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YDINASEIDEN LEVIAMISRISKI 1 ( 4) 

1980-luvusta proliferaation vuosikymmen? 

1980-luvusta uhkaa muodostua ydinaseiden leviamisen ja 

tavanmukaistumisen vuosikymmen. Kahtena viime vuosikymme

nena ydinaseiden leviamista vastaan rakennetut padot rakoi

levat nyt, uhkaapa niiden perustakin murtua. 

Ydinsulkusopimuksen suurin heikkous on etta ne maat 

(n. 15 ns. kynnysvaltiota) jotka halusivat pitaa ydinaseop

tionsa auki eivat siihen alunperinkaan liittyneet. Eraat 

muut maat kuten Irak joka on kuuluvasti ilmaissut aiko~ansa 

kehittaa ydinaseen ovat taas liittyneet NPT:n jaseniksi 

nauttiakseen sen tarjoamaa teknologista ja koulutusapua 

- ilmeisesti siihen asti kunnes katsovat saavuttaneensa 

riittavan kansallisen ydintiedon tason. 

Ydinsulkusopimus karsi kovan takaiskun toukokuussa 1974 

Intian suorittaessa rauhanomaiseksi vaitt~m~nsa vdinrajav

tyksen. Ironista asiassa on, etta vaikka Intian ilmoitus 

rauhanomaisuudesta olikin luultavasti suurin piirtein totuu

denmukainen, koe sai Pak~stanin silloisen presidentin 

Zulfikar Ali Bhutton vannomaan etta mvos Pakistan rakentaa 

ydinaseen - vala, josta nykyinen presidentti Zia ei ole 

voinut eika ilmeisesti halunnutkaan peravtv~. Intian niemi

rn;J.a.lla raivoaa nyt kiihke~i vrlinasckilp;l joL1 Pakistanin 

USA:lta ja Intian Neuvostoliitolta tekemat yli 2 miljardin 

dollarin aseostot ryydittavat. 

f 
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Toisen, syv~n murtuman NPT-patoon iski Israel 7.6.1981 

pommittaessaan Irakin Osirak -koereaktorin hajalle. Israel 

v~itti, ett~ Irakin ydinohjelma on selv~ pommiohjelma (Irak 

ei ole ilmoittanut sille mit~~n selv~~ rauhanomaista tavoi

tetta). T~m~ ohjelma oli Israelin mukaan pys~ytett~v~ ennen 

reaktorin k~ynnist~mist~ mik~ olisi tapahtunut l~hikuukau

sina. Ranska on myynyt Irakille Osirak'iin 3 kymmenen kilon 

latauser~~ korkeasti rikastettua uraania (jota se sittemmin 

turhaan yritti muuttaa "karamelli" -polttoaineeksi mika 

ei sovellu pommintekoon: Irak ei kuitenkaan muutosta hyvak

synyt). N~ist~ latauserista saisi jo ainakin yhden pommin, 

ei tosin IAEA:n valvonnan sita huomaamatta. Koereaktorina 

Osirak sopii myos aseplutoniumin valmistukseen luonnonuraa

nista lyhyin s~teilytyksin eiv~tka IAEA:n safeguardit osoi

ta kaytet~anko neutronit la~ketieteellisten isotooppien 

vaiko plutoniumin valmistamiseen, kuten IAEA:n entinen 

safeguards -tarkastaja Roger Richter on todistanut. 

Kansainvalisoikeudellisesti Israelin perustelut ovat pita

m~ttomia. Irak on ydinsulkusopirnuksen jasenmaa ja Osirak 

on IAEA:n valvonnassa. Tosin Italian toimittamat "hot eel

lit", radiokemian laboratorio, jalleenkasittelykoetehdas 

ja polttoaineen valmistuslaboratorio ovat IAEA:n valvonnan 

ulkopuolella koska Irak ei ole ilmoittanut niiss~ k~sitelt~

v~n "spesiaali-ydinmateriaaleja" (=fissiokelpoisen materiaa

lin raaka-aineita). Irakin tarkoituksena oli luultavasti 

kouluttaa IAEA:n turvin kansallinen tutkijakunta, joka 

jonkin vuorlen kuluttuc=t kvkenisi rc=tkentamaan rommin kokonac=tn 

kansallisilla, IAEA:n valvonnan ulkopuolisilla laitteilla. 

