

Ranskaja Japani esittivat Global'95:ssa 
omien transmutaatio-ohjelmiensa (edel-

lisella SPIN, jalkimmaisella OMEGA) 
tilannekatsauksen, joita taydensivat 
lukuisat tekniset raportit. Kumpikin 
keskittyy nopeiden reaktoreiden mah
dollisuuksien tutkimukseen, mutta 
selvittavat myos kiihdytinavusteisten 
alikriittisten reaktorien teoriaa ja kay
tantOakin. Japani on jopa testannut 
mahdollisen kiihdytinratkaisun kom
ponentteja. Muissa maissa transmutaa
tiotutkimus on yksittaisten, sinansa 
jarkevilta vaikuttavien projektien varas
sa. Muun muassa Los Alamosin kiihdy
tinpohjaisen reaktorin kehitysprojektista 
oli varsin yksityiskohtainen selvitys. 
Poster-istunnoissa oli tarjolla fuusio
reaktoripohjaisiakin ratkaisuja. Naissa 
konsepteissa sulasuolareaktori on usein 
heratetty henkiin ilmeisesti fissiilin 
materiaalin inventaarin ja jalkilampo
ongelman pienentamiseksi. 

Transmutaatioratkaisujen mahdollisuuk
sia ydinjateongelman ratkaisussa punni
taan edelleen vain sateilymyrkyllisyys
indekseja vertailemalla. Realistiset 
systeemianalyysit taloudellisuuslaskel
mat mukaan lukien antavat edelleen 
odottaa itseaan. Kukaan ei kuitenkaan 
vaita, etta ydinjatteen loppusijoituksesta 
voitaisiin kokonaan paasta eroon trans
mutaation avulla. 

Fissioreaktorien tulevaisuus on talla 
hetkella viela hamaran peitossa. Jos 
niiden uusi tuleminen joskus toteutuu, 
uraanivarojen rajallisuus pakottaa en
nemmin tai mybhemmin turvautumaan 
kaytetyn polttoaineen jalleenkasittelyyn. 
Silloin talla hetkella utopistisilta vaikut
tavat vaihtoehdot saattavat muuttua 
todellisuudeksi ja jopa osoittautua 
valttamattomiksi. On syyta pima mieles
sa, etta esimerkiksi kiihdytinpohjaiset 
alikriittiset reaktorit ja transmutaatio
laitokset perustuvat tekniikkaan, joka on 
paaosin kaytettavissa jo nyt. Siina suh
teessa ne eroavat monista muista globaa
lin energiaongelman ratkaisuvaihto
ehdoista. 

DI, VTL Markku Anttila on 
VTT Energian et'ikoistutkija, 
p. (90) 4565012 
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English 
abstracts 

EDITORIAL 

Kara (page 1) 

The editorial discusses the implications 
of recent major changes in Finland -
like joining the EU and opening of the 

electricity market owing to new legisla
tion - on major energy and electricity 
supply issues as well as on energy 
research. For non-nuclear energy 
research the EU research programmes 
do not share the same priorities as set 
from the Finnish perspective. In nuclear 
energy research the compatibility of the 
Finnish and EU research programmes 
seems to be much better. To promote the 
welfare of the Finnish society and 
decrease the debt burden and unemploy
ment one should identify the correct 
values for energy management favoring 
the overall Finnish benefits. 

ENERGY POLICY AND 
DECISION CAPABILITY 

Jakobson (page 2) 

Satisfying the energy demands of 
industry has long been one of the main 
elements of our welfare. Today, the 
growth of the greenhouse effect and 
general environmental pollution have 
totally changed the energy politics. 
Twenty years ago president Kekkonen 
made the decision when and where 
Finland should buy the "atomic 
reactors". Today decisions are more 
complicated, however. But even today 
the president could and should name an 
independent committee for analysing 
and paving the way for the energy 
policy of future. There is an acute need 
for such a group to establish a solid 
energy policy for Finland. 
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COMPETITIVE ENERGY 
-THREAT TO THE ENVIRON
MENT OR NECESSARY DEMAND 
ON ENVIRONMENTAL 
INVESTMENTS 

KyUi-Harakka-Ruonala (page 4) 

The best way to protect the environment 
is to invest to new production techni
ques. The environmental benefits come 
into industry only together with new 
products and technology. New products 
have been produced with lower costs 
which means almost in every case that 
less energy and materials are needed in 
the production. We must accept more 
pollution and emissions or forget the 
economical growth, or produce the 
additional energy by other means than 
by burning fossil fuel. All possible paths 
to future include risks and difficult 
desicions, but "you cannot make the 
omelette without breaking the eggs". 

NUCLEAR POWER AND IMATRAN 
VOIMA IN THE FUTURE 

Numminen (page 6) 

As the owner of the Loviisa NPS with 
two VVER-440 units, Imatran Voima 
has worked with nuclear power for more 
than twenty years. After the negative 
decision of the Finnish Parliament in 
1993 there are no possibilities to build 
nuclear power in Finland in the near 
future. However, the preparation work 
for increasing the produced power of all 
four operating NPP's of Finland is going 
on. The emphasis in the work with new 
nuclear energy is on the supporting 
programs in Eastern Europa and the 
preparation of a building contract of a 
new NPS to China together with the 
Russians. With a new decision of the 

Finnish Parliament, the nuclear option 
could still be an important part of the 
future energy strategy of Finland. 

