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Satu SiltanenPÄÄKIRJOITUSPÄÄKIRJOITUS

Täysiin väreihin

ATS YG puheenjohtaja, satu.siltanen@fortum.com

V
uoden kolmas ATS Ydintekniikka keskittyy 

teemaan Young Generation, kotoisammin 

YG. Lehden aiempi harmaan sävyinen ulko-

asu uudistui jo edellisessä numerossa uuteen kaik-

kien sivujen osalta neliväriseen muotoon. Lehden 

uudistuneesta värikkäästä ulkoasusta kiitos kuuluu 

lehden toimitukselle. Tämän numeron sisällöstä vas-

taa monilta osin seuramme YG. Toivoa sopii, ettei si-

sältö jää liian mustavalkoiseksi. 

Teollisuudenalamme elää vahvassa noususuh-

danteessa. Viime vuosien aikana tehdyt ratkaisut 

ja investointipäätökset vaikuttavat pitkälle tulevai-

suuteen. 90-luvun alkupuolella ydinvoima-alan tu-

levaisuuden näkymät olivat synkeät. Valo tunnelin 

päähän syttyi hiljalleen, mutta vasta viimeisimmät 

käänteet ovat todella muuttaneet alan tulevaisuu-

den näkymät valoisiksi. Nyt alalle rekrytoidaan pal-

jon nuoria paitsi vastaamaan uusien investointien 

kannattavuudesta, myös turvaamaan alan ammat-

titaidon säilymistä. Tämänhetkinen alan työntekijöi-

den ikärakenne on kehityksen seurauksena kaksija-

koinen, kuin kameli, jolla on kaksi kyttyrää. Toisella 

puoliskolla on kokemusta, ammattitaitoa ja valitet-

tavan vähän työuraa jäljellä, toisen puoliskon työura 

on vasta alussa.

ATS YG:n toiminnan päämäärä on tehdä ydintek-

niikasta halutuin teollisuudenala nuorille työnteki-

jöille. Teollisuudenala, jolle riittää pyrkijöitä ja jossa 

työntekijät viihtyvät. Alalle halutaan rekrytoida ky-

vykkäimmät nuoret, heidän työhön sitoutumisen-

sa, usko omiin kykyihinsä ja mahdollisuudet kehitty-

miseen ja vastuunkantamiseen halutaan nostaa ta-

solle, jolla myös heidän alalla pysymisensä on taat-

tua. Tärkeitä YG-toiminnan päämääriä ovat myös 

alan nuorten ammattilaisten välinen yhteistyö, tie-

donsiirto kokeneemmalta sukupolvelta nuorelle su-

kupolvelle ja alasta tiedottaminen, sitä kautta anne-

taan positiivinen julkisuuskuvan alan ulkopuolelle. 

YG-toiminnan tavoitteista saadaan tässä lehdessä 

mustaa valkoiselle, kun YG kirjoittaa auki missionsa, 

visionsa ja strategiset tavoitteensa.

TÄnÄ vUOnna Atomiteknillinen Seura juhlii 40. 

toimintavuottaan. YG-toiminnalla ikää ei ole yhtä 

paljon, mutta viime vuosina seuramme YG-toimin-

ta on kuitenkin kasvanut kovaa vauhtia. Tällä hetkel-

lä ATS YG järjestää vuosittain 5 - 6 tapahtumaa. Kor-

keakouluopiskelijoille vuosittain järjestettävät opis-

kelijainfot, joka toinen vuosi järjestettävä seminaari, 

vuosittainen ekskursio, messuosallistumiset ja kesä-

tapahtuma ovat vakiinnuttaneet asemansa YG-toi-

minnassa. YG on viime vuosina ollut vahvasti muka-

na myös IYNC:n (International Youth Nuclear Cong-

ress) ja ENS:n (European Nuclear Society) kansain-

välisessä toiminnassa. Vahva panostus näkyi viime 

kesänä Tukholmassa ja Olkiluodossa järjestetyssä 

IYNC2006-tapahtumassa. 

YG-toiminta keskittyy alan nuoriin ammattilaisiin 

ja uusien kykyjen rekrytointiin alalle. Epävirallinen 

ikäraja YG-toimintaan osallistumiselle on �5 vuot-

ta. Niin mustavalkoinen ei YG-maailma kuitenkaan 

ole, ettei mielenkiinto alan tulevaisuuteen ja ihmis-

ten henkilökohtaiseen kehittämiseen säilyisi, vaik-

ka ikäraja ylitettäisiinkin. Yksi toiminnan tavoitteis-

ta on vahvistaa ihmisten sitoutumista työhönsä ja 

pyrkiä edesauttamaan mahdollisuuksia paitsi hen-

kilökohtaiseen kehittymiseen, myös urakehityk-

seen. Ammattitaitoinen, vastuulliset toimintatavat ja 

hyvän turvallisuuskulttuurin omaksunut työntekijä 

on haluttu myös muilla aloilla. Täytyy siis myös kes-

kittyä siihen, että parhaassa työiässä olevat ihmiset 

eivät karkaa muille aloille. Ikäjakauman kaksijakoi-

suus pitää hiljalleen saada tasoittumaan, sekoittaa 

mustavalkoisuus ja siirtyä täysiin väreihin. Kuten ATS 

Ydintekniikkakin on tehnyt.
n
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EDITORIALEDITORIaL

Satu Siltanen

The president of FNS YG, satu.siltanen@fortum.com

Completely Colored

T
his year, the third issue of journal ATS Ydintek-

niikka concentrates on the theme Young Ge-

neration, also cozy called as the YG. The old 

black and white appearance of the journal renewed 

already in the last issue as completely colored form. 

Compliments regarding to the richly colored outfit 

belongs to the editorial staff. Content in this particu-

lar issue, however, is mainly prepared by the Finnish 

Nuclear Society YG. We certainly hope that content is 

not too grayish.

The trend of our field of industry points upward. 

The decisions on investments done during last 

couple of years will affect far to the future. At the be-

ginning of the last decade, the future didn’t seem so 

good. Little by little the light at the end of the tunnel 

could be seen, but only the latest decisions have re-

ally turned the tide. Now the industry recruits many 

young professionals not only to assure the viability 

of investments but also to assure the maintaining of 

gained knowledge. 

At the moment the age distribution in the nuclear 

field resembles a two-humped camel. Half of the 

people working in the industry have the skills, ex-

perience, knowledge – and unfortunately only have 

less than ten years left of their career. The other half 

is only in the beginning of their career.

The purpose of the YG activities is to make the 

nuclear industry the most wanted industry for 

young professionals. Nuclear industry is wanted to 

be seen as the field, in which young professionals 

want to build their career and where established 

young experts enjoy their work. 

The most talented young people are to be recrui-

ted in nuclear. The industry should have such a spirit 

that the young recruits’ commitment, self-confiden-

ce and opportunities to evolve as individuals as well 

as part of their organizations are far beyond the nee-

ded level which keeps the most talented young pro-

fessionals on the nuclear industry. Important ambiti-

ons for the YG are also co-operation and networking 

of young professionals, transfer of knowledge and 

information outside the industry and to give positi-

ve publicity to the industry. The ambitions of the YG 

are written in black and white when the YG defines 

its mission, vision and strategic aims in this issue of 

the journal.  

Finnish Nuclear Society celebrates its 40th anni-

versary. The YG has not that many years in the meter 

but lately the activities of the YG have grown rapidly. 

At the moment, the YG has 5 – 6 annual events. The 

student information evenings organized for univer-

sity students, biennial autumn seminar, excursions, 

fair exhibitions and summer get-togethers have es-

tablish their place as YG activities. The Finnish YG has 

also been part of international activities organized 

by IYNC (International Youth Nuclear Congress) and 

ENS (European Nuclear Society) young generation 

networks. The strong investment of time was noti-

ced and also awarded last summer when IYNC2006 

was organized in Stockholm and Olkiluoto.

The YG activities are aimed at young professio-

nals already working on the field and also recruiting 

of new talents. The unofficial age limit to young ge-

neration activities is �5 years. However, the world 

of YG is not so black and white that the interest on 

people and on their individual evolvement and ca-

reer opportunities would be completely lost after in-

dividuals turn �5 years. The high level of responsibi-

lity and adoption of high safety culture are features 

that make the people working in the industry also 

wanted among the other industries. It is also impor-

tant to concentrate on keeping the most talented 

people in the field, so that the brain drain to the 

other industries could be prevented. Age distributi-

on shouldn’t be black and white, or like two-hum-

ped camel. Humps should be flattened and colors 

should be mixed. The nuclear industry should conti-

nue in completely colored form, as ATS Ydintekniik-

ka has done. 
n
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UUTISIA
Nuoret tapasivat Olkiluodossa

Venäjä suunnittelee 
ydinvoiman lisärakentamista

RoSeneRgoATomIn pääjohTAjA Sergei Kirijenko julkis-

ti syyskuun alussa Venäjän suunnitelmat ydinvoiman mas-

siivisesta lisärakentamisesta. Suunnitelman mukaan maa-

han rakennetaan peräti �0 uutta reaktoria vuoteen 2030 

mennessä. Lisäksi tavoitteena on rakentaa vastaava määrä 

venäläisiä ydinreaktoreita maan rajojen ulkopuolelle.

Lisärakennussuunnitelma on massiivinen, kun otetaan 

huomioon, että tällä hetkellä Venäjällä on 31 toimivaa re-

aktoria 10 laitospaikkakunnalla. Osa uusista reaktoreista il-

meisesti korvaisi nykyisiä reaktoreita. Joidenkin tietojen 

mukaan esimerkiksi Sosnovy Borin neljä RBMK-reaktoria 

korvattaisiin kuudella VVER-reaktorilla.

peRUSTelUnA lISäRAkenTAmISelle on energiankulu-

tuksen voimakas kasvu noususuhdanteessa. Lisäksi Venäjä 

on lisäämässä maakaasun toimituksia länteen, jolloin sitä ei 

riitä kotimaiseen käyttöön nykyisessä mitassaan.

Lisätietoja: 

http://en.rian.ru/russia/20060907/�362168.html

Sähkönsyöttöhäiriö johti 
ydinvoimaloiden 
pysäyttämiseen Ruotsissa 

FoRSmARkIn ydInvoImAlAn ykkösyksiköllä sattui 

2�.7.2006 tapahtuma, jossa 400 kV:n kytkinlaitoksella ta-

pahtuneesta oikosulusta seurannut omakäytölle siirtymi-

nen epäonnistui. Virheellisten laukaisurajojen seurauksena 

laitos meni pikasulkuun, ja lukuisten sähkönsyöttöön liitty-

vien ongelmien seurauksena laitoksen sähkönsaanti oli 23 

minuutin ajan pelkästään kahden dieselgeneraattorin va-

rassa, kunnes myös toiset kaksi varavoimadieseliä saatiin 

käyntiin ja laitos kytkettiin lopulta valtakunnanverkkoon 

vaihtoehtoista reittiä pitkin. 

Pikaselvitysten perusteella Forsmarkin sekä Oskarshamnin 

ydinvoimaloiden ykkös- ja kakkosyksiköt ajettiin alas. Ruot-

sin ydinturvallisuusviranomainen SKI ilmoitti 23.8., että alas-

ajettujen reaktorien uudelleen käynnistäminen edellyttää vi-

ranomaisen hyväksyntää. SKI päätti 14.9., että alasajetut yksi-

köt saa käynnistää vasta, kun tapahtuman toistumisen estä-

miseksi tarvittavat välittömät toimenpiteet on tehty.

Lisätietoja: http://www.ski.se

ATS yoUng Generationin vuosittainen kesäharjoittelijoil-

le suunnattu kesätapaaminen järjestettiin 24.8. Olkiluodos-

sa. Tapahtumaan osallistui yli 80 nuorta eri organisaatioista: 

TVO:lta, Posivalta, Fortum P&H Loviisan voimalaitokselta, For-

tum Nuclear Servicesta, STUK:sta, VTT:ltä, Platom Oy:ltä, Lap-

peenrannan teknillisestä yliopistosta ja Teknillisestä korkea-

koulusta.

Tapaaminen aloitettiin Olkiluodon vierailukeskuksesta, 

jossa osallistujilla oli mahdollisuus tutustua tammikuussa val-

mistuneen vierailukeskuksen ”Sähköä uraanista”-tiedenäytte-

lyyn. Olkiluodon kesäterveiset nuorisolle lausui Martti Kätkä, 

joka kertoi sähkönkulutuksesta ja sähkön hinnan vaihteluis-

ta sekä OL3-projektin tilanteesta. Hän muistutti myös nuoria 

siitä, että ydinvoimaa tuntevina heidän tehtävänsä on jakaa 

tietoa, koska sitä kautta aukeaa mahdollisuus lisätä ydinvoi-

matietoisuutta ja -myönteisyyttä. Nuoret pääsivät myös bussi-

kierrokselle OL3-rakennustyömaalle.

yg gAmeS -turnauksessa organisaatiot ottivat mittaa toisis-

taan suorittamalla viisi rastia, joita olivat tikanheitto, ydinvoi-

malan rakentaminen annetuista ja itsehankituista materiaa-

leista, ritsalla ammunta, tietovisailu sekä erilaisten ääninäyt-

teiden tunnistaminen. Kisan voitti tänä vuonna STUK, joka sai 

kiertopokaalin haltuunsa. Ilta päätettiin saunomisen ja vapaan 

seurustelun merkeissä. 
n

Lisätietoja: http://www.ATS.FNS.fi/YG/ygtapahtumat.html 
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Klaus Kilpi

Heikki Kalli 
opetuksen ammattilainen 
ydinasioista kuultuna
Istumme keskustelemassa professori Heikki Kallin kotona Kauniai-
sissa ydinenergia-alan koulutusasioiden menneestä ja nykyisestä ja 
pohdimme vähän tulevaakin. Kalli jäi eläkkeelle Lappeenrannan tek-
nillisen yliopiston (LTY) ydinenergiatekniikan professorin virasta vuo-
den 2001 lopulla. 

K
eskustelumme menee ensin Kallin 

oman opintien vaiheisiin, miten 

hän tuli valinneeksi juuri teknilli-

sen fysiikan. Kalli syntyi Ikaalisissa, mutta 

eli lapsuus- ja kouluvuotensa Oulussa, 

koulunaan kunnianarvoisa Oulun lyseo, 

jonka kasvatteja olivat mm. V.A. Kosken-

niemi ja Kallin luokkatoverit, tuleva pre-

sidentti Martti Ahtisaari ja runoilija Väinö 

Kirstinä. Vain kolme 50:stä ylioppilaasta 

Kallin yo-vuonna 195� lähti opiskelemaan 

Juhani Hyvärisen väitöstilaisuus LTY:ssä joulukuussa 1996. Opponenttina professori T.G. Theofanous, kustoksena Heikki Kalli.
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Heikki Kalli 
opetuksen ammattilainen 
ydinasioista kuultuna

TKK:hon. Kalli pyrki ensin rakennusosas-

tolle, mutta vaihtoi karsintakursseilla tek-

nillisen fysiikan osastolle, koska fysiikka 

alkoi kiinnostaa. Siihen aikaan maan pa-

rasta fysiikan opetusta sai juuri teknillises-

sä fysiikassa. Pekka Jauhokin oli tulossa 

TKK:n professoriksi. 