Israelin tekoa arvosteltaessa on kuitenkin pakko ottaa 

huomioon myos se maa ulkopolitiikkoineen, johon teko koh

distui. Irakin bahtistijohtajat ovat naet aanekkaasti julis

taneet jo usean vuoden ajan maan tarkoi tuksena olevan kehit

taa ydinase ja nimenomaan Israelia vastaan. Huhut, joiden 
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mukaan Libyan presidentti Muammar el- Qaddafi on tarjou

tunut rahoittamaan Irakin ydinohjelmaa saadakseen k~ytt~~n

s~ "islamilaisen pommin" eiv~t ole helpottaneet Israelin 

tuntemaa painetta. 

Israel sopii kuitenkin huonosti t~ssa asiassa kansainv~li

sen oikeuden valvojaksi, sill~ se ei ole itse liittynyt 

ydinsulkusopimukseen vaan sen uskotaan rakentaneen ydin

aseita, vaikkei se liene niita vielh kokeillut. My~s Etela

Afrikalla uskotaan jo olevan ydinasepotentiaalia, samoin 

kokeilcmatonta, ja U-imnn vuoo,ikymmcrH~n kulue~;sa tulee L:ihes 

jokainen kynnysvaltio joka sit~ haluaa saavuttamaan pommin

teon taidon. 

My~s toinen ydinaseiden leviamist~ rajoittamaan rakennettu 

pato, Tlatelolco -sopimus (Latinalaisen Amerikan vdinasee

ton vy~hyke) natisee liitoksissaan. Amerikkalaisen tiedus

telupalvelun mukaan Argentiina tulee saamaan ydinaseen 

valmiiksi jo t~n~ vuonna. Argentiina ei ole ratifioinut 

Tlatelolco -sopimusta eika se ole ydinsulkusopimuksen jasen

maa. Sen atomienergiakomission johtaja, amiraali Carlos 

Madero on sanonut etta Argentiinalla on ydinaseen rakenta

miseen tarvittava tieto. Sen ensimmainen kaupallinen ydin

voimala k~ynnistyi Achua'ssa 1974 ja toinen, 600 MW:n reak

tori, valmistunee Kanadan avulla Emhalse rio Terceroo'n 

parin vuoden kuluessa. Kolmas, Atuch II, on rakenteilla 

Kraftwerk Unionin tuottamana. Raskasvesitehdas valmistuu 

ensi vuonna. Ezeiza'ssa lahella Puenos Airesia on jalleenka

sittely- ja erikoislejeerinkitehrlas seka polttoaineen val

mistuksen koetehdas. {fra~:mista Arpenti inalL-1 ei ole fllllltet

ta, silla sill~ on Latinalaisen Ameriikan suurin uraanikai

vos - tuotanto 600 tonnia uraaniR vuorJessa. Argentiinan 

tiedeneuvosto ja atomienergiakomissio on Dantu sotilaallis

ten organisaatioiden alaisiksi. Argentiinan saadessa vdin

aseen tulee Brasilia varmaan seuraamaan nerhssa, siksi 

kova on naiden naapurusten kilnailu. 
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Eniten ydinsulkusopimusta loukkaa kuitenkin ~upervaltojen 

ydinasekilpa kaikilla tasoilla. Artikla VI on j~~nyt vain 

tyhj~ksi eleeksi. USA julisti jo SALT I:n allekirjoittaes

saan v. 1971 silloisen puolustusministeri Me Laird'in suul

la ett~ SALT lis~~ taktisten ydinaseiden merkityst~ ja 

tekee niiden m·odernisoinnin v~l tt~m~ttom~ksi. Omien ja 

liittolaistensa sis~poliittisten vaikeuksien takia sen 

modernisoimisohjelma on viel~ nyt, kymmenen vuotta myohem

min R&D -vaiheessa. Neuvostoliitto sensijaan alkoi tuottaa 

kaikessa hiljaisuudessa kuin liukuhihnalta sek~ keski-

ett~ lyhyen matkan ydinaseita sen SALT-toiveiden romahtaes

sa v:n 1977-78 maissa. Sen uudet, tarkat, liikkuvat lyhyen 

matkan ydinohjukset SS-21 ja -23, keskimatkan kuuluisa 

kolmik~rkinen MIRV-ohjus SS-20 ja ennen kaikkea uusi atomi

tykisto ovat muuttaneet Neuvostoliiton taistelukentan ydin

aseet ehk~isimest~ taisteluaseeksi. NATO:n etu~atka t~ll~ 

alalla on p~~ttynyt ja Yhdysvallat pyrkiikin ennen kaikkea 

tuomaan Eurooppaan keskimatkan ydinaseita (Pershing II 

ja GLCM = maasta laukaistava risteilyohjus). Kun kummalla

kin supervallalla on myos uudet strategisten ydinaseiden 

sukupolvet rakenteilla seka myos Kiina, Ranska ja Englanti 

ovat kehitt~m~ss~ uusia ydinaseita, on selv~~ ett~ 1980-

luvusta tulee ydinasevarustelun vuosikymmen. 

