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Uutto ydinvoimoviestinnfissO
Vuosi 2000 alkoi ydinvoima-alalle suotuisasti. Peliitt)jii millennium-on.gelmia
ei ilmaantun.ut. Piiiittyn.een.ii vuon.n.a 1999 ydinvoimalla tuotettiin enemmiin.
siihkoii kuin koskaan. aikaisenunin eli 2400 TWh. Euroopan Un.ionin alueella
siihkontuotanto ydinvoimalla kasvoi jopa 3 o/o. Ydinvoim.an. a suus siihkon kulutuksessa kasvoi esim.erkiksi Ruotsissa (46.8 o/o)ja Saksassa (31.2 o/o). Jailmastokysymykset pelaavat viiistiimiittii ydinvoinwn pussiin., jos realiteetit
myonnetiian..

jubljanan 12. PIME-kokous
(=Public Information Materials
Exchange) luotasi taman hetken
ydinvoimaviestintaa. Paallimmaiseksi jai
minulle tunne, etta ydinvoiman asiat ovat
paremmalla tolalla kuin kuvittelemme.
Monelle suomalaisellekin tuttu slovenialainen Andrej Stritar todisti maailman
kenties parhaimman energiatilaston BP
Amocon kayrilla ja luvuilla, etta ydinvoiman tuotanto on ollut vuosina 1988-1998
kaikkein nopeimmin kasvanut primaarienergian muoto. Yllattavaii, mutta tuotannon nousu on ollut ydinvoimalla lahes
30 prosenttia, kun kaasu jai hieman yli
20 prosenttiin, oljy noin kymmeneen ja
hiili on taapertanut paikallaan. Y dinvoiman myonteisesta talouskehityksesta on
kuulunut hyvia uutisia jopa Yhdysvalloista. Ja Suomen nakoaloja avaa taman numeron mielenkiintoinen artikkeli energiaalan mielipideilmastosta.
Toisaalla tassa numerossa nuori tutkija
kitjoittaa kirpeasti PIME-kokouksen "tiedotuspuudeleista", ja moittii kokousta mitaansanomattomaksi. Tama kertoo kirjoittajan mukaan pysahtyneen alamme ongelmista. Ongelma on enemman alan nakoalojen puutteessa kuin viestinnassa. Ydinvoimatiedotuksen ammattilaiset pyrkivat
toimimaan ymparoivan maailman ehdoilla, ja silti palvelemaan yhtioitaan tai yhteisoitaan. Pyrkimysta avoimuuteen korostaa
suuren yleison Juottamuksen saavuttaminen.
Mielenkiintoinen kaaosilmio on viestinta tapahtumista ja ongelmista maailman
ydinvoimalaitoksilla tai muussa ydinvoi-
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maan liittyvassa teollisuudessa. Kaaosta
esiintyy seka julkisuuden laadussa eWi
maarassa. Viime vuonna tapahtui Tokaimuran onnettomuus. Tokaimura on ensimmainen merkittavan luokan (4) saavuttanut INES-vakavuusasteikon onnettomuus sitten Tshemobylin INES 7-luokan
onnettomuuden. Kiistatta kysymyksessa
oli vakava tapahtuma eli sateilyonnettomuus, joka vaati ainakin yhden ihmishengen. Se ei kuitenkaan ollut onnettomuus,
jossa huomattavia maiiriii radioaktiivisia
aineita olisi joutunut ympiitisWon, vaikka
naimme televisiosta mittavia mittausoperaatioita. Tokaimuran mediajulkisuutta ja
vaikutuksia voisi vaikka verrata maaliskuun 11. paivana tapahtuneeseen, Jahes
sadan hengen vaatineeseen Ukrainan hiilikaivosonnettomuuteen. Se oli ydinvoimaasteikolla INES 7-Juokan onnettomuus. ja
silti Tokaimura pysyi otsikoissa viikoista
toiseen. Tiimii kvantitatiivinen kaaosilmio
on toistaiseksi hyviiksyttavii jonkinlaisena
luonnonlakina. joka seuraa jokaista ydinvoima-alan merkittiivaii tapahtumaa.
Nykyisin tapahtuma. joka :-.aa aikaan
mediamyrskyn, ei valttamattii ole ydinteknisesti merkittava tapahtuma. Toisaalta
kaikkia ydinteknisesti merkittavia tapahtumia ei esiinny lehdistossii. Esimerkkeina
ylimitoitetuista mediamyrskyistii voi pitaii
parin vuoden takaista kiiytetyn ydinpolttoaineen kuljetussailioiden kontaminaatioskandaalia tai aivan viimeaikaista BNFL/
Sellafield-tapahtumaketjua. Vaiirennokset
ovat tiilla alalla syviisti tuomittavia asioita,
mutta niiden aiheuttama 1iski jai pieneksi.
Kasittaakseni kysymyksessii oli hieman

kohonnut todennakoisyys polttoainevuotoihin, ei sen kummempi asia. En silti viihattele tapahtunutta jo sen suunnattoman
taloudellisen tappion vuoksi, joka niiista
epailemiittii poliittisesti motivoiduista tapahtumaketjuista on seurannut.
Kvalitatiivisessa kaaoksessa voi kiiyda
toisinkin. Kuka on huomannut suomalaisesta lehdisWstii, etta 15. helmikuuta 2000
tapahtui USA:ssa Indian Point 2-laitoksella tapahtuma. jossa aktiivista jaiihdytetta
vuoti primaaripiirista puhtaaseen sekundaaripiiriin. Japanin Mihamassa vastaava
vuoto sijoitettiin INES-asteikolla luokkaan
2. Viimeisen parin vuoden aikana on myos
Britanniassa liepoteltu paria voimalaa hirmuisissa myrskyissa. Nykypaiviin todellisuutta on, etta Helsingin Sanomat herkuttelee viikoittain "vakavilla" tapahtumilla
Japanissa. ja mainittu lehti oli liikkeellii
viime lokakuussa Loviisassa 4-5 hengen
voimin. Loviisan ydinturvallisuuden kannalta merkitykseWn vetyvuoto luokiteltiin
INES-luokkaan 0. Viestinnassii on vielii
paljon tekemista.

ATS Y dintekniikan toimitus toivoo
kaildcien lukijoiden viihtyvan Jehden taman vuoden teemojen patissa.
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Nuclear communication and chaos
F

or the nuclear branch, year 2000
started favourably. The much feared Millennium bugs did not appear, and, during 1999. there was more
power generated by nuclear than ever before, i.e. 2,400 TWh. Within the European Union, power generation with nuclear
amounted to as much as 3 per cent, and.
say, in Sweden (46.8%) and in Germany
(31.2%) nuclear power accounted for
more in electric power consumption than
the year before. And, if we are ready to
admit the realities. the climate questions
unavoidably worked for nuclear power.
The 12th PIME meeting (=Public Information Materials Exchange) in Ljubljana, Slovenia surveyed today· s nuclear
power communication. My top-most feeling was that things are now better than
what we in the branch think. Slovenian
Andrej Stritar, known to many Finns, proved using BP Amoco·s curves and figures
-perhaps the world's best energy statistics- that nuclear power production between 1988 and 1998 has been the most
rapidly growing primary energy form.
This may seem surprising but the production increase within nuclear power
has been nearly 30 per cent, whereas with
gas it was just slightly more than 20 per
cent, with oil about ten and with coal - the
production situation has been about the
same. There has also been good news
about the favou-rable economic development of nuclear power in the United States.
This issue, however, also contains
another kind of view on PIME. A young
researcher gives sharp critique on the
meeting's 'infmmation poodles' and calls
it empty. This in turn tells of the problems
we are faced with in our stagnant branch,
to borrow the words of the author. As for
myself, I interpret the problem to lie rather in the lack of outlook than in commu-
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nication. The nuclear power communication professionals, if any. attempt to work
on the terms of the smTounding world, and
yet to serve their companies and communities. The strive for transparency is of utmost importance, because the public finds
it important.
An interesting chaos phenomenon is
communication on events and problems at
world's nuclear power plants or in some
other nuclear-related industry. Chaos can
be found in public both in the quality and
quantity. Last year's Tokai Mura accident
was the first Class 4 accident using the International Nuclear Event Scale CINES)
since the Chernobyl accident that was
classified as INES Class 7. This was. without question, a grave incident, in other
words, a radiation accident that took at
least one life. It was not, however, a contamination accident. even if we witnessed
on our TV screens massive measuring
operations. Tokai Mura media publicity
and impacts could be compared to the
accident that happened on 11 March
where hundred people lost their lives in a
coal mining accident in Ukraine. This was
again a 'INES Class 7 accident". and nevertheless Tokai Mura stayed in the headlines for weeks on end. This quantitative
chaos phenomenon we have to accept so
far as some sort of law of nature, if and
when there arc more significant events taking place or accidents happening in the
nuclear field.
At the same time, however, there has
emerged a phenomenon where an incident
that raises a media storm cannot be regarded as a significant incident in terms of
nuclear safety. Or vice versa. Exam-ples
of the oversized media storms are the
contamination scandal concerning spent
nuclear fuel shipment containers couple of
years ago and the recent BNFL!Sellafield
chain of events. Falsifications in this

branch are to be condemned deeply, but
where lies the great risk? In my understanding, it was a question of a somewhat
increased proba-bility of fuel leakage, no
more or less. This does not mean that I
would be down-playing what has already
happened. not alone because of the enormous financial losses that have resulted
from these, no doubt, politically motivated
chains of event.
It may not sit right in the other direction either, with the qualitative chaos. Who
has noticed in the Finnish press that there
was a primary-secondary leak on 15 February of this year at the Indian Point 2
plant in the USA. The leakage at Mihama
in Japan was placed in Class 2 on the
INES-scale. Over the past two years, one
or two power stations in Britain have
come to feel the strength of hurricanes.
Not until the Blayais in France, were people in this country able to read of such incidents, and that storm was indeed ranked
Class 2 in the INES-list.
Instead, the major daily Helsingin Sanomat has weekly published 'serious'
incidents in Japan. and, last but
not least, the said paper was also present at
our Loviisa plant last October 5th with a
force of 4-5 people. This last incident, a
minor hydrogen leak outside the turbine
hall - insignificant from the point of nuclear safety- made barely Class 0 on INES.