Otaniemeen opin tielle

Sinähän olet fyysikko, ydinfyysikko, eikö niin?

”Fyysikko, en oikeastaan ydinfyysikko, 

koska alani kuitenkin on ydinreaktorien 

tekniikkaa, joskin osaltaan sekin tieten-

kin ydinfysiikkaa. Silloin kai Erkki Lauri-

lan päätöksellä jaettiin teknillisen fysiikan 

opinnot kahteen linjaan, materiaalitekni-

seen ja ydintekniseen. Valitsin ydintekni-

sen linjan ja tein Jauholle diplomityön, las-

kin Monte Carlo- ja Carlsonin Sn-menetel-

mällä uraanipallon kriittistä kokoa. Taisin 

olla ensimmäinen Suomessa, joka teki täl-

laisia neutronien transport –laskuja.”

Entä diplomityösi jälkeen, jäitkö edelleen 

korkeakoululle?

”Suurin tutkimusponnistus alalla oli sil-

loin Triga, jossa oli paljon työntekijöitä ja 

tutkijoita. Jauholla oli korkeakoulun puo-

lella, ei Trigalla, aina muutama assistent-

ti tutkijoina, olin yksi heistä. Tuolloin tieto-

koneohjelma ohjelmoitiin jokaiseen teh-

tävään itse eikä vaikutusalakirjastoja ollut, 

joten niillä välineillä Trigaakin olisi ollut 

aivan ylivoimaista laskea. Eli työ oli aika 

teoreettista ja eräät meistä matematiikka 

veikin sitten mennessään korkeakouluihin 

ja yliopistoihin." 

"Olimme eräänlainen neutroniikan ”0-

sukupolvi”, joka ei oikeastaan laskenut re-

aktoreita. Jauho halusi kuitenkin pitää yllä 

neutroniikan laskentaosaamista. Ydinener-

gia-alan infrastruktuuria silloin tietenkin 

luotiin, oli jo säteilyfysiikan laitos ja hie-

man lainsäädäntöäkin. Trigasta moni hen-

kilö lähti ydinvoimayhtiöihin töihin, mutta 

meistä Jauhon assistenteista tälle alalle 

lähti oikeastaan vain Jussi Manninen mi-

nisteriöön ja minä myöhemmin opetta-

jaksi." 

"Otaniemen aikani loppupuolelle ajoit-

tuu sitten professori Eino Tunkelolle v. 

19�4 tekemäni Triga -aiheinen tohtorinväi-

töstyöni, jossa kylmäneutronilähdettä piti 

laskien optimoida muodoltaan.” 

Professoriksi Lappeenrantaan

Missä vaiheessa lähdit Lappeenrantaan?

”Siellä oli ydintekniikan apulaisprofes-

sorin virka auki vuonna 19��. Hain sinne, 

mutta mm. todettiin, että olinkin ydinfyy-

sikko enkä reaktoriteknikko. Silloin Jussi 

Vaurio valittiin. Mutta hän otti virkava-

paata ja lähti Argonneen Yhdysvaltoihin, 

lopuksi niin pitkäksi aikaa, ettei se sopi-

nut korkeakoululle. Virka pantiin uudes-

taan hakuun ja minut nimitettiin. Olin v. 

19�5 mennyt vuoden stipendillä Saclayhin 

Ranskaan, välillä olin 8 kk Asla -stipendil-

lä Los Alamosissa Yhdysvalloissa ja taas 

kaksi vuotta Saclayssa vierailevana tutki-

jana. Saclayssa kehitettiin reaktorifysiik-

ka- ja termohydrauliikkaohjelmia ja tutkit-

tiin mm. luotettavuustekniikkaa. Lappeen-

rantaan tulin sitten syksyllä 19�9. Oli aika-

moinen kulttuurishokki tulla Pariisista Lap-

peenrantaan. Minulla oli kuitenkin aiempi 

hyvä kokemus korkeakoulusta, sillä opetin 

matematiikkaa LTY:ssä sen ensimmäisenä 

vuotena 19�9-�0.”

Sittenhän siellä 1970 -luvulla lähti kehit-

tymään REWET -koelaitteisto Timo Kervisen 

johdolla LTY:n ja VTT:n yhteistyönä.

”Siellä oli parhaimmillaan lähes 20 hen-

gen REWET/PACTEL -ryhmä. Sanoinkin 

usein, että nuorkauppakamari olisi jo an-

tanut yrityksestä komeat mitalit Kerviselle, 

jos se olisi ollut yksityinen yritys. Mutta kun 

ryhmä oli korkeakoulun sisällä, kukaan ei 

kiinnittänyt huomiota, että se työllisti pal-

jon tutkijoita, teknikoita ja opiskelijoita.”

Alan monialaisuudesta

Ydinenergia-ala on hyvin monialainen alue. 

Kuinka monialainen se käytännössä on?

”Se on ihan oikeasti monialainen. Kun 

osastolla on vain yksi ydinenergiavirka 

kuten LTY:ssä ydinenergiatekniikka, on yh-

delle henkilölle kaikesta opettaminen to-

dellinen haaste. Onneksi LTY:n opiskelijoilla 

on halutessaan hyvät tiedot voimalaitok-

sista ja lämpötekniikasta ja Risto Tarjan-

ne hoitaa energiatalouden puolen, joten 

siinä on yhteensä ikään kuin yli kaksi pro-

fessuuria. Mutta kuitenkin ajatellen että pi-

täisi osata reaktorin fysiikkaa ja termohyd-

rauliikkaa, materiaaleja, luotettavuustek-

niikkaa, rakennustekniikkaa, sähkötekniik-

kaa, voimalaitostekniikkaa...”

…ja lisäksi erityisaloja kuten aerosolit ja 

päästöt, automaatio, säteilysuojelu. Ja myös 

materiaalipuolen lujuusoppi, viruminen, su-

laminen, murtuminen.

”…niin yhden henkilön on jokseenkin 

mahdotonta hoitaa kaikkia niitä aineita. 

Meillä oli onneksi hyviä dosentteja, Jussi 

Vaurio luennoi luotettavuustekniikkaa ja 

Olli Tiainen materiaalikysymyksistä. Mie-

lestäni dosentuurit olisivat iso apu nyky-

aikanakin, mutta siihen tarvitaan tieten-

kin rahoitusta. En ymmärrä, miten rahaa 

oli ennen helpommin saatavissa dosen-

tuureihin."

"Nyt eri oppiaineiden rahankäyttö on 

tosi tiukkaa. Käytettävissä oleva raha näyt-

tää supistuneen, on erilaisia laskentakaa-

voja, joilla rahaa jaetaan. Siinä kärsivät pie-

net oppiaineet, joilla kuitenkin voi olla ihan 

keskeinen valtakunnallinen merkitys. Mie-

lestäni ydinenergiatekniikka on hyvä esi-

merkki sellaisesta. Pienet oppiaineet kärsi-

vät rahanjaossa, koska niissä ei ole luentoja 

suurille joukoille ja niistä tulee vähän suo-

rituspisteitä ja diplomitöitä. Rehtoreilta ja 

osastonjohtajilta tarvittaisiin mielestäni va-

listunutta itsevaltiutta osata ”hypätä ulos” 

rahanjaon laskentakaavoista ja myöntää 

erikoisrahaa valtakunnallisesti tarpeellisille 

ja tärkeille pienille oppiaineille.”

Ydinenergia-ala tuottaa taloudellisesti, 

joten olisiko mahdollista että alan yritykset 

TVO ja Fortum sponssaisivat ydinenergia-

alan koulutushaaraa?

”Se on toivenäkymä. Kun Ruotsissa ala 

sponssaa yliopistoihin professuureja, niin 

entä jos Suomessa dosentteja? Heillehän 

maksetaan palkkaa vain pidetyistä luen-

noista.”

Koulutuksen yhteisvastuusta

”Olen muuten hyvin monessa yhteydessä 

yrittänyt saarnatakin koulutuksen yhteis-
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vastuuasiaa, sitä että kaikkien osapuolten 

pitäisi tuntea koulutuksesta yhteistä vas-

tuuta. Vielä 1980 -luvulla systeemi toimi 

tosi hyvin, harjoittelupaikkoja oli paljon ke-

säisin ja diplomitöitä tarjottiin. Mutta sitten 

1990–luvulla oli ”kuiva kausi, erämaa” ja ke-

säharjoittelupaikkoja oli vaikea saada. Sä-

teilyturvakeskus tarjosi silloinkin harjoitte-

lupaikkoja, samoin Ruotsissa ABB loppuun 

asti diplomi- ja kesätyöpaikkoja. Mutta mi-

nusta hankalaa oli juuri se, että vaikka voi-

mayhtiöt yleensä ottivat paljon kesähar-

joittelijoita, niin ”kuivana kautena” yhtiöi-

hin oli vaikeata päästä." 

"Eduskunnan kielteisen ydinvoimapää-

töksen jälkeen yrityksillä oli tiettyjä henki-

löstökattoja ja kesäharjoittelijoiden vähen-

täminen oli tehokas tapa leikata väkeä ja 

pysyä henkilöstökaton alapuolella. Sitten 

mielestäni tämä joku vuosi sitten kansalli-

siin tutkimusohjelmiin mukaan tullut pai-

notus pyrkiä saada nuoria mukaan diplo-

mitöitä tekemään oli hyvä asia. Akatemia-

han esimerkiksi ei rahoita opinnäytetöitä. 

Kun aikoinaan tehtiin päätös Olkiluodon 

kolmannesta yksiköstä, yllättävän paljon 

hakijoita löytyi kaikkiin tehtäviin. Määräl-

listä pulaa ei siis ollut. Mutta onko uusien, 

alalle tulevien henkilöiden laatu kuiten-

kaan sitä tasoa, mitä se aikaisemmin saat-

toi olla?”

No mistä sen sitten tietää?

”Vaikea on laatua tutkia, mutta ydin-

energianeuvottelukunnan tuoreeseen lau-

suntoon jätettiin kuitenkin toive, että kun 

asiaa taas seuraavan kerran tutkitaan, tut-

kitaan myös laatua. Jauho aloitti koulutus-

tarpeen tutkimuksen käytännön joskus 

1980 -luvulla, ja asiaa on aina muutaman 

vuoden välein tutkittu. Mutta tutkimus on 

ollut enemmänkin määrällistä, sillä onhan 

organisaatioilta aika helppo kysyä henkilö-

kunnan määrää, ikäjakaumaa, jne.? Laadun 

määrittäminen on paljon vaikeampaa.”

Kansainvälistymisestä

Kansainvälistyminenhän on tietenkin vuo-

rovaikutuksellista ja kaksisuuntaista, opi-

taan tuntemaan muita, muut meitä, ja ver-

kostutaan.

”Meillä korkeakoulussa oma lukunsa oli 

minun kolmen vuoden Ranska-yhteyte-

ni. Olin sitten varttuneen tieteenharjoitta-

jan rahan turvin kuukauden kerrallaan pari 

kertaa Grenoblessa tutustumassa koelait-

teistoihin, mittaustekniikoihin ja ohjelma-

kehitykseen. Saimme myös CATHARE -tie-

tokoneohjelman LTY:oon." 

"Jälkeeni useita LTY:ssa työskennelleitä, 

mm. Timo Haapalehto, oli vuoden tai jon-

kun jakson Grenoblessa. Hänen mukanaan 

tuomastaan Christine -vaimosta saimme 

hyvän CATHARE -spesialistin Lappeenran-

taan. Kuinkahan monta henkeä LTY:sta on 

kaikkiaan ollut Ranskassa, varmaankin ai-

nakin kuusi henkeä? Sitten käynnistimme 

ranskalaisten kanssa tradition, joka tosin 

on syystä jo päättynyt, rupesimme pitä-

mään suomalais-ranskalaisia ydinturvalli-

suuskokouksia, v. 1994 Lappeenrannassa, v. 

199� Grenoblessa ja v. 2000 taas Lappeen-

rannassa. Ensimmäinen kokous ja pitkäl-

ti toinenkin oli sitä, että eri osapuolet ker-

toivat mitä olivat tehneet. Ei juuri ollut vielä 

yhteistyötä." 

"Viimeisen kokouksen aikaan EU-kuvi-

ot oli kuitenkin jo avattu, ja esimerkiksi jo-

kaisella puhumaan tulleella tutkimusryh-

mällä oli aina joku partneri toisessa maas-

sa, Ranskassa tai Suomessa. Eli EU:n myötä 

tilanne oli täydellisesti muuttunut. Ja suo-

malaisilla näytti olevan hyvä vienti, heitä 

haluttiin mukaan eri ohjelmiin. Nykyään 

EU:n puitteissa tapahtuva yhteistyö tuntuu 

itsestään selvyydeltä, niin että tuollainen 

kahdenvälinen yhteistyö ei tunnu enää tar-

peelliselta.” 

Minä taas joskus vuoden 1985 aikoihin 

laskin, että meistä VTT:n ydinvoimatekniikan 

laboratorion tutkijoista ehkä puolet eli noin 

35 henkeä oli ollut vuoden tai pitempään ul-

komailla töissä. Eli kansainvälistyminen tuol-

la tavalla mitaten on ollut mittavaa.  

Tieteenteosta korkeakouluissa

Yliopisto- ja korkeakoululaitoksessa on aina 

tehty tiedettä. Millainen tulisi koulutuksen 

vaikutus alan kehitykseen olla nykyään?

”Kyllä sitä pitäisi olla. Hyvä esimerkki 

mm. on cesiumin erotus jäteliemestä.  Ra-

Assosiaatiosanaleikki

❏ Opiskelija? 

”Isänmaan toivo” 

❏ Humanismi? 

”Lämmin sana” 

❏ Luonnontieteet?  

”Kulmakiviä” 

❏ Yhteistyö? 

”Järkevän toiminnan edellytyksiä” 

❏ Yhteisymmärrys?  

”Näyttää ehtyvän” 

❏ Kestävä kehitys? 

”Etäinen visio ja poliittinen 

  stiiknafuulia”  

❏ Kansainvälistyminen 

     koulutuksessa? 

”Pienten alojen olemassaolon 

edellytyksiä”  

❏ Muutosvastarinta? 

”Mainettaan parempaa” 

❏ Professori? 

”Isänmaan toivojen opettaja”

Heikki Kalli LTY:n vuoden luennoitsijan 
hassussa asussa vuonna 1987.
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diokemian laitos toteutti kehitystyön ja 

silloinen IVO tuotteistuksen, konttiraken-

nettavan systeemin, jota on käytetty Mur-

manskissa, Paldiskissa, jne. Minusta ce-

siumin erotustutkimus oli hyvä tieteellisen 

tutkimuksen läpivienti tuotteeksi asti. On 

tärkeää olla mukana, ei ole oikein yliopisto-

toimintaa ilman tutkimusta. Alan uusiutu-

minen on tärkeää, se ettei sitä koeta aurin-

gonlaskun alaksi.”

Onko opiskelijoille riittävästi kurssitarjon-

taa? 

”Opiskelijoilla on nykyisin suuri vapaus 

koota opintokokonaisuutensa. LTY:ssa esi-

merkiksi ympäristötekniikan kurssit ovat 

hyvin suosittuja. Energiatekniikan osas-

tolla se on merkittävästi lisännyt hakija-

määriä." 