Petytty~~n SALT'iin ja liennytykseen Yhdysvallat pyrkii 

nostamaan ydinvarustelun tasoaan voidakseen painostaa Neu

vostoliiton pid~ttyvampa~n sotilaspolitiikkaan Afrikassa 

ja Etela-Aasiassa. Suurvaltojen v~linen kriisi lisa~ glo

baalista j~nnityst~ joka vauhdittaan ydinaseohjelmia myos 

kehitysmaissa. Kun pommi on kaikkien ulottuvilla sen ktiytdn 

ehk~isimena on (vastapuolen mahdollisten ydinaseiden lis~k

si) jaljell~ en~~ sen luonteen aiheuttamat "sis~iset" 

(poliittiset) esteet jotka nekin onneksi ovat melkoiset. 

Vaikka usea valtio on omistanut ydinaseen jo kymmenia vuo

sia ja ollut osapuolena sodissa (huonollakin menestyksella) 

ovat poliittiset esteet sentaan riitt~neet ehkaisemaan 

ydinaseiden k~yton jo 36:n vuoden ajan. 

Jorma K. Miettinen 



ENNAKKOTIETOJA ENERGIATALOUDEN KEHITYKSEST~ 

Tiedot: Energiakatsaus 3/81 
KTM 

Energian kokonaisku1utus kaantyi nousuun heina-syyskuussa, kun 

ku1utus tammi-kesakuussa o1i ede11ista vuotta pienernpi. 

Tarnrni-syyskuussa keskirnaaraiseksi ku1utuskasvuksi rnuodostui 

yksi prosentti. 

Myos sahkoenergian ku1utus kasvoi ko1rnanne11a vuosine1jannekse11a 

nopearnrnin kuin vuoden a1kupuo1e11a. Yhdeksan kuukauden ku1utus o1i 

keskirnaarin 4 prosenttia suurernpi kuin viirne vuonna vastaavana 

aikana. 

Liikenteen energian kaytto kasvoi ku1utussektorikohtaisten tietojen 

rnukaan jonkin verran nopeammin kuin kokonaisenergian kaytto. Sahkon 

ku1utuskasvua on pitanyt y11a teo11isuuden u1kopuo1inen ku1utuksen 

lisaantyrninen, si1la teo11isuuden sahkon ku1utuksen kasvu on hidas

tunut. 

TAULUKKO: Energian kokonaisku1utus energia1~hteitt~in 

tammi-kes~kuussa 1981 

Mtoe t1uutos % Osuudet % 
I-IX/81 ed, vuodcsta I-IX/80 I-IX/81 

o1jy 7' 7 6 46 43 

Maakaasu 0,5 19 3 3 

H ii 1 i 1 ' 3 53 15 7 

Ydinvoima 2 '5 + 128 6 14 

Tuontisahko 0,4 + ])6 2 

Tuontienergia yht. 12 '4 3 71 69 

Vesivoima 2,4 + 25 11 1 3 

Turve 0,4 + 1 5 2 2 

t·1uut kotimaiset 2,8 + 1 16 16 

Kotimaiset yht. 5 '6 + 1 1 29 31 

KAIKKIAAtj 18,0 + 100 100 

KOTIMAISUUSASTE NOUSI 

Kotirnaise11a energia11a peitettiin alkuvuoden energian kokonais

ku1utuksesta noin 31 prosenttia. Tarna o1i pari prosenttiyksikkoa 

enernrnan kuin vastaavana aikana viirne vuonna. Osuuden nousu se1ittyy 

lahes yksinornaan vesivoirnantuotannon 1isaykse11a. 



Tuontienergian kokonaiskaytto vaheni tamrni-syyskuussa 3 prosenti11a 

ja sen osuus kokonaisenergiasta putosi 71 prosentista 69 prosenttiin. 