Finnish Nuclear Society Journal wish
that all its readers find the forthcoming issues of the journal a good reading in this
year 2000!
Ill
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Anneli Niku/a

Tutkiia Pentti Kiliunen:

Energia-asenteisso pinto
vfireilee, syvfirokenteet pysyvfit
Kansalaisten asenteita tutkitaan, seurataanja mitataan monista
asioista monin tavoin. Vaalien yhteydessd erilaisista gallupeistaja
niiden merkityksestd keskusteltiin julkisuudessa, ja joidenkin mielestd
ne jopa ratkaisivat ddnestyskdyttdytyntistd. Myos energia-asenteita
seurataan jatkuvasti ja on seurattu jo ldhes parinvuosikymmenen ajan.
"Energia-asenteissa tapahtwnien kulku on yksitotista - suorastaan
pitkdpiimdistd ", luonnehti energia-asenteiden muutoksia tutkija Fermi
Kiljunen ATS:n vuosikokousesitelmdssddn.
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ri mielipidemittausten kysymykset
poikkeavat Loisi,taan ja siksi niiden
tuloksia ei voi suoraan verrata keskeniian. Parhaimman kuvan suomalaisten
energiamieltymyksista ja niiden muutoksista antavat kunkin tutkimuksen pitkaaikaiset trendit.
Yhdyskuntatutkimus Oy:n tekemassa
"Suomalaisten energia-asenteet" -seurantatutkimuksessa on seurattu suomalaisten suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin
jo seitsemiintoista vuoden ajan. Vuosittain
toteutetussa Jaajassa tutkimuksessa on osa
kysymyksista sailynyt samana alusta asti ja
osa kysymyksista on kohdistettu ajankohtai5

Arvio eri energiamuotojen ominaisuuksista
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kaasu, ydinvoima ja vesivoima. Viime vuoteen asti maakaasu on ollut suosituin energialahde, mutta nyt sen suosio on notkahtanut nakyvasti. Vie!a viime vuonna sen lisaarnista kannatti 70% ja nyt enaa 52%.
Vesivoima sai suosiossa ensimmaisen
tilan, silla siihen suhtautuminen on sai1ynyt
pitkaan samoissa lukemissa, talla kertaa
lahes 60 prosenttia lisaisi sen kayttOa. Toiseksi kiilasi turve, jolle on ominaista melko
suuretkin muutokset. Turpeen suosio on nyt
lahes huippulukemissaan. Se on kasvattanut
suosiotaan 15 prosentilla vuodesta 1996 lahtien. Kansalliset ratkaisut ja omavaraisuus
ovat turpeen valtteja.

Ydinvoiman lisiHiminen
jakaa vaestoa
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siin aiheisiin kuten ekosahkoon, ydinjatteisiin, yva-tutkimuksiin jne. Vuoden 1999
kysymyksiin vastasi yhteensa 1560 henkiloa, joista 1109 edusti koko maan vaestoa ja
loput erityiskohdekuntien mm. Loviisan ja
Eurajoen vaestoa. Tutkimuksen tulokset on
ju1kaistu Finergyn kotisivuilla www.energia!finergy .fi.
Kansa1aisten kasityksia eri energia1ahteiden hyvaksyttavyydesta on seurattu alusta
asti. Talla kertaa vesivoima oli suosituin
energialahde ja toiseksi eniten kannatettiin

70

60

turpeen kaytOn lisaamista. Aiempi kestosuosikki, maakaasu oli nyt kolmantena ja
ydinvoima neljantena. Kivihiilen lisaysta
kannatti vain kyrnmenen prosenttia.

Maakaasun suosio laskenut
Tutkimuksessa kysyttiin, minka energiamuodon kayttOa lahivuosina tehtavissa sahkontuotantoa koskevissa ratkaisuissa tulisi
lisata ja minka vahentaa. Vaihtoehtoina oli
viisi energianlahdetta: kivihiili. turve, maa-

Arvio eri energiamuotojen ominaisuuksista
Vaarallista ja riskialtista
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Y dinvoima-asenteet ovat sailyneet ven·attain stabiileina pitkaan. Lisaamista kannattaa nyt 34% kansalaisistaja samanaikaisesti
36 % vahentaisi sen kayttoa. Joka neljas
pitaa nykyista maaraa sopivana. Jakauma on
kaytannossa sama kuin vuotta aikaisemmin.
"Ydinvoima kuuluu asioihin, joita suoma1ainen ei he1posti vaihda", Pentti Ki1junen
totesi.
Ydinvoimakasityksia on se1vitetty myos
Finergyn toimesta, joka on jatkanut Voimalaitosyhdistyksen aikoinaan a1oittamaa galluptutkimusta ydinvoimasta. Kansa1aisten
ydinvoimakantojen kehittymista on mitannut Suomen Gallup vuodesta 1982 lahtien.
Marras-joulukuussa tehdyssa tutkimuksessa
kysyttiin suomalaisten yleissuhtautumista
ydinvoimaan energialahteena seka suhtautumista ydinvoimavaihtoehtoon seuraavana
suurvoimalaitoksena. Finergyn mukaan
ydinvoiman kannatus on selvasti lisaantynyt
pitkan tutkimusjakson aikana. Kun kannattajia on nyt 41 prosenttia. niin kuusi vuotta
sitten kannattajia oli 29 prosenttia ja vuodesta 1982 ydinvoimaan myonteisesti suhtautuneiden osuus on kasvanut perati 17
prosenttiyksikkoa. Kielteisesti suhtautuvia
o1i 34 prosenttia.
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Pentti Kiljunen selvitti laajalla kysymyssarjalla, miksi ja missa suhteessa eri energiavaihtoehdot ovat hyvia tai huonoja. Vastaajat arvioivat kymmenesta ominaisuudesta, mihin energialahteeseen ne parhaiten sopivat.
Ydinvoima sai yhdessa vesivoiman kanssa karkisijan taloudellisesti edullisimpana
ATS Ydintekniikka (29) 112000

Lo1·iisan mimalaitoksen porttirakennus
ja siella toimim ra1·intola C(l{e Port avattiin
10.3.2000. Uutta energiapy6raa lwestaa
Nils Sund ja muut henki!Ot oikealta Lm·iiscm
\'Oima/aitosjohtaja Arm Vuorenmaa,
lonna Aw·e/a ja ~we/en mvintolan yritti.ija
Jony Man/amen.

Y dinvoiman ymparistoetuja
ei tunneta

energialahteena. Lahes joka toinen liitti
edullisuuden naihin energialahteisiin. Kolmasosa arvioi puuenergian ja tuulivoiman
edulliseksi ja yllattavasti hiili havisi hintakilpailun.
Y dinvoimaan liitettyja positiivisia arvioita olivat myos luotettavuus tuotantovarmuuden kannalta (41 9'c ). Ydinvoiman edelJe nousiYat vain vesivoima ja puu. Kun
asiaa kysyttiin kielteisella tavalla ··saatavuus epavarmaa''. ainoastaan 6 9'c liitti
taman maareen ydinvoimaan. Maakaasu

nahtiin epavarmana energialahteena ja
sama maare liitettiin myos tuulivoimaan.
Energian merkitys kotimaiselle hyvinvoinnille ja elintasoon on mellzo hyvin kansalaisten tiedossa. Joka kolmas suomalainen
liitti taman maareen puuhun. vesivoimaan,
ydinvoimaan ja tuuleen. Myos puun. vesivoiman ja turpeen kotimaisuus oli hyvin tiedossa. Sen sijaan vain 17 prosenttia liitti
taman maareen ydinvoimaan. vaikka ydinvoima on 90-luvun alussa saanut kotimaisuusmerkin.

Arvio eri energiamuotojen ominaisuuksista
Saatavuus epavarmaa
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Vaikka me ATSlaiset tunnemme ydimoiman puhtaana energiantuotantomuotona,
niin suurin osa suomalaisista ei jaa tara kasitystamme. y dinvoiman vahaisista ymparistovaikutuksista huolimatta \ ain 28 % liittaa
ympaiistCiystavallisyyden maareen ydinvoimaan.
Sen sijaan ydinvoiman hiilidioksidipaasWttomyys on jo paremmin tunnettu. Ven·attaessa eri energialahteiden vaikutusta kasvihuoneilmion kiihdyttamiseen, vain kymmenen prosenttia vastaajista liitti taman
maareen ydinvoimaan. y dinvoiman edelle
menivat vain vesivoima ja tuuli.
Kyselyssa oli mukana arvio uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisen merkityksesta
Kioton ilmastosopimuksen tayttamisessa.
Enemmisto. lahes puolet ei ottanut asiaan
kantaa. Pentti Kiljunen arveli taman osaksi
heijastavan myos sita. etta suurin osa suomalaisista ei tunnista Kioton velvoitteita.
Tutkimuksessa 23 9'c arvioi uuden ydinvoimalaitoksen tarkeaksi keinoksi ja 29 9'c katsoi. etta vehoitteiden tayttaminen sujuu
ilman ydinvoimaa.

Ydinvoimaan liittyy pelkoja
Suomen ydinvoimalaitokset ovat olleet vuosikaudet toiminnaltaan maailman parhaimpien joukossa ja suomalaiset ovat taman
myos huomanneet. Useamman kuin joka
toisen mielesta Suomessa on saatu hy\·ia
kokemuksia kotimaisesta ydinvoimasta. Eri
mielta asiasta on vain 14 %.
Vaikka suomalmsilla on hyva kuva kotimaisista laitoksista niin joka toinen kuitenkin katsoo, etta ydinvoiman kayttoon liittyy
paljon tuntemattomia vaaratekijoita. Tutkija
Pentti Kiljunen katsoo, etta pitkalla aikavalilla on kuitenkin havaittavissa syopavaaran
ja epamaaraisen pelon vahenemista.
Kiljusen mukaan ydinvoimalle on ominaista tuntemattoman ja hallitsemattoman
pelko. Lisaksi ydinvoimalla on suuri symboliarvo. ''Silla on sosiaalispsykologinen
erityisluonne. Se on emotionaalisesti sensitiivinen ja siina on syva!Hi olevia elementtejii".
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PaatOksentekijoiden kannan
uskotaan muuttuvan
Suomalaiset ovat eriWiin tietoisia sahkon
tarpeen kasvusta; 70 CJc arvioi tulevaisuuden
sahkon tarpeen nykyista suuremmaksi.
Usko sahkon tarpeen kasvuun oli alhaisinta
vuonna 1993, jolloin noin puolet arvioi tarpeen kasvavan ja Hihes kolmannes ei osannut ottaa asiaan kantaa. Sahkon kulutus on
jatkuvassa kasvussa ja siita on kerrottu vuosittain. Kun lamakin on takanapain, niin talouskasvuun ja sahkon kulutuksen kasvuun
uskotaan taas enemman. Tutkija Kiljunen
katsoi, etta yhteiskunnallisissa asenteissa on
edelleen optimistinen vire paalla. jota han
luonnehti ''antaa palaa" mentaliteetiksi.
Suomalaiset uskovat myos, etta aiemmat
paatOkset ydinvoiman lisarakentamisesta
muuttuvat. Hieman useampi !min joka toinen (33 %) otaksui. etta paatoksentekijoiden

kanta ydinvoimaan muuttuu ja maahamme
rakennetaan viela lisaa ydinvoimaloita. Vahemmist6 (18 IJ~) oli toista mielta ja lahes
kolmannes katsoi. etta on vaikea sanoa
muuttavatko paattajat mieltaan.