"On toisinaan väitetty kuinka teknilli-

set korkeakoulut ovat olleet jälkijunassa 

ympäristöbuumissa ja -asioissa. Mm. Satu 

Hassi on todennut, että Tampereen TKK:

ssa 1980 -luvun alussa ympäristöasiat eivät 

kiinnostaneet ketään. Ihmettelen lausu-

maa, sillä esimerkiksi Otaniemessä Jorma 

Routin ollessa 19�0-luvun alussa professo-

rina olin lisensiaattiseminaarin assistentti-

na ydinvoimalaitosten ympäristövaikutuk-

sista, aiheina mm. kasvihuoneilmiö. Lap-

peenrannassa aloitettiin Ilmansuojelupäi-

vät jo 19�0-luvun lopulla.”

Työn ulkopuolisista asioista

Keskustelimme laveasti koulutusasioista, 

lopuksi vielä huolestuttavasti kasvavasta 

matematiikan uusosaamattomuuden asi-

asta. 

Olen äidistäni kolme sukupolvea taakse 

päin opettajasukua ja varsinkin äitini mal-

lista olen mielestäni oppinut tunnistamaan 

opettajan, milloin sitä ihmisessä on. Opet-

taja on aina opiskelijan asialla, ilmaistakse-

ni käsitykseni lyhyesti. Sen havainnon tein 

keskustelumme aikana monta kertaa myös 

Heikki Kallista. Juttelemme vielä hetken 

Heikin työuran ulkopuolisista asioista. 

Kallien perheessä viime vuosi oli tärkeä 

vuosi Heikin vaimon Anitta Hämäläisen, 

pitkäaikaisen työtoverini VTT Ydinenergi-

assa, väitellessä tekniikan tohtoriksi. 

Paljon aikaa ja harrastusta menee koti- 

ja mökkikolmiossa Kauniainen – Ikaalinen 

– Savonlinna (jossa Anitan vanhemmat). 

Ikaalisissa on paitsi Kallin suvun omistuk-

sessa jo vuodesta 1�02 ollut sukutila myös 

perheen mökki, jossa aikaa menee mökkiä 

remontoidessa. 

Ikaalisten kaupunki muuttuu tasaisen 

varmasti eikä aina hyvään suuntaan, mistä 

seuraa muutosvastarinta -ajattelua ja ”su-

rutyötä”. Väkiluku vähenee hitaasti, mutta 

kaupunki yrittää vastata haasteeseen tar-

joamalla halpoja tontteja. 

Muita harrastuksia Heikillä on kirjallisuus 

ja kesänäyttelyt. Joka kesäinen oopperas-

sa käynti Savonlinnassa koko perheen voi-

min, perheessä on lisäksi kaksi tytärtä, on 

traditio.
n

DI Klaus Kilpi
ent. erikoistutkija 

VTT ydinenergiasta
klaus.kilpi@welho.com

Kolmas suomalais-ranskalainen kollokvio ydinvoimalaitosten turvallisuudesta Lappeenrannassa kesäkuussa vuonna 2000.
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Sini Gahmberg

Young Generation 
kannustaa, kehittää ja yhdistää 

alan nuoria työntekijöitä

Y
G-toiminta syntyi ja käynnistettiin 

Ruotsissa ABB Atomin edesmen-

neen toimitusjohtajan Jan Runer-

markin aloitteesta. Hän toimi ABB Atomin 

toimitusjohtajana vuosina 1991-1995, ja 

koko työuransa ajan hän kannusti nuoria 

aikuisia opiskelemaan ydinvoima-alaa ja 

kehittämään itseään myös työn ohella. Ta-

voitteena oli varmistaa sukupolvien väli-

nen tiedonsiirto ja luoda uskoa ydinvoima-

alan tulevaisuuteen. Nykyisin Young Gene-

ration (YG) on jo lähes alan ammattisanas-

toa, sillä YG-toimintaa harjoitetaan aktiivi-

sesti 50 maassa. 

Kansallista YG-toimintaa edustaa Atomi-

teknillisen Seuran Young Generation (ATS 

YG), jonka toimintaa koordinoivat yhteys-

henkilöt kaikista ydinenergia-alan organi-

saatioista, myös alan koulutusta tarjoavista 

korkeakouluista. Yhteyshenkilöt kokoontu-

vat koordinointikokouksiin kerran parissa 

kuukaudessa. Korkeakoulujen kautta jäse-

nistöön kuuluu myös alan opiskelijoita.

Kansallisen toiminnan lisäksi Young Ge-

neration -toimintaa on Suomessa muilla-

kin tasoilla, sillä mm. TVO:lla, Posivalla ja TVO 

Nuclear Services Oy:llä (TVONS) Olkiluodos-

sa, Fortum Power and Heat Oy:llä Loviisassa 

ja Fortum Nuclear Services Oy:llä Espoossa, 

sekä Valtion Teknillisellä Tutkimuskeskuksel-

la, VTT:llä on omat paikalliset Young Genera-

tion -ryhmänsä. Kaikki ryhmät toimivat yh-

teistyössä keskenään. 

ATS YG informoi opiskelijoita

Suomen Atomiteknillisen Seuran YG-toi-

minta on tarkoitettu ydinenergia-alalla 

työskenteleville sekä muuten alasta kiin-

nostuneille nuorille. ATS YG:n jäseniksi lue-

taan kaikki ATS:n alle 35-vuotiaat jäsenet. 

ATS YG nopeuttaa ja helpottaa alan tiedon-

siirtoa kokeneemmilta nuoremmille jär-

jestämällä yhteisiä seminaareja, opinto-

matkoja sekä muita tapaamisia. "Toimin-

nan tavoitteita on parantaa nuorten mah-

dollisuuksia kehittyä työssään sekä lisätä 

nuorten sitoutuneisuutta työhönsä, uskoa 

omiin kykyihinsä, verkostoitumista ja mah-

dollisuuksia vastuun ottamiseen. Yhteistyö 

alan nuorten kesken on toiminnan edelly-

tys", Satu Siltanen sanoo.

ATS YG esittelee ydinenergia-alaa ja sen 

parissa työskentelyä eri korkeakoulujen ja 

yliopistojen opiskelijainfoissa vuosittain. 

Opiskelijainfoja järjestetään vuosittain Tek-

nillisessä korkeakoulussa Espoossa ja Lap-

peenrannan teknillisessä yliopistossa. Li-

säksi opiskelijainfoja järjestetään harkin-

nan mukaan muualla. Vuonna 2005 opis-

kelijainfo järjestettiin Åbo Akademissa Tu-

russa. Opiskelijainfot keräävät vuosittain 

yhteensä yli 100 opiskelijaa kuulemaan 

ydinenergia-alan tarjoamista työskentely-

mahdollisuuksista. Toiminta on ollut tulok-

sellista, sillä TVO:laisen Kim Dahlbackan 

mukaan monet TVO:lle tai Fortumille pal-

katuista henkilöistä ovat käyneet ATS YG:n 

opiskelijainfoissa. 

Lisäksi ydinalan yliopisto- ja korkea-

kouluharjoittelijoille sekä ATS YG:n jäse-

nille järjestetään vuosittain yhteinen ke-

sätapaaminen, joka pidettiin tänä vuon-

na Olkiluodossa. Tapaamiseen osallistui 

yli 80 nuorta.

ATS YG toimii myös muilla tavoin. Vuon-

na 2005 ATS YG osallistui Helsingin Ener-

giamessuille messuosastolla. Tavoitteena 

oli tavoittaa messuilla vierailevat nuoret. 

Energiamessuille on osallistuttu joka toi-

nen vuosi vuorovuosin syksyllä järjestet-

tävän syysseminaarin kanssa. Esitelmöitsi-

jöiksi syysseminaariin pyydetään nuorten 

asiantuntijoiden lisäksi kokeneita ydinalan 

asiantuntijoita, jotka jakavat vuosikym-

menten aikana kertynyttä tietoaan nuo-

remmille. 

Syysseminaari järjestetään vuonna 200� 

marraskuussa. ATS YG järjestää myös omia 

ekskursioita. Tänä vuonna suuri joukko ATS 

YG:läisiä osallistui IYNC200� tapahtumaan, 

aikaisempina vuosina on osallistuttu ENS 

YGN Forumiin Zagrebissa, Kroatiassa 2005 

ja tehty ekskursio Englantiin 2004.

YG-toiminnan tavoitteita ovat energia- ja ydintietämyksen lisäämi-
nen sekä alalla työskentelevien nuorten verkostoituminen. "Visiom-
me on, että Young Generation –toiminta omalta osaltaan edistää 
nuorten työskentelyhalukkuutta ja hakeutumista alalle ja että alalla 
työskentelevät kyvykkäimmät nuoret. Haluamme myös luoda ydin-
energia-alasta kilpailukykyisen ja viihtyisän työskentelypaikan nuo-
rille työntekijöille", sanoo ATS YG:n puheenjohtaja Satu Siltanen.
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Sini Gahmberg

Kansainvälistä yhteistyötä 

Young Generation -toiminta on aktiivista 

myös muualla Euroopassa, ja toimintaa on 

myös muissa maanosissa. ATS Young Ge-

neration on kiinteässä yhteydessä Atomi-

teknillisen Seuran lisäksi European Nuclear 

Societyn (ENS) Young Generation Networ-

kiin (YGN), jonka koordinointiryhmässä 

Suomella on edustus. ENS YGN perustettiin 

aikanaan ENS:n aloitteesta ja sen edustajat 

ovat yli 20:stä Euroopan maasta. Suomalai-

set ovat kansainvälisessä toiminnassa aktii-

visia, sillä Kim Dahlbacka toimii parhaillaan 

ENS YGN:n puheenjohtajana.

Laajempi joukko YG:läisiä kohtaa vuoro-

vuosittain nuorten järjestämissä kansain-

välisissä konferensseissa: ENS YGN -fooru-

missa ja International Youth Nuclear Cong-

ressissa (IYNC). Myös IYNC:ssä Suomella 

on maaedustajat. Suomessa on käynyt ul-

komaisia YG-vieraita ahkerasti muun mu-

assa Englannista ja Unkarista. Runsaslu-

kuisin vierasjoukko oli International Youth 

Nuclear Congressin (IYNC 200�) vierailu Ol-

kiluotoon. 

Suomella on pitkään ollut hyvät yhtey-

det Ruotsin YG-toimintaan, sillä TVO osallis-

tui Ruotsin Young Generation -toimintaan 

vuoteen 2005 asti. Kymmenen vuoden ajan 

TVO:lta valittiin kaksi edustajaa osallistu-

maan vuoden kestävään YG-koulutusohjel-

maan ruotsalaisten YG:läisten kanssa. 

"Vuoden aikana tehtiin ryhmätyö alaan 

liittyvästä aiheesta, esimerkiksi ydinvoima-

laitosten modernisoinnista tai onnetto-

muuksista", kertoo TVO:lta YG10-ryhmään 

osallistunut Petra Lehtinen. 

Yhteydet Ruotsiin ovat olleet myös TVO:lla 

vuosittain jaettavan Jan Runemarkin ra-

haston stipendin jakamisen taustalla. Sen 

sai tänä vuonna Sini Gahmberg, joka käytti 

stipendin alan viestintäkonferenssin PIMEn 

(Public Information Materials Exchange) 

esitelmöintimatkaan ja IYNC:hen osallistu-

miseen. TVO:lta lähetettiin myös edusta-

jat kuusiviikkoiselle World Nuclear Universi-

tyn (WNU) Summer Institute -kurssille, joka 

järjestettiin Tukholmassa. Tämän vuoden 

kurssin kävivät TVO:laiset Kaisu Kannisto ja 

Pekka Nuutinen.

Toiminnasta hyötyä kaikille

YG-toiminta on tarkoitettu alle 35-vuoti-

aille alalla työskenteleville nuorille aikuisil-

le, joilla on halua itsensä ammatilliseen ke-

hittämiseen. YG-tehtävissä saadaan kon-

taktiverkoston lisäksi kokemusta sidosryh-

mätyöskentelystä, ydinalan edistämisestä, 

vierailuiden isännöimisestä, esitelmien pi-

tämisestä ja artikkeleiden kirjoittamises-

ta. YG-toiminta laajentaa ja antaa uutta tie-

toa energia-alasta, joten ammatillinen tie-

tämys syvenee. Perehtyminen alaan tapah-

tuu YG-toiminnassa melkein itsestään.

Kansainvälisissä YG-tehtävissä osallistu-

jan kielitaito paranee ja ulkomainen kon-

taktiverkosto muotoutuu ja laajenee. YG-

toiminta hyödyttää toimintaan osallistu-

vien lisäksi työnantajaa. Alalla työskente-

leville YG:läisille ala ja sen toiminta tule-

vat tutummiksi sekä nuorille opiskelijoille 

muodostuu alasta ja siinä toimivista yrityk-

sistä positiivinen kuva.     n

ATS YG:n missio, eli toiminnan tarkoitus
Kannustaa, kehittää ja yhdistää ydintekniikka-alalla työskenteleviä nuoria.

ATS YG:n visio, eli toteutettavien toimenpiteiden päämäärä:

❏  Ydintekniikka-ala on haluttu ja kilpailukykyinen teollisuudenala nuorille työntekijöille. 

❏  Kyvykkäimmät nuoret työskentelevät ja viihtyvät alalla.

ATS YG:n strategiset tavoitteet: 

❏  Lisätä nuorten sitoutuneisuutta työhönsä (-> intohimo) 

❏  Lisätä nuorten uskoa omiin kykyihinsä (-> itseluottamus) 

❏  Lisätä nuorten mahdollisuusksia vastuun ottamiseen (-> vastuuntunto)

❏  Lisätä yhteistyötä ja verkostoitumista alan nuorten kesken (-> näkyvyys, yhteistyö)

❏  Lisätä tiedonsiirtoa kokeneemmilta nuoremmille (-> näkyvyys, tiedonsiirto)

❏  Lisätä ydintekniikan alan tunnettavuutta ja näkyvyyttä (-> näkyvyys, yhteistyö)

 

Käytännön toiminta strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi: 

❏  Opiskelijainfot, messut (näkyvyys, rekrytointi, kyvykkäimmät nuoret alalle)

❏  Seminaari (intohimo, yhteistyö, tiedonsiirto)

❏  Ekskursiot (intohimo, yhteistyö, tiedonsiirto)

❏  Kesätapaaminen (rekrytointi, yhteistyö, tiedonsiirto) 

❏  Kansainvälinen toiminta (näkyvyys,yhteistyö, tiedonsiirto, toiminnan kehittäminen)

❏  Alan henki välittyy alalla työskentelevien kautta (intohimo, itseluottamus, vastuuntunto)

Sini Gahmberg
Tiedottaja 

Yhteisvastuu ja viestintä
TVO

sini.gahmberg@tvo.fi

ATS YG:n vuosittainen kesätapaaminen. (Kuva: Sini Gahmberg ja Ellina Friberg.)
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Seuraavat 40 vuotta 
ydintekniikkaa ja ATS-toimintaa
Suomen Atomiteknillinen seura juhlii 40-vuotista taivaltaan tänä 
vuonna. Vuosien saatossa alalla on tapahtunut paljon. Nykyisten lai-
tosten rakentaminen ja käyttöönotto on ollut valtava panostus suu-
relta joukolta ihmisiä. Näistä ihmisistä suuri osa on jo ehtinyt työelä-
män ulkopuolelle nyt, parikymmentä vuotta myöhemmin, kun uutta 
laitosyksikköä rakennetaan keskellä vilkasta energiapoliittista kes-
kustelua. 

