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YG-puheenjohtaja 
ystiivien 
kanssa Linnanmiiellii. 

Ydinenergia-ala tarjoaa haasteita nuorille 
Y dinvoimaloiden rakenne
osien ikaantymista tutkitaan 
aktiivisesti. Voinwloiden 
rinnalla myos henkilOstO 
vanhenee. Y dinenergian 
menestyksekas kaytto 
edellyttiia monenlaista 
erityisosaamista. Monet 
ydinenergia-alan avain
henkilOt ovat saavuttamassa 
eliikeiiin, 1nika avaa uusia 
haastavia mahdollisuuksia 
nuorille tyontekUoille. 

Y dinenergiaa on tuotettu Suomessa 
niin kauan kuin muistan. Itse asiassa 
Suomen ensimmaista ydinvoimalaa 

alettiin rakentaa samana vuonna kuin mina 
synnyin. Niinpa voimaloiden rakentami
seen osallistuneet ydinalan uranuurtajat 
ovat nyt 50-60 -vuotiaita. Heidan osaami
sensa perustuu kokemukseen, koulutukseen 
ja aktiiviseen tutkimustyohon. Osa arvok
kaista tiedoista on tallentamatta ja osan tai
doista voi oppia vain kiiytannon tyossii. 

Y dinenergia-alan suurin haaste on kou
luttaa uusi osaajien sukupolvi. Sukupolvien 
valinen viestinta ei aina onnistu parhaalla ta
valla. Alalia pitkaan olleet pitavat liian 
monia asioita itsestaanselvyyksina ja nuoret 
ovat turhan arkoja kysyakseen "tyhmia" ky
symyksia. Karsivallisyytta ja avoimuutta 
tarvitaan. Juhlapuheissa mainitaan osaami
sen yllapito, vaikka kaikki hyvin tietavat 
ettei osaamista voi sailOa. Ainoa keino uusi
en osaajien kouluttamiseksi on tarjota nuo
rille todellisia haasteita. J opa vanhat ketut 
voivat oppia jotain uutta, kun heidiin rinnal
laan tyoskentelee nuori ja ennakkoluuloton 
apulainen. 

ATS Young Generation (ATS YG) on 
joukko nuoria ydinenergia-alan tyontekijoi-

YG-numeron tekijiit: 
Editors for this special YG issue: 

ta, joiden tavoitteena on oppia tuntemaan 
muita alalla tyoskentelevia, parantaa suku
polvien valista tiedonsiirtoa seka lisata suu
ren yleison tietoutta ydinvoimasta. Tahan 
mennessa yli 70 nuorta on osallistunut Suo
men YG:n toimintaan. Young Generation on 
jatjestanyt ydinvoimaloiden ymparistCivai
kutusten arvointiin keskittyneen seminaarin, 
viestintaaiheisen teemapaivan ja marras
kuussa YG osallistuu omalla osastollaan 
Energia'99 messuille. YG toiminta on aktii
vista myos kansainvalisesti: parillakymme
nella Euroopan maalla on jo oma Young 
Generation ohjelmansa. 

Y dinenergia-ala ei erityisemmin houkut
tele opiskelijoita. Y dinvoimaa pidetaan van
hentuneena ja ymparistCille vaarallisena ' 
energiamuotona. Kuitenkin alalla tyoskente- i 
levat tuntevat ydinenergian edut ja Juottavat 
ydintekniikkaan. Y dinenergia-ala tarjoaa so
pivasti haasteita ja vaihtelua, ilmapiiri on in
nostava ja tyoolosuhteet hyvat. Kaikki Suo
men ydinvoimalat on modemisoitu ja tutki
joilla riittaa tCiita uusien ensi vuosisadan 1 

vaatimukset tayttavien voimaloiden parissa. 
Jos siis olet nuori tulevaisuutta suunnitteleva 
opiskelija, mikset harkitsisi ydinenergia
alaa? 

1111 
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Nuclear energy offers 
challenges to young 

employees 
Aging is one of the chief concerns of today 's nuclear industry. Not only 
aging of components but aging of personnel as well. A variety of exper
tise is needed in successful exploitation of nuclear energy, and many of 
the key persons are reaching their age of retire1nent. This opens new 
challenging job opportunities for the _young job seekers. 

N uclear power has been produced in 
Finland as long as I remember. Loo
king back in history I found that the 

construction of the first unit began the year 
I was born. Now the generation that built 
the industry is in its fifties or sixties. It's 
expertise is based on experience. training 
and research. Some of the knowledge is not 
documented. and some can be gained only 
in practice. There is a risk that invaluable 
knowledge will be lost when the pioneer 
generation retires. 

The true challenge of nuclear is to suc
ceed in know-how transfer from the vete
rans to the newcomers. Communication bet
ween the generations is not always easy. 
The older generation takes too many things 
for granted and the young ones are too shy 
to ask ''stupid" questions. Patience and sin
cerity are needed on both sides. The mana
gers speak about maintaining the competen
ce but everybody knows that knowledge 
cannot be preserved. The only way to train 
new experts is to get them involved in real 
development work. Even the old hands 
could learn some new tricks in dialogue 
with younger generation. 

ATS Young Generation (ATS YG) is a 
group of young employees in nuclear whose 
primary objective is to develop a personal 
network of contacts, to provide a channel 
for transfen·ing knowhow between genera-

tions, and to increase knowledge about 
nuclear power within general public. So far, 
some 70 young employees in nuclear have 
taken pmt into Finnish YG activities. Young 
Generation has arranged a seminar. a theme 
day and in the forthcoming November YG 
will have its own stand in Energy'99 exhibi
tion. Interest in the Young Generation prog
ramme is considerable across all of Europe; 
some twenty countties have a Young Gene
ration programme. 

The image of nuclear is not especially at
tractive among the university students: nuc
lear energy is considered an outdated and 
environmentally hazardous technology. Ho
wever, people working in nuclear are fami
liar with the advantages of nuclear and trust 
in nuclear technology. Nuclear energy field 
offers rewarding challenges and variety, ins
piring atmosphere. and agreeable working 
conditions. All of the Finnish nuclear power 
plants have been modernized and resear
chers are busy with new reactor concepts to 
meet the requirements of the new century. 
So. if you are a student and you are wonde
ring what to do in the future why not consi
der Nuclear? 

• 
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Osaamme ja opettelemme koko 
ajan uutta mm. seuraavilla alueilla: 

• Reaktoriturvallisuus 

• Polttoaineen kayton suunnittelu 

• Uudet reaktoriteknologiat 
-ALWR:sta fuusioon 

• Simulaattorit 

• Y dinjatehuolto 

ENERGIA 

Y dinenergia 
PL 1604, 02044 VTT 

puh (09) 4561 
faksi ( 09) 4 S6 '5000 

W\VW. vtt .fi/ ene/ 
E-mail: enene.info@vtt.fi 



Milja Walsh 

Nyt kiiytossa olevia 
ydinvoimalaitoksia 
rakentamassa ollut 
sukupolvi on siirty
miissii eliikkeelle. 
Jatkuvuus ja korkean 
turvallisuustason 
siiilyttaminen riippuvat 
pitkalti tiedonsiirron 
onnistumisesta. 
Viime vuosien aikana 
on kiiynyt yhii selvem
miiksi, etta reaktoreiden 
rakentajasukupolven 
tiedot ja taidot 
hiiipyviit unholaan, 
ellei niitii konkreettisin 
toimin ja yhteistyollii 
viiliteta seuraavalle 
"remmiin astuvalle" 
sukupolvelle. 
Euroopassa on noin 
400 000 ydinalan tyon
tekijaa, jot en mistiian 
pienestii asiasta ei ole 
kyse. 

Ensimmiiisena 
ajatuksen nuorten 
"aktivointi-ohjelmasta" 
esitti ja toiwteenpani 
edesmennyt ydinalan 
moniaktiivi Jan 
Runermark. Hiinen 
aloitteestaan tiitii YG
toimintaa (Young 
Generation) koordinoi 
ENS (European 
Nuclear Society}, ja 
kansallisten YG
verkostojen miiiira on 
viidessa vuodessa 
kasvanut jo kahteen
kymmeneen. 

6 

ENS YGN - mika ihme? 

Young Generation-toiminta sai alkun
sa Ruotsista vuonna 1994, kun Ruot
sin atomiteknillisen seuran silloinen 

puheenjohtaja ja ABB:n toimitusjohtaja 
Jan Runermark kaynnisti toiminnan yhtion 
sisalla. Runermark ymmarsi nuorten akti
voimisen ja motivoinnin tarkeyden, ja 
vuonna 1995 Helsingissa jarjestetyssa 
ENS:n vuosikokouksessa juuri seuraavaksi 
presidentiksi valittu Runermark esitti YG
toiminnan levittamista kaikkiin ENS:n ja
senmaihin. 

Seuraavana vuonna YG-toiminta va
kaannutti asemansa kun ENS YGN:n 
(Young Generation Network) ensimmainen 
kokous pidettiin Manchesterissa ENS:n 
vuosikokouksen yhteydessa. Vuonna 1997 
YG-toiminta otti suuren harppauksen pu
heista tekoihin: opintomatka Venajalle, 
VVER-1000-kurssi, NEW:n (Nuclear Euro
pe Worldscan) YG-erikoisnumero sekii 

YGN:n "vallanvaihdos" Lontoossa 
kesakuussa 1999.Kuvassa ex·puheen· 
johtaja Astrid Gisbet1z ja nykyinen 
puheenjohtaja Gaston Meskens. 

osallistuminen Kioton i1mastokokoukseen 
osoittivat, etta YG on muuta kuin "nuorison 
mukavaa hanastustoimintaa''. Talla hetkella 
kansallisia YG-ryhmia on jo 20 maassa. 
Uusimpia tulokkaita ovat Bulgaria, Kroatia, 
Puola ja Ukraina. Puheenjohtajuus on ruot
salaisen perustajajasenen jalkeen ollut Hol
lannissa, Saksassaja nyt Belgiassa. 

Runermarkin jatkajaksi hanen akillisen 
kuolemansa jalkeen olemme onneksi saa
neet uuden tukijan, ENS:n nykyisen presi
dentin, Pat Upsonin. ENS:n konkreettinen 
tuki antaa hyvaa esimerkkia kansallisille 
verkostoille: tasta vuodesta liihtien YGlla on 
vakituinen paikka ENS:n hallituksessa ja 
YG-budjettia on kasvatettu vuosi vuodelta. 
ENS:n esimerkkia ovat seuraamassa ainakin 
USA, Japani ja Australia, joiden ydinteknis
ten seurojen kokouksissa YGN-edustajat 
ovat olleet kertomassa verkoston muodosta
misesta ja toiminnasta. 
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Lisaa nuoria alalle 
YGN:n perimmaisena tavoitteena on innos
taa lisaa nuoria alalle. Joissakin maissa on 
nuoria ollut vaikea houkutella alalle, jota 
yritetaan poliittisin paatCiksin ajaa alas. Ei 
varmaan olekaan taysin sattumaa, etta YG
toiminta on saanut alkunsa Ruotsista ja etta 
se on hyvin aktiivista myos Saksassa ja Bel
giassa. Alalla tuli kiire vakuuttamaan nuo
rille Widen jatkumisesta, jotta kaytCissa ole
vien laitosten huoltoon ja kayttoon riittaisi 
viela jatkossakin ammattitaitoista vakea. 
ABB:n jalkeen myos Siemensin johto on 
ollut aktiivinen nuorten rekrytoinnissa ja 
kouluttamisessa. 

Suomessa tehtiin tana vuonna opiskeli
joiden rekrytointimessuilla gallupia nuorten 
mielikuvista energia-alasta tyonantajana. 
Tulos ei ollut kovinkaan lohdullinen. Nuo
ret tunsivat energia-alan yrityksia melko 
kehnosti, minka lisaksi vastauksissa koros
tui mania ennakkoluuloja koko teollisuu
denhaaraa ja sen toimintatapoja kohtaan. 
Raportin mukaan alalla on imago-ongelma, 
jota voitaisiin parantaa mm. lahestymalla eri 
kohderyhmia heidan omalla kielellaan. 
Juuri tahan pyJitaan myos YG-toiminnalla. 

Myos Yhdysvalloissa on huomattu, etta 
yha harvempi nuori hakeutuu ydinalalle 
opiskelemaan. Tama johtunee seka mielen
kiinnon hiipumisesta etta opiskelupaikkojen 
vahentamisesta. Alan osaamisen yllapitami
seksi yliopistojen professorit ovat vedon
neet hallitukseen. jotta ydinvoimatutkimusta 
ja opiskelutmjontaa lisattaisiin. 

Kansallinen toiminta 

YGN:n tavoitteena on etityisesti kansallis
ten verkostojen luominen. Jokainen kansal
linen YG-verkosto on erilainen, mutta suu
Jin osa niista on jollakin tavalla kansallisen 
ydinalan seuran suojissa ja nuoria rohkais
taan osallistumaan aktiivisesti seuran toi
mintaan. Esimerkiksi Saksan YG-puheen
johtajalla on paikka kansallisen sem·an halli
tuksessa. 

Toiminnan perusajatukset ovat samat 
kaikissa maissa, mutta toteutustavat vaihte
levatjonkin verran maasta toiseen. YGlaiset 

YG-maita on Euroopassa jo 20: Belgia, Britannia, 
Bulgaria, Espanja, Hoi/anti, Kroatia, Puola, Ranska, 

Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, 
Sveitsi, Tanska, Tsekki, Ukraina, Unkari ja Venaja. 

ATS Ydintekniikka (28) 3199 

ovat mm. mukana erilaisilla seka alan sisai
silla etta yleisilla messuilla, kirjoittavat ar
tikkeleita ja mielipidekirjoituksia, ovat mu
kana poliittisissa keskusteluissa, pitavat esi
telmia ja tielysti kouluttavat myos itseaan. 
Esimerkkeina erilaisista toimintatavoista 
voidaan mainita mm. Saksan YGn osallistu
minen protestimarssin jarjestelyihin ydin
voiman puolesta hallituksen alasajoaikeita 
vastaan seka Brittien uusi nuorten motivoin
tiin tarkoitettu "palkintomatka", jonka saaja 
paasee johonkin kansainvaliseen konferens
siin. YG-verkostojen tekemat maaraportit 

ovat tiirkea osa tiedon- ja kokemustenvaih
toa. Niista muut maat saavat ideoita omaan 
toimintaansa ja voivat ehka myos valttaa 
muiden tekemia virheita. 

Resurssicn puute on todettu yleiseuroop
palaiseksi nuorten ongelmaksi. Nuorten 
keskuudessa on yhteisia kokemuksia siita, 
etta puheet ja teot eivat aina vastaa toisiaan. 
Juhlallisissa seminaari- ja konferenssipu
heissa julistetaan nuorten aktivoinnin tar
keytta. Usein kaytannossa kuitenkin maara
rahoja anottaessa rahapussin nyorit piste
taankin suuta myoten suppuun. Kun pitaisi 
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olla nayttoa siita etteivat rahat valu huk
kaan. Kansallisen toiminnan alkuun paase
minen onkin viivastynyt joissakin maissa 
juuri tallaisen "catch-22-tilanteen" vuoksi: 
resursseja myi:innetaan ja toimintaa tue
taan vasta. kun on nayttoa toiminnan hyo
dyllisyydesta. mutta nayttbjen aikaansaa
miseksi tarvittaisiin sita tukea ja niita re
sursseja. 

Kansainvalinen 
toiminta 

Kansallisen toiminnan lisaksi YGN koros
taa alan kansainvalisyytta ja yhteistyon tar
keytta yli rajojen. Tarkea muoto kansain
valisten suhteiden luomisessa on YGN-yh
dyshenki!Oiden kokoukset, joita jatjeste
taan 2-3 vuosittain. Kokoukset ja1jestetaan 
yleensa ENS:n vuosikokouksen tai jonkin 
kansainvalisen konferenssin ( esim. PIME) 
yhteydessa. jotta nuoret paasevat tutustu
maan ja vaihtamaan mielipiteita vanhem
man polven edustajien kanssa. Toiminnan 
jatkuvuutta on hankaloittanut kansallisten 
edustajien tihea vaihtuvuus. ENS onkin ve
donnut jasenistbonsa. jotta ENS YGN-toi
mintaan saataisiin pitempiaikaisia yhdys
henki!Oita. 

YGN on myos otettu mukaan monien 
ENS:n ja1jestamien konferenssien jatjeste
lyihin. Nain konferenssiohjelmiin saadaan 
uusia ideoita ja nuorten nakokulmaa. YGN 
oli mukana mm. ENC-98 Nizzassa omalla 
edustajalla ohjelma- ja johtoryhmassa. 
avaussessiossa YGN:n puheenjohtajalla oli 
puheenvuoro ja YGN jatjesti oman kaksi
osaisen workshopin. Samoin Slovenian YG 
on osallistunut "Nuclear Energy in Central 
Europe -99"-tapahtuman jarjestelyihin. 
Konferenssien alhaisemmilla osallistumis
maksuilla on myos pyritty madaltamaan yh
tioiden kynnysta lahettaa nuoria ulkomaille 
oppiin. 

Muiden kansainvalisten konferenssien li
saksi YGN on ENS:n suosiollisella avustuk
sella pyrkinyt jatjestamaan nuorille omia 
konferensseja. Ensimmainen YGN:n jarjes
tama kurssi oli VVER -1000 kurssi Temeli
nin laitoksella yhteistyossa Tsekin atomi
teknillisen seuran kanssa vuoden 1997 syk
sylla. Senkin jalkeen nuorille on jatjestetty 
omia seminaareja, ja esim. Venajalla jarjes
tetaan tana vuonna kaksi isoa "nuoriso''ta-
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pahtumaa: "Youth tour through nuclear ci
ties of Russia" ja Youth Conference "Future 
of Russia and Nuclear Technologies". 

Seminaarien ja konferenssien lisaksi 
nuorten tapaamisia jatjestetaan erilaisten 
excursioiden muodossa. Monet lukijat 
muistavat varmaankin ENS YGN:n jatjes
taman ·'tutkimusmatkan" Venajalle syksyl
la 1997. Yhteistyossa Venajan YG:n kans
sa jatjestetty matka on hyva esimerkki kan
sainvalisten yhteyksien luomisesta YGN:n 
piirissa. 