Nuorissa on tulevaisuus
Tukholmassa sijaitseva Institute for Future
Studies on tutkinut nuorten suhtautumista
tulevaisuuteen kuten tyohon, teknologiaaa,
kommunikaatioon. liikkuvuutteen seka
energiaan ja ymparist6on. Tutkimuksessa
haastateltiin useita tuhansia, ruotsalaisia 1925 vuotiaita Imoria. Tutkimus loytyy internetista osoitteesta www.bikupan.se/young/
young.html.
Ruotsalaisten nykynumten mielesta ymparistO. liikkuvuus ja informaatioteknologia
ovat tulevaisuuden suuria aiheita. Nuorten
mielesta Ruotsin vakavimmat ymparist6on-

Suhtautuminen eri energiamuotojen kayttoon
sahkontuotannossa (%)
vesivoima
, !i'!l Iisata

turve
II sopiva
maakaasu

gelmat nykyaan liittyvat ilma- ja vesipaast6ihin. HiilidioksidipaastOt, kasvihuoneilmio
ym. paastOt seka metsien tuhoutuminen nousevat tutkimuksessa suurimmiksi uhkiksi.
Melkein jokainen ruotsalainen nuori
mainitsi kyselyissa hiilidioksidipaastOt ja
kasvihuoneilmion kuten myos otsonikadon.
Jos valittavana olisi vain fossiilinen polttoaine tai ydinenergia, nuoret valitsisivat
ydinenergian. Vastenmielisyys fossiilisia
polttoaineita kohtaan johtuu hiilidioksidipaastOista ja ilmaston muutoksista. Ydinvoimaa pitaa ympaiist6ongelmana vain yksi
kymmenesta.
Ydinvoima jakaa Ruotsissa numten mielipiteita samoin kuin Suomessakin. Ruotsissa tilanne on sika!i toinen, etta monet nuoret
eivat ymmarra vuoden 1980 kansanaanestyksen tulosta ydinvoimasta. Kohne neljasosaa on sita mielta, etta yli 2 miljoonan
henki!On, jotka ovat saaneet aanioikeuden
vuoden 1980 jalkeen, tulisi saada aanestaa
asiasta.
Suurin osa vastaajista (7 4 %) on sita
mielta. etta ydinvoiman alasajo Ruotsissa
vuoteen 2010 mennessa ei ole realistista
eika toivottavaa. Lisaksi yli 60% vastaajista
on sita mielta. etta olemassa olevat ruotsalaiset ydinvoimalat vois1vat Jatkaa toimintaansa kayttoikansa loppuun saakka. Vuonna 1995 tata mielta oli 41 %, joten mielipiteet ovat tassa suhteessa Ruotsissa selvasti
myonteistyneet.

Dei osaa
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FK Anneli Nikula,
Teol/isuuden Voima Oy,
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Milja Walsh

Niukkuudestako energiaratkaisu?

uhani Santaholmalla on yli 30 vuodcn
Energia-alan Keskusliitto ry Finergyn toimitusjohtajana on toiminut
tausta cntiscn IVOn. Pcrusvoima Ovn
varatuomari Juhani Santaholma helmikuun alusta alkaen, jolloin hiinen
ja sittcmmin Fortumin palvclukscssa.
edeltajiinsii Ilmari Peltola siirtyi eliikkeelle. Santaholma siirtyi uusiin
Nuorcna varatuomarina han aloitti Loviitehtdviin Fortwn Power and Heatista, }ossa hdnen viimeisimpdnd san projcktitiimissa jo 60-luvulla ja jatkoi
vastuualueenaanjohtoryhmdn jdsenend olivat lakiasiat, kiinteisto- siclla Loviisan 2-reaktorin valmistumiscen
toiminto }a konsemiviestintd. Kutsu Finergyn toimitusjohtajaksi tuli kes- asti 80-luvun alkuun. Samar tyot jatkuivat.
ken Fortumin organisaation uudelleenjdJjestel)jd, ja hdn piiattikin ottaa kun 80-luvulla ruvettiin maahan puuhaahaastavan tehtd1·dn vastaan. Finergysta hiin loysi kehittamiseen valmiin maan ydinvoiman lisayksikoita. Santaholma siirtyi vetamaan 1986 perustettua IVOn
}ii1jestokentan seka yhteist_yota odottavan henkiloston. ja TVO:n yhteisyritysta Perusvoima Oy:ta.

J

Periaatepaatoshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikon rakentamista varten oli juuri
jatetty valtioneuvostolle. kun hmjat uutiset
Tshernobylista kantautuivat Suomeen.
Ymmarrettavista syista hanke pistettiin pikaisesti jaihin. 90-luvun alussa homma
aloitettiin taas alusta. Poliittisen vallan scivan enemmistbn vastustaessa hanketta
(sckti paaministerina toiminut Esko Aho
etta presidentti Mauna Koivisto suhtautuivat hankkeeseen vahintaankin nuivasti) periaatepaatokseen saatiin hallitukselta hyvaksynta helmikuussa 1993. Saman vuoden syyskuussa myonteinen periaatepaatbs
ATS Ydintckniikka 129) 1/2000
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kuitenkin tyrmattiin eduskunnassa perusteluina se, etta Suomen elinkeinoelama tulee
muuttumaan vahemman energiaa syovan
teollisuuden alojen lisaantyessa ja perusteollisuuden osuuden vahentyessa.

KansainvalisHi tehtavia
Kotimaisten tehtavien lisaksi Juhani Santahalma on toiminut aktiivisesti myos ENS:ss~i
(European Nuclear Society), ollen 80- ja 90lukujen vaihteen sen infokomitean puheenjohtajana seka Steering Committeen jasenena. Hanen aikanaan pistettiin ENS:ssa vireille monta isoa hanketta. mm. NucNet-uutistoimisto, WIN (Women in Nuclear) seka
PIME-konferenssit (Public Information Matetials Exchange). Viestinnan "kolmijalaksi"
kehitettiin NucNet-uutiset, NEW seka Nucleus. joilla kaikilla on oma tarkoituksensa
seka ainakin osittain eriava kohderyhmansa.
Santaholma on myos osallistunut Kansainvalisen energianeuvoston (WEC) tyohon sen
Suomen osaston sihteerina ja paasihteerina
seka nyttemmin Energiafoorumin hallituksen tyovaliokunnan jasenena. Han on myos
toiminut aktiivisesti ICC:n Energiakomissiossa, mista lisaa jaljempana.

Finergylla monta roolia
Finergyssa on talla hetkella jo yli I 00 j~isen
ta ja se toimii laheisessa yhteistyossa alan
muiden jatjest6jen Sahkoenergialiitto ry Senerin ja Suomen Kaukolampo Sky ry:n
kanssa. Finergyn toiminta jakautuu kahteen
sektoriin: tyomarkkinasektoriin seka elinkeinopoliittiseen sektoriin. Tyomarkkinasektorilla parhaillaan kaynnissa olevia
neuvotteluja alan tyoehdoista ja palkkaratkaisuista johtaa tyonantajien puolelta Finergy. Elinkeinopoliittisen sektorin tarkeimpia
edunvalvontakohteita on sahkon ja Iammon
tuotanto, siirto, verkkotoiminta ja sahkokauppa. Toimintamuotoja ovat vaikuttaminen seka kotimaisella etta kansainvalisilla
foorumeilla. lausuntojen ja kannanottojen
antaminen, alan tutkimustyon tukeminen
seka ulospain suuntautuva viestinta.
Finergyn edunvalvontatoimissa Santahalma nakee keskeisena teollisuuden ja
koko yhteiskunnan riittavan ja edullisen
sahkon- ja lammonsaannin varmistamisen.
Energian osalta on huolehdittava siita, etta
Suomi pysyy EMU-kuntoisena, eli myos
perusteollisuuden toimintaedellytykset on
10

"EU~kuplassa

Saksan
ratkaisuilla on omat
vaikutuksensa Suomeen."
sailytettava. Finergyn kantana on, etta energianiukkuudella ei tule ohjailla maan teollisuuden rakennetta. Tulevaisuuden energiaratkaisuissa katse on myos nostettava lyhyista markkinapaatoksista pitkan aikajanteen suunnitelmiin. Tehtavissa ratkaisuissa
on otettava huomioon, etta seuraavien muutaman vuosikymmenen aikana nykyinen
ydinvoimalaitoskantamme siirtyy elakkeelle. ja sen tilalle on rakennettava uutta kapasiteettia, jonka lupaprosessit voivat olla hyvinkin pitkia.
Tassa mielessa ydinvoima on Finergyn
viestinnassa keskeisesti esilla, muita energiamuotoja. etityisesti uusia uusiutuvia, kuitenkaan unohtamatta. Santaholman mukaan
noin 35-40 prosentin ydinvoimaosuus soveltuisi hyvin Suomen tulevaisuuden energiamixiin. Julkisuuden viestinta nayttaa
Finergyn osalta suuntautuvan kovasti ydinvoiman suuntaan. Santaholma toteaa tahan
syyksi olevan sen. etta vaikka haastatteluissa puhutaankin energiasektorista kokonaisuudessaan, ydinvoima painottuu itse kiijoituksissa yleisen kiinnostavuutensa vuoksi
usein turhankin paljon. Santaholma ei haluaisikaan julkisuudessa leimautua yksipuoliseksi ydinvoimamieheksi. koska Finergyn toimitusjohtajana han korostaa kaikkien
energiamuotojen merkitysta.