Satu Siltanen

Uuden ydinvoimalan rakennustyöt etenevät. Näyttääkö Suomi voimalahankkeellaan suuntaa muulle Euroopalle? (Kuvat: TVO)
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U
uden laitoksen rakentaminen ja 

muut isot hankkeet sekä työnteki-

jöiden eläköityminen ovat samaan 

aikaan kasvattaneet rekrytointitarvetta ja 

ydintekniikan alalle on alle kymmenessä 

vuodessa tullut suuri joukko uusia työnte-

kijöitä. Ammattitaidon säilyminen, tiedon 

siirto uudelle sukupolvelle, ammattitaitoi-

sen henkilöstön pysyminen alalla ja kyvyk-

käiden ihmisten rekrytointi ovat nousseet 

tärkeään rooliin. 

Suomen Atomiteknillinen Seura on ollut 

osa historiaa jo 40 vuotta. Seuran juhlies-

sa tänä vuonna upeaa historiaansa onkin 

oikea aika tehdä kurkistus tulevaisuuteen. 

Miltä ydintekniikan tulevaisuus näyttää? 

Kuinka turvata osaaminen ja rekrytoida 

sekä pitää alalla kyvykkäimmät työnteki-

jät. Mikä on ATS:n rooli osana kehitystä ja 

mitä ATS:ltä vaaditaan, jotta seuran toimin-

ta jatkuisi yhtä menestyksellisenä seuraa-

vat 40 vuotta?

Energia-alalla kuohuu

Vuosien kuluessa energia-alalla on tapah-

tunut täydellinen murros. Sähkömarkkinat 

ovat verrattain lyhyessä ajassa avautuneet 

ja sähköyhtiöt on yksityistetty. Halvempaa 

sähköä markkinoiden avautuminen ei tuo-

nut, sen sijaan tunnumme kärsivän ener-

giapulasta. Johtuuko tämä energiamarkki-

noiden tehottomuudesta tai taloudellisen 

kasvun tuomasta kasvaneesta energiatar-

peesta – vastauksen muoto riippunee siitä 

keneltä kysytään.

Korkea sähkön hinta, hiilidioksidipäästö-

jen rajoittaminen, Kioton sopimuksen vaa-

timukset ja päästökauppa pyörivät jatku-

vasti lehtien otsikoissa. Ydinenergia hiilidi-

oksidivapaana energiantuotantomuotona 

on vahvasti esillä keskusteluissa. Ydinvoi-

makeskusteluissa tyypillistä on asioihin liit-

tyvä vahva tunnelataus. Kysymykset ydin-

voiman turvallisuudesta, käytetyn poltto-

aineen loppusijoituksesta ja nykyisten su-

kupolvien moraalisesta vastuusta tulevia 

sukupolvia kohtaan nousevat usein esil-

le. Teknisiin kysymyksiin on tarjolla vasta-

uksia, jotka kuulijan korva suodattaa ha-

luamallaan tavalla. Mielipiderintamalla on 

aina ollut erilaisia koulukuntia. Argumen-

toidaan ydinvoiman puolesta osana moni-

puolista energiantuotantopalettia, toisaal-

ta ei kuitenkaan hyväksytä ydinvoimaa pit-

kän tähtäimen ratkaisuna, vaan vaaditaan 

voimakasta panostusta tutkimukseen ja 

tuotekehitykseen pyrkimyksenä tehostaa 

uusiutuvien energiantuotantomuotojen 

hyödyntäminen.

Ydinvoiman ja koko ydintekniikan tule-

vaisuuden kannalta on tärkeää, että ydin-

voiman rooli osana energiapalettia nyt 

ja tulevaisuudessa saadaan vakautettua. 

Suomen on pystyttävä tekemään muuta-

maa vuotta kauemmas ulottuvia energia-

poliittisia päätöksiä, jotta saadaan luotua 

turvalliset raamit investoinneille. Omaan 

osaamiseen, tutkimukseen ja tuotekehityk-

seen on syytä panostaa vahvasti. Puhutta-

essa energiapolitiikasta on myös nostetta-

va esille pitkän tähtäimen energiaratkaisut, 

panostaminen fuusiotutkimukseen ja ve-

tyteknologian kehittämiseen.

Suomi on Euroopan edelläkävijänä teh-

nyt päätöksen käytetyn ydinpolttoaineen 

loppusijoituksesta ja aloittanut loppusijoi-

tukseen liittyvän tutkimusluola ONKALOn 

rakennustyöt. Onko Suomi Euroopan edel-

läkävijä myös ydinvoiman lisärakentamis-

päätöksellään? Se jää nähtäväksi. Uuden 

ydinvoimalan rakentamishanke kuiten-

kin etenee.

Suomalaisten energia-asenteet

Tarkasteltaessa suomalaisten energia-

asenteita (Energiateollisuuden tutkimus: 

”Suomalaisten energia-asenteet 2005”) ha-

vaitaan asenteiden olevan selvästi positii-

visimmat puun ja muun bioenergian käy-

tön lisäämiseen. Fossiilisten polttoaineiden 

käyttöä ei haluta lisätä ja noin joka kuudes 

suomalainen (18 %) haluaisi tutkimuksen 

mukaan luopua hiilestä kokonaan. Toisek-

si korkeimman luvun (10 %) tutkimukses-

sa saa ydinvoima. Joka kymmenes suoma-

lainen haluaisi luopua ydinvoimasta koko-

naan. Luvut – erityisesti niiden alhaisuus 

– kertoo, että esille tulevasta kriittisyydes-

tä huolimatta, tuotantorakenne halutaan 

pitää monipuolisena. Tulosten perusteel-

la voidaan myös havaita, että ydinvoiman 

alasajamisella on maassamme kansainväli-

sesti katsoen vain vähän kannattajia. 

Energiapolitiikan ympärillä vellova kes-

kustelu on saanut ihmiset energiatietoi-

semmiksi. Energia-asioista ollaan kiinnos-

tuneempia ja asioihin otetaan enemmän 

kantaa. Ympäristönäkökohdat ovat yhä 

enemmän ihmisten mielessä ja ilmaston 

muutos huolestuttaa yhä useampaa. Ener-

gia-asenteiden perusteella näyttää siltä, 

että ihmiset haluavat enemmän bioener-

giaa ja uusiutuvien energiantuotantomuo-

tojen hyödyntämistä. Todellista käyttäy-

tymistä ei kuitenkaan ohjaa ensisijaisesti 

asenteet vaan energian hinta. Ympäristöys-

tävällistä ”vihreää sähköä” on ollut saatavil-

la jo 90-luvun lopusta asti, mutta varsinais-

ta läpimurtoa se ei ole tehnyt. 

Ydintekniikan koulutus 
Suomessa

Uuden ydinvoimalan rakentaminen on 

nostanut Suomen ydinenergia-alan nou-

suun. Alalla on tarvetta uusille ihmisille 

paitsi normaalin sukupolvenvaihdoksen 

myös rehellisen alan kasvun kautta. Ydin-

energia-alalle on Suomessa rekrytoitu val-

tava määrä uusia ihmisiä viime vuosien ku-

luessa. Alan ikäjakauma on hyvin vahvas-

ti jakautunut. Toinen puoli alan työnteki-

jöistä on eläkeiän kynnyksellä, toinen puoli 

vasta aloittamassa työuraansa. Haaste uu-

sien ihmisten kouluttamiseen ja asiantun-

temuksen siirtoon uudelle sukupolvelle 

on mittava.

Suomessa ydintekniikkaa koulutetaan 

pääasiassa Teknillisessä korkeakoulussa Es-

poon Otaniemessä ja Lappeenrannan tek-

nillisessä yliopistossa. Myös Tampereella 

ja Turussa on joitakin alan kursseja tarjol-

la. Otaniemessä ydintekniikkaa opetetaan-

teknillisen fysiikan ja matematiikan osas-

tolla Energiateknologiat-laboratoriossa. 

Opetus painottuu fysiikkaan, säteilyturval-

lisuuteen, ydinvoimatekniikkaan ja reakto-

rifysiikkaan. Uusien energiantuotantomuo-

tojen mm. fuusiotekniikan tutkimus- ja 

opetus ovat Otaniemessä korkealla tasol-

la. Energiatekniikkaa prosessinäkökulmas-
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ta opetetaan Konetekniikan osastolla Ener-

giatalouden ja voimalaitostekniikan labo-

ratoriossa sekä Energiatekniikan ja ympä-

ristönsuojelun laboratoriossa. Koneteknii-

kan osastolla ydinenergia on opetuksessa 

sivuutettu lähes kokonaan. Vaatii opiskeli-

jalta siis hieman vaivannäköä, mikäli halu-

aa hankkia opiskeluvaiheessa tietämystä 

sekä ydinenergiatekniikan fysiikasta, sätei-

lystä että prosessista. 

Lappeenrannassa kurssitarjonta on yh-

tenäisempi, kun ydinenergiaa ei ole erotet-

tu muusta energiatekniikan opetuksesta. 

Lappeenrannassa myös ydinvoimatekniik-

kaan liittyvä tutkimustyö on hyvin korkea-

tasoista ja Lappeenrannassa on kansain-

välisestikin tunnettu ydinvoimatekniikan 

tutkimuslaboratorio koelaitteistoineen 

(mm. PACTEL). Lappeenrannasta ei tutkin-

touudistuksen jälkeen ole kuitenkaan enää 

mahdollista valmistua diplomi-insinööriksi 

pääaineenaan ydinvoimatekniikka. Kaikki-

en valmistuvien todistuksessa pääaine on 

energiatekniikka ja ydinvoimatekniikka on 

valittavissa sivuaineeksi.

Opetus Suomessa on korkeatasoista, 

mutta palveleeko se nykymuotoisena ydin-

tekniikkaa ja ydinvoima-alaa riittävästi? 

Alan rekrytointitarpeen kasvaessa, nou-

see opiskelijoiden ohjaaminen tärkeään 

rooliin. Ohjaamalla opiskelijoita tekemään 

oikeanlaisia kurssivalintoja, voidaan var-

mistaa pätevien ihmisten valmistuminen 

ydintekniikan alalle. Politiikan ja mielipi-

teiden vaikuttaessa voimakkaasti ydintek-

niikan tulevaisuuteen on myös mahdollis-

ta että rekrytoinnin tarve onkin tilapäistä. 

Voi olla, että eläkkeelle siirtyvät korvataan 

uusilla ihmisillä ja alalla alkaa uusi hiljais-

elon vaihe. 

Alan organisaatiot                 
tukemassa koulutusta

Ydinenergiateollisuus on itse osin vastan-

nut koulutuksen tarpeeseen järjestämäl-

lä kansallisia ydinturvallisuus kursseja (YK-

kurssi). Kurssi on suunnattu alan uusille ih-

misille ja usean viikon kurssilla käsitellään 

koko ydinvoimatekniikan alaa laidasta lai-

taan. Tänä vuonna kurssi järjestetään jo 

neljännen kerran. Vuosittain kurssille osal-

listuu noin 50 ihmistä eri organisaatiois-

ta. Vaikka kurssi on hyvin laaja, ei se kuiten-

kaan tarjoa yksittäisistä aihealueista kuin 

pintaraapaisun. Kurssilla on kuitenkin mer-

kittävä painoarvo yleissivistävänä ja pohja-

tiedot tarjoavana ydinturvallisuuden kurs-

sina, jossa opetuksesta vastaavat alan or-

ganisaatioiden huiput.

Jatkokoulutusmahdollisuudet alalla ovat 

teoriassa hyvät. Tutkimuksessa ja tuoteke-

hityksessä työskenteleville on organisaa-

tioissa usein tarjolla jatkokoulutusohjel-

mia, aiheita lisensiaattityöhön ja tohtorin 

väitöskirjaan. Teollisuuden puolella jatko-

koulutukseen suhtaudutaan periaattees-

sa positiivisesti ja kannustetaan opintoihin, 

mutta valitettavan usein työkuorma hau-

taa alleen jatko-opintohaaveet. Organisaa-

tioiden tukea jatkokoulutukseen kaivattai-

siin enemmän. Teollisuus yhdessä korkea-

koulujen ja yliopistojen kanssa voisi perus-

taa ydintekniikan alan Young Professional 

-ohjelman, joka tukisi nuorten jatko-opis-

kelumahdollisuuksia ja kehittymistä. Teol-

lisuuden puolella ei aina ole tarjolla sopi-

via väitöskirjan aiheita, mutta yhteistyöllä 

korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa voi-

taisiin mahdollisuuksia parantaa. Työnteki-

jöillä olisi mahdollisuus nähdä alaa laajem-

min, työskennellä esim. vuosi osana tutki-

musprojektia ja samalla viimeistellä jatko-

opintojaan. Myös nykyistä vahvempi pa-

nostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen 

loisi mahdollisuuksia organisaatioiden si-

sällä.  

Töissä ydintekniikan alalla 

Ydintekniikka tarjoaa nuorelle työntekijäl-

le parhaimmillaan haasteita, jatkuvaa mah-

dollisuutta oppia uutta ja hyvät etenemi-

sen mahdollisuudet. Alalla työskentelevi-

en koulutukseen panostetaan organisaati-

oissa vahvasti ja nuorille työntekijöille tar-

jotaan vastuuta hyvinkin nopeasti.

Perinteisesti alalla työskentelevät ovat 

oman osaamisalueensa huppuasiantunti-

joita. Vuosien saatossa henkilöstö on har-

jaantunut omaan erityisosaamiseensa ja 

kaikissa alan organisaatioissa on tällä het-

kellä henkilöitä, joiden tieto-taito on kor-

vaamatonta ja joiden lähteminen toisiin 

tehtäviin joko alan sisällä tai siirtyminen 

kokonaan toiselle alalle aiheuttaisi ongel-

mia. Asiantuntemus on rikkautta, mutta 

kunkin osa-alueen asiantuntijoiden määrä 

tulisi olla riittävän suuri, jotta osaaminen ei 

olisi yhden kortin varassa.

Projektit ydintekniikan alalla ovat pe-

rinteisesti hyvinkin pitkiä. Olkiluoto 3:n ra-

kentaminen ja Loviisan automaatiouudis-

tus ovat esimerkkejä pitkistä käynnissä ole-

vista projekteista. Laitosten turvallisuu-

den parantaminen on ”jatkuva” prosessi ja 

käytetyn polttoaineen loppusijoitus työl-

listää seuraavat sata vuotta. Suuret projek-

tit antavat toisaalta turvallisuuden tunnet-

ta, toisaalta vaihtelua ei ole juuri tarjolla 

ja tiiviisti aikataulutettu, pitkä projekti voi 

olla työntekijöille raskas. Henkilökohtai-

set kehittymisen mahdollisuudet riippuvat 

aina henkilöstä ja työtehtävästä, eikä pitkä 

projekti sinänsä niitä estä. Vaihtelua ja yle-

nemisen mahdollisuuksia ei välttämättä 

ole kuitenkaan tarjolla ja usein työkierron 

käytännön toteuttaminen organisaatioi-

den sisällä on hankalaa. Kun henkilö hallit-

see työnsä, ei välttämättä kovin mielellään 

siirretä häntä uusiin tehtäviin ja kouluteta 

uutta henkilöä tilalle. Jos työ alkaa maistua 

puulta, voi työntekijälle ainut portti toisiin 

tehtäviin olla työpaikan vaihtaminen. Työ-

paikan vaihto usein vauhdittaa myös palk-

kakehitystä.