YGN-toimintaan on nyt pari vuotta kuu
lunut myos osallistuminen kansainvalisiin 
ilmastokokouksiin (COP). Ensimmainen 
YGN-esiintyminen oli Kioton COP3-ko
kouksessa vuonna 1997,jossa silloinen pu
heenjohtaja Astrid Gisbertz ja varapuheen
johtaja Gaston Meskens "varastivat" osan 
showsta olemalla ensimmaisten joukossa 
vaatimassa julkisuudessa ydinvoiman hy
vaksymista ilmastonmuutoksen torjunta
keinovalikoimaan. Kiotoa seuraavana 
vuonna COP4-kokous jatjestettiin Buenos 
Airesissa. Monet alan yritykset ja yhteisot 
olint vastanneet ENS:n ja Foratomin yh
teiseen vetoomukseen nuorten kokoukseen 
lahettamisesta, ja YGN oli mukana jo pal
jon suuremmalla delegaatiolla. YGN sai 
paljon positiivista (ja laajasti kansaim·alis
Ui) julkisuutta erityisesti ja1jestamastaan 
yleisolle avoimesta keskustelutilaisuudesta 
vihreiden kansalaisja1jestOjen kanssa. YG
laiset olivat itse erityisen tyytyvaisia ydin
voiman vastustajilta saamastaan tunnus
tuksesta uudenlaisesta lahestymisesta. Eras 
YG-edustaja sanoi tilaisuuden annista: "I 
dont think anyone on either side left the 
room with their previous views about nuc
lear altered. but there was a constructive 
dialogue which did not degenerate into 
confrontation, and we believe we can build 
on this." 

Viestinta 

Varsinkin vastustajien mukaan ydinalaa on 
leimannut tekojen ja toiminnan salailu. Syy 
!Oytynee hyvin pitkalle riittamattomasta 
viestinnasta. Y dinvoimakommunikaatiossa 
ideana ei kuitenkaan ole pistaa kaikkea 
uusiksi ja aloittaa ''tyhjalta pi:iydalta", vaan 
edellisen sukupolven tekemista virheista 
yritetaan ottaa opiksi ja yhdistaa vanhat ko-

kemukset uusiin ideoihin ja toimintatapoi
hin. Tarkoituksena on myos "pehmentaa" 
teknista faktaa kansanlaheisemmalla ja ym
marrettavammalla lahestymisella. Tosin on
nistuneeseen lopputulokseen paasemiseksi 
tarvitaan ensin omaa koulutusta. 

YGN tekee ENS:nja Foratomin yhteisen 
infokomitean kanssa yhteistyota yrittaes
saan kehittaa keinoja sanoman perille vie
miseksi nuorille. Toiminnan tausta-ajatuk
sena on sama kuin WIN (Women in Nuc
lear) -toiminnassakin: viesti menee parem
min petille kun viestijat ja viestittavat ovat 
mahdollisimman samankaltaisia. 

Ruotsissa ydinvoiman kannatus on pysy
nyt suunnilleen samoissa lukemissa jo jon
kin aikaa. mutta ilahduttavasti nuorten kes
kuudessa ydinvoiman vastustus on vahenty
nyt viime vuosina. Ehkapa YG-toiminta 
alkaa siella kantaa jo hedelmaa? 

Lisaa tietoa ENS YGN-toiminnasta loytyy 
nettisivulta http://nucnet.aey.ch/ens/ygn. 

Dl Milja Walsh 
tyoskentelee Energia

alan Keskusliitossa, 
Finergyssa ja on 

YG-yhdyshenki/6. 
Puh. (09) 686 16608, 

miija. walsh@ finergy. fi 
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Liikenneministeri 01/i-Pekka Heinonen 

••••••••••••••••••••• 
JamakkyytHi energiapolitiikkaan 

Eduslamtatalon portailla kn·iiiillii 1993 ennen talousraliokunnan mietintijii ydinroimasta. 

S ahki:in kulutus kasvaa vaajaamatta. Tutkimusten mukaan 
sahki:in kaytti:i tosin lis~tantyy Iahitulevaisuudessa bruttokan
santuotteen kasvua hitaammin eli sahki:iintensiivisyys piene

nee. Mutta me tarvitsemrne joka tapauksessa lisaa sahki:ia. Mista? 
Sahki:in tuonti ei ole ongelmatonta. Toimituksiin ei valttamatta 

voi luottaa ja hinta saattaa tuottaa yllatyksia. Ei rnyi:iskaan ole valt
tamatta jarkevaa ostaa sahki:ia Venajan ydinvoimaloista. Muista 
voimanlahteista hiilivoima on pois suljettu mahdollisuus Kioton so
pimuksen vuoksi. Puu on hyva kotimainen energianlahde, mutta ei 
kay perusvoiman tuottajaksi. Vesivoima on lahes kiiyti:issa. Viime 
aikoina vahvasti esilla ollut tuulivoima ei myi:iskaan pysty ratkaise
maan maamme energiantarvetta. 

Maakaasun kulutus EU:ssa on kasvamassa voimakkaasti. Kaasu
putki Veniijalta Suom~n kautta Ttameren yli Saksaan on perinpoh
jaisen tutkimisen arvoinen vaihtoehto. Maakaasu on Suomellekin 
hyva lisaenergian lahde, mutta sen varaan ei kaikkea voi rakentaa. 

Mita jaa jaljelle? Nakemykseni mukaan Suomen ainoat vaihto
ehdot perusenergian saannin takaamiseksi ovat ydinvoiman lisara
kentaminen tai sahki:in lisatuonti ulkornailta. 
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Y dinvoiman lisarakentaminen vaikuttaa talla hetkella luontevim
malta vaihtoehdolta Suomen kasvavan energiatarpeen lisaamiseksi. 
Taman puolesta puhuu muun muassa se, etta nykyiset voimalat ovat 
toimineet ongelmitta ja etta tekniikan kehittymisen myota uudet 
reaktorit ovat entista turvallisempia. SamaHa on kuitenkinjatkettava 
erilaisten korvaavien energialahteiden kehittamista. 

Huhut ydinvoiman vanhoillisuudesta ovat liioiteltuja ja ennenai
kaisia. Esimerkiksi Kioton ilmastosopimusta Suomi tai rnuut EU
maat eivat pysty noudattamaan ilman ydinvoimalla tuotettua ener
giaa. Tamankin vuoksi ydinvoima on tata paivaa. 
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Pekka Tolonen Kuvat eduskunnan verkkosivuilta. 

Nuorten kansanedustajien 
energiapoliittisia nakemyksia 

Lehden numeron teemana on 
'nuoret )a ydinvoima '. Siksi 

haluttiin kartoittaa myos 
ndkyvien nuorten vaikuttajien 

m.ietteitd ydinvoim.asta ja 
energiapolitiikasta yleisesti. 

Tiissd artikkelissa esitetddn eri 
puolueita edustavien nuorten 
kansanedustajien ndkemyksid 

aiheesta. Kysymyksiin vastasivat 
kansanedustajat Heli Paasio ( sd), 

Sari Sarkomaa (kok) ja Anni 
Sinnemdki (vihr.). Vastanneiden 

kansanedustajien vdhdistd 
mddrdd selittdd se, ettd 

eduskunnan kesiiloma vaihtui 
istuntokaudeksi vasta juuri enn.en. 

lehden painatusta. 

VASTAUKSET: 

Anni Sinnemaki (vihr.) 

KYSYMYKSET: 

1 - Mika on nakemyksenne energian kululuksen kehilyksesla lahilulevaisuuden 
Suomessa? 

2- Jos lisakapasileettia energianluolanloon larvilaan, milia keinoin se lulisi 
mieleslanne hoilaa? 

3 - Mika on mieleslanne kansainvalislen ilmaslosopimuslen ja -kokouslen rooli 
Suomen kannalla, eli kuinka Suomen energiahuolloa koskevien paaloslen lulisi 
lulevaisuudessa lukea Kiolon prolokollan paaloksia? 

4- Millaisena haluaisitte nahda Suomen energianluolannon (mukaan lukien 
luonli ja vienli) jakauluvan eri luolanlomuolojen kesken vuonna 2050? 

5- Kuinka Suomen lulisi huolehlia luottamaslaan runsasakliivisesla ydinjatteesla? 
Tyydyttaako nykyinen ralkaisuehdolus (kaylelyn polttoaineen syvasijoilus kallio
peraan) Teila? 

6 - Milen vertaisitte ydinvoiman ymparislovaikuluksia muiden energianluolanlo
muolojen ymparislovaikuluksiin? 

2- Ei nayla silla, etta lisakapasileettia niinkaan larvittaisiin, ainakaan ny
kyisella leollisella rakenleella, joka Suomessa lallakin helkella on kohluulli
sen paljon energiaa kuluttava. Tarkeaa on varmaan eri luolanlomuolojen 
suhleet. Kolimainen puuenergia on kasvanul voimakkaasli koko 90-luvun, 
ja kasvaa varmasli laslakin eleenpain. Jolla sen kaikki mahdollisuudel voi
laisiin ottaa kayttoon, larvitaan poliittisla lahloa mm. siihen, etta hakkeen 
keraily lulisi edullisemmaksi. Tuulivoiman mahdollisuudel oval Suomessa 
myos hyval, mutta poliittisla panoslusla larvilaan varmaan viela noin kym
menen vuoden ajan. 

3 - Suomen kallaisen valisluneen leollisuusmaan lulisi lielenkin noudat
laa kyseisla prolokollaa viimeisen paalle, ilman lodisleila leollisuusmaiden 
omislaulumisesla kehilysmaat eival siloudu ilmaslosopimuksiin ikina. Teol
lisuusmaiden vasluulle jaa myos sellaislen uusiuluvien energiamuolojen 
kayttbkelpoislen leknologioiden kehittaminen, joiden avulla kehilysmaal 
voival kasvattaa lalouttaan ilman, etta lekeval sila uusiulumattomiin ener
gialahleisiin lukeulumalla, kulen leollisuusmaal aikanaan. 

1 - Esittamatta sen suurempia ulopioila sanoisin, etta sahkbn kululus 
nayttaa kasvavan jonkin verran lahilulevaisuudessa, mutta koska luolanlo
kapasileetti on Suomessa huomattavasli runsaampi kuin maksimikululus, 
kokonaisenergiankululus ei siila kasva. 

Vaikka olenkin sila miella, etta leollisuusmaiden on lehlava merkittava 
osa paaslbvahennyksisla omalla maaperallaan, on Suomen myos loimitta
va erilaisissa yhleislyomekanismeissa kehilysmaiden ja Suomen lahialuei
den kanssa. Esimerkiksi avuslamalla siirtymisla sahkon ja Iammon yhleis
luolanloon lahialueilla. 

lhan vahan pilemmalla aikavalilla energiansaaslon mahdollisuudel oval 
aika suurel - sahkon ja Iammon yhleisluolannon lisaanlyminen, leollisuu
den vaslapainevoima, viimeaikaislen energiansaasloohjelmien (mm. pape
rinvalmisluksessa ja asunloluolannossa) kayttoonotto. Uudemmal sahko
laitteel myos yleensa kuluttaval vahemman kuin enlisel mallit. Olennaisia 
oval myos liikenleen paaslbl ja liikennepoliliikka. Hyvalla joukkoliikenleella 
pilaa eslaa se, ettei yksilyisauloilun kasvu syo paaslojen ja kululuksen va
henlymisla muualla. 

10 

Suomellahan on kohluullisen hyval mahdollisuudel paasla omiin paas
lolavoitteisiinsa, ja uusiuluvia ja kolimaisia energiamuoloja voimakkaimmin 
hyodynlamalla se myos lukee kolimaisla lyollisyytta, ymparislon ja ihmislen 
hyvinvoinlia. Ymparis!bn kannalla edullislen leknologioiden kehittaminen 
on varmasli lieloliikenleen ohella yksi larkeimmisla lahilulevaisuuden alois
la. 

4 - Nain kauaksihan voisi ajalella kaikenlaisla. Ensinnakin kokonaisluo
lanlo on varmaan laskenul vahinlaan kolmanneksen paranluneen leknolo-
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gian ja jarkevammin jarjestetyn verotuksen ansiosta. Ydinvoimaa ja fossiili
sia polttoaineita ei kayteta juuri lainkaan. Sanotaan, etta kotimaista puuta 
50 prosenttia (mukaan lukien teollisuuden puuperaiset jateliemet), tuulivoi
maa (tassa on sitten tuulipuistoja merella) 20 prosenttia, vesivoimaa 5 pro
senttia (se on nykyinen vesivoima, mutta se on prosentuaalisesti suurempi 
osuus, koska kokonaiskulutus on vahentynyt). Lampopumput ja aurinkoke
raimet 25 prosenttia. Jos tuo oli kotimainen tuotanto, niin lisaksi tuodaan 
jonkin verran saatovoimaa, esim. pohjoismaisesta tuuliverkosta. 

5 - En ole geologi, ja tutkimuksiahan ei ole viela edes saatettu loppuun. 
Tuskin Posivakaan viela voi sanoa, tyydyttaako ratkaisu lopullisesti heita, 
ennen kuin tutkimuksia kallioperassa on tehty. On hyva, etta Suomi on itse 
valmistautumassa huolehtimaan tuottamastaan ydinjatteesta. Jossain mie
lessa mikaan ratkaisu ydinjatteen suhteen ei ole tyydyttava, koska jate on 
vaarallista niin pitkan ajan, etta suunnitelmien tekeminen silla aikavalilla ei 
ole mahdollista. Olen sita mielta etta ydinjatteen monitorointi ja sailytystilan 
avattavuus tulisi olla mahdollista nakopiirissa olevassa tulevaisuudessa, 
koska toistaiseksi voidaan olettaa, etta uutta tutkimustietoa, ydinjatehuollon 
kannalta relevanttia tutkimustietoa syntyy. Toisaalta harmittaa, mika maara 
resursseja tahan kaikkeen kuluu, ja on jatteen vaarallisuuden tahden pak
kokin kuluttaa, kun samalla monista muista energiamuodoista puuttuu tutki
musresursseja. 

6 - Kaytetyn polttoaineen, uraanin, osalta vaikutukset muistuttavat osit
tain oljyn ja maakaasun aiheuttamia ongelmia. Kaikkien kolmen louhimi
nen/poraaminen ovat tuhonneet alkuperaiskansojen elinehtoja, mm. Kana
dassa ja Venajalla ja Australiassa. Uraania louhittaessa ja jalostettaessa 
siita syntyy myos kasvihuonekaasuja, joten ydinvoimalla on omat vaikutuk
sensa ilmastonmuutoksessa. Maakaasussa huolestuttaa Siperiassa tapah
tuva etsimistoiminta, joka on alueen luonnon ja kansojen kannalta erittain 
vahingollista. Globaalisti ajankohtaisinta taitaa olla ilmastonmuutoksen tor
juminen fossiilisten polttoaineiden ja liikenteen paastoja vahentamalla. 

Heli Paasio (sd) 

1 - Uskon, etta energian kulutus noudattelee nykyista suuntausta, mi
kali teknologian kehitys ei tuo jotain muutosta kulutuksen hyotysuhtee
seen. 

2 - Ensisijaisena vaihtoehtona tulisi aina olla kulutuksen hillitseminen, 
mutta jos lisakapasiteetin tarvetta on, voisin kuvitella ymparistoystavallisen 
tuulivoiman kayttoa seka suuren lisatarpeen edessa tulisi tutkia lisaydinvoi
man mahdollisuutta. 

3 - En tunne sopimusta yksityiskohtaisesti, mutta sen henki on kasit
taakseni mahdollista toteuttaa ja nain ollen tukea kansallisia paatoksia ja 
painvastoin. 
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4- Toivoisin, etta ydinfyysikot olisivat kehittaneet tehokasta ja turvallista 
ydinvoimaa tai fuusioreaktiot olisi otettu kaytt66n. 

5 - Ratkaisu tyydyttaa, mikali sijoitus ei ole lopullinen vaan tulevaisuu
dessa se voidaan uudelleen sijoittaa, jos kehitellaan parempia vaihtoehtoja. 

6 - Ydinvoima on mielestani luontoystavallinen energiamuoto. Maail
massa on paljon asioita, joiden turvallinen ja oikeaoppinen kaytto ehkaisee 
luonnonkatastrofit ja siihen on pyrittava maksimaalisesti. 

Sari Sarkomaa (kok) 

1 - Saastotoimenpiteista huolimatta teollisuuden energian kulutus ilmei
sesti kasvaa. Mm. metsateollisuuden energian kulutus kasvaa jalostusas
teen mukana. Kotitalouksien ja palvelujen energian kulutus kasvanee, 
koska elektroniikan ja sahkolaitteiden maara lisaantyy. Tama kulutuksen 
kasvu nayttaa selvalta trendilta tilastojen valossa. Energian ja erityisesti 
sahkon kulutus kasvaa ajan, teollisuuden ja palvelujen tuotannon seka elin
tason kasvun myota. Tulevaisuudessa tarvitaan todennakoisesti lisaa sah
kon tuotantokapasiteettia eli on rakennettava uusia voimalaitoksia. 

2 - Turvallisella ja taloudellisella tavalla seka mahdollisimman ymparis
toystavallisesti. 

3 - Sopimusta on noudatettava. Suomella on kasittaakseni tekniset 
mahdollisuudet selvita KIOTO-sopimuksen tavoitteista nykyisilla energia
tekniikoilla. Talloin vahan tai ei ollenkaan hiilta sisaltavien energiatuotanto
muotojen osuutta on lisattava ja energiaa saastettava tavoitteiden mukai
sesti. Paastojen vahentamisen tavoitteet ja suunnitelmat on jo nyt asetetta
va KIOTO-sopimuksen jalkeiseen aikaan energia-alan pitkajanteisyyden 
vuoksi. 