alas. "EU-kuplassa" Saksan ratkaisuilla on
omat vaikutuksensa myoskin Suomeen, silla
Suomen tavoite nollatasosta edellyttaa samanaikaisesti sita, etta Saksa ei epaonnistu
omien paast6jensa vahentamisessa. Santaholman mukaan ensi syksyn kansainvalisissa ilmastoneuvotteluissa COP6:ssa ydinvoima tulee todennakoisesti olemaan esilla ns.
joustomekanismien yhteydessa. Hanen mielestaan ydinvoimasta tulisi kuitenkin keskustella ensisijaisesti teollisuusmaiden keinona ilmastovelvoitteiden tayttamisessa.
Santaholma on ollut Kansainvalisen
kauppakamarin ICC:n alkuperainen jasen
vuodesta 1981 alkaen. Talla hetkella han toimii ICC:n Energiakomission puheenjohtajana seka ICC:n Suomen osaston hallituksen
jasenena. Han oli myos vuosia Energiakomission alaisuudessa olevan Ilmastotyoryh111an puheenjohtajana. Energiakomissiossa
on talla hetkella meneillaan projekti. jossa
pohditaan elinkeinoelaman energiahaasteita
alkavalla vuosituhannella. Heti ensi111111aisia
havaintoja on 111111. etta kaikkia energia111uotoja, 111ukaan lukien hiili ja ydinvoi111a, tullaan tarvitse111aan todennakoisesti hyvinkin
pitkalle alkaneella vuosisadalla, ellei koko
vuosisadan. Tyoryhmaa johtaa ABB:n johtaja Per Hedvall. Vuoden 2000 lopulla julkaistava raportti sisaltaa kansainvalisen elinkeinoelaman energiakannanotot kaytettavaksi
tulevissa energiaratkaisuissa, ilmastoprosessissa seka YK:n kestavan kehityksen komission energiaa kasittelevassa 9. istunnossa
vuonna 2001.
Suomi EU:n ja EMUn jasenena on yha
enemman riippuvainen ratkaisuista. jotka
eivat ole sen omassa maaraysvallassa. Santaholma nakeekin kotimaisten toimien obelIa, etta Finergylla tulee olemaan laajenevia
kansainvalisia edunvalvontatehtavia huolehdittaessa isanmaa Suomen 111enestyksesta
osana Euroopan- ja maailmanyhteisoa.
IIIII

Ilmastoprosessi
Energia-alan edunvalvonnassa keskeisella
sijalla ovat myos ilmastoasiat. Suomen tulee
olemaan hyvin vaikea tayttaa ilmastosopimuksen asettamat paastotavoitteet (ns. 0taso). Santaholma onkin useaan otteeseen
ihmetellyt miten nama tavoitteet pystytaan
toteuttamaan ilman ydinvoimaa. Han on
myos huolestunut siita. miten Saksan kay
omien tavoitteidensa toteuttamisessa. mikali
maassa todellakin aiotaan ydinvoima ajaa

Of Milja Walsh,
Energia-alan Keskusliitto ry.,
puh. (09) 6861 6608,
milja. walsh@ finergy. fi
ATS Ydintekniikka (29) 112000

Jarmo Lehtinen

Kriisiviestinnan perusta:

unne leis··si,
ksin ertoista
viestisi
Tiismiillisyys ja oikeellisuus
ovat viestinnassa hyveitii.
Varsinkin kriisiviestinniissii
niiden ohi ajaa kuitenkin
) '711111 iirrettiivyys.

un kolmivuotias pikkulapsi kartUia
auton takapenkilta. etta milloin ollaan perilla, "kello 17.15" voi olla
tasmallinen ja oikea vastaus. mutta kelloa
tuntemattomalle lapselle taydellista nollainformaatiota.

K
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Viestinta meni siis vikaan. vaikka viesti
oli virheetiin. Onko vika siis vastaanottajassa?
Viestija ei voi menestya tehtavassaan,
jollei han tunne kohderyhmansa. Se on ehdoton edellytys tiedotuksen onnistumiselle.

Viestija ei voi syyttaa kohdetta. vaan han on
itse vastuussa siita, etta viesti menee perille.
Viestijan ei myi:iskaan kannata yliarvioida mahdollisuuksiaan kouluttaa yleisi:ia varsinkaan kriisitilanteessa. Levottomille tai
hermostuneelle ihmisille ei voi opettaa uusia
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Loviisan kakkoslaito.S.''ksikdn \'et\'keskus kumttuna lokakuussa 1999. Ti:itilld tapahtui 5.10.1999 reiheiinen rety\'UOto, joka johti kriisiriestintiitilanteeseen. Syynfi oli tapahtumaketju, jossa mimalaitoksella alkaneen \'etynwdon hoitoon otti osaa yli 20 paloautoaja media.

asioita, kiljuvaa lastakaan ei rauboiteta opettamalla banelle kelloa.
Viestinnan pitaa sen sijaan pobjautua siihen, mita ihmiset jo osaavat ja ymmartavat.
Spekulatiiviset ja pohcliskelevat viestit erilaisista mahclollisuuksista ja monimutkaisten suureiclen ja riippuvuussuhteiclen esittely saattavat olla paikallaan joskus onnettomuuclen jalkeen. mutta niiclen aika ei ole ainakaan varsinaisessa kriisiviestinnassa.

Kriisiviestin pitaa
aueta selittamatta
Viesti pitaa siis muokata sellaiseksi. etta
vastaanottajalla on eclellytykset ymmartaa
se. Viestin tasmallisyys ja oikeu:, ovat sinansa tarkeita. mutta toissijaisia arvoja.
Y mmaiTettavyys on tarkeampi kriteeri, varsinkin jos viestin pitaa tulia ymmarretyksi
nopeasti.
Esimerkiksi becquerelit ja sievertit voivat olla suurelle yleisolle juuri sita mita
"kello 17.15" kolmivuotiaalle. Tasmallisia.
mutta avautumattomia suureita ei pitaisi
kayttaa ainakaan selittamatta. Eika kriisitilanteessa ole aikaa selittaa.
Tututkaan suureet eivat aina avauclu ilman
niiclen suhteuttamista ihmisten kokemusmaailmaan. saati sitten varsin tuntemattomat sa12

teilysuureet. Sateilyasioissa sopivien mittatikkujen Ioytaminen voi olla vaikeaa.
Onnettomuuclen sateilyannosta voi verrata esimerkiksi siihen, kuinka pitkassa ajassa
\·astaavan sateilyannoksen saa luonnon
taustasateilysta tai verrata sita esimerkiksi
keuhkojen rc)ntgentutkimukseen, misW ihmisilla on jonkinlainen kasitys.
Taustasateilyyn vertaaminen voi olla
vaarallista. koska kerroin on helposti niin
suuri. etta se pelottaa. Kolmekymmenta kertaa taustasateily voi olla vaaratonta lybytaikaisena altistuksena. mutta kuulostaa kriittiselta.
Tietenkin voi sanoa. etta tietyssa tilanteessa sateilyannos ei ole terveyclelle vahingollineu. Tmlliin 'ie~Liu pilai:,i k.aikilla o:,iltaan tukea tata vaittamaa. Jos sanotaan, eWi
terveyclelle ei koiclu vaaraa, mutta rajoitetaan esimerkiksi ulkona liikkumista tai salaatin syomista, viesteissa on epaluuloa aiheuttava ristiriita.

Epajohdonmukaisuus
aiheuttaa hamminkia
Muutenk:in poikkeustilanteen viestinnan pitaisi olla erittain johclonmukaista. Johclonmukaisuuclen vaatimus ei rajoitu vain yhclen
viestijan viesteihin, vaan esimerkiksi eri

maiden viranomaisten viestien pitaisi olla
jotakuinkin yhclenmukaisia. Pohjoismaat
pyrkivatkin nykyisin yhtenaisiin kantoihin
tietyissa onnettomuustilanteissa, esimerk:iksi antaessaan suosituksia matkustusrajoituksista kolmansiin maihin.
Esimerkiksi poikkeavat becquerel-arvot
poronlihalle Suomessa ja Ruotsissa ovat ilmeisesti aiheuttaneet epaluuloa kummassakin maassa - Suomessa on epailty viranomaisten vahattelevan riskia. Ruotsissa on
voitu ajatella, etta viranomaisten ylinrovaisuus haittaa elinkeinotoimintaa.
Onnistuneen viestinnan eclellytys on
luottamus. Sinansa oikea ja moitteeton viesti ei tehoa, jos viestin lahettajaan ei luoteta.
Varsin lavallinen kasitys on esimerkiksi
se, etta viranomaiset vahattelevat vaaroja.
jolloin sinansa paikkansa pitavaa rauhoittavaa viestia ei uskota.
Luottamus eclellyttaa tiettya tunnettuutta
- kukapa luottaisi tahoon, josta kuulee ensi
kertaa. Luottamuksen hankkiminen eclellyttaa siten jonkinlaista julk:isuutta. esimerkiksi
saannollista tieclottamista jo ennen kuin jotain poikkeavaa sattuu. Kriisitilanteessa tieclottajan pitaisi olla tuttu, vakiintuneen aseman saavuttanut taho.
Luottamusta on vaikea saavuttaa ilman
avoimuutta. Luottamuksen hankkiminen
ATS Ydintekniikka (29) l/2000

edellyttaa myos vaikeista asioista tiedottamista.
Luottamuksen rakentaminen voi kestaa
kauan, mutta sen voi menettaa hyvinkin
akkia. Toisaalta luottamuksen akkinaista
menettamista saatetaan ylikorostaa. Avoimuudella, myos omien virheiden rehellisella tunnustamisella, luottamus voi kestaa pienet kolhutkin.

joiden ja viestinnan asiantuntijoiden kesken,
jotta viesti saadaan muotoiltua ymmarrettavaksi.

Kriisi ei ratkea viestinnalla

Viestin pitaa Iahtea nopeasti
Myos tiedottamisen nopeus voi olla tarkea
tekija luottamuksen syntymisessa. Varhainen viesti pidattelee huhujen leviamista. Jos
yleiso katsoo, etta tieto on turhanpaiten viipynyt, edes myohempi moitteeton viestinta
ei enaa pysty korjaamaan sattunutta vahinkoa ainakaan taysin.
Kriisitilanteen viestinnan pitaa olla myos
sikali nopearytmista. etta tietoja pitaa paivittaa kyllin usein. Joskus voi olla syyta tiedottaa jopa siita, etta mitaan uutta kerrottavaa
ei juuri nyt ole. mutta viranomainen seuraa
tilannetta - tallainen tieto voi olla rauhoittava ja tarpeellinen levottomuutta herattavassa tilanteessa.
Viranomaisten on joskus myos erittain
vaikea patjata nopeudessa tiedotusvalineiden kanssa. Tiedotusvalineiden kynnys tiedon levittamiseen on alhaisempi kuin asiantuntijalla tai viranomaisella. silla viranomainen joutuu tarkistamaan tiedon tiedotusvalinetta tarkemmin.
Tiedotusva!ineella on myos yleensa paremmat kanavat suoraan yleisoon. Lisaksi
viranomaisten viestinta menee yleisolle
yleensa tiedotusvalineiden kautta enemman
tai vahemman niiden ehdoilla.