ATS-toiminta tänään

ATS, tieteellisenä seurana, keskittyy toi-

mimaan seuran jäsenten eli ydinteknii-

kan alalla erilaisissa tehtävissä työsken-

televien henkilöiden yhdyssiteenä ja tie-

don vaihdon kanavana. Toiminnan tavoit-

teet ovat yhtä ajankohtaiset kuin perusta-

mispäivänä. 

Tällä hetkellä ATS:n jäsenmäärä on noin 

�50, alle 35-vuotiaita (YG-ikäisiä) jäsenis-

töstä on noin 1�0. ATS:n toiminnasta taval-

liselle jäsenelle näkyvimpiä ovat ATS Ydin-

tekniikka -lehti sekä järjestettävät tapah-

tumat. ATS Ydintekniikka on alan ainut jul-

kaisu Suomessa ja sen sisältöön on kaikilla 
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ATS:n jäsenillä erinomaiset vaikuttamisen 

mahdollisuudet. Lehdessä julkaistaan pait-

si artikkeleista menneistä tapahtumista, 

myös ajankohtaista tietoa käynnissä ole-

vista hankkeista ja alalla tapahtuneesta ke-

hityksestä. Tapahtumia ATS järjestää vuo-

sittain 2 - 3. Ekskursio järjestetään syksyl-

lä, kohteet vaihtelevat. Tänä syksynä ryhmä 

ATS:n jäseniä suuntaa Japaniin. Kevääl-

lä vuosikokouksen yhteydessä on semi-

naari ja syksyllä järjestetään syysseminaa-

ri. Tapahtumat ovat useimmiten laaduk-

kaita ja seminaariesitelmät ajankohtaisia. 

Kuitenkaan tapahtumissa ei ATS:n jäsenis-

töstä käy kuin pieni osa. Tarvitaanko tapah-

tumiin jotain uutta? 

Alalla työskentelevien henkilöiden mää-

rän kasvaessa myös ATS:n jäsenmäärä on 

kasvanut. Läheskään kaikki alalle tulevat 

eivät kuitenkaan liity seuran jäseniksi ja 

osa jäsenistä kuuluu seuraan vanhasta tot-

tumuksesta. Seuran toimintaan osallistuu 

vanhojen aktiivien lisäksi lähinnä YG-ikäi-

siä. Väliin putoaa suuri joukko. Tämä ”Lost 

Generation” täytyisi saada aktivoitua mu-

kaan toimintaan. 40-vuotisen historian jäl-

keen voikin olla tarvetta miettiä ATS:n toi-

minnan tavoitteiden toteutumista nyky-

ään. Silmäys tulevaisuuteen voi olla paikal-

laan, jotta toimintaa kohdistuva kiinnostus 

säilyisi ATS:n jäsenistön joukossa nykyistä 

laajemmin. 

Mihin ollaan menossa?

Suomessa ydintekniikan osaaminen on 

vahvalla pohjalla. Alan kilpailukyvyn tur-

vaamisen kannalta on tärkeää, että suku-

polven vaihtuessa osaaminen pystytään 

säilyttämään. Osaamisen säilyttämisen li-

säksi parhaiden henkilöiden rekrytointi 

alalle ja ennen kaikkea heidän alalla pysy-

misensä ovat tärkeitä menestystekijöitä. 

Alan työntekijöiltä vaaditaan osaamis-

ta ja edellytetään vastuuntuntoa. Alalla on 

tarjolla haastavia ja mielenkiintoisia tehtä-

viä pitkälle tulevaisuuteen. Työntekijöiden 

alalla pysymisen kannalta on tärkeää, että 

palkkaus on kilpailukykyinen, ei ainoas-

taan alan sisällä vaan myös muihin aloihin 

verrattaessa. Henkilöstön kouluttaminen, 

mielenkiintoiset ja vaihtelevat työtehtävät 

ja mahdollisuudet etenemiseen ja urakehi-

tykseen ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikut-

tavat ihmisten alalla pysymiseen ja alan ar-

vostukseen.

Historiaa tehdään parhaillaan. On vaikea 

arvioida mihin suuntaan Suomen ener-

gia-ala kehittyy ja kuinka merkittävä rooli 

ydintekniikalla on tulevaisuudessa. Toivot-

tavasti edessä on seuraavat 40 vuotta me-

nestyksellistä ydinvoimatekniikkaa ja ATS-

toimintaa.
n

DI Satu Siltanen
Suunnitteluinsinööri

Turvallisuus ja polttoaine
Fortum Nuclear Services

satu.siltanen@fortum.com
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Sini Gahmberg

O
lkiluodon YG-toiminnan perusta-

jat Kim Dahlbacka, Sini Gahm-

berg ja Petra Lehtinen kokivat 

nuoren polven verkostoitumisen tarpeelli-

seksi TVO:lle palkattujen alle 35-vuotiaiden 

uusien työntekijöiden tulon myötä vuonna 

2004. Olkiluodon YG-toiminnassa on mah-

dollisuus tutustua konsernin asioihin uu-

desta näkökulmasta, mikä vaikuttaa posi-

tiivisesti työilmapiirin ja Olkiluodon hen-

gen luomiseen. 

Olkiluodon YG:n koordinointiryhmä ko-

koontuu tarvittaessa suunnittelemaan tu-

levaa. Perustamistapaaminen pidettiin jou-

lukuussa 2004, jolloin paikalla oli reilut 30 

YG:läistä ja puhumassa olivat toimitusjoh-

taja Pertti Simola, energianeuvos Mauno 

Paavola ja johtaja Jarmo Tanhua.

Loppuvuodesta 2004 lähtien YG:läiset 

ovat kokoontuneet kerran kuukaudessa 

omakustanteisille YG-lounaille TVO:n ruo-

kalassa. Lounaan aikana käydään läpi ajan-

kohtaiset asiat, joita ovat muun muassa 

ATS YG:n ja ENS YGN:n terveiset sekä tule-

vat YG-vierailut TVO:lle. Stipendiasioita, tu-

levia tapahtumia ja koulutuksia käsitellään 

Olkiluodon YG-toiminnassa 
tutustutaan energia-alaan

IYNC:n yhteydessä Olkiluodossa kävi 300 ydinalan nuorta ammattilaista yli 40:stä maasta (Kuva: Sini Gahmberg)

Young Generation -toiminnan tarve ja nuorten työntekijöiden määrä on kasvanut käsi kädessä. 
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myös. Olkiluodon YG-toiminnasta kerro-

taan aktiivisesti TVO:n intranetissä ja ajan-

kohtaisia uutisia YG-tapahtumista välite-

tään sähköpostitse. Uusia TVO:laisia lähes-

tytään perehdytysmapista löytyvällä YG-

tietopaketilla.

TVO YG järjestää vuosittain YG-illan, 

joka pidettiin vuonna 2005 elo-syyskuun 

vaihteessa. Ohjelmassa oli luento ydinvoi-

man kansainvälisyydestä sekä kokemuk-

sia World Nuclear Universityn (WNU) jär-

jestämältä kurssilta. Viime marraskuussa 

tutustuttiin energia-alan näkökulmasta 

TVO:n omistaja- ja sähkönkäyttäjäyrityk-

seen, Rauman UPM-Kymmene Oyj:hin.

"Olkiluodon YG-toiminnassa on mahdol-

lisuus tutustua TVO:hon ja Posivaan uudes-

ta näkökulmasta ja saada tietoa asioista, 

joita ei ehdi työpäivän aikana pohtimaan. 

YG-toiminta auttaa nuoria tutustumaan 

koko konserniin, TVO:n, Posivan ja TVON-

Sin historiaan ja toimintatapoihin sekä pe-

rehdyttää osallistujat yleisiin ja ajankohtai-

siin energia-alan kysymyksiin. YG-toimin-

taa tehdään myös paljon omalla ajalla", Ol-

kiluodon YG:n perustajat kertovat.

Fortumin YG-toiminta lisää 
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta

Fortumilla yksi YG-toiminnan tärkeimmis-

tä tavoitteista on lisätä verkostoitumista 

Fortumin sisällä konsernin eri yksiköissä 

ydinenergia-alalla työskentelevien nuor-

ten välillä. 

Fortum Nuclear Services (FNS) toimii Es-

poon Keilaniemessä, etäisyyttä Loviisan 

voimalaitokseen kertyy reilu sata kilomet-

riä. Fyysistä etäisyyttä pyritään lyhentä-

mään yhteisen YG-toiminnan avulla. Lovii-

san voimalaitoksen ja FNS:n nuoret työn-

tekijät tapaavat vuosittain järjestettäväs-

sä YG-tapahtumassa, jonka tarkoituksena 

on paitsi tiedon siirto ja ajankohtaisten asi-

oiden esittely, myös verkostoituminen. Ta-

voitteena on rakentaa nuorten työntekijöi-

den välille verkosto, joka paitsi edesauttaa 

työtehtävissä, myös lisää yhteenkuuluvai-

suuden tunnetta. 

Yhteisen toiminnan lisäksi sekä FNS 

että Loviisan voimalaitos osallistuvat ATS 

YG:n toimintaan ja järjestävät paikallis-

ta YG-toimintaa nuorille työntekijöilleen. 

FNS on järjestänyt YG-lounaita yhdessä 

VTT:n nuorten kanssa ja isännöinyt kan-

sallisia ja kansainvälisiä vierailuita Fortu-

mille. Loviisassa sisäistä YG-toimintaa jär-

jestetään erilaisen harrastustoiminnan 

muodossa.

YG-toimintaa Loviisan voimalaitoksella 

koordinoi Timo Kontio, joka toimii samalla 

Loviisan voimalaitoksen ATS YG yhdyshen-

kilönä. FNS:ssä YG-toiminnan ja ATS YG:n 

yhteyshenkilönä toimii Satu Siltanen.
n

Sini Gahmberg
Tiedottaja 

Yhteisvastuu ja viestintä
TVO

sini.gahmberg@tvo.fi

Heta Lampinen ja Anne Lehtinen Posivasta sekä Tiina Hämäläinen ja Antti Kangas TVO:lta toimivat oppaina IYNC2006:n vierailulla. (Kuva: Sini Gahmberg)
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Satu Siltanen & Kai Salminen

A
jatus oman konferenssin järjestä-

misestä syntyi Venäjän, Ranskan, 

Yhdysvaltojen ja Slovakian nuor-

ten keskuudessa 1998. Ajatuksena oli maa-

ilmanlaajuisesti yhdistää voimat ydinvoi-

man rauhanomaisen käytön edistämisek-

si. Ydintekniikan alan organisaatioiden tu-

ella saatiin ensimmäinen konferenssi jär-

jestetyksi Bratislavassa, Slovakiassa vuonna 

2000. Konferenssi toi yhteen alan nuoret 

ammattilaiset ja kansainväliset asiantuntija 

eri puolilta maailmaa. 

Ensimmäisen konferenssin jälkeen 

IYNC on järjestetty säännöllisesti joka toi-

nen vuosi. Vuonna 2002 IYNC järjestettiin 

Daejeonissa, Koreassa ja vuonna 2004 oli 

vuorossa Toronto Kanadassa. IYNC- kon-

ferenssi on kasvanut vuosi vuodelta, pait-

si osallistujien myös konferenssissa piudet-

tyjen esitysten määrä on kasvanut. Vuon-

na 200� Tukholmassa ja Olkiluodossa jär-

jestetty IYNC on toistaiseksi suurin järjeste-

tyistä konferensseista.

Kuinka IYNC toimii?

IYNC:n maaedustajien verkosto koostuu 

kunkin maan edustajista. Tällä hetkellä 

maaedustajien verkostoon kuuluu edusta-

jat yli 50 maasta. Maaedustajat valitsevat 

äänestyksellä kunkin konferenssin yhtey-

dessä järjestettävässä kansainvälisessä ko-

kouksessa IYNC:n presidentin. 

Tärkeä kansainvälisen kokouksen ja 

IYNC:n maaedustajien verkoston tehtävä 

on myös valita paikka, jossa seuraava kon-

ferenssi järjestetään. Konferenssin järjes-

tämisestä kiinnostuneet maat tekevät eh-

dotuksen konferenssin sisällöstä, järjestä-

mispaikasta, teknisen vierailu kohteesta ja 

budjetista. Tarjousten perusteella kansain-

välinen kokous tekee päätöksensä

Maaedustajien äänestyksellä valitaan 

myös IYNC:n rahastonhoitaja, sihteeri ja 

hallitus. Konferenssin järjestää järjestely-

toimikunta (International Youth Executi-

ve Committee), joka koostuu eri kansalli-

suuksia edustavista vapaaehtoisista. Järjes-

telytoimikunnan jäsenet valitaan kuhunkin 

konferenssiin erikseen. 

Varsinaiseen järjestelytoimikuntaan kuu-

luu alle 10 henkilöä, jotka vastaavat kusta-

kin konferenssin osa-alueesta, kuten tek-

nisestä ohjelmasta, paikallisjärjestelyistä, 

mainonnasta ja sponsoreista jne. Tämän 

Nuorten ydintekniikan alan 
ammattilaisten kohtaamispaikka 
- International Youth Nuclear Congress
International Youth Nuclear Congress järjestettiin vuonna 2006 Tukholmassa ja Ol-
kiluodossa. Konferenssi kokosi yhteen jo neljättä kertaa ydintekniikan alan nuoret 
ammattilaiset ympäri maailmaa. Tapahtumaan osallistui lähes 400 ihmistä ja kan-
sallisuuksiakin oli edustettuina lähes 50.

IYNC2006-konferenssin osallistujat ryhmäkuvassa TVO:n uuden vierailukeskuksen edessä. (Kuvat Peter Larsson)
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nk. ExCom:in lisäksi konferenssin järjeste-

lyihin osallistuu paikallistasolla suuri jouk-

ko ihmisiä.

IYNC 200� Tukholmassa             
ja Olkiluodossa

Vuoden 200� konferenssin järjestämispaik-

ka valittiin Torontossa vuoden 2004 kon-

ferenssin yhteydessä. Kansainvälisessä ko-

kouksessa järjestetyssä äänestyksessä oli-

vat loppusuoralla Etelä-Afrikan ehdotus ja 

Ruotsin ja Suomen yhteishanke. Tukholma 

ja Olkiluoto valittiin lopulta konferenssin 

pitopaikaksi. Ratkaisevaa äänestystuloksen 

osalta oli paitsi keskeinen sijainti ja hyvä 

tavoitettavuus, myös Ruotsin ja Suomen 

vahva ydintekniikan osaaminen ja Suo-

messa käynnissä oleva, Euroopan ainut, 

uuden ydinvoimalan rakentamishanke.