NUCLEAR POWER PLANTS RUN 
ON MONEY AND EXPERTISE 

Mattila, Salomaa (page 7) 

Expertise is an essential ingredient in 
the succesfull exploitation of nuclear 
energy. Expertise is based on 
experience, training, research and 
information exchange. The present 
energy field is very dynamic. Nuclear 
engineering education system must 
respond fast to the anticipated aging 
transient and the professionals must be 
ready for life-long-learning. Despite that 
heavy regulation and large, long 
duration investments retard the rate of 
technological evolution in nuclear 
energy industry, there are many 
interesting developments in the horizon 
-both more competitive reactor types 
and improved fuel cycles. Nuclear 
energy field can offer good careers also 
in the future. 

VALUES IN 
ENERGY POLICY 

Patrakka (page 10) 

The discussion about the ethical, 
sosiological and economic values has 
proved very difficult as soon as energy 
policy is concerned. The Finnish nuclear 
law is based on a term "total benefit of 
society". It means that nuclear power is 
subject to political appropriateness 
considerations. These were applied 
when the Finnish Parliament rejected the 
application for the fifth nuclear power 
plant in 1993. The discussion about 
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future energy policy and the role of 
nuclear power has now bursted out 
again. It will be very interesting to see, 
which direction it will take. 

INTERNATIONAL NUCLEAR 
LA WYERS IN HELSINKI 

Hautarnaki (page 13) 

Around 180 nuclear lawyers and other 
experts of nuclear field from more than 
20 different countries and leading 
international organizations gathered in 
Helsinki for the period 3-7 September 
1995 for the biennial congress of 
International Nuclear Law Association 
(INLA). The president of INLA untill 
the end of this year is Mr. Santaholma 
from Finland. The successor Mr. David, 
comes from France, where the next 
congress of INLA will be held after two 
years. INLA has active working groups 
working between the congresses. Their 
reports covering the different fields of 
nuclear and radiation law are the basic 
material for the congresses. In Helsinki 
a novelty session of Nuclear Law in 
Economies in Transition introdused 
specialists to these questions both from 
the West and the East. Improvement in 
the nuclear liability procedures and 
nuclear safety in the former socialist 
countries of Europe became the central 
issue of the congress. Co-operation in 
this field between the western and 
eastern countries was demanded by 
western experts under acceptable 
terms- channeling the nuclear liability 
to the plant operator only. 
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THE ENVIRONMENTAL AND 
ETHICAL BASIS OF THE 
GEOLOGICAL DISPOSAL OF 
LONG-LIVED RADIOACTIVE 
WASTE 

Vuori (page 16) 

This partial translation into Finnish of 
the recently issued Collective Opinion of 
the Radioactive Waste Management 
Committee (RWMC) of the OECD 
Nuclear Energy Agency is published 
here to provide general information to 
the members of the society. Full 
translation will be published later by the 
Ministry of Trade and Industry. The 
collective opinion addresses the strategy 
for the final disposal of long-lived 
radioactive wastes seen from an 
environmental and ethical perspective, 
including considerations of equity and 
fairness within and between generations. 

RAY OF SUNSHINE TO IMPROVE 
UNDERSTANDING OF RADIATION 
IN SCHOOLS 

Laurila (page 17) 

Radiation is a part of our everyday life, 
it is all aroud us. This is the theme of the 
Project "Ray of Sunshine" which Talou
dellinen tiedotustoimisto, an industry 
financed information agency has set up 
to increase the level of knowledge and 
understanding of radiation related 

matters in schools. Ninth graders were 
chosen as the target group. The schools 
receive background material, they have 
a chance to measure radon concentration 
in classrooms and they can participate in 
performing a nationwide study on radi
ation related attitudes and knowledge. 

GLOBAL'95: AN INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON EVALUATION 
OF EMERGING NUCLEAR FUEL 
CYCLE SYSTEMS 

Anttila (page 20) 

Global'95, an International Conference 
on Evaluation of Emerging Nuclear Fuel 
Cycle Systems was held September 11-
14, 1995 in Palais des Congres of 
Versailles, France. The main themes of 
the meeting were: the present status of 
reprocessing of spent nuclear fuel and 
new methods of reprocessing, use of 
plutonium (including excess weapons 
plutonium) as nuclear fuel and various 
nuclide transmutation methods. For the 
almost six hundred participants there 
was available about 270 presentations, 
which gave a good coverage of the 
various subthemes of Global'95. 
However, no global view emerged from 
the speeches at the plenary sessions or 
from the technical reports, which well 
reflects divergent choices made in 
different countries for the back end of 
the nuclear fuel cycle. 
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SUOMEN 
ATOMITEKNILLINEN 
SEURA-

ATOMTEKNISKA 
SALLSKAPET 
I FINLAND ry 

Kannatusjasenet 

ABB Stromberg Power Oy 

Fintact Ky 

lmatran Voima Oy 

Kemira Oy 

Mercantile Oy 

NAF Oy 

Neste Oy 

Nokia Oy Ab Voima 

Pohjolan Voima Oy 

PRG-Tec Oy 

Rados Oy 

Saanio & Riekkola Oy 

Siemens Osakeyhtio 

Suomen Atomivakuutuspooli 

Suomen Malmi Oy 

Teollisuuden Voima Oy 

VTT Energia 

YIT-Yhtyma Oy 