Viestinta on joukkuepelia
Onnistuneelle kriisiviestinnalle on useita
erittain vaikeastt toteutettavia vaatimuksia.
VirheetWmaan viestintaan vakavassa tilanteessa tuskin voi paasta.
Ilman laajaa yhteistyota ja yhteen hiileen
puhaltamista kriisitiedotuksesta ei voi kunnialla selvita. Jo edella kavi ilmi, etta sinansa moitteettoman viestinnan voi saattaa
epailyksenalaiseksi se, jos joku toinen auktoriteetti aiheuttaa epaluuloja ihmisten mieliin viestimalla erilaisia kasityksia ja suosituksia.
Yhteistyon tarve ei kuitenkaan liity pelkastaan viestien muokkaamiseen. Kriisitilanteessa viestija on taysin riippuvainen
ATS Ydintekniikka (29) 1!2000

Lokakuussa suurta mielenkiintoa heriittiin\'t
1'el)'\'Uoto Lo1·iisan wlinvoimalaitoksen kakkosyksikon turbiinirakennuksen u/kopuole/la
olemsta 1'el)pul/opatterista oli wlinturva//isuuden kannalta merkityksetdn. Tapahtuma
luokiteltiin INES-asteilwl/a luokkaan nolla.

asiantuntijoista. Moitteetonkaan viestinta ei
voi mitenkaan kmjata esimerkiksi ktiisista
muodostettua vaaraa tilannekuvaa tai asiantuntijan pieleen menneita arvioita. Onnistunut viesti edellyttaa onnistumisia kaikissa
viestikapulan kiidatysvaiheissa.
Viestijan taytyy myos voida olla mukana
esimerkiksi sateilyonnettomuuden tilannekuvaa muodostettaessa ja arvioita seka toimintasuosituksia laadittaessa. Kriisitilanteessa tarvitaan vuorovaikutusta asiantunti-

Mutta palataanpa alun esimerkkiin ja verrataan sita tilannetta edella esitettyihin onnistuneen tiedotuksen kriteereihin. Miten lapselle olisi pitanyt viestia hanelle vakavassa
kriisitilanteessa?
Kolmivuotiaalle olisi voinut sanoa, etta
perille tullaan, kun olet ensin syonyt leipasi
ja sitten tehnyt matkalle otetun palapelin
(kohteen tuntemus, viestin sovittaminen vastaanottokykyyn). Viesti saattaisi menna perille. jos lapsi uskoisi viestin lahettaneisiin
vanhempiinsa. Nain ei olisi, jos han olisi tottunut vastaavassa tilanteessa kuulemaan, etta
"ihan kohta'·. vaikka lapsen mielestti ihan
kohta ei oltaisikaan perilla (luottamus).
Oikea viesti kannattaisi myos lahettaa heti,
eika vasta sitten, kun kitina muuttuu raiikynaksi (nopeus). Viestia pitaisi myos tukea
muulla viestinnalla, esimerkiksi kehon kielella - vanhempienkin ilmeinen pitkastyneisyys matkantekoon ei luo uskoa, etta lupaus
toteutuu. eika asiaa auta sekaan, jos van hemmat antavat jossain maarin ristiriitaisen vastauksen kysymykseen (johdonmukaisuus.
yhteistyo).
Kriisitilanteen viestinta on varsin vaikeaa, silla lahtCitilanne on erittain epakiitollinen: vastaanottajat voivat poikkeustilanteessa olla pelokkaita, vihaisia. epaluuloisia.
Pima myos muistaa. etta viestinta ei poista itse kriisia. Viestinnan keinot ovat siis
erittain rajalliset ja onnistuminen vaikeaa.
kun muutenkin hankalissa lahtCiasemissa
paalle lyovat viela !dire ja kova paine.
Onnistuminen kriisiviestinnassa on siis
todella monen tuskan takana. Vai haivahtaako takapenkilla asken karjuneen kakaran
k.asvuilla sittenkin hymy?

Vall. maist. Jarmo Lehtinen,
viestintapaallikko
Sateilyturvakeskus,
puh. (09) 7598 8211,
jarmo.lehtinen@ stuk. fi
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Ahmose lv!oyt-Amon oli 18. d)'lzastian lwningas Amenhotep l:n vaimo. Hdnen hauta-arkkunsa on sdi6·nyt meiddn pdiriimme 3500 z:uoden talwa, z·aikka onkin kokenut kovia:
haudanrydstdjien kdsiin jouduttuaan se on pe!astettu ja uudelleenhaudattu Deir el-Bahriin.

Tutkittaessa Gizan pyramideja ja Kuninkaiden laakson

Periaatepaiitiis ja sen merkitys

hautaliiytiijii huomataan, etta egyptilaiset olivat hyvin

perilla pitkaaikaisen varasloinnin vaatimuksista.

Posiva on jiittiinyt valtioneuvostolle periaatepaatOshakemuksen, jossa esitetaan

Egyptiliiiset suojasivat muumiot eri materiaaleista

suomalaisen kaytetyn ydinpolttoaineen

rakennettuihin sisiikkaisiin kapseleihin. Tiimii on hyvii
esimerkki moniesteperiaatteesta, jota tullaan noudattamaan myiis ydinjatteiden loppusijoituksessa. Hyvin tehty
tyii on siiilyttanyt muumiot jopa yli 4.000 vuoden ajan.
Ainoa mitii egyptiliiiset eiviit ottaneet huomioon oli
ihminen ja hiinen toimintansa. Siksi loppusijoitus on
suunniteltu tehtiiviiksi suomalaiseen peruskallioon 500

Egypti!dinen
sovel!utus moniesteperiaatteesta.
Useiden sisdkkdisten
uskottiin
suojelevan vainajaa
sen matkalla
tuonpuoleisessa.

loppusijoitushankkeen edistamista ja
maanalaisten tutkimustilojen rakentamista
Eurajoen Olkiluotoon.
Peri aatepa atoksessa va ltioneuvosto
ottaa kantaa siihen, onko hanke suunnitellussa muodossaan yhteiskunnan kokonais-

metrin syvyyteen, missii ydinjatteet ovat turvassa myiis

edun mukainen. Myonteinen periaatepaa-

ihmisen tulevalta, ennalta arvaamattomalta toiminnalta.

tos vaatii lisaksi eduskunnan vahvistuksen.

Lausunnot ja yleinen

oihin. Nyt kenttatutkimukset ovat vai-

kella parhaaksi arvioidun

mielipide puoltavat hanketta

heessa, jossa maan pinna Ita kasin ei

suunnitelman eteneminen. 11-

en aa voida saada olennaista uutta,

man naita paatbksia olemassa

Lo ppusijoitush ankkeen turva llisuutta

hankkeen turvallisuuden arvioinnin kan-

oleva kaytetty ydinpolttoaine

arvioitaessa riippumatonta asiantunte-

nalta tarkeaa tietoa.

jaa maan pinnalla oleviin vali-

musta edustavat Siiteilyturvakeskus ja

Jatkotutkimuksia varten on edettava

sen asettama kansainvalinen arviointi-

pintaa syvemmalle, maan aile. Nama

ryhma. Molemmat ovat todenneet lau-

tutkimukset on jarkevaa keskittaa aiotulle

aikaisvarastoihin maarittelemiittiimiiksi ajaksi.
Myos sukupolvien valisen

sunnoissaan, etta turvallisuuden kan-

loppusijoituspaikalle, jonne tullaan ra-

oikeudenmukaisuuden kannalta

nalta ei ole estetta periaatepaatiiksen

kentamaaan maanalaiset tutkimustilat.

on tiirkeaii, etta valmistau-

tekemiselle ja tutkimusten keskittami-

Maanalaisten tutkimustilojen avulla

selle Olkiluotoon.

dumme huolehtimaan amana

voidaan varmistua kallion laadusta ja

aikanamme syntyvistii ydinjat-

liiytaa loppusijoitusluolille juuri oikeat

teista parhaaksi tietamallamme

hankkeeseen myiinteisesti: helmikuussa

paikat hyvalaatuisessa kallioperassa.

turvallisella tavalla. Toisaalta

1999 tehdyn tutkimuksen mukaan kaksi

Tutkimukset kestavat use ita vuosia ja

emme myoskaan sa a sitoa lo-

Myiis eurajokelaiset suhtautuvat

kolmesta ali valmis

niiden on oltava valmiit

Maan pddllr

ottamaan loppu-

ennen kuin loppusijoitus-

riittdvdd suojaa ilnnisen toimintaa vastaan.

sijoitusla itoksen

laitos void aan rakentaa.

kotikuntaansa,
mikali paikka

Muita vaihtoehtoja

todetaan tutki-

ei suljeta pois

muksin ja viran-

pullisesti tulevien sukupolvien

eivdt tmjmmeet

kasia. Nain ei nytkaan ole
kaymassa: periaatepaatiiksen

Kaytettya polttoainetta ei pystyta nyky-

tekeminen ei sulje pais muita, tulevai-

tiedon perusteella havittamaan. Keskus-

suudessa mahdollisesti ilmaantuvia

telussa esilla olleissa jalleenkasittely-

vaihtoehtoja.

ja transmutaatiovaihtoehdoissa tarvi-

omaisten turval-

Vaikka tulevaisuudessa

taan niissakin loppusijoitusratkaisua,

lisuusarvion

paiidyttaisiinkin johonkin

joka ei olennaisesti poikkeaisi nyt suun-

perusteella

muuhun ratkaisuun kuin ns.

nitellusta.

Kaytetyn polttoaineen loppusijoitus on

Miksi periaatepiiiitiis tarvitaan nyt?

ei pystytii kertomaan yhdessii ilmoituk-

turvalliseksi.
Edellisen perusteella onkin

suoraan loppusijoitukseen,
hankkeen valmistelutyii ei

Tiediitko tarpeeksi loppusijoituksesta?

laaja hanke, jonka kaikkia yksityiskohtia

mene hukkaan, silla lop-

sessa. Aihe on kuitenkin tarkea ja koko-

johdonmukaista, etta tammikuussa Eu-

pusijoitusta tarvitaan kaikissa ajatelta-

Periaatepaatiiksella ja loppusijoituspai-

naiskasityksen luominen siita on vaikeaa

rajoen kunnanvaltuusto hyvaksyi peri-

vissa olevissa jatehuoltoratkaisuissa.

kan valinnalla void aan turvata tal Ia het-

ilman perustietojen hallintaa. Siksi olem-

aatepaatoksessa esitetyn loppusijoitus-

me rakentaneet internet-sivuston

laitoksen sijoittamisen Olkiluotoon aanin

(www.posiva.fi). josta liiytyvat vastauk-

20-7.

set moniin mielia askarruttaviin kysymyksiin.

Mitii maanalaisessa tutkimus-

Lisatietoa painetussa muodossa

laboratoriossa tutkittaisiin?

sa at myiis tilaamalla Posivasta, Mikon-

Kaytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus-

(09) 2280 3714.

katu 15 A, 00100 Helsinki, tai puhelimitse

ta on Suomessa tutkittu jo kahden vuosikymmenen ajan ja alan osaamista on
kehittynyt moniin tutkimusorganisaati-

www.posiva.fi
SYVALLE MENEVAA OSAAMISTA

Tellervo Taipale

urkistu rganisoation pr fil intiin
Palapelin rakentamisella ja organisaation viestinnalliselld
profiloinnilla on joitakin yhteisia piirteita. los palapeli rakentuu
kymmenista, sadoista tai perati tuhansista paloista, on ldhes
mahdotonta rakentaa eheaa kuvaa ihnan mallia. Nain on myos
viestinnassa, silla ilman tavoitekuvaa, tulevaisuuden visiota,
on hankala toi1nia.