4 - Suomen energiantuotannon jakautuman tulisi tulevaisuudessakin 
oil a suomalaisten kannalta taloudellista, turvallista ja ymparistoa saastavaa 
seka tukea kansainvalisten sopimusten tavoitteita. Kussakin tilanteessa ja 
mybs tanaan tehdaan ennen investointipaatosta selvitykset, joihin tietoihin 
ja arvioihin perustuvat uusien laitosten investointipaatokset. Kaytettavissani 
ei ole tallaisia tuoreita selvityksia oman vastaukseni mahdolliseksi perus
teiksi. Kuitenkin nayttaa silta, etta suurten sahkon tuotantoyksikoiden lisa
rakentaminen saattaa perustua lahitulevaisuudessa maakaasua polttoai
neena kayttaviin kombivoimalaitoksiin ja ehka Loviisan ja Olkiluodon ydin
voimalaitosten yhteyteen rakennettaviin lisayksikoihin. Viimemainittuun liit
tyen oval ymparistovaikutusten arviointitoimenpiteet jo alkaneet. 

5 - Kylla. Kaytetyn polttoaineen maanpaallinen varastoimisen jatkami
nen ei ole hyva vaihtoehto. Kallioperaan loppusijoittamisesta ei voida 
saada riittavasti tietoa maan paalta tehtavilla tutkimuksilla. Sen vuoksi tutki
muksia pitaisi jatkaa maan alia niissa oloissa, joihin kaytetty ydinpolttoaine 
aiotaan vieda. 

6 - Ydinvoiman hiilidioksidipaastot oval olemattomat verrattuna mm. 
maakaasun ja hiilen polton paastoihin. 
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Astrid Gisbertz 

Phaseout of nuclear power in Germany -
The road from ideology to reality 

A !most exactly one year ago, a change 
of government took place in Genna
ny. The former coalition government 

of Christian Democrats and Free Democ
rats was succeeded by a new coalition 
made up of Social Democrats and Greens. 
The Green coalition partner's prompt de
mand for an immediate and irreversible 
phaseout of nuclear power and the Social 
Democrats' apparent willingness to join 
them in putting this goal into practice as 
quickly as possible came as a shock to the 
nuclear sector. not only in Germany but 
also in its neighboring countries. Within 
one year, a concept for phasing out nuclear 
power was to be jointly developed with the 
utilities. If this failed to be achieved, then 
the phaseout would be enforced by legisla
tion. Plans were to shut down the first reac
tor within the first three months after the 
new government assumed office. 

But now, one year later, what is the cur
rent situation regarding Gennany's withdra
wal from nuclear power? 

The debate on the phaseout of nuclear 
power that was triggered in Germany by the 
Red-Green government was more the cause 
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of widespread amazement among all groups 
of the population as well as the parties of 
the Opposition. than a means for setting a 
forward-looking milestone in the history of 
Ge1man politics. 

In his opening speech at the internatio
nal conference on climate change in Bue
nos Aires in the fall of 1998. the newly ap
pointed Federal Minister for the Environ
ment. Nature Conservation and Nuclear 
Safety, Jiirgen Trittin. proclaimed that the 
phaseout of nuclear power was necessary 
as part of the solution to protect our clima
te. But even today there still is no conclu
siw concept available for an alternative 
source of power that does not. at the same 
time, increase carbon dioxide emissions 
(cf. nuclear energy's 33CX: share in power 
generation in Germany, compared to the 
renewable energy sources' share of< 5CX:, 
of which only approx. 0.6% comes from 
solar and wind energy). On the contrary 
the question is whether Germany can, in 
fact, meet its ambitious target of a 25% re
duction in C02 emissions by the year 
2005 if more fossil-fueled power plants 
are built. 

Two Boiling Water 
Reactors in 
Gundremmingen 
(Bm·aria) started their 
operation in 1984. 

Gundremmingenin yli 
1300 MW:n kiehutus\·esi
reaktorit ilmasta kdsin. 
Laitokset kdynnistyil'dt 
vuonna 1984. jane oval 
toimineet tdhdn asti 
erinomaisesti. 

Our economic partners in other European 
countries are suspicious of the consequen
ces that a German phaseout of nuclear 
power would have throughout Europe. 
Unimpressed by the missionary-like inten
tions of Germany's Minister for the Envi
ronment. Great Britain and France both 
made it clear to the German government 
that they refuse to prematurely terminate 
existing reprocessing contracts. 

Within the European Community. the 
German government did not make itself po
pular by trying. contrary to all previous ag
reements, to persuade Ukraine to build an 
entirely new fossil-fired power plant instead 
of completing one of the nuclear units on 
which construction had already been begun. 

The German utilities, too. are far from 
willing to wantonly relinquish capital assets 
that. especially in view of the present dere
gulation of the power markets, are needed to 
preserve their competitiveness. The negotia
tions that have taken place so far between 
the Federal Government and the utilities 
have merely led to the realization that a pha
seout of nuclear power without any pay
ment of compensation will result in nuclear 
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plants being in operation for a total of bet
ween 30 and 40 years. 

In the meantime. the concept of the irre
versibility of a nuclear phaseout which the 
Green coalition partner had proclaimed wit
hout any further thought at the time the new 
government came to power has now been 
dropped because of its undemocratic nature. 
However, a turning ··back to the future" 
could hardly be made once Germany had 
actually stopped using nuclear energy. For 
the necessary know-how would be gone and 
it would not be possible to catch up with the 
technological progress that others would 
have made in the meantime. This is what is 
most feared by the nuclear sector's young 
generation whose main interest is not in the 
implementation of old-fashioned ideologies 
but rather in a pragmatic and responsibly
minded shaping of their own as well as their 
children's future, something which patticu
larly requires nuclear energy to have a place 
within a sensible energy mix. 

There have been political signs in the last 
few months that give cause for optimism in 
this connection. The state elections held this 
year following the federal elections were 
characterized by an unmistakable loss of 
votes, indicating that the general public 
views the policies of the Federal Govern
ment with great skepticism. Public confi
dence in the new government is being threa
tened by internal disputes and a lack of 
concepts. Another contributing factor is the 
Federal Government's ideologically-driven 
energy policy which. according to a study 
conducted by the renowned Allensbach Ins-

titute, is already outdated. The anti-nuclear 
movement has clearly lost support among 
the general public so that standpoints on this 
subject are no longer poles apart. 

Within society, acceptance for nuclear 
power is plainly growing as a result of the 
way in which the Federal Govemment has 
been conducting the phaseout debate. All of 
a sudden, nuclear power has been thrust in 
the media into the role of the victim, with 
the result that arguments in favor of nuclear 
energy are suddenly much more convincing 
than in the past. Discussions have become 
less emotional and more people are interes
ted in the real facts. 

There is a desire on the patt of the gene
ral public for a careful study to be made of 
the consequences of a nuclear phaseout. Pe
ople are especially anticipating a rise in the 
price of electricity. higher unemployment 
and possibly power shmtages (according to 
an opinion poll by the Allensbach Institute), 
plausible consequences that are not. ho
wever. acceptable to the man or woman in 
the street. The study also quite clearly sho
wed that people are finding it increasingly 
difficult to grasp the full extent of ecologi
cal issues and that these are playing less and 
less of a role in their attitude towards nuc
lear power. 

Towards the middle of this year. when 
the German power market was finally com
pletely deregulated. these key areas of con
cern came even more to the fore. The ptice 
wars on the electricity market have now 
also reached household consumers. People 
are haggling over every last penny. The 
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trend is to find the cheapest provider for 
one·s own personal needs. This competition 
is forcing each of the utilities to offer elec
tricity at rock-bottom prices. The question 
as to where the power comes from is merely 
of secondary importance. Anger is only 
aroused by those who offer to supply expen
sive. "'ecologically correct" electricity wit
hout actually investing in the construction 
of new facilities for generating this power. 

We are still '·waiting" for the first reactor 
to be permanently shut down. Competition 
is in full swing on the power market and the 
first mergers and takeovers are already on 
the drawing board. Germany's workforce in 
the nuclear sector and especially the young 
generation of employees in this field and 
have moved closer together during this year 
of debate on the phaseout of nuclear power, 
being fully aware of the consequences that 
this could have for their own future as well 
as the future of society as a whole. During 
this time. the conviction has steadily been 
growing that the future of nuclear energy in 
Getmany will definitely not be determined 
by ideology. So, let us await the challenges 
of the future with pragmatism and responsi
bility. For the future has already begun! 

IIIIJ 
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Florence Avezou 

Nuclear in France Staying Alive 

I was born in 1971 as the first foundations 
for Fessenheim. the first French PWR. 
were being put in place. 
The French nuclear program was part of 

a great national effort which would ensure 
our future independence in energy supply 
after the first oil crisis. 

This largely explains the relatively strong 
support this industry has had in France up to 
recently. 

Between 1977 and 1999, 58 reactors 
were built. creating the second largest nuc
lear country in the world after the United 
States. Today. the French utility EDF pro
duces about 400 TWh with nuclear, repre
senting about 807C of their total electricity 
production. 

My parents and grand-parents genera
lions considered nuclear as a national achie
vement, and. except for a few demonstra
tions on some potential sites for nuclear 
power plants, the nuclear industry was pret
ty much accepted by the population. 

My generation did not hear much about 
nuclear and its advantages. It did not hear 
much about nuclear at all. In fact, besides the 
theoretical aspects presented at school about 
nuclear energy, the first news -for me- came 
with an EDF advertising campaign in the 
late SO's -I think-. which inaugurated such 
concepts as the "nuclear drill", the "nuclear 
hair-dryer" to make their customers realise 
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they were using nuclear energy in their eve
ryday life. 

The current young generation, which will 
be responsible for France 's development at 
the beginning of the next century, knows in 
fact only four things about nuclear : it is a 
way to make bombs, it supplies a large per
centage of French electricity. it is the 
·•thing" responsible for the Chemobyl acci
dent, and it is a source of waste which is dif
ficult to manage. 

In conclusion. the French young genera
tion does not know much about nuclear. 
and. in a way. they do not care. 

But try and ask them. the young people. 
for their ''yes or no" opinion about nuclear, 
they would probably offer you a NO. 

The first step in the tolerance that we, in 
the nuclear field, should have, is to try not 
to ask people for a yes or no answer. It is so 
much easier for people to answer NO to 
Chernobyl than to pretend to be in favour of 
something they know nothing about. 

Nuclear in France: 
ups and downs 

.~----·~---

And do we, in France. really need to get the 
support from the population ? The answer is 
obviously yes. And not only because your 
job is more pleasant when you are accepted. 

Spent fuel pool 
at La Hague 

·, reprocessing plant 
(Photo: Cogema). 

The next key dates for the French nuclear 
industry are : 

- very soon, the start of the construction 
of the underground laboratories for testing 
the final storage of high-level wastes; 

- hopefully very soon, which means be
fore the end of next year, the decision to 
build a first prototype of the new pressmi
sed water reactor EPR. 

- then, around 2005. two great decisions 
will have to be made : one about the nuc
lear generation capacity replacement, de
pending on the authorised life time of the 
existing power plants, and one about how to 
proceed with the final high-level wastes in 
France. 

As the French nuclear program was de
veloped, there was political support that al
lowed all the decisions related to progress 
(new power plants, spent fuel reprocessing 
plants, MOX fuel plants) to be taken quite 
rapidly, although there are some exceptions, 
such as when Mitterand was elected as the 
first French socialist President in 1981. 

But since 1997, France has a "green" en
vironment minister. And nuclear life has be
come somewhat different. Please take note 
that I am not here to c1iticise the existence 
of a counterweight towards nuclear power, 
since I do belong to those people who feel 
this is needed and can be constructive, if it 
is not always against progress. 
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The first symbol of this new era was un
fortunately the non-constructive decision to 
close the Superphenix fast neutron reactor. 
It is true this plant went through many prob
lems during its life time although most of 
them were in fact administrative. The last 
year of operation was the best the plant had 
ever seen, producing almost 5 billion kWh. 
And nobody should believe that the closure 
was motivated by economical reasons: the 
investment had already been made. fuel was 
already fabricated, and the closure induced 
huge compensation costs for the European 
partners involved in the project. 

I sincerely hope this was needed as a 
kind of sacrifice to open a new era in French 
nuclear life, where constructive and effectu
al discussions among people that do not 
share the same point of view are simply nor
mal. 

The French Young 
Generation in Nuclear 

At a time when the development of nuclear 
power is somewhat questioned, there is in
deed a growing need to open up more op
pmtunities for people to stand for this ener
gy source. And the Young Generation is 
ready to do its part and to take advantage of 
such opportunities. 

Because attacks against nuclear power 
by environmentalist groups, such as 
Greenpeace, are most of the time led by 
younger people, it is symbolically important 
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that the nuclear industry shows that it is not 
just composed of highly technically skilled 
senior engineers. It is symbolically impor
tant that the Young Generation takes its part 
in the affirmation that nuclear power is a 
viable option for the next decades. 

In France. the involvement of the youn
ger generation began in the 80s with student 
groups created in major universities and en
gineering schools. Today, about 20 groups, 
organised and suppmted by the French Nuc
lear Society (SFEN) account for more than 
300 students. 

The major goal of these student groups is 
to offer young people the opportunities to 
discover the nuclear field, to visit facilities. 
to meet with young nuclear professionals 
and to build relationships with foreign stu
dents also interested in the nuclear field. In 
brief, to attract future graduates towards 
nuclear industry. 

More recently, in 1995. a new structure 
was created within the SFEN to gather 
young professionals of the French nuclear 
industry. Bringing together more than 30 
active members, the French Young Genera
tion Network unde11akes such actions as: 

- Non-business relationships: organisa
tion of technical tours to other nuclear coun
tries, organisation of technical visits to 
France of foreign YGN. 

- Participation in international conferen
ces and promotion of YG papers. 

- Participation in Young Generation 
events with ENS YGN. 

- Communication with the public: pmti
cipation to the Paris Fair in 98 and 99. to the 
·'Fete de l'Humanite " in 97 and 98. 

The communication challenge: 
the only way to stay alive 

While the French young generation is pro
bably less motivated than the first nuclear 
generations by the technological challenges 
- simply because it has already been a suc
cess, and to maintain technological know
how is a challenge. but not an actual source 
of motivation -and the economical challen
ge is de facto present in everyday nuclear 
life. the young generation becomes natural
ly involved in what could be called the new 
nuclear challenge, that is, nuclear communi
cation. 

What would be the 
French nuclear future ? 

Take a very successful and industrially pro
ven technology, present it to the public ho
nestly with simple words, underline lightly 
the national pride and economics related to 
it, show them the future of it relying on mo
tivated young people, go and talk about it 
frankly and openly with opponents, and 
package all of it with transparency. You 
should then get a promising future for the 
French nuclear program unless a best brand 
new energy alternative is found before. 

IIIII 
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Louisianasta 
Olkiluotoon 

ilrtikkelin ki1joittaja kavdisi 
opiskelemassa ydinvoima

tekniikkaa USA:ssa Louisianan 
osavaltion yliopistossa ISEP:n 

opiskelijavaihto-ohjelman 
kmttta. Amerikkalaisen mitta
puun mukaan keskikokoisessa 

yliopistossa oli opiskelijoita 
melkein saman verran kuin 

Raumalla asukkaita. 
Opiskelun tyomaara ja vauhti 

Yhdysvalloissa osoittautui 
kovemmaksi kuin yleisesti 

luullaan, mutta palkitsi 
toisaalta sellaisella 

kokemuksella, jota kelpaa kylla 
jalkeenpdin muistel!a. 

0 piskeltuani okolme vuotta prosessi
tekniikkaa Abo Akademissa lahdin 
USA:han opiskelemaan. Olin ollut 

kolme kesaa toissa Olkiluodon ydinvoima
lassa sateilyvalvojana. radiokemistina ja 
reaktori-insinoorina ja ajattelin etta olisi 
mielenkiintoista opiskella vahan ydinvoi
matekniikkaa valilla. Opiskelupaikka !Oy
tyi opiskelijavaihto-organisaatio ISEP:n 
kautta ja opiskelupaikaksi tuli Louisiana 
State University (LSU) Etela-USA:ssa. 

LSU sijaitsee Louisianan piiakaupungis
sa Baton Rougessa ja on amerikkalaisen 
mittapuun mukaan keskikokoinen yliopisto. 
noin 30 000 opiskelijaa. Yliopisto on ylem
paa keskitasoa ja on erityisen tunnettu ur
heilijoistaan ja muusikoistaan. Kmipalloam
mattilainen Shaquille O'Neal edusti muuta
ma vuosi sitten LSU :ta ja opiskelee vielakin 
kesaisin maantiedetta. LSU:n yleisurheilu
joukkue on ollut USA:n paras monta vuotta 
perakkain ja muun muassa Donovan Bailey 
kay hatjoittelemassa LSU:ssa. Nykyisin po
liitikkona parernmin tunnetun Bill Clintonin 
piti alunperin tulia LSU :He opiskelemaan 
saxofonin soittoa. 

Nuclear Science Center on yksi yliopis
ton pienimmista tiedekunnista. Tiedekun
nassa voi opiskella ydinvoimatekniikkaa tai 
laaketieteellista fysiikkaa. Aluksi on muuta
mia yhteisia peruskursseja. mutta niiden jal
keen opiskelusuuntaukset ovat hyvin erilai
sia. Olin Suomessa kuullut juttuja etta opis
keleminen ja varsinkin kotitehtavat ovat 
helppoja USA:ssa. mutta ei kestanyt montaa 
paivaa ennenkuin huomasin, etta puheet 
eivat pitiineet paikkansa. Laajoja kotitehta
via annettiin kaikissa kursseissa joka viikko 

ja ne myos piti saada sisaan ennen "deadli
nea'' tai muuten oli hankittava laakarintodis
tus ja tehda tehtavat joka tapauksessa muu
taman paivan sisalla. Kotitehtavien pisteet 
laskettiin kurssin arvosanaan ja mikali pis
teet olivat huonoja. niin oli enemman tai va
hemman mahdotonta paasta kurssista lapi. 
Kursseissa oli 3-4 valikoetta joihin piti 
lukea ahkerasti koska tum1in pituisissa ko
keissa ei ollut aikaa pohtimiseen. Opiske
luun oli pakko omistautua taysipainoisesti ja 
kaukana olivat haalaribileet Turussa, mie
leen tuli melkein alokasaika anneijassa. 
Toisaalta en ole varma. opinko LSU:ssa 
enemman kuin Suomessa. Tyomaiira oli 
suurempi ja vauhti oli kovempi, mutta kurs
sit olivat Suomessa peclagogisesti paremmin 
suunniteltuja ja tieclon omaksumistahti oli 
varmaan yhta nopeaa vahemmalla tyolla. 