Yli 50 ihmistä                              
järjestelyissä mukana

IYNC200� järjestelytoimikuntaan kuu-

lui lähes 50 ihmistä. Järjestelytoimikun-

taa johti IYNC:n presidentti Alexander Tsi-

bulya, Venäjältä yhdessä paikallisjärjes-

telyistä vastaavan ruotsalaisen Martin 

Lutanderin kanssa. Konferenssin teknisen 

ohjelman koordinoinnin johdossa oli Kai 

Salminen Fortumista. Paikallisjärjestelyistä 

vastasivat Suomen ja Ruotsin YG:t yhdessä 

ja paikallisella tasolla järjestelyihin osallis-

tui suuri joukko ihmisiä Suomesta ja Ruot-

sista. Teknisen vierailun käytännön järjeste-

lyistä Olkiluodossa vastasivat Petra Lehti-

nen ja Sini Gahmberg, TVO:lta .

Tekninen ohjelma                 
huippusuosittu

Konferenssin teknistieteellinen ohjelma 

koostui neljästä aihealueesta: ydintekniik-

ka, ydinjätehuolto, ydinvoiman muut kuin 

energiantuotantosovellutukset sekä ydin-

voimapolitiikka ja -talous. Näiden aihealu-

eiden alle saatiin 1�0 paperia, jotka kävivät 

läpi konferenssin teknisen ohjelmakomi-

tean kommentoinnin. Konferenssin tekni-

sen ohjelman suosio yllätti osin järjestäjät. 

Teknisessä ohjelmassa jouduttiin turvau-

tumaan neljää päällekkäiseen esitykseen 

kaikkien esityksen läpiviemiseksi kahden ja 

puolen päivän aikana.

Paperien taso oli todella korkea. Kirjoit-

tajien joukossa oli lukuisia tohtoreita ja 

jatko-opiskelijoita niin termohydraulii-

kan kuin ydinvoiman avaruussovellutus-

ten alalla. Konferenssin parhaaksi valittiin 

italialaisen Andrea Zoian paperi otsikol-

la ”Monte Carlo Evaluation of Fractional Ki-

netics Approach to Superdiffusive Conta-

minant Transport”. 

Teknisessä ohjelmassa oli myös � kutsut-

tua puhujaa, jotka edustivat alansa ehdo-

tonta kansainvälistä huippua. Neljässä kah-

den tunnin mittaisessa käytännön kurssis-

sa osallistujilla oli mahdollisuus tutustua 

mm. Chernobylin onnettomuuden oppi-

tunteihin, ydinjätehuollon pohjoismaiseen 

konseptiin ja osaamisen hallinnan haastei-

siin. Kurssien järjestämisessä merkittävää 

apua tarjosi IAEA. 

Konferenssi aikana tuli selvästi esiin 

tarve IYNC:n kaltaisen laaja-alaisten kon-

ferenssien järjestämisestä nuorille. Alan tu-

levaisuuden kannalta on tärkeää, että sillä 

työskentelevät ihmiset ymmärtävät sen 

koko kirjon hyvin ja tuntevat alan kansain-

väliset toimintaedellytykset. Alan yhteinäi-

syys on ymmärrettävä niin hyvässä kuin 

pahassa. Vahva tekninen ohjelma on edel-

lytys konferenssien järjestämiseksi myös 

jatkossa.

Kansainvälistä näkyvyyttä   
suomalaiselle osaamiselle

Suomen ydintekniikan osaaminen oli vah-

vasti edustettuna IYNC200�-konferenssis-

sa. Kaikkiaan konferenssiin osallistui lähes 

40 suomalaista 8 eri organisaatiosta. Suo-

malaisten edustajien pitämiä esityksiä näh-

tiin konferenssissa 12. Lisäksi Suomen YG 

osallistui konferenssin paikallistason jär-

jestelyihin. Pelkästään Olkiluodon vierailul-

la Olkiluodon nuorista työntekijöistä toimi 

bussioppaina yli 30. 

Menestystarina jatkuu –              
jälleen Euroopassa 2008

Tukholman kansainvälisessä kokoukses-

sa käytiin IYNC:n historian tiukin äänestys 

seuraavan konferenssin järjestämispaikas-

ta. Hakemuksen konferenssin järjestämis-

oikeudesta olivat jättäneet Intia, Brasilia, 

Kiina, Ranska ja Sveitsi. Intia ja Brasilia kui-

tenkin vetäytyivät kilpailusta ja kokoukses-

sa äänestettiin Ranskan, Kiinan ja Sveitsin 

tarjousten välillä. 

Äänestys oli äärimmäisen tiukka. Ensim-

mäisellä kierroksella Kiinan ja Sveitsin tar-

joukset päätyivät tasapeliin ja vaadittiin 

uusintakierros ennen kuin vuoden 2008 

IYNC:n isäntämaa selvisi. Lopulta Sveitsi 

voitti äänestyksen ja IYNC2008 nähdään 

jälleen Euroopassa. 
n

Andrea Zoia vastaanottaa konferenssin parhaan 
paperin palkinnon Jenny Rosdahlilta. 

IYNC2008 järjestetään 
Sveitsin Interlakenissa 

syyskussa 2008.

DI Satu Siltanen
Suunnitteluinsinööri

Turvallisuus ja polttoaine
Fortum Nuclear Services

satu.siltanen@fortum.com

DI Kai Salminen
T&K-ohjelmapäällikkö

Fortum
kai.salminen@fortum.com
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I
YNC200�-tapahtuma tarjosi loistavan 

näyteikkunan koko maailmaan ja ATS 

YG halusi osaltaan kannustaa nuoria 

alan opiskelijoita osallistumaan tapahtu-

maan. Tarkoitus oli paitsi tuettavien nuo-

rien henkilökohtainen kannustaminen, 

mutta myös suomalaisen ydintekniikan 

osaamisen esille tuominen mahdollisim-

man laajasti. Erityisesti mukaan haluttiin 

kannustaa korkeakouluja. 

Kiinnostus Suomea kohtaan maailmalla 

on kasvanut uuden laitoshankkeen ja lop-

pusijoitusluolan louhintatöiden aloittami-

sen jälkeen. Suomen ja Ruotsin yhteistyöl-

lä Tukholmassa ja Olkiluodossa järjestetty 

IYNC200�-konferenssi olikin erinomainen 

paikka esitellä suomalaista osaamista laa-

jalle kohderyhmälle. 

Laadukas konferenssipaperi 
tuen ehtona

Vuosi sitten ATS YG teki päätöksen, että 

paras tapa nuorten tukemiseen on järjes-

tää kirjoituskilpailu. Nuoret kirjoittivat tii-

vistelmän tutkielmastaan tai työstä, jonka 

he olivat valinneet esitettäväksi IYNC200�-

konferenssissa. 

Tiivistelmien perusteella päätettiin tuen 

myöntämisestä. Näin tarjottiin nuorille 

mahdollisuus tuettuun osallistumiseen 

IYNC200�-konferenssiin ja toisaalta pääs-

tiin tuomaan konferenssissa esille suoma-

laista osaamista myös korkeakoulujen ja 

tutkimuksen osalta. Kirjoituskilpailuun vas-

taanotetut tiivistelmät olivat kaikki laaduk-

kaita ja päätettiin tukea kuuden työn te-

kijöiden osallistumista IYNC200�-tapah-

tumaan.

Osaamista laidasta laitaan

Tuki myönnettiin kolmelle korkeatasoisel-

le tekniselle paperille. Teknillisen korkea-

koulun Energiatieteiden laboratorion Timo 

Kiviniemen paperi käsitteli fuusiotekniik-

kaa, numeerisen tokamak-mallin kehittä-

mistä. Valtion Teknillisen Tutkimuskeskuk-

sen (VTT) Ilkka Männistön paperi käsit-

teli riskitietoista komponenttien ja järjes-

telmien turvallisuusluokitusta ja Fortum 

Nuclear Services:in Tommi Henttonen esit-

teli diplomityönsä tuloksia; jäälauhdutin-

mallin kehittämistä simulaattoriohjelma 

APROS:iin. 

Teknisten paperien lisäksi tuettiin Lap-

peenrannan teknillisen yliopiston paperei-

ta, jotka esittelivät Lappeenrannan tutki-

mustoimintaa ja Suomalaista ydinturvalli-

suuskurssia (YK) sekä Åbo Akademin kiih-

dytinlaboratorion toimintaa esittelevää 

paperia. Lappeenrannan teknillisen yliopis-

ton edustajina konferenssiin osallistuivat 

Mika Pikkarainen ja Harri Kiiski. 

Åbo Akademin edustajina konferens-

sissa olivat Johanna Grönqvist, Mathias 

Nyman ja Fredrik Jansson. Paperien mo-

nipuolisuuteen oltiin tyytyväisiä ja erityi-

sen tyytyväisiä oltiin siihen, että suoma-

laisten korkeakoulujen osaamista ja toi-

Satu Siltanen & Harri Kiiski

ATS YG tuki nuorten ja 
opiskelijoiden osallistumista 
IYNC200�-tapahtumaan
ATS YG:n toiminta pyrkii kannustamaan ja kehittämään alalla työskenteleviä nuoria 
ja lisäämään heidän sitoutuneisuutta työhönsä. Tärkeää on myös verkostoituminen ja 
näkyvyyden lisääminen. IYNC2006
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mintaa päästiin esittelemään laajalle koh-

deryhmälle.

Kansainvälinen tunnelma, 
arvokkaita kokemuksia              
ja paljon uutta tietoa

Konferenssiin osallistuneet nuoret pitivät 

tapahtumaa onnistuneena. Käytännön jär-

jestelyt saivat kiitosta, samoin tekninen 

ohjelma. Lappeenrannan edustajana ta-

pahtumaan osallistunut Harri Kiiski arvosti 

myös eri kansallisuuksien läsnäoloa ja kan-

sainvälisen tunnelman tapahtumalle tuo-

maa lisäarvoa. 

Sunnuntai-iltana järjestetyn vastaan-

ottoseremonian ja konferenssin avaus-

session upeat puitteet maanantaina sai-

vat kehuja. Avaussessioon kutsutut pu-

hujat herättivät odotukset korkeatasoi-

sesta teknisestä ohjelmasta heti alkuun. 

Rinnakkaisia sessioita tapahtumassa oli 

useita, joista pääsi valitsemaan mielei-

sensä. Järjestettyjen Workshoppien suo-

sio ylitti odotukset. Ensimmäisenä päi-

vänä järjestettyyn IAEA:n (International 

Nuclear Energy Agency) Tsernobyl-work-

shoppiin sisään mahtuminen oli työn ja 

tuskan takana. Tärkeä osa teknistä ohjel-

maa olivat myös kutsutut puhujat, jotka 

keräsivät rinnakkaissessioissa eri huonei-

siin hajaantuneet kuulijat yhteen. 

Potkua opiskeluun                       
ja työelämään

IYNC koettiin hyödylliseksi myös oman 

työn ja opintojen kannalta. Uuden tiedon 

lisäksi tapahtuma tarjosi mahdollisuuden 

tutustua uusiin ihmisiin, hankkia kontak-

teja eri puolille maailmaa, harjoittaa kie-

litaitoaan ja nauttia kansainvälisestä tun-

nelmasta. 

Osallistujilla oli mahdollisuus laajentaa 

tietämystään omasta osaamisalueestaan 

tai kiinnostuksen kohteestaan ja oppia 

uutta ydinvoimatekniikan sovellutuskoh-

teista. 

Osallistujat pääsivät osaksi ilmapiiriä, 

jonka ydinvoimatekniikan tulevaisuuden 

tekijät läsnäolollaan loivat. Harri Kiiski kom-

mentoi konferenssin jälkeen: ”IYNC200�-

tapahtuma tarjosi ammatillisessa mieles-

sä erittäin paljon uutta asiaa. Esitysten ai-

healueet olivat niin laaja-alaiset, että var-

masti jokaiselle riitti mielenkiintoista kuul-

tavaa koko konferenssin ajaksi. Tapahtuma 

tarjosi myös oivallisen tilaisuuden tutus-

tua uusiin ihmisiin ja vaihtaa näkemyksiä ja 

ajatuksia muiden maiden alalla toimivien 

nuorten kanssa”.
n

Harri Kiiski
Platom Oy

harri.kiiski@platom.fi

Satu Siltanen
ATS YG

satu.siltanen@fortum.com

Päivystäjät työnsä äärellä Posterisessiossa.



Sunnuntai 1�.�

Saavuimme illalla Tukholmaan ja osallis-

tuimme tervetulovastaanottoon Tukhol-

man kaupungintalolla.

Vastaanotto järjestettiin kaupunginta-

lon kultaisessa salissa jossa saimme ihas-

tella kullatulla mosaiikilla päällystettyjä sei-

niä ja kattoa.

SAlISSA TArjoTTIIN viiniä ja syötävää, ja 

Tukholman kaupunginvaltuuston puheen-

johtaja toivotti meidät tervetulleeksi Ruot-

siin, Tukholmaan ja Tukholman kaupun-

gintaloon. 

Lisäksi saimme kuulla mielenkiintoisen 

kuvauksen kaupungintalon historiasta. 

Kaupungintalossa käyminen oli hieno ko-

kemus; näin lähelle Nobelin juhlaa ei muu-

ten olisi päästy.

Maanantai 18.� 

Seuraavana aamuna saimme tutustua toi-

seen tunnettuun nähtävyyteen; Tukhol-

man oopperataloon. 

oopperATAloSSA järjeSTeTTIIN kon-

ferenssin virallinen avaus. Konferenssin 

avaussessiossa pidettiin paneelikeskustelu, 

johon osallistui ydinenergian puolestapu-

hujia eri puolilta maailmaa. 

Paneelikeskustelu pidettiin oopperasa-

lin näyttämöllä, ja konferenssiosallistujat 

seurasivat keskustelua katsomosta.

AvAuSSeSSIoN jälKeeN meitä kuljetet-

tiin etanolibussilla Kungliga Tekniska Hög-

skolanille, jossa tekniset esitelmät alkoivat 

lounaan jälkeen. Maanantain mieleenpai-

nuvin esitys oli italialaisen Andrea Zoian, 

myöhemmin parhaana paperina palkittu 

työ, joka käsitteli neuraaliverkostojen luo-

tettavuutta.

IlTAoHjelmAKSI olI järjestetty ruotsa-

laistyyppinen illallinen snapsilla, savuka-

lalla ja yhteislaululla. Yllättävän kiinnosta-

va ohjelmanumero oli kun osallistujat eri 

maista lauloivat kansallislaulujaan.

Tiistai 19.�

Aamupäivä meni valmistellessamme esi-

telmäämme. Kylmän hien vallassa Mathi-

as piti esitelmän jonka jälkeen ohjelmassa 

oli posterisessio, jossa osallistujat esitteli-

vät töistään tehtyjä julisteita. Session aika-

na seisoimme ylpeinä oman julisteemme 

vieressä, huomasimme vähitellen että julis-

teessamme oli hiukan liikaa tekstiä...