V

iestinnan profiloinnissa tarvitaan
siis visiota. Se on yleensa organisaation johdon nakemys siita. minkalainen organisaatio on tai minkalainen
sen tulisi olla tulevaisuudessa. Visioon tahdataan, sita voidaan tarkentaa ajan myota
ja muuttaa. Viestinnan suunnitelmallisuus
ja visio ovat osa koko organisaation toimintastrategiaa, yksinaan viestinnalla visiota ei voi toteuttaa.
Jotta tulevaisuuden kuvaa voidaan hahmottaa, on tunnettava tama hetki - nykyisyys: Minkalaiset ovat organisaation oma
mielikuva. kokemukset ja odotukset toiminnastaan') Minkalaiset ovat toisaalta ulkopuolisten mielikuva. kokemukset ja odotukset organisaation toiminnasta?

ldentiteetti omista
kokemuksista
Identiteetti on organisaation oma mielikuva
itsestaan - meidan mielikuvamme omasta
organisaatiostamme. Identiteetin luo koko
henkilostO. joten on aarimmaisen tarkeaa,
etta koko henki!Okunta on tietoinen yhteisista tavoitteista ja tulevaisuuden visioista.
Tassa tietoisuuden rakentamisessa avoin ja
nopea sisainen viestinta on avainasemassa.
Yhteisiin tavoitteisiin voi pyrkia vain asiaansa sitoutunut ja motivoitunut henkilOstO.
Identiteetin merkityksesta ja tarkeydesta
saa tuntumaa seuraavasta, viestinnan guru
David Bernsteinin luonnehdinnasta: "Identiteettia on pidettavat silkkihansikkain. Vaa-

~~r.~.'·
•.
11.

Kesdaikaan vie rail!a on mahdollisuus tulia Olkiluodon ydinvoimalaitokselle Rauman kauniin saariston kmlfta.
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Yhteistyo Olkiluodon naapureiden
kanssa on tiivista. Kuntien vhteisty6eli KYT-toimikunta rierailulla
Olkiluodossa.

viestinnassa keinot vaihtelevat sahkoisista
painettuun, kahden keskisisUi suuriinkin
asiakas- ja suhdetoimintatapahtumiin.
Yhta lailla kuin viestinnan keinoilla, ei
myi:iskaan visuaalisella ilmeella pystyta
yksin organisaatiota profiloimaan. Visuaalinen ilme voi hyvin tukea organisaatiota vision toteuttamisessa seka viestien ja toimien
linjauksessa.

Kurkistus vain
-----------

rissa kasissa ja vaarin ymmarrettyna se
muuttuu hyodyllisesta tyokalusta vaaralliseksi aseeksi yritysjohdon ja koko yrityksen
kayttaa. Oikea identiteetti taas on kuin lunttilappu, kuiskaus, joka muistuttaa ihmisia
niista uskonkappaleista, joiden mukaan yritys elaa."

Imago ulkopuolisten mielikuvaa
Imagon sanotaan yleensa olevan organisaation ulkopuolisten nakemys, mielikuva tai
kokemukset sen toirninnasta. Organisaation
imago on yhta vanha kuin on itse organisaatiokin.
Imagon merkitysta ei pida vaheksya.
Yleensa imago nimittain vastaa todellisuutta.
Yhteison imagoa voidaan tutkia ja seurata ja saada siten tuntumaa sidosryhmien ajatuksista. Imagoa voidaan tulosten perusteella pcilata identitccttiin. Tutkimusmcnctelmia on useita. osavastauksia tilanteesta antavat mm. asennetutkimukset ja julkisuusanalyysit.

viestinnassa, siis todellisessa organisaation
toiminnassa.
Pelkat puheet eivat riita, on oltava myos
todellisia tekoja. Tasta on hyvana esimerkkina ymparistCivastuusta puhuminen. Nykypaivan organisaatio ei voi pelkastaan sanoa
kantavansa vastuunsa ymparistosta. vaan
sen on todellakin toimittava ja viela mielellaan niin. etta ulkopuolinen taho voi todentaa nama teot. Toiminta ei ole muutoin uskottavaa.
Mitka ovat organisaation arvot - niita
ovat myos sen viestit. Mutta tunteeko koko
henkilosto johdon asettamat arvot? Henkilosti:i on merkittava organisaation toimija.
Henkili:istCin kautta organisaation sidosryhma on laaja. jokaisella on oma perhepiirinsa,
tuttavansa ja muut yhteytensa, joiden kautta
kukin voi viestia omalla tavallaan myi:is
tyi:inantajastaan. Toivottavasti tama tapahtuu
linjausten mukaisesti, vahvistaen organisaation imagon luomista kohti visiota.
Visuaalinen ilme tiedotusmateriaaleissa
on profiloinnin ja viestien tuki. Yksinaisena
elementtina visuaaliset ratkaisut eivat organisaation imagoa tai identiteettia rakenna.

Toinenkin
kolmikantainen perusta

Keinovalikoimista

Imago-identiteetti-visio -kolmikanta tuntuu
osin teoreettiselta. Yhta hyvin profilointia
voidaan tarkastella konkreettisemmallakin
tavalla ja perustaa se puheiden. tekojen ja
viestien yhtenaistamiseen. Niiden on oltava
yhtenaisia niin sisaisessa kuin ulkoisessakin

Myos eri kohderyhmien huomioon ottamisessa visuaalisilla ratkaisuilla voi olla olennainen muttei yksinaan toimiva rooli.
Nykyaikaisessa organisaatioissa viestinnan kaytCissa on varsin laaja keinovalikoima. Yhta lailla sisaisessa kuin ulkoisessa

I8

Profiloinnin periaatteet ovat yhta lailla sovellettavissa vaikkapa kulutustuotteita valmistavaan yhtioon kuin sahki:intuotantoon
esimerkiksi ydinvoimaan. Mikapa onkaan
antoisampaa kuin soveltaa teoriaa kaytanni:issa.
Tama oli todellakin vain kurkistus organisaation profilointiin. Aiheesta, kuten erikseen visioinnista, identiteetin rakentamisesta ja imagosta on kiljoitettu ja varmasti kirjoitetaan kirjoja ja artikkeleita, julkaistaan
tutkimuksia.
Palapeli valmistuu karsivallisen tyi:in tuloksena. Kenellapa ei ole kokemusta kauniista alppimaisemasta, jossa kayskentelee
kellokaulaisia suklaalehmia. Mutta siina
missa palapeli valmistuu. on profilointi jatkuvaa tyi:ita - jatkuva prosessi. jossa tuntosarvien tulee olla herkkana tutkailemassa
tulevaa ja aistimassa, mihin maailma on menossa.
111111

TkL Tellervo Taipale,
tiedotuspiHillikk6,
Teollisuuden Voima Oy,
puh. (02) 8381 2600,
tel!ervo.taipa/e@tvo.fi
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Riku Mattila

"PIME:n kaltainen kokous
on hyvii silmienavausmatka
myos nuorille tutkijoiUe."

I
Ydinalan PR-vaki kokoontui 12.-16.2.2000
kahdenteentoista vuotuiseen PIME
(Public Information Materials Exchange)
-kokoukseensa Slovenian piidkaupungissa
Ljubljanassa. Tiedotuspuudeleiden joukossa
ali yksi toisen rodun edustaja, nuori tutkija,
joka seuraavassa kertoo kokouksen
heriittamista ajatuksista.

"
Ljubljananmaisemaa hal/itsee mnhan kaupungin keskella sijaitsem linna.

ystykorvanpentu ei syntyesslii:in paljon maailmasta tieda. Silmat ovat
viela kiinni ja ainoa kosketus ymparistoon on lammin nisa, josta imemalla saa
kaiken. mita siina vaiheessa pitaa tarpeellisena. Kymmenen paivan onnellisen tietamattOmyyden jalkeen silmat aukeavat ja
elamankoulu alkaa.
Kun ylioppilaasta tulee teekkari, teekkarista insinoori ja insinoorista pahimmassa
tapauksessa tutkija, kosketus ymparoivaan
maailmaan on mahdollista haivyttaa yhtii
ohkaiseksi kuin koiranpennulla. Erityisen
helposti nain on kaynyt ydinvoima-alalla,
j ossa tutkijoiden pitaa perustella tyonsa tarpeellisuus, vaikka reaalimaailmassa alalla ei
paljon tapahdu.
Se, mita pystykorva tyostaan ajattelee, ei
ole kovin tarkeaa - paaasia. etta se osaa

P
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haukkua linnun puuhun ja raksyttaa niin
kauan etta isanta saa sen ammuttua. Koiralle
riittaa. kun saa onnistuneen suorituksen jalkeen kehujaja teurasjatteet palkkioksi. Se ei
tieda. etta samanlaista herkkua saisi kaupan
lihatiskilta paljon pienemmalla vaivalla.
Tutkija on erilaisessa asemassa kuin pystykorva. Hanella on ainakin periaatteessa
mahdollisuus nahda oma tyonsa osana suurempaa suunnitelmaa ja saada tyydytysta
siita. etta tietaa omalta osaltaan edistavansa
yhteisen tavoitteen saavuttamista. Jos yhteiset tavoitteet eivat ole selvilla. tutkijan suhtautuminen tyi:ihi:insa voi kuitenkin aikaa
myi:iten saada pystykorvamaisia piirteita.
Paremman puutteessa mi:ikkihi:iperi:iitymista
voi y1ittaa valttaa kaymalla kuuntelemassa.
mita ei-tutkijat ajattelevat ydinvoima-a!an
tulevaisuudennakymista.