Tuontienergian ku1utusrakenne muuttui sama11a huomattavasti. 

01jyn osuus kokonaisenergiasta on ku1utuksen vahetessa pudonnut se1-

vasti. Tamrni-syyskuussa se o1i 43 prosenttia, kun se viime vuonna 

vastaavana aikana o1i 46 prosenttia. Korkeimmi11aan o1jyn osuus 

maarnrne kokonaisenergian ku1utuksesta on o11ut 56 prosenttia vuonna 

1977. 

SAHKON TUOTANTORAKENNE HUUTTUNUT 

Sahkoa tuotettiin tammi-syyskuussa 28,4 terawattituntia, mika 

o1i 0,5 prosenttia enemman kuin ede11isena vuonna vastaavaan aikaan. 

Kun tuonti samanaikaisesti kasvoi ja vienti supistui, 1isaantyi 

koko sahkon hankinta ku1utusta vastaten 4 prosenti11a. Vesivoiman 

ja ydinvoiman tuotantb o1i se1vasti ede11isen vuoden tammi-syys-

kuun tuotantoarvoja suurempi. Tama vahensi kivihii1i1auhdutussahkon 

tuotantotarvetta huomattavasti. Ko1manne11a vuosine1jannekse11a 

kivihii1ta ei enaa kaytetty 1auhdutussahkon tuotannossa juuri 1ainkaan. 

Runsas vesivoimantuotanto seka odotettua korkeampi ydinvoimaosuus 

vaikuttivat osa1taan siihen, etta myos teo11isuuden prosessivoiman 

ja kauko1ampovoiman tuotanto jaivat ede11ista vuotta pienemmiksi. 

Primaarienergiasta kaytettiin sahkon hankintaan kaikkiaan 37 prosenttia 

tammi-syyskuussa. 

TAULUKKO: Sahkoenergian hankinta tammi-syyskuussa 

1980 - 1981 

T\Vh Muutos % Osuudet % 
I-IX/81 ed. vuodesta I-IX/80 I-IX/81 

Vesivoima 9,6 + 25 32 27 

Ydinvoima 10,2 + 128 34 15 

Tavall. lauhdutusvoima 1 '6 81 5 28 

Vastapainevoima ja muu 7 '1 12 24 28 

Nettotuonti 1 '5 + 156 5 2 

YHHENSA 30,0 + 4 100 100 



ENERGIAN TUONTI 

Energiatuonnin osuus maamrne koko tavaratuonnista nousi parilla 

prosenttiyksikolla viirne vuoden vastaavaan_ajanjaksoon verrattuna. 

Lisaysta edellisen vuoden vastaavasta arvosta oli 12 prosenttia. 

Nyt osuus oli 30 prosenttia eli rnarkkoina 13,6 rnrd. rnk. 

Maarallisesti energian tuonti vaheni, kun raakaoljyn tuonti jai 

pienemmaksi kuin vuotta aiernmin. Sahkon ja kivihiilen tuonti sen 

sijaan kasvoi. 

Energiatuotteiden rnaailmanmarkkinahinnat ovat olleet viime kuukau

sina varsin vakaat. Eraiden tuotteiden, kuten kivihiilen hinnat 

ovat jopa laskeneet. Hintataso on kuitenkin edelleen korkea parin 

vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Tama nakyy mrn. siina, 

etta vaikka energian tuonti ei maarallisesti olekaan enaa noussut, 

oli tuonnin arvo viimeisten 12 kuukauden aikana yli 18 rnrd.rnk eli 

6,3 rnrd. mk suurempi kuin tuonti vuonna 1979. Vuodesta 1978 lisaysta 

oli perati ll rnrd. rnk. 

KULUTTAJAHINNAT 

Kivihiilen ja rnaakaasun keskirnaaraiset kuluttajahinnat ovat laskeneet 

kevaan ja alkukesan huippulukernista. Oljytuotteiden vahittaisrnyyntihin

nat nousivat edellisen kerran hankintahintojen korotuksen vuoksi 

helrnikuussa. Seuraava kuluttajahintojen korotus on odotettavissa 

heti ensi vuoden alussa, jolloin oljytuotteiden valrnistusveroja ja 

varrnuusvarastointimaksuja korotetaan. Sarnalla saattavat hinnat nousta 

rnyos raakaoljyn hankintahintojen nousun vuoksi. 