Amerikkalaisissa yliopistoissa on jatku
vasti menossa monia seka valtion etta teolli
suuden rahoittamia tutkimusprojekteja. 
Opiskelijatkin piiiisevat naihin projekteihin 
mukaan niin paljon kun aikaa vain riittiia. 
Toisena lukukautena osallistuin projektiin 
"Slow Neutron Spectroscopy'' CAMD
hiukkaskiihdytintutkimuslaitoksella (Center 
for Advanced Micro Devices). Projekti oli 
mielenkiintoinen. Opin paljon fysiikkaa 
seka hiukkaskiihdyttimista. mutta on pakko 
myontaa, etta mitiian varsinaista tyopanosta 
en pystynyt antamaan. 

LSU:n lukukausimaksut olivat noin 20 
000 mk lukukauclessa ja sen paalle tulivat 
viela asuminen, ruoka, kitjatjne. ISEP-opis
kelijat maksoivat vain osan tastii summasta. 
Kun lisaksi sain stipenclin Abo Akademilta 
ja seka ruoka etta asuminen sisaltyi ISEP-
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maksuun, niin opiskeleminen USA:ssa oli 
taloudellisesti jopa edullisempaa kuin Suo
messa. ISEP opiskelijavaihto-ohjelma on 
kuitenkin vain yksivuotinen. Toisena vuote
na sain osavaltiolta tutkimusstipendin, joka 
korvasi lukukausimaksut ja muita pienem
pia opiskelukuluja. Tutkimukseen kuului 
uuden koppiohjelman testaaminen eri vai
kutusalakirjastoilla ja Monte Carlo -mallin 
rakentaminen plutoniumvarastoille. 

Korkeat lukukausimaksut karsivat te
hokkaasti pois opiskelijaelamaa ja niin 
kuin jo mainitsin. niin haalaribileista tai 
mistaan muista isom-
mista opiskelijabileista 

Bendin tehonkorotukseen ja teimme yh
dessa erilaisia lampovirtaustarkastuslasku
Ja. 

River Bendissa oli hierarkialtaan sa
mantyyppinen organisaatiorakenne kuin 
Olkiluodossa. joten tyoymparistOon oli 
helppoa sopeutua. Verrattuna Suomeen eri
koista oli. etta jaospaallikosta eteenpain 
vaadittiin useasti insinooritutkinnon oheen 
myos MBA-tutkinto (Master of Business 
Administration). Talla tavalla haluttiin var
mistaa etta esimiehet osasivat koordinoida 
tyotehtavia ja motivoida tyontekijoita. 

nut palkkatasoa reippaasti. Alkupalkka on 
yli 50 % korkeampi kuin Suomessa ja vero
aste pienempi. Valmistumisen jalkeen mi
nulle tmjottiinkin tyopaikka River Bendista, 
mutta vastasin etta hallitus (lue: vaimo) ei 
halua siirtya Louisianaan. Toimitusjohtaja 
kysyi minnlta oliko vaimoni kaynyt Loui
sianassa ja kun sai kuulla etta ei ollut. niin 
han kysyi etta milia lentoyhtiolla vaimo ha
luaa lentaa ja ehdotti, etta tama olisi tullut 
seuraavaksi viikonlopuksi katsomaan paik
kaa River Bendin laskuun. 

Ilmainen matka jai kuitenkin hyodynta
matta, ja kun val
mistuin viime ke
vaana LSU:sta. 
niin tulin takaisin 
Suomeen. Sen jal
keen olen ollut 
tyossa Olkiluodos
sa. aluksi reaktori
ja nykyisin kayt6n 
suunnitte luinsi
noorina. Opiske
luni USA:ssa an
toi mielenkiintoi
sen koulutuksen 
ohella vahvuutta 
oma-aloitteisuu
teen. USA:ssa 
nuorille annetaan 
vastuuta. rohkais-

ei ollut puhettakaan. 
Kaikki yrittivat hoitaa 
opiskelut niin tehok
kaasti ja nopeasti kun 
suinkin oli mahdollista. 
Poikkeuksia olivat kui
tenkin ne viikonloput, 
kun LSU: n amerikka
laisella jalkapallojouk
kuee I! a oli kotiottelu. 
Silloin raahattiin grille
ja. tuoleja ja penkkeja 
yliopistoalueelle jo pe
lipaivan aamuna ja juo
tiin kalj a a seka grill at
tiin lapi koko paivan, 
kunnes peli viidelta il
lalla alkoi. Katsomoon 
mahtui noin 84 000 kat- Ri1·er Bendin BWR 6 -1)'\ppinen GE-laitos sijaitsee Louisianassa. 

taan toteuttamaan 
omia ideoitaan ja 
kannustetaan prosojaa. mutta ihmisia oli 

huomattavasti enemman stadionin ulko
puolella, niin ennen pelia kuin pelin jal
keenkin. Tunnelma peleissa oli aivan usko
maton. 

Louisianassa oli menossa myos jaakiek
kobuumi siella ollessani. Baton Rouge 
Kingfish veti noin 10 000 katsojaajoka ot
teluun, vaikka pelitaso oli divarin luokkaa. 
Pelasin itse puulaakijaakiekkoa ja onkin 
pakko mainita, etta oli mahtavaa menna 
treeneihin shortseissa ja treenata Turun 
Elysee Areenan kokoisessa jaahallissa. 
Kaikki on suurta jenkeissa! 

Luennoilla kavi myos tyontekijoita Wa
terfordin ja varsinkin River Bendin ydin
voimaloista. Opiskelin itse graduate-tasol
la. mika tarkoittaa etta samoilla kursseilla 
kavivat ne jotka lukevat diplomi-insinoo
reiksi tai tohtoreiksi. Opin nopeasti tunte
maan River Bendin insinoorit ja paasin 
heidan kauttaan osallistumaan River Ben
din koulutuksiin, vaikka en varsinaisesti 
ollutkaan heidan palkkalistoillaan. Osallis
tuin kuitenkin professorini kanssa River 
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Tyoviikko oli 40 tunnin pituinen, mutta 9 
tunnin tyopaivia tehtiin, jotta joka toinen 
pe1jantai olisi vapaa. Kun ylitoita tehtiin. 
niin viisi ensimmaista tuntia viikossa olivat 
nk. professional time. eli "ilmaisia" tyonan
tajalle. Taman jalkeen maksettiin tuntipalk
kaa ilman mitaan ylityolisaa. Lomat 
USA:ssa ovat lyhyita. tyouran alussa pituu
deltaan noin kaksi viikkoa ja muutaman 
vuoden kokemuksen jalkeen saa kaksi viik
koa lisaa. Tyotahti River Bend:issa oli silti
kin kova ja insinoorit rankattiin saannolli
sesti. Huonot insinoorit joutuivat puhutte
luun ja hyvat taas palkittiin. Omasta mieles
tani rankkaaminen ja kilpaileminen insi
noorien valilla oli aika stressaavaa. 
Amerikkalaisten mielesta taas rankkaami
nen oli tarkeaa ja he olivatkin tosi ylpeita 
jos heista tuli viikon/kuukauden tyonteki
joiUi. 

Tyollisyysti ]anne ydinvoimala -alalia 
USA:ssa on erittain hyva, vaikka nailla na
kymilla ei rakenneta lisaa ydinvoimaloita. 
Insinooreista on jopa pulaa. mika on nosta-

jektin aikana. Opiskeluaikana aloin muun 
muassa omatoimisesti ohjelmoimaan 
TVO:lle polttoainesiirtoja optimoivan ohjel
man. joka on nyt kayt6ssa ja saas@:i tuntu
vasti revisioaikaa. Professorit tulivat usein 
keskustelemaan ohjelmasta kanssani ja an
toivat vinkkeja. Epailenkin etta ohjelmaa ei 
ikina olisi tehty, jos olisin jaanyt Suomeen. 
Kaiken kaikkiaan ne vajaat kolme vuotta. 
jotka vietin USA:ssa, olivat erittain antoisia 
ja minulle jai erittain hyva kuva seka yli
opistosta etta osavaltiosta yleensa. 

Kim Dahlbacka 
01, ktiyt6nsuunnittelu

insin66ri 0/ki/uodon 
laitoksella. 

Puh. 02-8381 5418 
kim.dahlbacka@tvo. 

tvo.elisa.fi 
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Kari Kaukonen 

Ei mitaan mystiikkaa 

Ihmisten puheissa ydinvoima
alaa ymparoi use in jakin 

mystisen salatieteen verho, joka 
varmaan kirjoittajaakin 

ensinunaisena kesana saarelle 
veti. Mystisyys kuitenkin havisi, 

kun kavi ibni etta ydinvoima
laitosten kaytto ja huolto on 

ihan normaalia insinooritaitoa, 
eika siina ollut tippaakaan mi

taan hokkuspokkusta. Ammatin
valintaja uran luonti saattaa 

sekin joskus olla pienesti:i kiinni. 
Annas tervetta uskallusta 

yhdistettyna hyvaan tuuriin 
auttaa useimmiten ja jatkossa 
parjaa kylla, jos omaa halun 

oppia ja nahda uutta. 

Kari Kaukonen 
01. luotettavuusinsin66ri 
Olkiluodon laitoksella sekii 
TVO:n YG-yhdyshenki/6 
Puh. 02-8381 3245 
kari.kaukonen@ tvo. tvo. elisa. fi 
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E nsimmainen lukukausi Lappeenran
nassa oli kaahattu loppuun ja vuoden 
vaihde painoi paalle. kun totesin etta 

kesateiitakin olisi korkea aika hakea. 
Monet muistavat varmaan vuodet 1991 -
93 melko hankalina vuosina kesatyi:ipaik
kojen saannin suhteen. Omista kavereis
tanikin noin puolet jai vaille kesatyi:ita, 
joten ki1pailu paikoista oli kova. Tyi:ipaik
ka piti siis saada ja sen piti oil a myi:is jotain 
uutta ja erikoista. Mietiskelin eri vaihtoeh
toja ja jostain syysta paadyin ydinvoima-
1aitoksiin. Ehka valintaani vaikuttivat ka
vereiden kertomukset ydinlaitosten mysti
sesta puhtaudesta seka omat muistikuvat 
aikaisemmista kesati:iistani teurastajana ja 
hiilimyllarina. 

Kavaisin koululla selaamassa puhelin
luette1oista numerot henkili:isti:ipaalliki:iille 
seka Loviisaan etta Olkiluotoon. Soitin 
ensin Loviisaan, koska sielta matka Lap
peenrantaan tuntui mie1estani kohtuullise1ta. 
Loviisassa puhelin tuuttasi kuitenkin varat
tua. joten nappailin samantien Olki1uotoon. 
Puhelimeen vastasi Vaimalan Soi1i. jolle 
esittelin asiani. Han sanoi kuulleensa etta 
Ronnie Olander kaipaisi reaktoritekniikan 
jaoksessa kesatyi:intekiji:iita. Kiitin vinkista 
ja aloin hiomaan hakutaktiikkaani. Totesin 
heti karkeen. etteivat tietoni ydinvoimatek
niikasta saati ydinfysiikasta olisi kovin haa
villa pohjalla, joten paatin etta kiertelen 
mahdollisimman tehokkaasti aihetta. 

Soitin samantien Ronnielle, joka kertoi 
tarvitsevansa kaverin. jolta onnistuisi Fort
ran-ohjelmointi ja Unix-tyi:iskentely. Vuosi
huollon aikaan olisi kuulemma lisaksi tar
vetta vuorotyi:iskentelyyn latausvalvojana ja 
sen jalkeen voisin taas jatkaa ohjelmointi
tyi:ita. Tavoitteena olisi kuulemma tuottaa 
offline-versio reaktorisydamen valvontaoh
jelmasta nimelta Condin. Tata ohje1maa sit
ten myi:ihemmin kayttaisi Partasen Panu 
diplomityi:issaan, jossa selviteltaisiin kiehu
tusvesireaktorin termista tehoa ja siihen liit
tyvien suureiden laskentatarkkuuksia. Saa
tatte varmaan uskoa etta hemmolle, joka oli 
ohjelmoinut aikaisemmin vain basi cilia jon
kun biorytmi-ohjelmantyngan ja lukenut 
ydintekniikkaa muutaman hassun luento-

monisteen, antoi tehtavankuvaus melkomoi
sen haasteen. 

En silti hakeltynyt, vaan totesin osaavani 
seka F011ranin etta tietavani yhta sun toista 
ydinreaktoreiden termohydrauliikasta ( tama 
sana oli jaanyt jostain syysta paahani opin
to-oppaasta). Mielestani en edes juksannut, 
silla aikaa opetella kyseiset tiedot olisi viela 
runsaasti. Koetin kalastella mahdollisim
man paljon taustatietoa tulevasta tehtavasta 
ja puhelu kestikin melkein tunnin. Ronnie 
tuntui hyvaksyvan vastaukseni ja kysyi 
voisinko aloittaa mahdollisesti jo huhtikuun 
puolivalissa ja lopettaa vasta syyskuussa, 
koska muitakin tehtavia tulisi olemaan 
melko paljon. Totesin mielessani, etta seka 
kevaan etta syksyn tenttiviikot olisivat sa
malla menetettya kauraa ja tama tulisi ve
nyttamaan merkittavasti opintosuunnitel
maani. En silti epari:iinyt ottaa hommaa vas
taan ja koko homma oli siten sovittu yhdella 
istumalla. Lopetettuani puhelun, kavin au
tostani hakemassa maantiekartan ja selvitin 
missa Olkiluoto tarkkaan ottaen sijaitsee. 

Nama seudut ovat nyt seitsemassa vuo
dessa kayneet ky!Hi tutuiksi. Kolme kesaa 
meni reaktoritekniikan jaoksessa. jonka jal
keen tein diplomityi:ini kayttotalousjaokseen 
ja valmistuin elokuussa 1995. Turvallisuus
toimistoon siirryin saman vuoden marras
kuussa ja olen ehtinyt siella tekemaan ti:iita 
jo kolmessa jaoksessa seka kayttoturvalli
suutta vuoden isanni:iinytkin. kun Kososen 
Mikko vuonna 1998 oli jenkeissa. Alusta 
lahtien olen ollut sita mielta. etta saari pikku 
puutteineenkin on ollut mukava ja haastava 
tyopaikka. Esimieheni ovat olleet oman 
alansa spesialisteja. joilta apu on aina tarvit
taessa li:iytynyt, eika haastavistakaan hom
mista ole ollut puutetta. Jo ensimmaisena 
kesana huomasin, etta asioita on turha ham
mastella tai saikkya. Mikaan asia ei ole niin 
monimutkainen. ettei siita kysymalla sel
vyytta saisi. Toisaalta myohemmin tyossani 
olen joutunut myi:intamaan. ettei niin yksin
kertaista asiaa ole, ettei siita kysymalla saisi 
monimutkaista tehtya. Ajan myi:ita sita var
maan kai viela oppii pitamaan yksinkertai
set ja monimutkaiset asiat erossa toisistaan. 

• 
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Peter Gango 

Myyrmaesta Loviisaan 
- asiantuntijasta oppipojaksi 

Suomen nykyisten ydinvoima
laitosten teknis-taloudellinen 

kayttoika on mita ibneisinunin 
pidentymassa alkuperaisiin 

suunnitelmiin verrattuna. 
Taman seurauksena laitosten 

varsinaisessa kaytossaja taman 
tukiorganisaatioissa tapahtuvan 

avainhenkiloston sukupolven
vaihdoksen Tnerkitys korostuu. 
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Fortwnin Loviisan voima
laitoksella tama sukupolven

vaihdos on jo kaynnistynyt 
usea!la osa-alueella. 

Tarinani ydinvoiman parissa alkoi oi
keastaan jo alle 10-vuotiaana, kun 
kerran yhdessa isani kanssa kavimme 

hanen silloisella tyopaikallaan Loviisan 
atomivoimalan rakennustyomaalla tutustu
miskaynnilla. Pikkupoikaan moiset raken
nelmat lienee tehneet vaikutuksen. silla jo 
peruskoulun ala-asteella herasi erityinen 
kiinnostus energia-alaa kohtaan. tosin sil
loin kiinnostuksen kohteita oli paljon mui
takin. Vuonna 1990 osallistuttuani TKK:n 
"Y dinenergiatekniikan perusteet" kurssin 
yhteydessa jarjestetylle ekskursiolle Lovii
saan pidin laitosta jo taysin mahdollisena 
tulevaisuuden tyopaikkana. Lieneeko moi
nen innostus johtunut jo nuorena heran
neesta kiinnostuksesta alaa kohtaan, vaiko 
silloisen oppaamme Jonna Aurelan len
nokkaasta isannoinnista? 

Siirtyminen opintojen parista (TKK. tek
nillinen fysiikka) tyoelamaan sujui jouhe
vasti kesahmjoittelun ja diplomityon mer
keissa. Valmistuttuani 1993 jatkoin suunnit
teluinsinoorina silloisen IVOn ydinvoima
tekniikan osastolla turvallisuus ja polttoai
netoimistossa. Tyouran alun tehtavakiijon 
jalkeen paatoimenkuvakseni muodostui vir
taustekniikka ja erityisesti virtauslaskenta 
(CFD), jonka parissa jatkoin vuoteen 1998. 
Paaosin tyot insinooritoimistossa olivat 
haastavia ja mielenkiintoisia, ajoittain kui
tenkin mielekkyyden kannalta turban kii
reisia. Suuri osa s1lloisista tyotehtavistani 
liittyi Loviisaan, joten osa laitoksesta ja sen 
henkilokunnasta tuli tutuksi jo silloin. 

Mahdollisuuden tmjouduttua oli siirtymi
nen Loviisaan syksyl!a 1998 alun lievan 
eparoinnin jalkeen loppujen lopuksi help
poa. Sosiaaliset kontaktit syntymakaupun
gissa ja entisella kotiseudulla asuviin suku
laisiin ja tuttaviin olivat sailyneet kohtalai
sen hyvin koko paakaupunkiseudulla oles
kelun ajan, eika siirtyminen akateemisesta 
asiantuntijaorganisaatiosta teollisuuslaitok
sen kaytti:iorganisaatioonkaan tuntunut 
aivan mahdottomalta. 