Fransiskaanikirkko Preseren aukiol/a.
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Environmental Impact Assessment

El of a fi h nuclear power
plant unit in Finland
"Nuoren vi:ien
viirvaiiminen alalle
on hankalaa."
Olklluoto,
1ht-l:rw-:.ls!f,i'.lHtar~tenviron

menlaleffHtsol1hebuiidirlg
andopzral<cnManewNPP

wntemlhetonstmc\!on
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Nuorelle tutkijalle kaynti ydinalan tiedotusammattilaisten kokouksessa oli samantapainen kokemus !min emosta vieroittaminen
koiranpennulle. Tutun Iauman sijasta ymparilla oli yhtakkia oudosti kayttaytyvia ihmisia. jotka puhuivat omaa. kiisittamatiintii
kieltaan. Tutkija, jolle raporttien kitjoittaminen on teettanyt tuskaa, kun ei aina keksi
miten asiansa selkeimmin esittaisi, huomasi, etta tiedottajilla on viela perustavampi
ongelma: mita pitaisi viestia. kun sanoman
sisallon sijasta ennalta maarattya onkin vain
sen haluttu vaikutus yleisoon?
1970-luvun alkuvuosien jalkeen uusien
ydinvoimaloiden rakentamisvauhti on hidastunut. Korkeakouluissa joudutaan jatta-

20

maan ydintekniikan kursseja luennoimatta
osallistujapulan vuoksi. Nuoren vaen varvaaminen alalle (ja varsinkin sen pitaminen
alalia) on hankalaa. Jossakin on siis ilmeisesti vikaa. Kokouksessa esiintyneen ydinalan tiedotusvaen yleinen nakemys vaikutti
olevan. etta vika on lahinna alan tiedotuksessa. Yksi kokouksen lapi jatkuneista teemoista oli tiedotuksen kansanomaistaminen:
ikavista asioista vaikeilla sanoilla puhuvien
insinoorien sijaan julkisuudessa pitaisi
esiintya henki!Oiden, jotka osaavat yksinkertaistaa asioita tiedotuksen vaatimusten
mukaisesti. PR-ihmiset halusivat itselleen
lisaa tOita myos kansainvalisia ilmasto- ym.
sopimuksia tekevissa elimissa. joissa ydin-

alan lobbarit ovat kuulemma muita energiamuotoja huonommin edustettuina.
Valilla puhujanaitioon nousi todistajia.
jotka esittivat tilastotietoa siita. kuinka
hyvin alalia loppujen lopuksi menee. Yhden
tilaston mukaan ydinvoima oli viimeisen
vuosikymmenen aikana eniten kasvanut
energiantuotantomuoto; sumin osa esitetyista mielipidemittauksista oli varsin ydinvoimamyonteisia. Kokouksen ilmapiiri pysyi
hyvana ja leppoisana, koska kriittisten mielipiteiden esittajat oli (muutamaa EU:n
ydinvoimakielteisyytta kritisoinutta itaisen
Keski-Euroopan voimayhtioiden edustajaa
lukuun ottamatta) onnistuttu pitamaan poissa. Tilaisuus sujui yhta sopuisasti kuin koiranayttely. jossa paapalkinnon saa se. joka
parhaiten seuraa ennalta sovittuja kayttaytymissaantCija. "Proaktiivisuutta'· ja
·'avoimuutta'' kaivattiin Iahes liikuttavan
yksimielisesti esityksessa toisensa jalkeen.
PIME:n kaltainen kokous olisi kaikessa
mitaansanomattomuudessaankin hyva silmienavausmatka myos muille nuorille tutkijoille. Ulkopuolisen tarkkailijan asemasta
nakemtiansa ja kuulemaansa voi analysoida
vapaammin kuin oman vaen kokouksissa,
joissa vaaralla tavalla raksyttavat ajetaan
helposti Iauman ulkopuolelle. Vahan tavallista etatsempi perspektiivi omaan tyohon
voi myos tuoda terveellista nakemysta siita,
mihin tyollaan tulee vaikuttaneeksi - isannan ohjausta jatkuvasti tarvitseva pystykorva ei ole hyva lintukoira.

Of Riku Mattila,
VTT Energia,
puh. (09) 456 5025,
riku.matti!a@vtt.fi
r\TS Ydintekniikka 129) 1!2000

lonna Aw·e/a esitteli YhdessCi Tellen•o Taipaleen kanssa
Fortumin ja TVO:n YVA-prosesseja.

ENS YGN:n puheenjohtaja Gaston Meskens kertoi YGN:n toimista
1·iime syksyn COP5:ssCi.

TVO:n Ann eli Nikula esitteli koululaisille suunnatun
"PCiivCinsiide -projektin" materiaalia.

FORATOMinja ENSin yhteisen il~fo!wmitean puheenjohtaja Antti
Ruuskanen (Fortwn) kiitti osal/ish(jia PIMEn pCii:ittiijCiisillallisilla.
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Pekka Tolonen

ATS Young Generationin
opiskeliiaexcursio

27.-28.1.2000
ATS Young Generation jarjesti
yhteistyossa LTKK:n ydinvoimatekniikan laboratorian kanssa
excursion LTKK:nja TKK:n
opiskelijoille. Iloisen 40 hengen
seurueemme tutustumiskohteet
excursion aikana olivat Fortumin
virtauslaboratorio Helsingissa,
Rados Technology ja Hidex
Tumssa seka Teollisuuden Voiman
Olkiluodon voimalaitos.
Excursion ensimmaisena paivana
matkasimme Lappeenrannasta
Helsingin ja Turun vierailukohteiden kazttta aina Olkiluotoon
saakka. Toisena paivana tutustuimme Olkiluodon voimalaitokseen ja siihen
liittyviin muihin kohteisiin.
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nsimmaisessa tutustumiskohteessamme, Fortumin virtauslaboratoriossa Viikissa, Lappeenrannasta
lahteneeseen retkueeseemme liittyivat
TKK:lta osallistuvat opiskelijat. Vierailumme ja1jestelijana Fortum Engineeringin
puolesta toimi YG-yhteyshenkilonakin ansioitunut Sanna Outa. joka avasi tilaisuuden laboratorian toiminnan yleisesittelylla.
Smman lisaksi meita isannoivat Maria
Helle, Tomi Routamo ja Ville Lestinen.
Nama nuoret ydintekniikan ammattilaiset
esittelivat meille koelaitteistoja, joilla Fortum tekee kokeellista ydinturvallisuustutkimusta. Loviisan voimalaitoksen suojarakennusta simuloivalla VICTORIA-laitteistolla on tutkittu vakaviin reaktorionnettomuuksiin liittyvia ilmioita, kuten jaalauhduttimien toimintaa, suojarakennuksen
jaahdytysta, seka vedyn ja aerosolien kayttaytymista. Kahdella COPO-laitteistolla on
mallinnettu ansiokkaasti sydansulan kayttaytymiseen ja lammonsiirtoon reaktorin
paineastian pohjalla liittyvia ilmioita. ErilJisella koelaitteistolla on tutkittu kokeellisesti VVER-440 -polttoainenipun virtauskayttaytymista ja LDA-mittauksin on saatu
arvokasta tie to a aksi aalisista virtausnopeuksista ja virtauksen turbulenssikayttaytymisesta. HORIZON-laitteisto on uusin
ydintutkimukseen Jiittyvista koelaitteistoista. Silla ol!aan aloittamassa koesarjaa, jolla
kartoitetaan aerosolien kayttaytymista ja
sen vaikutusta Iammonsiirtoon vaakahoyrystimessa.

E

Kari Kaukonen kertomassa mima/aitoksen JCitehuollosta.

Suomen sateilymittausteknologian keskittyma Turussa
Fm1umilla nautitun lounaan jalkeen suuntasimme eteenpain. Viimein saavuimme Turkuun, jossa meita isannoivat sateilyn mittaamiseen e1ikoistuneet yritykset Rados Technology ja Hidex ensin mainitun toimitiloissa. Radosin Tuomo Saarinen esitteli meille
yrityksen vuonna 1950 alkunsa saanutta historiaa hauskan multimediaesityksen saattelemana. Kuulimme monipuolisessa esityksessa lisaksi Radosin liiketoiminta-alueista,
tuotteista ja erityisesti uudesta henki!Oannosvalvonnan DIS-tekniikasta (Direct Ion
Storage), josta yritys povailee muodostuvan
uuden leipahampaansa. Hidexin Jukka
Haaslahti esitelmoi puolestaan oman yrityksensa toiminnasta ja erityisesti sen paatuotATS Ydintekniikka (29) 112000
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teesta, Triathler-nestetuikemittarista, seka
siiteilynmittausteknologian tulevaisuuden
niikymistii.

Vierailu Olkiluodon
voimalaitokselle
Turusta suuntasimme ensimmiiisen paiviin
lopuksi Olkiluotoon, jossa excursioseurueemme otettiin juhlallisesti vastaan. Teollisuuden Voiman puolesta meitii isiinnoiviit
edellisen ja nykyisen YG-yhteyshenkili:in
Kari Kaukosen ja Petri Leppimiien apuna
Mika Yli-Kauhaluoma ja HaiTi Salonen.
Nautimme meille tmjotun maittavan illallisen saunan ja virkistiiviin talviuinnin piiiitteeksi, jonka jiilkeen siirryimme majoituskyliiiin lepiiiimiiiin seuraavan piiiviin ohjelmaan valmistautuen.
Aloitimme tutustumispiiiviimme Kari
Kaukosen johdolla TVO:n yleisesittelyllii,
josta kehkeytyi miellyttiiviihenkinen ja aktiivinenkin keskustelutilaisuus. Tiissii tilaisuudessa opiskelijat piiiisiviit tyydyttiimiiiin
tiedonjanoansa esittamiillii mieliinsii nousseita kysymyksiii, joihin isiintiikaartimme
antoi monipuolisia vastauksia. Tehokkaan
ajankiiytbn nimissii ehdimme myi:is tutustua
vierailukeskuksen niiyttelyyn kulkuluparutiinien hoitamisen ohella.
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Radoksen uusi DIS dosimetri sekd lukija.

Varsinaisen tutustumiskierroksemme
aloitimme koulutussimulaattorilta, joka on
kiiytiinni:issii tiiydellinen kopio laitoksen valvomosta. Koulutussimulaattorilla voimayh-

tii:i kouluttaa uusia operaattoreita ja sum·ittaa siiiinni:illisin viiliajoin myi:is kokeneiden
operaattmien ammattitaitoa ylliipitaviii koulutusjaksoja. Simulaattorilla voidaan jaljitellii normaalien kiiytti:itilanteiden lisiiksi liihes
kaikki kuviteltavissa olevat onnettomuustai niihin johtavat til an teet.
Matkamme huipentuma oli luonnollisesti
vierailu itse voimalaitoksella (OLl). Laitosvierailulla piiasi1mne tutustumaan laitosyksiki:illii niihtyjen reaktorihallin, syi:itti:ivesipumppujen, generaattorin, jne. lisiiksi myi:is
kiiytetyn polttoaineen viilivarastoon. Kuten
ydinvoimalaitosvierailulle on tyypillistii, ei
vierailulla paiistli niikemiiiin kuin harvoja
ja valittuja paikkoja. Y dinvoimalaitoksen
koostuminen lukemattomista erillisistii huonetiloista myi:is osaltaan rajoittaa tutustumiskierroksen naki:ialoja. Kaikesta huolimatta, laitoskierros oli varmasti kaikille ensikertalaisille erittain antoisa ja valaiseva
katsaus siihen, milta ydinvoimalaitos niiyttiiii ja mitii kaikkea sen sisiillii tapahtuu.
Tiima tutustumiskienos vangitsi silminniihden seurueemme mielenkiinnon. minkii ansiosta kierroksella kaytiin paljon mielenkiintoisia keskusteluja voimalaitoksen toimintaan liittyvista puheenaiheista.
ATS Ydintekniikka (29) 112000

Kari Kaukonen esitte!emiissii mima!aitoksen pienoisma!!ia.