Keskiviikko 20.�

Valaisevin kuuntelemistamme esitelmistä 

oli keynote-sessio (kutsutut puhujat) nro. 3, 

jossa Prof. Dr. Frank Deconinck kertoi mu-

kaansatempaavasti lääketieteellisistä kuva-

usmenetelmistä.

Keskiviikkona kävimme myös kuunte-

lemassa sessiota joka oli session puheen-

johtajan sanojen mukaan konferenssin 

kiinnostavin. Aiheena oli ydintekniikan 

avaruussovelluksia. Kuuntelimme mm. E. 

Finzin esitelmää, jossa hän esitteli tutki-

mustaan ydinreaktorista jota voisi käyttää 

avaruudessa. Finz palkittiin iltapäivän pal-

kintoseremoniassa esitelmästään.

muISToKSI KoNfereNSSISTA jäi, elämyk-

sien lisäksi, sponsorilahjaksi saatu viiden-

toista litran reppu.

Johanna Grönqvist, Mathias Nyman & Fredrik Jansson, Åbo Akademi

Matkapäiväkirja: 
Kokemuksia Tukholmasta – IYNC200�

Johanna ja Mathias Tukholman kaupungintalolla, taustalla kultamosaiikkia ja konferenssireppuja.

22 ATS Ydintekniikka (35) 3/2006
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T
he membership of ENS is made up 

of more than 20,000 professionals 

from industry, academia, research 

centres and regional and national autho-

rities: committed people who are devo-

ted to the pursuit of scientific excellence; 

people who generate new ideas and take 

on new responsibilities; people who have 

the curiosity to learn from colleagues and 

from people outside the network and the 

enthusiasm to get things done.

Connecting with other            
parts of the world

ENS also has three Associate Member So-

cieties in Australia, Israel and Morocco and 

has collaboration agreements with the 

American Nuclear Society, the Argentine-

an Nuclear Energy Association, as well as 

the Canadian and the Chinese Nuclear So-

cieties. 

In addition, through working groups 

and regular information exchange mee-

tings that focus mainly on issues related to 

nuclear energy and sustainable develop-

ment, ENS works closely with internatio-

nal nuclear forums and bodies such as FO-

RATOM, the World Nuclear Association, the 

Nuclear Energy Institute (US), the Japanese 

Atomic Industry Forum and the Canadian 

Nuclear Association.

Aims

The aims of the association are to promote 

and to contribute to the advancement of 

science and engineering in the field of the 

peaceful applications of nuclear energy by 

all suitable means and in particular by:

4 facilitating networking between the 

member organisations

4 encouraging the exchange of scien-

tists and engineers between different 

countries

4 disseminating information within the 

nuclear community to decision makers 

and the public

4 organising and sponsoring meetings 

devoted to scientific and technical mat-

ters and to communicating about nuclear 

applications

4 cooperating with Intergovernmen-

tal Organisations (IGOs) and Non-govern-

mental Organisations (NGOs) that share si-

milar aims 

4 encouraging the creation of organi-

sations that bring together nuclear scien-

tists and engineers there where they do 

not yet exist

Main Activities

The main service that ENS provides for 

its members is to give them regular up to 

date information on all issues relating to 

the peaceful applications of nuclear ener-

gy. This is done by drawing upon and com-

municating the expertise that exists within 

its member societies. The most visible in-

formation products and services that ENS 

provides are:

Young Generation          
Network

In 1995, ENS supported a proposal from 

the late Jan Runermark, former President-

elect of ENS, to help spread the Young 

Generation Nuclear network (YGN) to all 

member countries. Today, the YGN exists in 

many European countries and has develo-

ped clear objectives.

YGN stands for

4 supporting positive measures to recruit 

and educate young people to become  en-

gineers, technicians and skilled staff in the 

M. Sc. Hans Korteweg

European Nuclear Society (ENS) 
- The Learned Society for European Nuclear 

Engineers, Scientists and Professionals

ENS was founded in 1975. It is an international federation grouping together 26 
national nuclear societies from 25 countries – stretching from the Atlantic to the 
Urals and right across Russia to the Pacific. ENS brings together these national 
nuclear societies with the central aim of fostering and coordinating their activi-
ties on an international level. Within this context, ENS encourages the internatio-
nal exchange of scientists and engineers and sponsors meetings devoted to scien-
tific and technical matters and to the communication of nuclear applications. ENS 
also serves as a Brussels-based point of contact with relevant European institu-
tions, international governmental and non-governmental organisations and with 
other organisations that share similar aims.
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CoNfereNCeS:

event  Description    When  Where  organiser 

Topfuel  “Nuclear fuel: Addressing the future”  22 to 2�   Salamanca, European Nuclear 

  Annual topical meeting on the fuel  October 200� Spain  Society, sponsored by

  performance of light water reactors, rotating     ANS , AESJ and SNE,

  between Europe (ENS), the US (ANS) and Japan (AESJ     in co-operation 

  ANS , AESJ and SNE, in co-operation with the IAEA and OECD NEA   with the IAEA and 

           OECD NEA

pIme  Public Information Materials Exchange  11 to 15  Milan,  European Nuclear

  Annual topical meeting of nuclear communicators February 200� Italy  Society, in co-operation

           with the IAEA, FORATOM

           and OECD NEA

rrfm/ IGorr Research Reactor Fuel Management &   11 to 15  Lyon,  Co-organised by the 

  International Group on Reactor Research  March 200� France   European Nuclear

  Annual topical meeting on nuclear fuel cycle research     Society and IGORR, in 

  reactors, design, construction and promotion of new      co-operation with the IAEA

  research reactors, as well as the upgrades of existing installations.

eNC  European Nuclear Conference   1� to 20  Brussels,  European Nuclear Society, 

  Scientific and technical conference on the   September 200� Belgium  in co-operation with the 

  advance in nuclear energy, organised biannually     Belgian Nuclear Society,

           IAEA and with the support

           of the Vrije Universiteit  

           in association 

           with the Brussel 

NeSTet  Nuclear Engineering, Science and Technology:  Spring  Budapest,  European Nuclear

  Training and Education. Annual topical meeting,  2008  Hungary  Society, sponsored by ANS

  rotating between Europe and the US (ANS)

2006

2007

2008

2007

2007

nuclear field: from school to university and 

within the industry 

4 promoting attractive careers for 

young people

4 facilitating the exchange of know-

ledge between older and younger gene-

rations

4 encouraging the creation of a YGN 

in every European country with a nuclear 

sector

4 ensuring the participation of young 

people in the national nuclear societies, 

particularly in leadership positions

4 bringing together all national YGNs at 

the European level

4 making topical seminars, conferences 

and other technical meetings accessible to 

young people

4 adapting seminar and conference 

agendas to reflect the needs of young 

people and to ensure a proper transfer of 

skills

4 organising relevant seminars and to-

pical meetings that are specifically aimed 

at young peoplen
n

More information about ENS:
 www.euronuclear.org.

M. Sc. Hans Korteweg
Society Manager

European Nuclear Society
hans.korteweg@euronuclear.org

Publications:

ENS News 

(a quarterly electronic newsletter)

Position Papers, Statements:

A High Scientific Council Statement 

on Climate Change and Nuclear Power

A High Scientific Council Statement on 

ENS support for the European ITER Site
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Loviisan voimalaitos 
hakee 20 vuoden lisäaikaa

Kai Salminen

Unkarilaiset urakoitsijat tarkastamassa höyrystimen kollektorin taskun puhtautta videoendoskoopilla Loviisan voimalaitoksen vuosihuollossa 2006. 
(Kuva: Seija Niinimäki)

Loviisan voimalaitoksen yk-
kösyksikön käynnistämises-
tä tulee 21.1.2007 kuluneeksi 
30 vuotta. Laitoksen alkupe-
räisen suunnittelun perusta-
na oli juuri 30 vuoden käyt-
tö. Hyvällä syyllä voidaan 
kysyä, pitäisikö laitos sulkea 
nyt, kun sen suunnitteluikä 
alkaa täyttyä. Loviisan voi-
malaitoksella ollaan kuiten-
kin vakuuttuneita, että lai-
tosta voidaan käyttää tur-
vallisesti ainakin 50 vuoden 
ikään saakka. Fortum on ot-
tanut tämän myös tavoit-
teekseen hakiessaan uutta 
käyttölupaa laitokselle.
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L
oviisan voimalaitoksen molempien 

reaktoriyksiköiden käyttölupa um-

peutuu vuoden 200� lopussa. Lai-

toksen pitkän tähtäimen suunnittelussa on 

jo kauan lähdetty siitä, että laitokselle hae-

taan uutta käyttölupaa nykyisen luvan um-

peutuessa. Laitoksen teknistaloudellisen 

käyttöiän hallinnan periaatteena on ollut 

laitoksen käytön jatkuminen vähintään 50 

vuoden ikään saakka. 

Hakemusta valmisteltu pitkään

Loviisan voimalaitoksen käyttölupahake-

musta on valmisteltu Fortumissa vuoden 

2005 alusta lähtien. Tätä ennen käyttölu-

paan liittyviä kysymyksiä kartoitettiin vuo-

sina 2003-2004 esiprojektissa.

Hakemuksessa lupaa haetaan ykkösyksi-

kölle vuoden 202� loppuun ja kakkosyksi-

kölle sekä laitoksen apurakennuksille vuo-

den 2030 loppuun saakka. Tämä tarkoit-

taa 20 ja 23 vuoden käyttölupajaksoja. Ha-

kemus jätetään valtioneuvostolle marras-

kuussa 200�, ja Fortum odottaa päätöstä 

käyttöluvasta syksyllä 200�.

Nykyistä pidempi lupa haussa

Käyttölupaa haetaan nyt aikaisempia lupia 

pidemmälle käyttölupajaksolle. Mistään 

ennakkotapauksesta ei kuitenkaan ole 

kyse, sillä Olkiluodon käyvillä reaktoreil-

la on jo nykyisellään 20 vuoden käyttölu-

pa. Ydinenergialain mukaan käyttölupajak-

son pituutta harkittaessa otetaan erityises-

ti huomioon turvallisuuden varmistami-

nen ja toiminnan kesto.

Nykyisten tietojen valossa käyttö voi jat-

kua tekniikan osalta turvallisesti vielä pit-

kään. Fortumissa on kiinnitetty erityistä 

huomiota turvallisuuden tärkeiden isojen 

komponenttien kestävyyteen, koska näi-

den uusiminen ei ole käytännöllistä. Ikään-

tymiseen liittyvien epävarmuustekijöiden 

takia laitoksella on myös erityinen paino 

kunnonvalvonnassa ja ikääntymiseen liit-

tyvien ilmiöiden hallinnassa.

Loviisassa on käynnissä useita hankkei-

ta laitoksen turvallisuuden edelleen pa-

rantamiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi. 

Näistä merkittävin on laitoksen automaati-

on uudistaminen vuoteen 2014 ulottuvas-

sa hankkeessa. 

Fortumin näkemyksen mukaan laitok-

sen turvallisuustason jatkuva parantami-

nen laadukkaalla tavalla vaatii pitkäjäntei-

syyttä teknisessä ja taloudellisessa suun-

nittelussa, ja siksi käyttölupaa haetaan nyt 

20 vuodeksi.

 Viranomaisohjeet               
 muuttuneet

Hakemus valmistellaan ydinenergia-ase-

tuksen 34 ja 3� §:ssä esitettyjen vaatimus-

ten perusteella. Valmistelussa otettiin alus-

ta lähtien huomioon myös Säteilyturvakes-

kuksen (STUK) ohjeen YVL 1.1 uudistamis-

työ, joka johti uudistetun ohjeen julkaise-

miseen helmikuussa 200�.

Uudistetussa YVL 1.1:ssä määritellään 

ydinlaitoksen luvanhaltijan suorittaman 

määräaikaisen turvallisuusarvioinnin sisäl-

tö ja edellytetään arviointia myös käyvien 

laitosten käyttöluvan uusimisen yhteydes-

sä. Loviisan turvallisuusarvioinnin laatimi-

sen perusteena käytetään YVL 1.1:n vaati-

musten lisäksi Kansainvälisen Atomiener-

giajärjestön IAEA:n Periodic Safety Review 

-ohjetta (PSR-ohje) NS-G-2.10.

Loviisan käyttölupahanke on ensimmäi-

nen kerta, kun määräaikainen turvallisuus-

arviointi tehdään näitä ohjeita käyttäen. 

IAEA:n PSR-ohjeen orjallisella noudattami-

sella kuitenkaan ole itseisarvoa, vaan so-

veltamisen on oltava tarkoituksenmukais-

ta. Projektissa onkin paneuduttu huolella 

PSR-ohjeen soveltamiseen Loviisan laitok-

selle ja suomalaisen viranomaisvalvonnan 

luomiin olosuhteisiin. 

Fortumissa ollaan tyytyväisiä STUKin 

valmiuteen keskustella määräaikaisen tur-

vallisuusarvioinnin sisällöstä hyvissä ajoin. 

Luvanhakijan ja valvovan viranomaisen vä-

Hakemuskokonaisuuden laajuus

Hakemus ja sen liitteet     200 sivua

Ydinenergia-asetus  33 ja 34 §

Käyttölupaa haettaessa STUKille toimitettava aineisto  �0

Ydinenergia-asetus 36 §

Määräaikainen turvallisuusarviointi   �00

YVL 1.1 ja NS-G-2.10

määräaikainen turvallisuusarvioinnin sisältö

❏  Laitoksen suunnittelu

❏  Ikääntyminen ja käyttöiän hallinta

❏  Turvallisuuden kannalta tärkeiden laitteiden kelpoistaminen

❏  Deterministiset turvallisuusanalyysit

❏  Todennäköisyyspohjaiset turvallisuusanalyysit

❏  Turvallinen käyttö

❏  Käyttökokemusten ja tutkimuksen hyödyntäminen

❏  Organisaatio ja hallinto

❏  Ohjeet ja menettelyt

❏  Inhimilliset tekijät

❏  Valmiusjärjestelyt

❏  Säteilyvaikutukset ympäristössä

❏  Yhteenveto YeL 20 §:n vaatimusten toteutumisesta

❏  Nykyisen käyttöluvan ehtojen toteutuminen

❏  Yhteenveto ja laitoksen kehityskohteet
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liset keskusteluyhteydet ovat helpottaneet 

olennaisesti hakemukseen liittyvien selvi-

tysten valmistelua ja vähentäneet epätie-

toisuutta turvallisuusarvioinnin eri osa-alu-

eiden päämääristä.

Kokonaisetu ehtona

Suurin työmäärä käyttölupahakemuksen 

valmistelussa on STUKille menevän aineis-

ton laatimisessa ja erityisesti määräaikaises-

sa turvallisuusarvioinnissa. Projektin arvioi-

tu välitön työmäärä on 200-250 henkilötyö-

kuukautta. Arvioon eivät sisälly käyttöiän 

hallinnassa, PSA:n kehittämisessä ja lopulli-

sen turvallisuusselosteen ylläpidossa tehtä-

vät työt, jotka kuuluvat projektin ulkopuo-

lelle organisoituihin toimintoihin.