Sahkon hinta nousi lokakuun alussa yleisen kustannustason kohoarnisen 

ja kuluneen vuoden aikana tapahtuneen hiilen hinnan nousun vuoksi. 

Tukkusahkon hinta nousi noin 12 %. Useirnrnat sahkolaitokset ovat siir

taneet tai siirtavat korotuksen kuluttajahintoihin, jotka nousevat 

keskirnaarin 2,2 ... 2,3 pennia/kWh eli 5 ... 10% kuluttajasta riippuen. 



TAULU 

Tabell 

Table 

1: 

1: 

1: 

f---· 

1----

l. 1.1976 

l. 1.1977 

l. 1.1978 

1. 1.1979 

l. 1.1950 

1. 9.1990 

l. 1.1981 

l. 4.1981 
1.10.1981 

SAII!;OII Kf Si;lllli!TA KULIJTTAJATYYPUTTI\111, p/kWh 

Hcdclprls r~ elcktrlcltct cnllgl konsumenttyp, p/kWh 

Av~raqc clcctricJty prlce by type of consl1mcr, p/kWh 

KOT l To\LOUS StiHI<OLAIIIH TYS 
Hush:dl IIAAT !LA- Eluppv.1rmnlnq 

Household TALOUS f lcctr lc hcJtinq 

KlRROS- PIEIITALO SUORA V •\R .\.\VA 
TALOASUIITO Lantbruk 

Lagenhet Sm,ihus Rak Ackumu-
t\q r i- lcrande 

Flat Single culture Straight Accumu-
house lating 

1 2 3 4 5 

23.2 21. 5 21 • 1 14,3 9,8 

25,5 2 3. 5 23,1 )6,0 11,1 

27,2 24,6 2 4. 1 16,9 11 '7 

2 7. 8 25,0 24,5 1 7 '8 12 '0 
30,6 27,0 26,3 19' 7 13' 7 

32 '6 28,5 27,7 21 I 0 14,9 

35,5 30,9 30. 1 23,3 16,6 

36,2 31' 5 )0,7 23 '9 17,2 

38,8 33,5 32,5 25,6 18,8 

TEOLLI SUUS 
lndustr1 
lndustr·y 

PIE Ill KESKI- SUliR I 
SUURI 

Smd- 11edclstor Stor 

Small Medium Large 
SCJle scale scale 

6 7 9 

21,0 16. 1 9. 1 
23,0 18.5 10,2 

24. 1 19,2 10,9 

24,4 19' 1 )\ 14 
26,4 20,3 13 1 2 
2 8. l 21 • 1 14,9 
30,7 22,2 17' 5 
31 ,o 22,7 17,5 

33,5 24,8 19,5 

L~hteet: Tyyppikuluttaj1cn 1 - 7 h1nnat keskihintoja, jotka on palnotettu slhkb1a1tosten ko, kulu

tukseen y1eisimmin sove1tam1en tar1fflen s~hkbnmyyntimjjri11j (Suomen Sihkb1a1tosyhdistys). 

Suurteolllsuuden (8) hinta H/73 - tukkutariffln muka1nen keskih1nta ko. tyyppiku1uttajallc 

(Imatran Voima Oy), 

Vuos1lta 1976 - 1979 on esitctty vain t11anne.vuoden alussa. Vuosi1ta 1960 - 81 on er1te1t: 

hintatl1anteet n1ist~ ajankohdista, joista Sihko1aitosyhdistys on koonnut tietoja. 

Tyypplkuluttajat: 

Kerrostalousunto 

ku1utus 1700 kWh/a, 
sulakc i x 25 A 

Pientalo 

3500 kWh/a, 

Naatilatalous 

x 25 A 

8000 kWh/a, ) x 35 A 

4 Suora s~t1k~ljmmitys 

pj1v~kulutus 12000 kWh/a, 
yoku1utus 5000 kWh/a, 
J x 25 A, teho 7 ~w, 

t~yss~h~ulariffi, sis~ltti~ 
taloussdhh:on 

VdraavJ Sdhkol~mm1tys 

yokulutus 15000 kWh/a, 
3 X 50 A' 21 k\V, 
yosahkotariffl 

6 Pienteollisuus 

1 vuorossa tr1imiva yritys, 
kulutu!' 150 l!Wli/J, 
tllaustchon huipun h:aytt0-
a1ka 2000 h/a. 
plcnjannltctchotariffi 