Y dinvoimalaitoksen kaytto 

Laitoksen normaali tehm~on aikana merkit
tava osa laitoksella tehtavasta tyosta voi
daan luokitella lahinna mtiinityoksi. Kaytto
ryhman vuorohenki!Osto kayttaa laitoksen 
paaprosesseja, muut ryhmat tukevat heita 
eri tavoin. Erilaisten hairiotilanteiden akuut
tia selvittelya ja kmjaustoimenpiteita teh
daan kulloinkin tilanteen mukaan ja siihen 
osallistuvat eri organisaatiot tarvittavassa 
laajuudessa. Arkipaivaan kuuluu myos pal
jon pape1iti:iita, kuten erilaisten asiaki1jojen 
paivitykset. tmjous/tilausrutiinit seka viran
omaisraportointi ja -ki1jeenvaihto. Laitok
sen insinoorikunnan tehtaviin kuuluu myos 
'·junailla" parannusprojekteissa tai viran
omaisvaatimuksista kaynnistyneita eri tuki
organisaatioiden asiantuntijoilla teetettavia 
hankkeita. Lisaksi laitoksen ja tukiorgani
saatioiden insinoorikuntaa on vaihtelevassa 
laajuudessa mukana kansallisissa ja kan
sainvalisissa tutkimushankkeissa. Myos 
henkili:istOn koulutuksella on nakyva rooli 
revisiokauden ulkopuolella. 

Voimalaitoksen arkipaivassa on havaitta
vissa "'revisiosta revisioon·· rytmi kaikessa 
toiminnassa. Ikaantyvan laitoksen pitami
nen kaynnissa ja kunnossa edellyttaa huolel
lista kayttoa, jatkuvaa kunnonvalvontaa ja 
suunnittelua seka taman tuottaman suureh
kon tyomaaran sovittamista vuosihuolto-oh
jelmiin. Oman lisansa muodostavat erilaiset, 
paaosin turvallisuuden parantamiseksi to
teutettavat perusparannushankkeet. Ajoit
tain myos joitakin uudishankkeita on kayn
nissa. joista erilaiset jatteiden kasittelyyn 
liittyvat hankkeet ovat ajankohtaisimpia. 

Oma toimenkuvani on toistaiseksi ollut 
hyvinkin vaihteleva ja edellyttanyt osallistu
mista useisiin erilaisiin hankkeisiin, paatar
koituksena laitoksen ja kayttotoiminnan 
seka erityisesti teknisen ryhman eri toimin
tojen oppiminen. Teknisen ryhman vastuu
alueina ovat reaktori ja polttoaine, turval
lisuustoiminnot, sateilysuojelu. prosessike-
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mia, tietotekniikka seka laadunvarmistus, 
joten opittavaa on runsaasti. Ryhmassa 
tyoskentelee yhteensa noin 50 henki!Oa. 

Asioiden oppimisen lisaksi uusi tyoyh
teiso edellyttaa aina siina sovellettavien tyo
tapojen sisaistamista. Omalla kohdallani 
uuden aseman myotii on myos opittava hah
mottamaan asioita laajempien kokonaisuuk
sien kannalta. 

Nykytilanne alalia 

Y dinenergia-ala on aina ollut selkeasti osaa
mispainotteinen ala. Nykyisin ei kuitenkaan 
tarv·ita pelkas@in luonnontieteiden osaajia. 
nan myos sosiologeja ja tiedottajia. Perin
teisen turvallisuuden painottamisen sijasta 
puhutaan y leisesti yhteiskunnallisesta hy
vaksyttavyydesta, jonka yllapitaminen ja 
parantaminen edellyttaa hyvin hoidettujen 
turvallisuusasioiden lisaksi myos onnistu
nutta ympatisto- ja tiedotuspolitiikkaa. 

Varsinaisessa yclinsiihkon tuot;mnossa 
ollaan edetty tilanteeseen, jossa suuri osa 
maailman laitoksista on suurin piirtein puo
lessa valissa elinkaartaan. Tekniikka on 
paaosin koeteltua ja yllatyksetCinta, samalla 
toiminta on jo jonkin aikaa sitten menetta
nyt uutuuden viehatyksensa. Nykyisten va
paiden yhteispohjoismaisten sahkomarkki
noiden seurauksena alalia vallitsee tilanne. 
jossa sahkontuotannon kustannustehokkuus 
asettaa omat reunaehtonsa toiminnalle. Kui
tenkin toimintaa alan eri erityisalueilla olisi 
kyettava yllapitamaan jatkuvuuden kannalta 
riittavassa laajuudessa. Mahdollisista ulkoi
sista paineista huolimatta ydinvoima voi 

ATS Ydintekniikka (28) 3/99 

menestya vain ja ainoastaan sen omin eh
doin ja ominaispiirtein, joita ovat osaamis
painotteinen toiminta, pitkiijanteisyys, pit
kan aikaviilin taloudellisuus. turvallisuus ja 
ymparistCiystavallisyys seka kehittynyt vi
ranomaisvalvonta. 

Nuorten rooli 

Laitosten teknis-taloudellisen kayttoian pi
dentyessa alkuperaisiin suunnitelmiin nab
den on selvaa etta laitosten varsinaisessa 
kiiytCissa ja taman tukiorganisaatioissa edel
lytetaan avainhenkilostCin sukupolven vaih
dosta. Rakentajasukupolvea seuraavasta su
kupolvesta onkin tulossa lahes puhdas kayt
tajasukupolvi kayttaja-kaytostapoistajasu
kupolven sijaan. Sukupolvenvaihdosproses
sissa on tarkeaa, ettei ainoastaan odoteta 
oppia tarjoiltavan vanhemman sukupolven 
toimesta, vaan nuorten on sita itse aktiivi
sesti etsittava. jopa niin etta jo oppimisvai
heessa kyettaisiin analysoimaan asioita 
kriittisesti. Taman johdosta alalle tulevilta ja 
alalia jo olevilta nuorilta edellytetaan oma
aloitteellisuutta, jopa tietynlaista yrittajyyt
ta. 

Olemassa olevien rakenteiden myota 
alan nuorten tilanne on helpompi kuin ra
kentajasukupolven, toisaalta toimintaympa
ristCi ja edellytykset ovat muuttunut merkit
tiivasti. Monet nuoret voivat kokea, etta 
omaa kadenjalkea on vaikea saada nakyviin, 
kuitenkin suuret perusparannus- ja uudis
hankkeet tarjoavat edelleenkin haasteellisia 
suunnittelu- ja toteutustehtavia, useinhan 
vanhan muuttaminen on paljon vaikeampaa 

kuin uuden rakentaminen. Kaytto- ja tukior
ganisaatiosta sukupolvenvaihdoksen myota 
vapautuvien tehtavien lisaksi myos uudelle 
osaamiselle on kysyntaa, tallaisia alueita 
ovat: materiaalitekniikka, kunnonval vonta
jatjestelmat, tarkastusmenetelmat, kehitty
neet tietokonepohjaiset analyysimenetelmat, 
jate- ja kaytCistapoistoteknologia seka ihmi
nen-kone ntorovaikutus. 

Nykytilanteessa ei ole mitaan syyta 
epailla. etteiko ydinvoiman kaytti:i Suomes
sa jatkuisi viela pitkiian ja mahdollisesti 
jopa laajenisi nykyisestaan tatjoten nain jat
kossakin haasteellisia ja turvallisia tyopaik
koja alan nuorille. 
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Hammentynei1 

Y dinenergiako taistelua tuulimyllyja 
vastaan? Tuskinpa kuitenkaan. Mie
lestani tallaisia vastakkainasettelu j a 

ei tarvitse tehda, koska perusvoimaratkai
sut ja marginaaliset ratkaisut eivat nahdak
seni sulje toisiaan pois pelista. Asetelma 
kuitenkin nayttaa usein talta, kun seurailee 
ydinenergiaa koskevaa julkista keskuste
lua. Enemman tai vahemman kouristuksen
omaisia kannanottoja raiskyy lehtien ylei
si:inosastoilla ydinenergian puolesta ja sita 
vastaan. varsinkin jalkimmaisia. Tassa 
olisi nyt yksi kouristeleva monologi lisaa ... 

Eras kaikkein hasseimmista naista vim
maisista kannanotoista lienee se. etta maam
me pysyminen sivistyneiden valtioiden jou
kossa edellyttaisi luopumista ydinvoimasta! 
Ainakin poliittisella tasolla. Talla tavalla 
ajatellen kai Tanska - jonka suhteelliset hii
lidioksidipaasti:it ovat Euroopan suurimpien 
joukossa - juoksisi keulilla taman sivistyk
sen soihtu kourassaan. No, tanskalaisethan 
eivat ole omasta ydinvoimastaan luopuneet 
siita yksinkertaisesta syysta, ettei heilla sita 
ole ollut. mutta kyllapa he ovat valmiita luo
pumaan ruotsalaisista ydinvoimaloista. A i
nakin Saksa ja Ruotsi ovat tehneet poliitti
sella tasolla muodikkaan vihreita paati:iksia, 
joiden mukaan maat aikovat luopua ydin
voimastaan melko lyhyen aikataulun sisalla. 
Ruotsi joutuisi korvaamaan lahes puolet ja 
Saksa reilun kolmanneksen sahki:intuotan
nostaan muilla tuotantomuodoilla. Kun sa
maan aikaan samat maat julistavat noudatta
vansa kansainvalisten ilmastosopimusten 
linjaa, en voi kuin ihmetella, kuinka ne ai
kovat tasta suoriutua. Nyt sitten myi:is poh
joisen maamme halutaan lahtevan samoille 
"edistyksellisille" linjoille ja ydinenergian 
kuulumista eiliseen hehkutetaan jo. Ellei 
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1 ajatuksia 

raskasta perusteollisuutta ja siten myos kan
santalouttamme haluta tyystin romuttaa. on 
edessa kova tehtava. 

Mitas nama muut tuotantomuodot sitten 
voisivat olla .. ? ··vanhanaikaiseksi" juliste
tun ydinenergian tilalle ei kelpaa viela van
hanaikaisempi konventionaalinen lauhde
voima edella mainittujen sopimusten vuok
si. Vesivoimakin on jo valjastettu suurim
maksi osakseen ja into aurinkoenergian ym
parilla tainnut parhaat paivansa paistatella 
naiden vaihtoehtojen joukossa. Bioenergian 
potentiaalinen lisakapasiteetti ei myoskaan 
riittane nain ison tarpeen tyydyttamiseen. 
No. tuulivoimahan on ollut moderniajo siita 
saakka, kun ensimmaiset jyvat jauhettiin 
myllynkivien valissa. Voimakkaassa myota
tuulessa olevan tuulivoimankaan osuutta ei 
voida kuitenkaan rajattomasti kasvattaa jo 
pelkastaan suuren varavoimakapasiteetin 
tarpeen vuoksi. Varomaton arvioni on, etta 
vaikka edellisia lasketaan yhteenkin, jaa 
tuotantoon vie] a jatkuvasti kasvava aukko, 
joka jollain pitaisi tayttaa. 

Jos fissioenergia unohdetaan, niin kuin
kas sitten muunlaiset ydinenergiaratkaisut? 
Hyvin hammentavana vaihtoehtona voidaan 
tietysti nahda tulevaisuudessa paikasta au
ringossa kamppaileva fuusioenergia tai kiih-
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dytinkayttoiset systeemit. Yleensakin tallai
set hieman futuristiset vaihtoehdot tuntuvat 
miellyttavan monia. Ehka jo senkin vuoksi, 
ettei tulevaisuuden varkeille haluta tai osata 
nahda kaytannon ongelmia, vaan ne nakyvat 
kaukana ajan horisontissa uljaina kaiken pe
lastavina runsauden sarvina. Kummeksutta
vaa tassa on se. etta samalla, kun nykyiseen 
insinoorityohon ei osata luottaa patkan ver
taa, tulevaisuudessa insinoorityon taidon
naytteiden pitaisi pystya vaikka mihin. 
Epailematta kehitys kulkee eteenpain ja 
nain on oltavakin, mutta naiden mullista
vien keksintCijen saapuminen energiamark
kinoiden kayttCion taitaa kuitenkin olla sen 
verran kaukana tulevaisuudessa, etta jotain 
olisi keksittava jo ennen niita. 

Olisikohan siis nyt kuitenkin niin, etta 
kannattaisi kaiken muilla saroilla tapahtu
van kehityksen ohella edelleen keskittya 
myos uraanin halkomiseen? Talta pohjalta 
ajatellen on toiminnan jatkuvuutta turvatta
va monellakin eri tasolla. Teknisen jatku
vuuden lisaksi tama koskee myos osaamista 
ja asiantuntemusta, mika toisin sanoen tar
koittaa meidan jo ydinenergia-alalla olevien 
nuorten pitamista leivan sy1jassa kiinni ja 
uusien innokkaiden nuorten saamista alalle. 
Nyt alalla valtaa pitavien ikaluokka sii1tyy 

ATS Ydintekniikan "Young 
Generation" -teemanumeroon 

kirjoitettu mietelmii 
ydinene rgia -a/all a 

tyoskentelevan nuoren 
ajatuksista. 

Artikkeli pohdiskelee energia
poliittisia nakymia ja 

.vdinenergia-alan jatkuvuutta 
Suomessa. 

suurelta osin melkoisena vyoryna pois tyo
elaman palveluksesta piakkoin ja kokemuk
sen siirtaminen uudelle sukupolvelle olisi 
tehtava ennen sita. Ilokseni voin olla sita 
mielta, etta tama on kylla huomattu! 

Sen lisaksi, etta asioihin voidaan vaikut
taa alamme sisalla, olisi ydinenergian kuva 
··ulkopuolisten", varsinkin nuorten. silmissa 
saatava edes hiukan positiivisemmaksi. 
Kuitenkin ydinenergiasta keskusteleminen 
julkisesti, ja varsinkin nuorten keskuudessa. 
on hankalaa monestakin syysta. Vaikka na
minamipositiivisuus on nyt in ja nuoret vi
haiset miehet out, on silti trendikasta olla 
tiedostava ja vastustaa vahintaan kettutar
hausta, Microsoftia, kolesterolia ja ydinvoi
maa. Nuori. joka uskaltaa lausua aaneen 
ydinenergian puolesta puhuvia ajatuksia, lu
keutuu monien silmissa erilaiseksi nuoreksi. 
"Raflaavaf' kannanotot tuomitaan hurmok
selliseksi lobbaamiseksi ja vahemman "raf
laavat" epatoivoiseksi selittelyksi. Siina sita 
on sarkaa kynnettavaksi ... 
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Diplomi-insinoorin koulutus 
antaa laaja-alaisuudessaan 

hyvat valmiudet mita 
erilaisimpiin tehtaviin. 

Teknisen koulutu.ksen saaneita 
ihmisia tapaa nykyisin ldhes 

kaikilla elaman alueilla. 
Opin to-ohje lmissa 

on myos kansainvalisyys 
vahvasti mukana, 

samoin kielten opiskelu. 

E uroopan parlamentissa valiokunta
paikat jaetaan aina kauden alussa. 
Teknisen koulutuksen saaneena 

pyrin ja paasin jaseneksi Teollisuus-, ulko
maankauppa-. tutkimus- ja energiavalio
kuntaan. Siella bisitellaan ja luodaan poh
jia ja raameja standardeihin juuri tekniselta 
alalta. Pohjakoulutus on asioiden ymmarta
miseksi valttamati:in. Hyva esimerkki kasi
teltavista asioista on paineastiadirektiiYi. 
josta paatettiin viime kaudella. 

Parlamentaarikon tyi:i on yksinkertaisesti 
asioihin tutustumista ja sen jalkeen niihin 
vaikuttamista. Tutustuminen alkaa useim
miten olemassa olevan kirjallisen materiaa
lin avulla. Asioitahan kasitellaan laidasta 
laitaan. Oman Teollisuus-. ulkomaankaup
pa-. tutkimus- ja energiavaliokuntani asiat 
ovat tietysti etusijalla. Lisaksi olen varajase
nena Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien 
seka oikeus- ja sisaasioiden valiokunnassa. 
jonka asioita seuraan myi:is saanni:illisesti. 

Kirjallisen materiaalin lisaksi parlamen
taarikot tapaavat asiantuntijoita seka Suo
mesta etta muualta maailmasta. Suomalai
setkin intressitahot ovat oppineet ottamaan 
yhteyksia riittavan ajoissa. jo asioiden kasit
telyvaiheessa. Esimerkiksi teollisuus lobbai
lee parlamentaarikkoja jo ihan kiitettavasti. 

Vaikutusmahdollisuudet riippuvat mepin 
omasta aktii visuudesta. Parlamentissa on 
vallalla ranskalainen hallintomalli joka pe
rustuu henkili:ikohtaisiin suhteisiin. Mepin 
on aktiivisesti luotava verkosto. jota sitten 
on helppo kayttaa seka tiedon valitykseen 
etta mielipiteiden muokkaamiseen. 

Koulutuksesta ja ammattitaidosta on par
lamenttityi:iskentelyssa suuri apu. Ne tietysti 
helpottavat asioihin perehtymista. Lisaksi 
mepin ja hanen lausuntojensa arvostus on 
paljon korkeammalla, jos taustalta li:iytyy 
todellista osaamista. Poliittisten ryhmien 
mielipidevaikuttajat li:iytyvat juuri naista 
mepeista. 

Tyi:in konkreettisia ilmentymia ovat kir
jalliset ja suulliset kysymykset seka mietin
ti:ijen laadinta. Kysymykset osoitetaan ko
missiolle ja asiasta vastaavan komissaarin 
on niihin aina vastattava. Nailla kysymyk
silla voidaan tuoda esiin epakohtia ja herat
taa keskustelua niista. Parhaassa tapaukses
sa ne myi:is johtavat ongelmien parantami
seen. 

Mietinti:i on ajankohtaisesta aiheesta 
tehty tutkimus, jonka tekemiseen kuluu 
useita kuukausia. Valmistuttuaan se kiertaa 
lausunnolla valiokunnissa, siihen tehdaan 
muutoksia ja parannuksia ja lopuksi se paa-
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tyy ttiysistuntoon. Hyvaksytty mietintCi ote
taan osaksi EUn strategiaa. 