Valtioneuvostolle osoitettavan aineiston 

osalta on pyritty antamaan viranomaisille 

ja lausunnonantajille sellainen tietopaket-

ti, jonka perusteella laitoksen toiminnasta, 

turvallisuudesta, ydinjätehuollosta ja ym-

päristövaikutuksista syntyy oikea ja riittä-

vä kuva. Turvallisuuden osalta on keskitytty 

aikaisempia vastaavia hakemuksia enem-

män noudatettavien ydin- ja säteilyturval-

lisuuden periaatteiden kuvaamiseen. Peri-

aatteet linkitetään lainsäädännön ja viran-

omaisvaatimusten vaatimuksiin, mutta sel-

vitysten kantava ajatus ei ole kursorinen 

vertailu normeihin tai yksityiskohtainen 

teknisten ratkaisujen esittely.

Ydinenergian käyttöön liittyvä vaatimus 

yhteiskunnan kokonaisedusta tuo käyttö-

lupaprosessiin harkinnanvaraisuutta. Lai-

toksen turvallisuuden, jätehuollosta huo-

lehtimisen ja turva- sekä valmiusjärjeste-

lyjen riittävyyden osoittaminen ovat käyt-

töluvan välttämättömät ehdot. Viime kä-

dessä lupaharkinnassa on kuitenkin kyse 

yhteiskunnan arvojen värittämästä vertai-

lusta toiminnan hyötyjen ja haittojen vä-

lillä. 

Loviisan käsityksen mukaan laitoksen 

toiminnassa tai yhteiskunnassa ei ole ta-

pahtunut sellaisia muutoksia, jotka muut-

taisivat edellisen käyttölupahakemuksen 

käsittelyn yhteydessä tehtyä harkintaa. Lai-

tos on toki muuttunut, mutta entistä tur-

vallisemmaksi.

 Energiakeskustelu                 
 suosii ydinvoima

Viime aikojen energiakeskustelu näyttäi-

si suosivan Loviisan tavoitetta 20 vuoden 

käyttölupajaksosta. Julkisuudessa on yhä 

useammin peräänkuulutettu pitkäjäntei-

syyttä energiapolitiikkaan, eikä ydinvoima 

ole tässä keskustelussa enää tabu. Kansa-

laisten vaatiessa kuudennen ydinvoimalai-

toksen rakentamista sähkön saatavuuden 

ja kohtuullisen hinnan turvaajaksi olisi kä-

sittämätöntä, mikäli erittäin turvalliseksi ja 

käyttövarmaksi osoittautunut laitos ei saisi 

jatkaa toimintaansa.

Loppusyksystä 200� jätettävässä hake-

muksessa Fortum siis sitoutuu Loviisan 

voimalaitoksen turvallisuuden ylläpitoon 

ja edelleen kehittämiseen. Nähtäväksi jää, 

onko laitoksen 30-vuotinen historia ennen 

kaikkea suomalaisena ydinvoimalaitokse-

na riittävän vakuuttava työnäyte, jotta Lo-

viisassa tuotetaan ydinsähköä vielä 2030-

luvullakin.      n

DI Kai Salminen
T&K-ohjelmapäällikkö

Fortum
kai.salminen@fortum.com
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Janne Inkinen

O
lkiluotoon avattiin tammikuun 

lopussa uusi ja entistä ehompi 

vierailukeskus vastaamaan yli 

kymmenen tuhannen vuotuisen vierailijan 

kiinnostukseen ja se oli myös kesäretkem-

me ensimmäinen kohde. 

Edeltäjästään poiketen uusi vierailukes-

kus on sijoitettu käytännöllisesti voima-

laitosalueen ulkopuolelle, jolloin kuka ta-

hansa voi vierailla siellä aukioloaikojen 

puitteissa ilman sen kummempia etukä-

teisjärjestelyjä. Vierailukeskus yhdistää ko-

koustilat tiedekeskus Heurekan kanssa to-

teutettuun Sähkö uraanista -tiedenäytte-

lyyn ja paikallistaitelija Lasse Kempaksen 

maalauksiin.

Tämä tieto ei lisää tuskaa

Sähköä uraanista -näyttelyssä painopiste 

on laitettu havainnollisuudelle ja omalle 

oivaltamiselle, multimediaesityksiä unoh-

tamatta. Näyttely kattaa koko ydinpoltto-

ainekierron uraanin louhinnasta loppusi-

joitukseen ja esittelee ydinvoimalaitosten 

toimintaperiaatteen. Polttoaine on konk-

reettisesti edustettuna itse raaka-aineesta 

aidon kokoisiin loppusijoituskapseleihin ja 

leikkimieliset voivat polkupyörällä testata 

omaa sähköntuotantokykyään. 

Uusiin nähtävyyksiin kuuluu myös Ol-

kiluotoon kolmanneksi yksiköksi tulevan 

EPR:n reaktorisydämen luonnollisen ko-

koinen malli, jossa polttoainenippujen kes-

kelle on jätetty ihmisten mentävä aukko. 

Muistinvirkistykseksi keskus tarjoaa nipun 

esitteitä, joissa on asiallista tietoa ydinvoi-

maan liittyvistä asioista.

Ydinvoimaa ikkunan takaa

Retkellä järjestetty bussikierros voimalai-

tosalueella kattoi luonnollisesti Suomen 

luultavasti seuratuimman rakennusprojek-

tin, Olkiluodon kolmannen yksikön raken-

nustyöt, jonka retkeilijöille esitteli projektin 

viestintäpäällikkö Käthe Sarparanta. 

TVO:n Olli Nevander oli jo ehtinyt 

pohjustaa bussikierroksen vierailukes-

kuksessa pitämällään kattavalla luennol-

la OL3:sta, käynnistyessään maailman te-

hokkaimmasta lauhdevoimalaitoksesta, 

jonka ennätyksen Électricité de France 

aikoo tosin rikkoa omalla vastaavalla Fla-

manville-3 -laitoksellaan. 

TVO:n rakentaminen Olkiluodossa ei 

toki rajoitu vain voimalaitoksiin ja loppusi-

joitukseen, vaan myös viininviljelyä aiotaan 

lähitulevaisuudessa kokeilla lämmitetyissä 

kasvihuoneissa, jotka on kätevästi sijoitet-

tu voimalaitosten läheisyyteen. Nähtäväk-

si jää, edistääkö tämä hanke paljon puhu-

tun ”eurooppalaisen viinikulttuurin” tuloa 

Suomeen.

Tutustumiskäynti voimalaitosjätteen si-

joitusluolaan päästi retkelle osallistuneet 

maanalaiselle matkalle, jossa heitä odot-

ti kahdessa siilossa noin sadan metrin sy-

vyydessä matala-aktiivinen jäte betonilaa-

tikoissa ja bitumiin jähmetetty keskiaktii-

vinen jäte. 

Posiva on tehnyt tiloissa myös loppusi-

joitustutkimuksia kolmella loppusijoitus-

kapselin koereiällä. Allekirjoittaneen huo-

mion kiinnitti luolassa paikoin rehotta-

va sammalkasvusto. Tämän orgaanisen ai-

neen ja sen kantamien mikrobien rooli 

loppusijoitustutkimuksissa on askarrutta-

nut monia tutkijoita.

KESÄRETKELLÄ 
Tänä vuonna Atomiteknillisen seuran ja Energiakanavan yhteinen 
kesäretki suuntautui kesäkuun kahdeksantena päivänä Eurajoelle, 
jossa koko joukko energia-alan ja ydintekniikan ammattilaisia tutus-
tui Olkiluodon uuteen vierailukeskukseen ja laitosalueelle sekä Vuo-
joen historialliseen kartanoon.
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Eurajoki ennen ydinvoimaa

Illan päätteeksi matkustimme yleisöl-

le viime vuonna avattuun Vuojoen kar-

tanoon, jossa ohjelmaan merkitty iltapa-

la osoittautui iloisesti Posivan tarjoamaksi 

hienoksi illalliseksi. 

Kartanon historia juontaa juurensa aina 

1500-luvulle jolloin se oli Satakunnan suu-

rimpia maatiloja ja se on historian saatos-

sa nähnyt monta omistajaa. Ympäristöä 

hallitseva empire-tyylin päärakennus on 

vuodelta 183� ja sen on suunnitellut C. L. 

Engel. Ennen nykyistä käyttöään kulttuu-

rikeskuksena ja ravintola- ja kokoustilana, 

se toimi vuodesta 1933 vuoteen 2003 van-

hainkotina. Viime vuosina Eurajoen kunta 

ja Posiva Oy restauroivat sen nykyiseen 

loistoonsa.Ohjelmamme piti sisällään pait-

si illallisen, myös rautaisannoksen karta-

non historiaa sekä tutustumisen paikallis-

ten taiteilijoiden teoksiin, joita oli varsinais-

ten galleriatilojen lisäksi sijoiteltu luonte-

valla tavalla kartanon pihalle. 

Kiitos onnistuneesta kesäretkestä kuu-

luu, paitsi isännillemme, ATS:lle ja Energia-

kanavalle, myös erityisesti käytännön jär-

jestelyistä huolehtineille Kristiina Turtiai-

selle ja Pekka Nuutiselle.
n

Näkymä vierailukeskuksesta hiljaiselle voimalai-
tosalueelle. Olkiluodon kakkosyksikkö on ennä-
tyksellisen tuotantovuoden jälkeen vuosihuol-
lossa ja Suomen suurin tuulivoimalakin odottaa 
vielä sopivaa puuskaa. (Kuva: Tuomo Sévon)

fil.yo Janne Inkinen
tutkimusharjoittelija 

VTT
 Janne.Inkinen@vtt.fi
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KOLUMNI

KOLUM
NI

A
tomiteknillinen Seura päästi ensiparkai-

sunsa metsäiseen Suomeen neljäkym-

mentä vuotta sitten. Heti seuran ollessa 

yksivuotias vuonna 1967 ydintekniikkaa kohta-

si kriisi. Kumpikin kahdesta ydinvoimalaitoshank-

keesta – energiaa käyttävän teollisuuden herrojen 

virittelemä Kotkan Höyryvoiman hakemus sekä 

poliitikkojen käynnistämä Imatran Voiman raken-

nushanke – kompastuivat ensiaskeliinsa ja hank-

keet vedettiin pois. Ydinvoimahankkeiden alkukom-

purointi on ollut ominaista myös Suomen viimei-

simmälle hankkeelle. Hanke kaatui vuosina 1986 ja 

1993 poliittisiin portaisiin ja horjuvaa on ollut myös 

varsinaisen laitosrakentamisen aloitus.  

Nyt seUra on edennyt kypsään neljänkymme-

nen vuoden ikään. Ihmisellä tuohon ikään kuuluu 

omien juurien, elämän suunnan ja uusien tunto-

jen etsiminen, näihin yhdistyy “nyt tai ei koskaan 

asenne”.  Seuratoiminnalle nelikymppisen seesty-

minen ja rauhoittuminen ei välttämättä tee hyvää, 

mutta omien juurien etsiminen ja aktiivinen hank-

keiden käynnistystapa ei mene koskaan hukkaan.  

seUraN OLLessa kaksikymppinen arvelivat 

monet Tshernobylin ydinturman johtavan ensin 

laitostoimittajien ja perään voimayhtiön ja viran-

omaisen asiantuntemuksen rappeutumiseen. Tätä 

kehitystä vastaan ATS:n aktiivit taistelivat koko 

1990-luvun pyrkien muodostamaan sillan tietä-

myksen siirrolle. ATS, kaiken Suomen ydinvoima-

tiedon äiti sai jälkikasvukseen aktiivisen ja kehitty-

vän YG (Young Generation) -toiminnan. 

Nuoriso- ja opiskelijatoiminnan aktivoituessa ko-

timaiset tutkimuspanokset kannattaa sijoittaa vii-

saasti – muuten voi joutua siteeraamaan ensim-

mäistä atomimiilua Chicagossa vuonna 1942 käyn-

nistänyttä Enrico Fermiä:  “Nähdessään mihin olem-

me meille annetut miljoonat sijoittaneet ihmiset 

epäilisivät meidän voivan olla hulluja, mutta saa-

dessaan selville miksi olemme nämä rahat näin si-

joittaneet he tietäisivät sen varmasti.”

aIKaNaaN ydINvOIMaN alkuvuosina edettiin lä-

helle uskoa ikuisesta ja ehtymättömästä ydinener-

giasammosta. Tämä kaatui nurin 1980- ja 1990-

luvun onnettomuuksien säteillessä kirkasta ja kyl-

mää poliittista valoa 60-luvun ydinasekauhujen 

keskellä kasvaneille. Kasvihuoneilmiön kiihtymistä 

seuraavat ilmaston lämpenemisen merkit herättä-

vät kansalaiset. Väistämätön kehitys ilman uusia, 

mullistavia energiainnovaatioita johtaa ydinvoi-

man uuteen tulemiseen. Vuonna 2066 seuran viet-

täessä 100-vuotisjuhlaansa on nykyisten laitosten 

kehityslinjaa jatkava Olkiluoto 3:n kaltainen evo-

luutiolaitossukupolvi yhä voimissaan. Mahdolli-

sesti niille puuhataan jatkoaikaa yli kuudenkym-

menen vuoden käyttöiän. Tämän tulevaisuusku-

van luulisi antavan nykyisille opiskelijoille ja nuo-

rille tutkijoille ajatusta siitä mihin laitossukupol-

veen sijoittaa opiskelupanoksensa ja -energiansa.

MaaILMaN yLeIstä tilaa kuvaa nykyisin tämä ta-

rina: Washingtonissa valkoisen talon naapurissa 

asuva vanha muslimi oli huolissaan, koska hän oli 

tullut vanhaksi eikä jaksanut enää kääntää ja möy-

Atomitekniikan 
neljä vuosikymmentä



ATS Ydintekniikka (35) 3/2006	 31

Olli Nevander

hiä pihansa perunamaata keväällä. Niinpä hän 

soitti Pariisissa ydinfysiikkaa opiskelevalle pojal-

leen ja valitteli asiaa. Seuraavana päivänä musli-

mimies sai pojaltaan sähköpostin: “Rakas isä! Va-

littelen, että et ole kuullut minusta ja Hassanista 

mitään pitkään aikaan. Me olimme välillä opinto-

matkalla Pakistanissa. Otan nyt yhteyttä muistut-

taakseni sinua siitä, että et mene takapihalle ennen 

paluutani. Minä hautasin jotain takapihalle ja siitä 

voi olla vaaraa sinulle. Sinun ei ole hyvä tietää asias-

ta muuta. Odota siis paluutani! Sinua kunnioittaen, 

poikasi Ahmed.” Jo iltapäivällä isä oli ihmeissään 

takapihalle ilmestyneistä FBI:n miehistä ja soti-

laista jotka möyrivät ja seuloivat maan moneen 

kertaan löytämättä mitään. Illalla isä meni nukku-

maan, mutta heräsi pojan sähköpostiviestin kilah-

dukseen. Viestissä luki: “Rakas isä! Tämän enempää 

en voi täältä perunamaan hyväksi tehdä, varsinkin 

kun mustapukuiset miehet seuraavat nykyisin jo-

kaista luentoa jolle osallistun.”

Tämä juttu osoittaa koulutetun ydintekniikan 

asiantuntijan osaavan myös perunamaan möyhi-

misen, jopa kauko-ohjattavilla välineillä. 
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