Laitokselta palasimme viela vierailukeskukseen. jossa meidat kahvitettiin ennen
vierailua voimalaitosjateluolaan (VLJ), joka
oli talla kertaa viimeinen tutustumiskohteemme. VLJ-luolaan on sijoitettu voimalaitoksen tuottama patios in huoltoj atteestti
koostuva vaha- ja keskiaktiivinen jate.
Huoltojate sisaltaa hyvin sekalaista jatetta

aina kaytetyista kumihanskoista ja rateista
suodatinmassoihin saakka. Paikalla keskustelua heratti enemman kuitenkin ajankohtainen kaytetyn polttoaineen loppusijoittamissuunnitelma. semminkin kun VLJ-luolaan
oli tuotu naytille avattu loppusijoituskapseli.
Kuten niin usein, tamakin vierailumme
tuntui loppuvan lyhyeen, silla paluumatkal-

Ia vitisi bussissamme viela vilkasta keskustelua ja innostuneita kysymyksia jotakuinkin kaikista mahdollisista aihepiireista, joihin olimme naiden kahden paivan aikana
saaneet tutustua. Kaikessa vilkkaudessaan
bussimatkamme jatkui aina perille saakka
hyvantuulisen mukavasti. kuten koko excursiomme. Uskonpa kaikkien excursiolle osallistuneiden ole van samaa mielta kanssani. ja
saaneen arvokasta ensikaden tietoa ydinvoiman kokeellisesta turvallisuustutkimuksesta, kotimaisesta sateilynmittausteknologiasta seka ennen kaikkea ydinvoimalaitoksen
toimintaan liittyvista seikoista. Eika myi:iskaan sovi vaheksya sita, etta excursiota
osaltaan isannoineet nuoret ammattilaiset
saivat arvokasta viestinta- ja esiintymisharjoitusta kriittisen yleison edessa.
111111

Pekka Tolonen on 1.4. a/kaen
siirtynyt OECD Halden Reactor
Projectin palvelukseen.
Puh. +4 769 212200,
pekka.tolonen @hrp.no
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llmostoherCitys?
mparistOministeri Satu Hassi toi
esille ainakin minulle uuden termin puhuessaan ilmastoheratyksesta Ilmastotoimikunnan seminaarissa
helmikuun puolivalissa. Ilmastonmuutos
on hanen mukaansa taman hetken vakavin globaali ongelma. Sen vaikutukset tulevat olemaan dramaattisia, ellei mitaan
tehda. Ilmastonmuutoksen tmjunta ei ole
helppoa, silla se maksaa, mutta muutoksen kielteiset seuraukset maksavat suunnattomasti enemman. Hassi siteerasi
vasta ilmestynytta Maailman tila -raporttia: "Viime vuosisadan lopulla maailmassa koettu ymparistCiheratys on vaihtumassa uuteen oiYallukseen: ymparistCinsuojelu hyi:idyttaa myi:is taloutta ja
tyi:illisyytta. silla voidaan saada aikaan
ymparisti:in ja talouden tuplapotti." Ministeri totesi, etta jos nyt suosimme uusiutuvaa energiaa kotimaassa, edistamme
samalla sellaisen teollisuuclen kehitysta.
jonka viennin kasvunakymat ovat erittain
hyvat. Suomi pystyy aivan hyvin vahentamaan kasvihuonekaasujen paastCija
saasti:in. uusiutuvan energian ja maakaasun avulla, ja - huomaa - ilman ydinvoimaa. Y clinvoima on menneisyyden valttikortti. siihen investoiminen olisi historiallinen virhe.
Ymparisti:iministerin puheenvuoro oli
tietenkin vain yksi monista tilaisuudessa
esitetyista. Varsin mielenkiintoisen naki:ikohclan toi esille Valtion taloudellisen
tutkimuskcskukscn Rcino IIjcrppc. Ilanen
mukaansa EU:n hiilidioksidiveroa ei koskaan pantu toimeen muun muassa siksi,
etta ydinenergian kilpailuasema olisi parantunut liiaksi. Muitakin syita tietysti on:
Unionin energiaintensiivista teollisuutta
on suojattava ja ulkopuolinen - etenkin
USA:n ja Japanin - kilpailu otettava huomioon. Han piti esitetyn kaltaisen hiiliclioksidiveron toteutumista erittain
epatoclennaki:iisena avautuvilla markkinoilla. Hjerppe muistutti, etta teknologinen
muutos tapahtuu investointien viilityksella.

Y
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Energiantuotannon paaomakanta uusiutuu tyypillisesti
20-30 vuoclessa. Johtopaati:is
tasta on se, etta Kioton poytakiijan tavoiteaikataulu, joka
tahtaa vuoteen 2010. on liian
lyhyt.
VTT Energian Ilkka Savolainen oli Hjerppen kanssa samoilla linjoilla. Kasvihuonekaasujen paasti:ijen rajoittamista vaikeuttaa sosioekonomisen jaijestelman hitaus. Energiantuotanto- ja energiankulutusjaijestelmaan liittyvat investoinnit. kuten voimalaitokset, rakennukset.
teollisuuslaitokset ja liikennejiiijestelman
infrastruktuuri. ovat hyvin pitkaikaisia.
Myi:is muun sosioekonomisen ja1jestelman
muuttuminen maailmanlaajuisesti on hiclasta. Savolainen selosti myos paasti:ijen
rajoittamisen kustannuksia. Eri maiden tilannetta on hyvin vaikea verrata keskenaan, mutta ainakin Suomen osalta voiclaan todeta kustannusten nousevan jo
kymmenen vuodenjaksolla huomattaviksi.
Paasti:ijen rajoittamiseksi tarvitaan hyvin
laajaa keinovalikoimaa ja ohjauskeinoja,
jotka sopivat kansainvaliseen muuttuvaan
talouteen ja jotka luovat pitkaaikaisen pohjan teknologiselle ja rakenteelliselle kehitykselle.
Palataanpa alkuun. En ollenkaan epaile.
etteiko Hassi ole oikeassa todetessaan. etta
ilmastonmuutoksen torjunta maksaa.
mutta muutoksen kielteiset seuraukset
maksavat suunnattomasti enemman. Savolainen vahvistaa paasti:ijen rajoittamisen
aiheuttavan huomattavia kustannuksia. Lisaksi seka Hjerppe etta Savolainen toteavat, etta energiantuotantoon ja -kulutukseen liittyvat muutokset tapahtuvat verraten hitaasti, vuosikymmenten tahtaimella.
Eika tassa viela kaikki. Kioton tavoitteisiin
eivat sisally kehitysmaat, joiden absoluuttinenkin osuus paasti:iista on nousemassa
teollisuusmaita suuremmaksi verraten lyhyella aikajanteella.

Onko niin, etta Kioto-yhtali:illa on vain
imaginaarinen ratkaisu? Tahan suuntaan
viittaa ainakin tenni ilmastoheratys. Sehan
on selvasti uskonnollista alkuperaa: nykyisestii syntisesta elamanmenosta on tehtava parannus, jota ei tule ilman heratysta.
Heratys on mahclollinen vain ihmismielessa. eika siihen tarvitse liittya rationaalista
ajattelua. Heratys tapahtuu helpoiten yksili:in kohclalla, vaikkakin joukkoheratyksista ja heratysliikkeistii on esimerkkeja.
Mutta voiclaanko luottaa siihen, etta heratys syntyisi samanaikaisesti valtaosassa
maailman kansoja tai edes osassa niita?
Tama on valttamati:inta, jos ilmastonmuutos yritetaan pysayttaa ihmisten asenteiden
kautta. Historiasta ei taida li:iytya esimerkkeja tiillaisista tapauksista. Vastakkaisista
tapauksista sen sijaan on lukuisia naytti:ija:
mahtavat valtakunnat ovat sortuneet ymparisti:iongelmiin.
Jos emme halua jattaytya heratyksen armoille. meiclan on etsittiiva Kioto-yhtali:ille
rationaalinen ratkaisu. YmpiirisWministerin siteeraama Maailman tila -raportti uskoo ymparisti:in ja talouden tuplapottiin.
Tuplapottia kannattaa yrittaa, vaikkei saisikaan, mutta jarkevampaa on pyrkia mahdolliseen ratkaisuun. Meita on monia,
jotka nakevat yclinvoiman osana ilmastonmuutoksen estamista. Politiikka on mahclollisen taidetta. Miksi eivat siis poliitikot
pyrkisi mahdolliseen?
1111
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Women in Nuclear
WIN Global'in 8. vuosikokous jarjestetiiiin kesiikuussa Helsingin Wanhassa Satamassa.
Osallistujia odotetaan noin !00 ympiiri maailmaa.
Myos kaikki Energiakanavalaiset ovat tervetulleita vzwsikokoukseen ja seminaariin.
14.6.
15.6.
I 6. 6.
17.6.

Vierailu Lm·iisan ydinvoimalaitoksella
WIN vuosikokous
WIN sem inaari
Vierailu Olkiluodon ydinvoimalaitoksella

WIN'in jiisenet sam•at ibnoittautwniskaavakkeen suoraan WIN'istii.
Energiakanava liihettaii kevaiillii tietoa a mille jiiseni lleen.
Tarkempia tietoja myos Energiakanavan koordinointiryhmiiltii tai osoitteesta:
Hyperlinkki http://shell.nni.net/-jgraham/WININ.html
http://shell.rmi.net/-jgraham/WININ.html.
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SUOMEN
ATOMITEKNILLINEN
SEURAATOMTEKNISKA
SALLSKAPET
I FINLAND ry

ABB Power Oy
Fortum Oil and
Fortum Power and
Fintact.Oy
Oy Helium. Gas
Kemira Oy, Energia
Mercantile-KSB Oy
NAF.Oy
Patria. Finavitec Oy
Perusvoima Oy
Pohjolan. Voima Oy

)>:~'~c'r: ::j',,~;~;; ;)(';'

Poslva Oy
PRG-Tech Oy

Suomen Atomivaku
Suomen Malmi Oy
Teollisuuden Voima
VTT Energia
YIT-Huber Oy

http://www. vtt. fi/ en
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