Mielenkiintoinen ja meilla tuntematon 
kaytantCi on taysistunnon puheenvuorojen 
jako. Jokainen poliittinen ryhma saa istun
toon puheaikaa voimasuhteidensa mukaisen 
minuuttimaaran. Ryhmakokouksissa aika 
sitten jaetaan innokkaiden meppien kesken 
kahden tai kolmen minuutin puheenvuo
roiksi. Haluttua puheaikaa ei kaikille tieten
kaan riita. Suomalaisissa ystavissani herat
taakin lahinna hilpeytta tyytyvaisyyteni mi
nulle myi:innetyista kolmen minuutin pu
heenvuoroista. eduskunnassa kun on totuttu 
maratonpuheenvuoroihin. 

Valiokunnissa ja ryhmakokouksissa pu
heaikaa ei rajoiteta ja siellahan paati:ikset 
neuvotellaan ja valmistellaan. Taysistunto 
on enaa '"teatteriesitys". jossa paati:ikset si
neti:iidaan. 

EU-lainsaadanto ja valtiolliset 
paatokset 

Y din- ja ymparisti:iturvallisuuskysymykset 
ovat hyva esimerkki EU-lainsaadanni:in 
alasta, jolla voidaan todella saavuttaa mer
kittavaa lisaarvoa kaikkien eurooppalaisten 
kannalta. Vaikka kunkin maan energiantuo
tantoratkaisut kuuluvat niille itselleen. tur
vallisuusnormien. ymparistCinsuojelun ja 
energiamarkkinakysymysten kannalta 
yleiseurooppalainen normitus on valttama
ti:inta. Saasteet eivat tunne rajoja. 

Taman vuoksi yhdenkin Yaltion levape
raisyys tai resurssien puute riittaa vesitta
maan hyvat pyrkimykset. 

Y din- ja ympari<>toturvallisuuskysymyk
set ovat juuri talla hetkella kuuma peruna 
erityisesti unionin italaajentumisen kannalta 
katsottuna. Euroopan unioni on vaikean on
gelman edessa yrittaessaan sovittaa yhteen 
unionin italaajentumisen aikataulutavoitteita 
ja entisen Ita-Euroopan "lansimaistamista'' 
energiasektorin ja ymparisti:ikysymysten 
osalta. 

EU-kansalaiset ovat viime aikojen mieli
pidemittauksissa selkeasti ilmoittaneet, etta 
KIE-maiden ydin- ja ymparisti:iturvallisuus
kysymykset mielletaan yhdessa jatjestayty
neen rikollisuuden kanssa aiempaa suurem
miksi turvallisuusuhiksi. Tama tosiasia on 
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pidettava kirkkaana mielessa myi:is unionin 
laajentumisneuvotteluissa. Unioni ei voi 
laajentua, elleivat unionin nykykansalaiset 
voi luottaa koko prosessin lopputulokseen. 

Hakijamaiden on ennen EU-jasenyytta 
ehdottomasti saavutettava nykyunionin tur
vallisuustaso kaikilla energiantuotannon 
aloilla. Tama kysyy rahaa. niin hakijamailta 
kuin EU:ltakin. Kaikkien on panostettava 
entista enemrnan myi:is uusiutuvien energia
lahteiden kartoitukseen. Talla alalia EU:n ja 
Ita-Euroopan valille on jo kyetty luomaan 
toimivia yhteistyi:irakenteita, esimerkiksi 
unionin energiapolitiikkaa ohjaavalla ener
giaperuskiijalla, jonka valmisteluun osallis
tuin aktiivisesti laatimalla asiasta mietinni:in 
Euroopan parlamentissa. 

Myi:is EU:n laatimaa tutkimuksen viidet
ta puiteohjelmaa kasittelevassa mietinni:issa 
painotin. etta Euratomin koordinoimaan 
ydinvoimatutkimukseen varattavia tutki
musmaararahoja ei saa missaan tapauksessa 
pienentaa. Olen erityisen tyytyvainen, etta 
maararahat pysyivat tiukasta kadenvaanni:is
ta ja vyi:inkiristamispaineista huolimatta en
nallaan. 

Y dinturvallisuus etualalla 
pohjoisessa ulottuvuudessa 

Y din- ja ymparisti:iturvallisuusasiat olivat 
keskustelun eturintamassa viime kevaana, 
jolloin parlamentin taysistunto kasitteli ja 
hyvaksyi valmistelemani mietinni:in unionin 
pohjoisesta ulottuvuudesta. Mietinni:issa ko
rostin mm. miten tarkeaa on saattaa ydin
voimaloiden turvallisuusnormit lansimaisel
le tasolle. EU-maiden on pyrittava kehitta
maan rajat ylittavaa alueellista yhteistyi:ita 
EU-hakijamaiden ja Venajan kanssa kysei
sen kaltaisten ongelmien ratkaisemiseksi. 
Suurin vastuu projektien suunnittelusta ja 
valvonnasta lankeaa Euroopan komissiolle, 
jonka olisikin otettava onkeensa esitetyista 
aloitteista. 

Kokemus on osoittanut, etta pelkka euro
rahan pumppaaminen Venajalla ja EU-haki
jamaissa toteutettaviin projekteihin ei tuo 
kenenkaan kannalta toivottavaa lopputulos
ta. Pohjoinen ulottuvuus- mietinni:issani pai
notin. etta EU:n on annettava seka tietotai
toon etta sosio-ekonomisiin tekiji:iihin liitty-

vaa tasmaapua. Tama onnistuu parhaiten 
olemassaolevia EU-tukiohjelmia. kuten 
Pharea. Tacista ja Interregia. tehostamalla 
seka lisaamalla viranomaisyhteistyi:ita ja tie
tojenvaihtoa. Jo pyrkimys tiedottamisen 
avoimuuteen ja nopeuteen on sinallaan mer
kittava tavoite. 

Uskon. etta rajat ylittavan ydin- ja ympa
risti:iturvallisuusyhteistyi:in kehittaminen 
nousee esityslistan karkipaahan niin Suo
men EU-puheenjohtajuuskauden huippuko
kouksissa kuin Helsingissa ja1jestettavassa 
erityisessa pohjoinen ulottuvuus konferens
sissakin. Pohjoisella ulottuvuudella on mah
dollisuus kehittya toimivaksi tyi:ikaluksi 
monella sektorilla, mikali si lie kyetaan 
mahdollisimman nopeasti antamaan lisaa 
konkreettista sisalti:ia. 

Marjo Matikainen, MEP 
(Europarlamentaarikko) 

EPP-ryhmassii (Euro
pean People's Party). 

marjo.matikainen 
@kokoomus.fi 
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Posivan tehtava on eristaa ydinjatteet pysyvasti elol-

lisesta luonnosta. Tata varten tutkimusohjelmassa on 

selvitetty loppusijoitukseen liittyvia fysikaalisia, kemi-

allisia ja geologisia ilmioita jo lahes kahden vuosikym-

men en ajan. Tata tyota on tehty yhdessa useiden koti-

ja ulkomaisten yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimus-

laitosten ja konsulttiyritysten kanssa. Siksi uskallamme 

sanoa aiheesta jo jotain tietavamme. 

Kaksi vuosikymmenta 
lapi harmaan kiven. 

TOSIASIOIHIN PERUSTUVAA 

VDINJATEHUOI..TOA 
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Johanna Hansen 

Ki rja-a rvodel u ......................... ........ . 

Leena Lander: Tulkoon myrsky 

Kirja ei suinkaan ole aivan uusi. vaan se on julkaistu 
vuonna 1994, aikaa ennen Posivan perustamista. Minka 
takia kyseisesta kirjasta sitten kirjoitetaan Ydintekniikassa? 
'Tulkoon myrsky" -kirjan pohjalta esitettiin menneena kesana 
teatterisovitus Outokummussa. alkuperaisessa ymparist6s
sa, kaivoksessa. Lisaksi taman jutun kirjoittaja on nuori ja 
tassa romaanissa on mielenkiintoista aihetta kasitelty taysin 
uudella tavalla. Yleensahan kaytetysta ydinpolttoaineesta ei 
kirjoiteta kuin tieteellisissa raporteissa ja kriittisesti suhtautu
vien propagandaopuksissa. 

Leena Lander on tullut suurelle yleis611e tutuksi historialli
sista. fiktiivisista romaaneistaan ja ajankulkuun liittyvista ih
miskohtaloista ympari maatamme. Hanen kirjat ovat suunnat
tuja lahinna hamevaelle ja jokaiseen hanen tarinan sankarit
tareen on suomalaisen naisen helppo samaistua. 

Niin on asian laita my6s tassa kirjassa. Kertojana kysei
sessii romaanissa on geofysiikan koulutuksen saanut nai
nen, joka ty6skentelee tiedetoimittajana suuressa suomalai
sessa lehdessa. ltse tarina kertoo hanen isoaidistaan. joka 

kasvattaneena miehena, jonka ainoa harrastus on vastustaa 
ydinjatteiden loppusijoitusta. Tyttaresta siis tulee geofyysikko, 
joka joutuu tyomatkalle taman paivan Olkikumpuun. Nykypai
vana Olkikummun kaivoksessa on malminlouhinta lopetettu, 
mutta suuri ydinvoimayhtio sijoittaa keskiaktiivista jatettii van
haan kaivokseen. Tarinassa ehditaan vierailla kahdeksannen 
tuhannen ydinjatetynnyrin loppusijoittamisen kunniaksi jarjes
tetyssa lehdistotilaisuudessa. Tytar joutuu etsimaan juurian
sa uudelleen ja menneisyyden salatut asiat paljastuvat hiljal

leen. 
Kirjan juonessa on monta eri kerrosta, jotka kaikki puhut

televat lukijaa eri tavoin. ltseani tietysti kiehtoo tapa miten kir
jassa suhtaudutaan kiviin ja Suomen kallioperaan seka luon
non voimaan. Vaikka kirjailija Leena Lander itse suhtautuu 
kriittisesti kaytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen tai lop
pusijoitukseen ylipaataan. niin ei asiaa kirjassa ole erityisesti 
korostettu. Voimayhti6iden edustajat tosin kuvataan lipevinii 
ja itsevarmoina pikkutakkimiehina, kun taas ydinvoiman ja 
loppusijoituksen vastustajat h6per6ina nykytekniikan vauh-

asuu pienessa Olkikummun kylan kaivosyhteisossa vuosisa- dista pudonneina. Voisi kuvitella etta kirja herattaisi lukijoissa 
tamme alkupuolella. Han toimii kaivoksen tulkkina paikallisen kiinnostuksen hankkia lisatietoja kallioperastamme tai voima-
mainarin vaimona ja rakastuu alueen malmiesiintymia kartoit- yhtioidemme toiminnasta. 
tamaan tulleeseen irlantilaiseen geologiin, joka opettaa ha- Kysyin Leena Landerilta, mista han oli saanut idean ky-
nelle kaiken kivista, niiden synnysta ja historiasta. Kun mu
kaan sekoitetaan viela tarina mainarin vaimon pienen tytta
ren salaperaisesta kuolemasta, Suomen historiasta suojelus
kuntineen ja toisen maailmansodan vaikutuksista kaivosyh
teis66n, niin kertomuksesta saadaan aidontuntuinen ja elava 
kaikkine juonenkaanteineen. Mainarin vaimolle syntyy toinen
kin lapsi, poika, joka elaa myos kivien maailmassa. Hanet 
esitetaan hieman hulluna, tyttarensa hautausmaan kupeessa 
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seisen kirjan kirjoittamiseen. Kuten arvata saattaa Olkikumpu 
on nimena yhdistelma Olkiluodosta ja Outokummusta. Kirjai
lijan isan suku on Outokummun lahistolta ja sielta on tarttunut 
mukaan paljon kaivosjuttuja. Kirjailijan aiti taasen on lahtoisin 
Eurajoen lahistolta, joten ydinvoiman ja ydinjatteiden yhdista
minen kirjaan on saanut vaikutuksensa sielta. llmestymisen
sa jalkeen kirja oli ehdolla Finlandia-palkinnon, Pohjoismai
sen kirjallisuuspalkinnon ja Eurooppalaisen kirjallisuuspalkin-

"Maasta sina olet tullut ja maaksi sinun on 
takaisin tultava". Kuulostaa otteelta papin 
puheesta lahimmaisen arkun luona, mutta 
ei. Kyseessa on suomalaisen naiskirjailijan 
Leena Landerin romaanista "Tulkoon 
myrsky" valittyva tunnelma. 
Moni varmaan ei uskoisi etta kirja kertoo 
ydinjatteen loppusijoituksesta ja Suomen 
geologiasta kauniin rakkaustarinan ja 
murhamysteerin varjolla. 

Outokummun vanhassa kaivoksessa esitettiin 
Leena Landerin romaaniin pohjautuva niiytelmii 
kesiillii 1999 (Kuva: Elli Oinonen-Eden). 

non saajaksi. Tulkoon myrsky on kaannetty lahes kymmenel
le eurooppalaiselle kielelle ja on saanut hyvat arvostelut joka 
maassa. Tiedustelin minkalaista palautetta Leena Lander on 
kyseisesta kirjasta saanut ja hanen mukaan tavalliset lukijat 
ovat mm. moittineet kirjaa vaikeaksi. 

Lahdekirjallisuutena Leena Lander on kayttanyt mm. 
suomalaisten geologien Kalle Taipaleen ja Jouko Parviaisen 
kirjaa "Kallioperamme'' vuodelta 1997. Outokummun historia, 
voimayhtioiden esitteet ja lukuisat artikkelit Suomen kalliope
rasta ovat my6s antaneet taustatietoa romaanin kirjoittamista 
varten. Kirjaa lukiessa ei voi olla huomaamatta miten paljon 
kirjailijan on taytynyt tehda toita taustamateriaalien kanssa. 
Toki Leena Lander on kayttanyt taiteellista vapautta ja yhdis
tanyt mielenkiintoisella tavalla kaivostoiminnan ja ydinjattei
den loppusijoituksen. Eihan fiktiivisessa romaanissa kaikkien 
faktojen tarvitse olla niin kuin todellisuudessa. "Tulkoon myrs
ky" on mielestani nautittava lukueliimys, jota voi sttositella 
muillekin. 

Fil.yo. Johanna Hansen 
tyoskentelee Posivan 

Loviisan paikallis
konttorissa kenttii

piiiillikkonii ja on Posi
van YG-yhdyshenki/8. 

johanna. hansen 
@posiva.fi 

Ill 

27 



Anneli Nikula 

"Sateily ja ymparisto" -seminaari 
Sateilevat naiset pohtivat sateilyn hyotykayttoaja ilmastomnuutoksen torjuntaa. 

S 
ateily ja sen hyotykaytto ydinvoi
rnassa, laaketieteessa. elintarvikkei
den sailyttamisessa ja taulujen alku

peran selvittamisessa seka Suomen kansal
linen ilrnasto-ohjelma ja paastOttomat 
energiantuotantoratkaisut olivat esilla Sa
teilevat naiset -seminaarissa. A TS :n nais
ten tyoryhma Energiakanava jatjesti "Sa
teilevat Naiset'"-seminaarin jo neljannen 
kerran eri alojen vaikuttajanaisille. Lordis
sa jatjestettyyn seminaariin osallistui noin 
90 naista yhteiskunnan eri aloilta. 

Seminaarin avasi kokoomuksen kansan
edustaja Itja Tulonen, joka toi seminaariin 
terveiset ministeri Maija Perholta, joka kii
reisten tyotehtavien vuoksi joutui peru
maan osallistumisensa. Terveydenhuollon 
ammattilaisena kansanedustaja Tulonen 
tuntee hyvin sateilyyn liittyvat asiat ja eri
tyisesti hyotykaytan laaketieteessa. Han 
tarkasteli avauksessaan sahkon tarpeen 
kasvuarvioita ja eri energiantuotantomuo
tojen ymparistovaikutuksia terveyden na
kokulmasta. 

"On perin kummallista. etta maamme 
energiapolitiikka on ollut tempoilevaa, tar
keita paataksia pakoilevaa, tosiasioita ja 
kansainvalisia sopimuksia vaheksyvaa seka 
yhteiskuntamme tulevia tarpeita huonosti 
palvelevaa", totesi kansanedustaja Itja Tulo
nen seminamin avauspuheessaan. 
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"Y dinvoima ylivoimaisesti 
paras perusvoimavaihtoehto" 

Tulosen mukaan lisaantyva sahkontarve 
vaatii pikaisia ratkaisuja. Han piti rnahdotto
mana saavuttaa valttamattomia ymparistata
voitteita ilman lisaydinvoimaa. "Energian 
saastaminen on yhteinen tavoitteemme, silla 
se saastaa luontoa seka lisaa tehokkuutta ja 
taloudellisuutta. mutta valitettavasti pakko
saastamisella ei voida ratkaista energiapoli
tiikan perusongelmia. Elintason pudottami
seen ja puutetalouteen siirtyminen ei voi 
olla energiapolitiikan lahtakohtana. Jos ki
vihiilen. oljyn. maakaasun, turpeen ja ben
siinin polttaminen jatkuu nykyista vauhtia, 
ilmakehan hiilidioksidipitoisuuden kasvu 
kiihtyy ja maapallon ilmasto lampiaa entista 
nopeammin'·, han totesi. 

Kansanedustaja Tulonen korosti. etta 
ydinvoima on erittain turvallinen vaihtoeh
to. Han piti ydinvoimaa perusvoimavaihto
ehdoista ylivoimaisesti parhaana. "Y dinvoi
ma ei tuota lainkaan hiilidioksidipaastaja ja 
pienhiukkasia. Sen aiheuttamaa sateilya ei 
kaytannossa ole mahdollista erottaa luonnon 
taustasateilysta. Lisaksi se on taloudellisesti 
edullisin vaihtoehto seka kotitalouksien etta 
yritysten kannalta. Se on myos ihmisen ter
veyden ja luonnon kannalta edullisin sah
kontuotantomuoto.'' 

Kanscmedustaja Irja Tulonen 
pohdiskeli puheessaan eri 
energiantuotantomuotoja 
terveYdenhuollon kannalta. 

Y dinenergia yksi esimerkki 
sateilyn hyotykaytosta 

Filosofian tohtori Sinikka Pinnioja Helsin
gin yliopiston radiokernian laboratoriosta 
antoi katsauksen sateilyn hyotykaytasta. 
Kuulijoille tuli tutuksi useat hyotykaytW
kohteet: ydinenergia. radiolaaketiede. sai
raalatarvikkeiden sterilointi. elintarvikkei
den sailyvyys. polymeerien muokkaus ja 
palohalytin. Lisaksi alustuksessa kerrottiin 
suomalaisten saamasta keskimaaraisesta sa
teilyannoksesta seka mm. verrattiin 60-
luvun ydinasekokeiden ja Tshernobylin las
keuman aiheuttamia Cs-137- pitoisuuksia 
saamelaisissa. 

''Maailmassa on aina ollut radioaktiivi
suutta ja radioaktiivisista aineista peraisin 
olevaa ionisoivaa sateilya. Muutaman 
vuosikymmenen ajan on pystytty tuotta
maan myos keinotekoisesti radioaktiivisia 
isotooppeja seka sahkolaitteilla. rontgen
koneilla ja elektronikiihdyttimilla suuri
energista sateilya. Radiolaaketieteessa 
rontgentutkimusten osuus on vahentymas
sa kun NMR tutkimukset korvaavat niita. 
Sen sijaan isotooppilaaketieteen osuus li
saantyy jatkuvasti. Uusia radioaineita on 
kehitteilla lahinna syopien diagnostiikkaan 
seka tasrnalaakkeiksi." Sinikka Pinnioj a 
totesi. 
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Sinikka Pinnioja on tutkinut sateilyn vai
kutusta rasvahappoihin ja vaittistyossaan 
han on kehittanyt terrnoluminesenssiin pe
rustuvan rnenetelrnan sateilytettyjen elintar
vikkeiden rnaariWimiseksi. Taman tutki
mustyon tuloksia on sovellettu kotimaisessa 
valvonnassa seka kiiytetty hyvaksi, kun 
elintarvikkeiden sateilytyksen valvontaa 
varten on laadittu EU-direktiivia. 

Yleisolla oli huoli, mita elintarvikkeille 
tapahtuu sateilytyksessa: "Kuoleeko elama, 
itaako siernen sateilytyksen jalkeen?" Kuu
lijakunnalle tuli selvaksi, etta elintarvikkeita 
sateilytetaan nimenomaan sailyvyyden pa
rantarniseksi ja esimerkiksi perunaa itarni
sen tuhoamiseksi. Ruokarnyrkytysten maara 
on ollut kasvussa ja sateilytys on yksi keino 
sailyvyyden parantamiseksi. Sateilytyksen 
vaikutukset elintarvikkeisiin ovat verratta
vissa kuurnennuksen vaikutuksiin. Tarkein 
sovellus on Pinniojan rnukaan elintarvikkei
ta pilaavien patogeenisten rnikrobien tuhoa
rninen. EU-direktiivi elintarvikkeiden satei
lyttamisesta tuli voimaan kevaalla 1999. 
Suomessa sallitaan vain mausteiden satei
lyttaminen. 

Sinikka Pinnioja kertoi myos syyskuun 
alussa voimaantulleesta Jaista, jonka mu
kaan joka kodissa on oltava palovaroitin. 
"Savuhalyttimessa on pieni radioaktiivinen 
Am-241 lahde. jonka alfa-sateily ionisoi 
ilmaa ja saa sen sahkoa johtavaksi. Savu ai
heuttaa sahkonjohtavuuteen hairiota ja saa 
aikaan aanivaroituksen. Radioaktiivisuus 
savuhalyttirnessa on niin pieni, ettei siita ai
heudu ihmisille mitaan sateilyvaaraa eika li
saannosta normaaliin vuosittaiseen taustasa
teilyannokseen'·, Pinnioja painotti. 

Sateily auttaa maalausten 
aitouden selvittamisessa 

Kuulijakunta seurasi suurella mielenkiin
nolla, kun konservaattori Siukku Nunninen 
Valtion taidemuseo Kiasmasta selvitti dia
kuvien avulla maalausten teknista tutkimus
ta. jota tarvitaan aitoustutkimuksessa ja kon
servointitoimenpiteiden apuna. Tyossa kay
tetaan eri sateilylajeihin perustuvia tutki
musmenetelmia ja niilla tehtyja havaintoja. 
Taidemaailmaan liittyva sateilyn sovellus 
oli uutta tietoutta myos monelle alan am
rnattilaiselle ja heratti runsaasti kiinnostusta 
yleisossa. 

Tarkeimpia tutkimuksessa kaytettavia 
sateilylajeja ovat paivanvalo, ultravioletti
sateily' infrapunasateily. rontgensateily 
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seka protoniheratteinen rontgen- ja gam
maem1ss1o. 

Nurmisen mukaan paivanvalossa tehty 
tarkastelu usein jo herattaa uteliaisuuden 
jatkotutkimustyohon. Ultraviolettisateilyn 
avulla tutkitaan maalikerrosten ja Iakkojen 
alkuperaisyyttii, ja sita onko esimerkiksi sig
neeraukset lisatty jalkeenpain. Infrapunasa
teilylla tunkeudutaan va1ikerrosten lapi tai
teilijan luonnospiirustuksiin. 

Vaikkajoidenkin 1500-1700 Iuvuilta pe
raisin olevien taulujen paallekkaisten maa
lausten merkitys onkin jaanyt tutkijoille 
mysteeriksi, niin naiden esimerkkien avulla 
seminaarilaisille kuitenkin selvisi, kuinka 
rontgensateilyn avulla voidaan nahda maa
lauksen eri kerrokset samanaikaisesti. Siuk
ku Nurminen piti tata merkittavana tutki
musmenetelmana taideteosten aitoutta tut
kittaessa. Protoniheratteisella rontgen- ja 
gammaemissiolla tutkitaan puolestaan eri 
pigmenttien alkuaineita. 

"Kioton ilmastotavoitteen 
saavuttaminen riippuu sahkon 
tuotannosta" 
Johtaja, maatalous- ja metsatieteiden tohtori 
Tellervo Kyla-Harakka-Ruonala Teollisuu
den ja Tyonantajain Keskusliitosta katsoi, 
etta hallituksella on vaativa tehtava valmis
tella Suomen kansallinen ilmasto-ohjelma 
siten. etta se tayttaa Kioton poytaki1jan vaa
timukset ja on sarnalla sopusoinnussa ta
lons-. tyollisyys- ja hyvinvointitavoitteiden 
kanssa. Han piti Suomelle EU-maiden taa
kanjaossa sovittua ilmastotavoitetta hyvin 
vaikeasti saavutettavana. '"Se edellyttaa 
paasttijen vahentamista yli 20 prosentilla 
siita. rniten paastot muuten kehittyisivat. 
Tassa suhteessa Suomen tavoite on EU
maiden ka1jessa yhdessa Benelux-maiden 
kanssa." 

Tellervo Kyla-Harakka-Ruonalan rnu
kaan hiilidioksidipaast6jen kehitys on Suo
messa ratkaisevasti riippuvainen tulevista 
energiantuotantoratkaisuista. ''Hiilidioksidi
paastot maaraytyvat sen mukaan. miten tar
vittava sahko tuotetaan. Paast6ttomia ener
gialahteita ovat ydinvoirna. vesivoima ja 
tuuli voima. minka lisaksi paastottomaksi 
luetaan myos puuenergia. Ilman ydinvoi
maa paast6t jaavat kauppa- ja teollisuusmi
nisterion laskelmien rnukaan tuntuvasti ta
voitteesta siinakin tapauksessa, etta bioener
gian ja rnaakaasun kayttoa lisataan huomat
tavasti." 

Yleisolle tuli hyva kokonaiskuva kaikista 
kasvihuonekaasuista. niiden vaikutuksesta 
ja paastojen vahentamiskeinoista. Naisia 
kiinnosti. kuinka itse voi vaikuttaa paast6jen 
vahentamiseen: "Tulisiko jattaa ulkomaiset 
hedelmat kaupan tiskille ja syoda vain koti
maan tuotteita?" Kyla-Harakka-Ruonala va
lotti kotitalouksien hiilidioksidipaastoja seu
raavasti: nelihenkisen esirnerkkiperheen hii-

"Sdteile1·i:it Naiset" -seminaari kokosi jo nel
ji:innen kerrannoin 100 mikuttajanaista 
yhteiskunnan eri tahoilta. 

Iidioksidipaast6t vuonna 1996 olivat 31,4 
tonnia. Siita ruoka- ja kulutustavaroilla oli 
suurin osuus 64 %, Iampo 14 %. lentokone 
12 o/r. auto 5 o/c, sahko 4 '7c jajuna 1 o/c. 

Keskustelu alustusten jalkeen oli vilkasta 
ja yleison joukosta esitettiin rnonia kysy
myksia liittyen sateilyyn. ydinvoimaan ja 
energiankulutukseen. Kuulijoita askarrutti 
111111. ydinaseiden mahdollinen kytkenta rau
hano111aiseen ydinenergiaan. radioaktiivis
ten materiaalien valvonta. ydinvoiman kan
natus Suo111essa ja 111uualla, puuenergian li
says. radon rakennusmateliaaleissa. radonin 
kulkeutuminen asuntoihin ja elintarvikkei
den sailontaan kaytetyt kaasut. 

FK Anneli Nikula on 
Energiakanavan puheen
johtaja ja johtava asian

tuntija Energia-a/an 
Keskusliitto Finergyssa. 

Puh. 09-686 1622. 
anneli.nikula @finergy.fi 
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Timo Hiltunen 

Elamankokemuksia kartuttamassa 
ATS:n excursiolla Olkiluodossa 10.-11.9.1999 

ATS:n kotimaan excursio suuntautui tana 
vuonna Olkiluodon voimalaitokselle, jossa 
oli kokeneemmallekin kaartille uutta nahta

vaa, kuten korotetuilla tehoilla toimivat yksikot ja 
VLJ-Iuolassakin oli tapahtunut kehitysta. ltse lah
din innokkaana nuoren polven edustajana mu
kaan tutustumaan ensimmaista kertaa maamme 
toiseen ydinvoimalaan ainoana maamme ensim
maisen ydinvoimalan edustajana. 

Saatuani ATS:n kursiokirjeen luin suunnatto
malla mielenkiinnolla kotimaan kursion osuuden 
(toki myos ulkomaan osuuden, mutta se ei ollut 
mahdollisuuksieni rajoissa), enhan ollut aiemmin 
vieraillut Olkiluodon voimalaitoksella. Eraan kurs
sin puitteissa koulussamme oli toki ohjelmassa 
joka vuosi vierailu Olkiluodon voimalaitokselle, 
mutta meidan kohdaltamme se jai tekematta; 
paasimme nimittain vierailemaan Oskarshamnin 
voimalaitoksella (sekin ATS:n reissu). ltse asias
sa enaa ei harmita edes sita vahaa, jonka silloin 
Iaskin matkan pieneksi miinukseksi. 

No, kerattyani rohkeutta menin pomoni juttu
sille, Olkiluodon reissu kun veisi yhden tyopai
van. En onneksi kerinnyt esittaa asiaani aivan 
loppuun asli, kun pomoni ehdotti, etta voisin lah
tea ko. matkalle ja tehda sen jopa tyomalkana. 
Taaskaan en loytanyt valittamisla asiasta. 

Loviisa-Helsinki 

Herasin aamulla 1 0.11. Loviisassa lapojeni mu
kaisesli riillavan aikaisin Uoku voisi sanoa, etta 
lurhan aikaisin), mutta silli meinasin myohastya 
Helsinkiin menevasla linja-autosta. Sekaan ei si
nansa olisi haitannut, koska olisin huoletta voinul 
menna viela seuraavalla buss ilia. Paastyani Hel
sinkiin minulla oli kursiobussin lahtoon aikaa hie
man yli puolitoista tunlia. Tapettuani aikaa noin 
tunnin verran menin Mikonkalu 15:n aulaan is
tuskelemaan puoleksi tunniksi. (Sivuhuomautus: 
mikseivat Loviisan voimalaitoksen varlijal ole 
sennakoisia kuin PVO!TVO:n paakonllorin??) 

Helsinki-Oikiluoto 

Hieman ennen bussin lahloaikataulua menin 
ulos ihmettelemaan ja paattelin nohevasli loisella 
puolella katua olevalla bussipysakilla olevan bus
sin mahdollisesti olevan se, johon tarkoitukseni 
oli nousta. Sikali hieman huoleslutti, koska en 
tunlenut kuin yhden mukaan lahtevan ihmisen 
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aiemmin, etta loydanko oikean bussin, joskin ar
velin, ettei siila kovin montaa bussia voi lahlea 
niihin aikoihin. Sitten kuitenkin havailsin taman 
tuntemani henkilon bussin edesta ja loikin tien yli 
bussille, missa paikalla oleval ihmisel esitlaytyi
vat toisillensa mukaan luettuna mina itse. 

Kun paasin bussiin islumaan, kalselin mu
kaan lahlevien ihmisten yleisolemusla ja vaale
lusla, mika sai oloni tuntumaan epamukavalta. 
Melkein kaikilla (herrapuolisilla) oli paallaan pik
kulakki ja kaulassaan kravatti, kun taas ilse istuin 
normaaleissa vaalteissani paallani kulunul fark
kutakki, t-paita ja farkut. Toisaalla, olihan lama 
ollut jo odotettavissa ja milapa mina siila valitla
maan, jos poikkean joukosla. 

Bussissa oli ainakin tilaa, meita oli 24 lahdos
sa noin 50 hengen bussilla. Lahdettyamme Mi
konkadulla kiersimme Myyrmaen ja VTT Energi
an kautta, molemmisla paikoisla nousi lisaa ihmi
sia kyytiin. Mieleslani onnekseni lahelle istui 
omasta nakokulmastani vanhemman sukupol
ven eduslajia (olin malkan aivan nuorinta kalus
loa), joilla sivukorvalla kuulin lodella mielenkiin
toisia larinoita mm. Suomen ydinvoiman hislo
riasla. 

Kun paasimme loppujen lopuksi oikeasti mal
kaan, malkan johlaja, ATS:n ekskursiosihteeri 
Herkko Plit esitteli itsensa ja pyysi kaikkia teke
maan samoin. Toisel kertoival itsestaan ja tyos
laan laveammin ja toisel, kuten allekirjoillanut, 
hieman suppeammin. llse esittely oli ainakin 
omalla kohdallani larpeen, koska enhan tunlenul 
juuri ketaan. Eri asia onkin, kerkisiko esittelyn 
perusteella ketaan painaa mieleensa ... Esitlely
jen jalkeen kalsoimme pari videota liittyen luon
nollisesli ydinvoimaan ja (sahko)energiaan. Vih-

Isdntien 
edustaja Ahti 
Toivola 
( edessd) 
kertomassa 
vierasmajan 
historiasta. 

doinkin alasla on tehly huumorin avulla kohtalai
sen hyva opetusfilmi. 

Filmien jalkeen paalin yrittaa maksaa kroo
nista univelkaani ja herasin siihen, kun Herkko 
kuulutti pysahdyksen Humppilassa. llokseni han 
myos ilmoitti, etta kahvit ja pullat on jo varattu 
etukaleen, ATS:n laskuun. Lahdellyamme vari
kolla paatin joulessani ottaa nokoset. 

Olkiluoto 

Herattyani nain melsan ylla Olkiluodon kakkos
yksikon reaklorirakennuksen ja ilmasloinlipii
pun, olimme juuri saapumassa voimalailokselle. 
Tuijolellessani kaikkea uutta ja ihmeellista, mila 
nyt bussin ikkunasla pyslyi nakemaan, saavuim
me vierailukeskuksen pihaan. 

Vierailukeskuksella meila olivat vaslassa 
Tapia Saarenpaa, Ahli Toivola, Marjo Mustonen 
seka Juha Miikkulainen ja TVO tarjosi meille 
kahvil seka pienla purtavaa. Taman jalkeen siir
ryimme vierailukeskuksen audilorioon, missa 
tekninen johlaja Ami Rastas esitelmoi TVO:sla 
yleensa seka ilse vierailukohteesta, voimalailok
sesla. Esilelma oli mielenkiintoista kuunneltavaa, 
koska se oli suunnattu ryhmallemme, joka oli 
pullollaan eri alojen asianlunlijoila. Ainakin kuuli
joitten esiltamat kysymyksel olivat hyvin pilkalli 
asianlunlijatasoa, mutta esilelmoitsija selvisi niis
ta kunnialla (luonnollisesti) ja vastasi hyvin auliis
ti lukuun oltamatta yhla kysymysla sahkon hin
nasta. 

Aikataulustaan venyneen, mutta loppuun asli 
kiinnoslavan esilelman jalkeen menimme helki
seksi tutuslumaan vierailukeskuksen nayttelyyn, 
josta lahdimme varsinaiselle lailoskierrokselle 
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kuitattuamme kuitenkin ensin kulkuluvat. Kavely
kierroksemme oli OL 1 :I Ia, jonne sisalle paasty
amme varustauduimme normaalin kaytannbn 
mukaisesti (suojavaatteet, kypara ja joillekin 
RAD) ennen valvonta-alueelle menoa. 

Osaavien oppaidemme mukana paasimme 
ensimmaiseksi kaymaan reaktorirakennuksessa, 
jossa luonnollisesti tarkein Ua vaikuttavin) paikka 
oli reaktorisalin ylaparveke. Ennen sinne menoa 
saimme kuitenkin kuulla mm. rakennuksen re
dundanssisysteemeista ja polttoainesiirroista. 
Parvekkeelta oli hyva nakyma reaktori- ja poltto
ainealtaaseen, joista jalkimmaisessa nakyi tuo
reita ja kaytettyja polttoainenippuja seka saatb
sauvoja. Oppaamme kertoili meille erinaisia 
asioita aloittaen nakymalla ja jatkamalla muihin 
yksityiskohtiin ja esitettyjen kysymysten vastauk
siin. Parvekkeella oli mybs yksi polttoainenipun 
malli, josta nakyi hyvin pienia yksityiskohtia (mm. 
eraassa viela suorittamattomassa kurssissani 
kasitellaan polttoainenippuja reaktorifysiikan na
kbkulmasta). 

Jatettyamme reaktorisalin taaksemme kuljim
me kaytavia pitkin ja saavuimme sybttbvesi
pumppaamon kautta laitoksen generaattorille. 
Omalta kohdaltani naky oli aika vaikuttava, 
enhan ollut aiemmin nahnyt sen kokoluokan ge
neraattoria ainakaan niin lahelta. 

lhmeteltyamme hetken generaattoria, jolla oli 
muuten aika valtava melu, lahdimme jatkamaan 
matkaamme. Turbiinisalissahan ei luonnollisesti 
voi vierailla BWR:IIa, mutta laitoksella oli hienosti 
ideoitu ja toteutettu joihinkin kohtiin seinille suu
ret maalaukset, joista ikaan kuin kavi ilmi naky
ma seinan toisella puolella. Tallaiset maalaukset 
naimme reaktorin paineastian pohjan kohdalta 
seka juuri turbiinisalista. 

Tulimme ulos voimalaitokselta jalleen normaa
lien rutiinien, kuten sateilyvalvontamonitorien 
kautta. Paastyamme ulos lahdimme bussilla 
TVO:n vierassaunalle, jossa oli tarkoitus viettaa 
iltaa. Matkalla saunalle kuulimme majoitustilojen 
avaimien ja kamppakavereitten jaosta, majoitus oli 
jarjestetty TVO:n parakkikylaan. Vierassaunalla 
ilta alkoi tervetuliaismaljalla, jonka aikana isantam
me kertoi saunamajan historiasta. Majalla oli val
miina odottamassa pienta purtavaa, sipseja ja 
suolapahkinbita seka monen sorttista juotavaa. 

Jonkun ajan kuluttua isannat ilmoittivat sau
nan olevan valmis kayttbbn ja seurueemme kau
niimman sukupuolen edustajat saivat kunnian 
menna ensin saunaan. Kun lady! saivat tarpeek
seen saunomisesta, paasimme me miehiksi las
kettavat menemaan saunaan. Ennen saunaan 
menoa kuulin meriveden olevan todella lammin
ta, mita en heti valttamatta uskonut. Rohkenin 
kuitenkin saunassa veden lampimyydesta muil
takin kuulleena lahtea uimaan, mika oli ehdotto
masti oikea ratkaisu. Jalleen kerran isannat ali
vat jarjestaneet asiat kiitettavasti, veden lampbti
la oli jonkun mukanaan tuoman mittarin mukaan 
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+24 oc (10.9.)! Syy veden lampbtilaan oli tuulen 
suunta ja noin 500 metrin paassa saunalta oleva 
voimalaitoksen jaahdytysveden purkuaukko. 
Kerrassaan miellyttava kokemus, kavin pari ker
taa uimassa. 

Saunan jalkeen hetken seurusteltuamme oli 
iltapalan aika. lltapala oli anniltaan vahintaan riit
tava. Pbydassa istuessamme kuulin jalleen ker
ran mielenkiintoisia juttuja, mm. seurueemme 
liettualaiselta osanottajalta. 

lltapalan jalkeen oli aika siirtya ybpuulle, jos
kin illanvietto jatkui viela hetken majoitusalueella 
yhdessa parakissa. Vietettyani hetken siella lah
din itse omaan parakkiini nukkumaan, mutta 
siina pihalla nain jalleen jotain uutta, pehmeam
pia arvoja teknologiapitoisella reissulla. Jostain 
nurkan takaa tuli kettu, joka uskaltautui aile kah
den metrin paahan minusta. Kerrottuani matkas
ta melkein kaikki ystavani ovat arvelleet ketun ai
leen vain TVO:n vieraanvaraisen tarjoilun tuotos
ta, mutta sen naki toinenkin henkilb. 

Matkaseurue ihmettelemdssd generaattoria. 

Paastyani parakkiin ihmettelin viela hetken 
parakkiasutuksen tasoa, sita voisi verrata 5 hen
gen opiskelijasoluun silla erotuksella, etta opis
kelijasolussa ei joka huoneessa ole omaa suih
kua ja vessaa. Vihdoinkin paasin nukkumaan ja 
vaivuin uneen miettien paivan tapahtumia. 

Heratys oli lauantaiaamuna noin kello 7.30, 
joskin otin viela pienet torkut ennen varsinaista 
heraamista. Melko monipuolista aamupalaa oli 
tarjolla vierailukeskuksella kello 8.00. Aamupalan 
jalkeen oli ohjelmassa saaren VLJ-Iuolaan tutus
tuminen, mutta kerkisimme tutkailla keskuksen 
nayttelya ja rapuakvaariota odotellessamme Posi
van Veli-Matti Ammalan saapumista paikalle. 

Kuljimme luolalle bussilla, mutta itse luolaan 
kavelimme ramppia pitkin. Matkalla alas Ammala 
kertoili luolasta ja pysahtyi valilla nayttamaan ja 
kertomaan merkittavia asioita, kuten kahden 
ehjan kallioalueen valisen rikkonaisemman vyb
hykkeen yli tapahtuvien siirtymien mittauspistei
ta, joita nakyi muutamassa kohdassa. Mittaus
pisteet ovat kuulemma siina mielessa hieman 
turhia, koska siirtymia ei juurikaan tapahdu. Mat
kalla kuulimme mybs tarinaa eri paikoista, joita 
tulisimme alempana nakemaan, kuten paikasta, 
jossa sailytetaan STUK:n pienjatteita. Sinne 
em me tosin paasseet sisalle katsomaan. 

Syvyydessa n. 65 metria saavuimme itse voi
malaitoksen jatesiiloille, joista vahaaktiivisen jat
teen siilon muutama kansilaatta oli poissa ja pys
tyimme nakemaan jatetynnyreita alhaalla. Sa
malla oppaamme kertoili siiloista ja jatteista seka 
niiden kasittelysta. Oppaamme mybs vastaili 
esittamiimme kysymyksiin, kuten mahdollisen 
saarelle rakennettavan kolmannen yksikbn jattei
den sijoituspaikasta, joka kuulemma voidaan 
helposti louhia nykyisten siilojen jatkoksi tarvitta
essa. 

Kuultuamme riittavasti siiloista siirryimme Posi
van lulkimusluolaan, jossa oli mm. kaytetyn poltto
aineen loppusijoilussailibn muovinen malli seka 
muulama sijoitusreikamalli. Tulkimusluolassa 
kului melko kauan aikaa, koska oppaamme kerto
man larinan siivittamana kuulijoille tuli mieleen 
monla kysymysla, joihin haluttiin ja saaliin vas
lauksia. Ajan kulusta huolimatta ei luolassa tullul 
pilkaslyttya, koska Iarina oli mielenkiintoisla. 

Lahdettyamme luolasla tulimme ylbs hissilla 
ja piipahdimme vilkaisemassa luolaslon valvo
moa, josta mm. kauko-ohjalaan jatteidensiirlo
nosluria. Tultuamme luolaslosla ulkoilmaan kii
timme ja hyvaslelimme isanlamme seka nousim
me linja-auloon kolimalkaa varten. 

Olkiluoto-Loviisa 

Tullessamme bussilla kohli Helsinkia katsoimme 
videoilla elokuvan, jonka jalkeen heli pysahdyim
me kahvitauolle. Lahdettyamme kahvipaikasla 
ajoimme paakaupunkiseudulle, jossa ihmisel jai
val eri paikoissa pois kyydista. Osa seurueesla 
(kulen allekirjoittanul) jai vasla paalepysakilla, 
joka oli siirlynyl Mikonkalu 15:sta Aleneumin 
eleen. Siita kavelin linja-auloasemalle, jossa piti 
odolella perali 3 minuutlia ennen Loviisan lahle
van bussin lahtoa. 

Nain jalkeen pain summalen olen ollul muka
na ATS:n kahdella kursiolla ja molemmal oval ol
leel joka suhteessa hienoja kokemuksia. Lisaksi 
tasta Olkiluodon kursiosta on viela mainittava kii
toksel isannillemme TVO:sla ja taman sanoes
sani uskon puhuvani koko seurueen puolesla: 
siis Kiilos! 

Timo Hiltunen on 
diplomity6ntekija 

Fortum Power and Heat 
Oy:n Loviisan 

voimalaitoksella. 
Puh. 010 455 3071. 

timo.hiltunen @fortum.com 
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Eero Patrakka 
•••••••••••••• 

KOtUMNI 

Nuorta • uo1maa •••••••••••••• 

Y oung Generation vastaa Uiman A TS Y dintekniikan 
numeron sisallosta. Mielenkiintoista on tarkastella 
sanan generation merkityksia englannin kielessa. 

Websterin sanakirjan mukaan se voi tarkoittaa tuottamista, al
kuun panemista. inhimillista sukupolvea seka maaritelmana 
etta ryhman kuvaajana (kuten suomen kielessakin), tuotteen 
kehitysta kuvaavaa sukupolvea seka lopuksi geometrista kay
ran, tason tai kuvan tuottamista. Sana juontuu luonnollisesti 
latinan sanasta generare, joka puolestaan on lahtCiisin kanta
sanasta genus. Lukijaa kiusatakseni koukkaan viela indoeu
rooppalaisen kantakielen kautta ja paadyn Websterin avulla
ehka hieman yllaWivaankin - tulokseen, jonka mukaan sa
maan pesueeseen kuuluvat myos san at child ja nature. 

Y dintekniikan kannalta kaikki edella kursivoidut sanat ali
vat totta toisen maailmansodan jalkeen. ja taman luomiskauden 
hedelmia nautimme tallakin hetkella. Oma maamme tuli tieten
kin suurten 1naitten jaljessa. ja ydinvoimatekniikan kausi alkoi 
meilla vasta 1970-luvun alussa. Oma tyourani alkoi samoihin 
aikoihin, ja edustan varmaank:in alan ensimmaista suomalaista 
young generationia. Edellakavijamaissa oli tassa vaiheessa jo 
saavuttu keski-ian seesteiseen vaiheeseen. Muistan hyvin, kuin
ka me suomalaiset erotuimme joukosta oppipoikina kansaima
lisissa tilaisuuksissa. Y dinvoimatekniikan katsottiin saavutta
neen maailmanlaajuisesti vakiintuneen aseman. mita kuvaa 
hyvin vuonna 1975 pidetyn ensimmaisen Euroopan ydinvoima
konferenssin motto 'The maturity of nuclear power''. 

Alan silloista kypsyytta osoittaa esimerkiksi se. etta 1970-
luvun loppupuolella suunnitellut ydinvoimalaitokset edusta
vat edelleenkin tekniikan viimeista sanaa, ainakin tuotanto
kaytCin kannalta. Laitostoimittajat ovat luonnollisesti kehitta
neet koko 1980- ja 1990-luvun uusia reaktorikonsepteja, 
mutta kaupalliseen kayttoon niita ei ole saatu. Sana ·'ad
vanced" tarkoittaa edelleen 1970-luvun teknologiaa. Innova
tiivisten konseptien kayttoonotto on kilpistynyt viimeistaan 
kaupallisiin realiteetteihin: enaa ei ole valtiollisia organisaa
tioita, jotka huolehtisivat pitkajanteisesta kehitystyosta tai sen 
rahoituksesta. Silti kehitystyo on pakollista: paikoilleen jaa
minen merkitsee taantumista. 

Me 1970-luvun young generationilaiset olimme innoissam
me uudesta teknologiasta, joka vastasi lisaantyvan sahkontar
peen haasteeseen uudella tavalla. Nuoruuden innolla kavirnme 
kasiksi tehtaviin, joiden luonteesta meilla ei edes voinut olla 
ennakkokasitysta. Sarnalla tavoin nykyinen young generation 

kaipaa uusia rat
kaisuja ja uusia 
haasteita. Ei nuori 
polvi koskaan eika 
rnissaan ole tyyty
nyt rnatkimaan 
vanhan polven 
malleja. jos silla 
suinkin on ollut 
mahdollisuus luoda uutta. Miten ikaantyvien laitosten rutiinin
omainen kaytto innostaisi nuorernpia, kun se ei innosta vanho
jakaan. Kayko niin. etta energia-alan luovimmat voimat hakeu
tuvat tekemaan tyota vaihtoehtoisten tuotantomuotojen parissa? 

Suomen tilanne on eurooppalaisittain poikkeava: meilla 
kaydaan keskustelua uudesta ydinvoimalasta, kun monessa 
muussa maassa puhutaan kayvien laitosten sulkemisesta. Sa
malla on voitu tutustua nykyisesta teknologiasta poikkeaviin 
laitostyyppeihin. Innovatiivisiin piirteisiin liittyy tietysti se 
haitta, etta niiden tekniset ratkaisut ovat ennen kokeilematto
mia. Suornessa ei ole aikaisemmin oltu vastaavassa tilanteessa. 
silla Loviisan ja Olkiluodon laitostyypit edustivat vakiintunutta 
teknologiaa. Loviisan suojarakennusta lukuun ottarnatta. Nyt 
nayttaa silta, etta voidaan joutua tilanteeseen, jossa tukeutumi
nen ulkornaisiin kokemuksiin on poissa laskuista. Tallainen ti
lanne asettaisi erityiset haasteet juuri nykyiselle nuorelle pol
velle, jonka harteille laitoksen luvittaminen ja rakentaminen 
paaosin tulisi. 

Tassa kohtaa on syyta esittaa varoituksen sana. Me vanhem
pi polvi emme suinkaan luovu leikista helposti ja hetkessa. Ha
luamme valvoa. ettei nuori polvi tee innoissaan virheita. Olem
rne kokeneita ja viisaita. olemmehan oppineet monista aikoi
naan tekemista1mne virheista. Tassti on itse asiassa nykytilan
teen vahvuus: on seka kokeneita valvojia etta luovia kehittajia. 
Tassa on samalla nykytilanteen heikkous: varovaiset valvojat 
saattavat lukumaaraisella ylivoirnallaan jyrata innokkaat kehit
tajat. Tasapainon avaimet ovat vanhan polven hallussa: silla on 
valta ja vastuu huolehtia siita, etta sukupolvet seuraavat tois
taan jouheasti. Tehtava on helpompi. jos uusi ydinvoimala ra
kennetaan, mutta siita on selviydyttava siinakin, vaikearnmassa 
tilanteessa, etta on rajoituttava nykyisten laitosten kaytCissa pi
toon. 

• 
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ATS - Suomen Atomiteknillinen Seura merkitsee 
ammattitaidon kehittamisUi, tiedottamista ja vaikutta
mista seka kansainvalista yhteistyota. A TS perustettiin 
vuonna 1966. kun ydintekniikka teki maihinnousuaan 
Suomeen. ATS on tieteellinen seura, jonka toiminta 
kattaa laajasti koko ydintekniikan alan. ATS:n keskei
sin tehtava on toimia lahes 700:n eri tehtavissa ja orga
nisaatioissa tyoskentelevien ydintekniikan ammattilais
ten yhdyssiteena ja tiedonvaihdon kanavana. 

In memoriam 
Aktiivinen Atomiteknillisen Seuran jasen. kauppatieteiden lisensiaatti 

ti1~ Power and Heat Oy 
Fint ~~~ Oy 

Helium Gas Research HGR Ltd 

!. mira Oy, Energia 

~e,r,~!antile-KSB Oy Ab 

lfttoy 

Perusvoima Oy 

Pohjolan Voima Oy 
Posiva Oy 
PRG-Tech Oy 

Rados Technology Oy 

Rejlers Engineering Oy 
Saanio & Riekkola Oy 

Siemens Osakeyhtio 

Soffco Oy Ab 
Suomen Atomivakuutuspooli 

Suomen Malmi Oy 
Teollisuuden Voima Oy 
VTT Energia 
VIT-Vhtymo 

Marke Heininen-Ojanpera menehtyi yllattaen 17.8. Helsingissa. Seuralle hanen varhainen 
poismenonsa on raskas isku. Marke on ollut viestija. jonka sanoma kantaa kauas. ATS ja sen 
jasenet olivat perustamassa PIMEa (Public Information Materials Exhange) 1980-lunllla. ja 
tasta vuotuisesta ydinvoimatiedottajien tapahtumasta on versonut monia merkittavia viestinn~in 
valineita. Marke oli mukana alusta Iahti en ja hanesta tuli PIMEn Suo men yhdyshenkilii. A jan 
myiita kehittyi naisten oma viestintaverkosto WIN (Women in Nuclear) ja Suomessa Energia
kanava. Marke toimi usean vuoden a jan Suomen edustajana WINin Executive Leading 
Groupissa ja Energiakanavan varapuheenjohtajana. Paivatyiinsa Marke teki Fortumissa ja sen 
edeltajassa IV Ossa vuodesta 1970 eri tehtavissa, vii me vuosina paaasiassa kansallisen ja 
kansainvalisen viestinnan parissa. Marke osallistui myiis Fortumin taidehankintoihin. 

Tana paivana olemme ilman Markea, Arbiter Elegantiarum on poissa. 
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8 ATS SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA
ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 
FINNISH NUCLEAR SOCIETY 

JASENHAKEMUS - MEDLEMSANSOKNING 

Tiiydellinen nimi 
Fullstiindig namn 

Kotiosoite 
Hemadress 

Postitusosoite 
Postadress 

Puhelin kotiin 
Telefon hem 

toimeen ----------------
tjiinst 

Toimipaikan osoite 
Tjiinstadress 

Telekopio & E-mail toimeen 
Telefax & E-mail till tjiinst 

Syntymiivuosi I Opinnot ja suoritetut tutkinnot 
Fodelsear I Studier och avlagda examina 

19 ____ 1 ______________________________________________________________________ _ 

Nykyinen toimipaikkaja tehtiivii tai virkanimike 
Nuvarande tjiinst och uppdrag eller yrkesbeniimning 

Aikaisempi toiminta 
Tidigare verksamhet 

Paikka ja aika 
Ort och datum 

Suosittelijat (nimikirjoitusja nimenselvennys) 
Forordarna (namnteckning och fortydligande) 

Hyviiksytty johtokunnassa 
Godkiint av Direktionen 

Kutsu liihetetty 
Kallelse siind 

Osoite: 
Suo men Atomiteknillinen Seura 
c/o VTI Energia/Ydinenergia 
PL 1604. 02044 VTI 
puh. (09) 4561. telefax (09) 456 5000 

Address: 
Finnish Nuclear Society 
c/o Technical Research Centre of Finland 
VTI Energy/Nuclear Energy, P.O.Box 1604, FIN-02044 VTI, Finland 
tel. +358-9-4561, telefax +358-9-456 5000 

Kopioi tiistii ! 

Pankkiyhteys: 800014-1670345 PSP 
Postal cheque account: 
800014-16 70345 
Finnish Nuclear Society 
Postipankki, FIN-00007 HELSINKI 
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