Keskisuuri tcollisuus 

2 vuoroa, 2000 11\\h/a, 
4000 h/a, 
suurjann1tetchotar1ffi 

Suurtcollisuu5 

3-vuoroproscssltcollisuus, 
500 CWh/a, 7000 h/a, 
tukkutariff1 
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TAULU 2: SXHKbENERGIAN HANKINTA, CWh 

I I VESI- I TEOLL 'I PROSES-

I I v 0 HI A :1' vAsT A- s I LA u H-

I ' PAINE-' DEVOit1A 
I ' I I I I VOH\i\ I 
r--r I . l I 1973 '110409 5634 I 550 
I 1:-<74 12506 i 5638 540 

11975 I 12032 I ~710 I 486 

! 1976 1 9 342 1 5207 , 5!;.2 ,
1
. I ~977 l l2000 i 5242 i SL.-6 ' 

i 1978 r 96!;.6 : 5524 1 Lf9 5 1

1 l , I I 
I 1979: 10762 ·~· 6355 • 451 

i l9SO I 10094 i 6545 I 433 

ri:.:J:-:~-~-- ' i I ~~~I 7666 II 4000 I 326 
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SYKSYN ENERGIATAPAHTUMIA 

Polttoaineiden velvoitevarastointitarpeet kartoitetaan 

KTM asetti syyskuussa tyoryhman selvittamaan kivihiilen, oljytuot

teiden ja eraiden muiden aineiden varmuusvarastointia. Selvityksen 

perusteella ryhman tulee valmistella lakiehdotus velvoitevarastoin

nista. Tyon tulee olla valmis kuluvan vuoden lopussa. Hallitus on maan 

huoltovarmuuden parantamiseksi luvannut asiasta eduskunnalle esityksen 

kevatistuntokaudella -82. Tyoryhman puheenjohtajana on apulaisosasto

paallikko Erkki Palmqvist ja sihteerina nuorempi hallitussihteeri 

Matti Vuorio, molemmat KTM:sta. 

Ydinenergialakitoimikunnan tyo valmis 

Atomienergialain uudistamisasiaa yli 3 vuotta valmistelleen 

kunta luovutti lokakuussa jalkimmaisen osamietintonsa. Se sisaltaa 

saadosehdotukset, joilla voitaisiin varmistaa taloudellinen varau

tuminen ydinjatehuollon kustannuksiin seka valvoa uraanikaivostoi

mintaa. Nyt luovutetun mietinnon valmistelun ajan toimikunnan pu

heenjohtajana toimi prof. Kari S. Tikka Helsingin yliopistosta. 

toimikunnan toimeksiantona oli laatia ehdotus voimassaolevan atomi

energialain ja -asetuksen kokonaisuudistamisesta seka erillisen 

ydinjatehuolto saatamisesta. Ensimmaisen osamietintonsa toimikunta 

jattihelmikuussa 1980, joka sisalsi ehdotuksen ydinenergialaiksi, 

jonka paasisaltona ovat saannokset ydinenergian kayton yleisista 

periaatteista, lupajarjestelmasta, ydinjatehuollosta, ydinenergia

alan viranomaisista seka valvonnasta. 

Jalkimmaisen osamietintonsa toimikunta luovutti kuluvan vuoden loka

kuussa kauppa- ja teollisuusministeri Tyolajarvelle. Se sisaltaa 

Taloudellisen varautumisen osalta toimikunnan lahtokohtana on ollut 

periaate, etta ydinjatteen tuottajan on vastattava kaikista ydinjate

huollon vaatimista toimenpiteista seka niiden kustannuksista. Koska 

osa ydinjatehuollon kustannuksista ajoittuu pitkalle tulevaisuuteen, 

on jatteentuottajan varauduttava ennakolta tuleviin kustannuksiin. 

Varautuminen tulisi toteuttaa valtiolle suoritettavista ydinjate

maksuista koottavana ulkoisena rahastointina. Maksut tuloutettaisiin 

valtion tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevaan valtion rahastoon, 

joka olisi KTM:n hoidossa. 



Ydinj~temaksun m~~r~isi KTM hankittuaan asiasta s~teilyturvallisuus

laitoksen lausunnon. Ydinj~temaksu m~~r~tt~isiin yleens~ kerran 

vuodessa ennakolta seuraavaksi kalenterivuodeksi. Valtioneuvosto 

antaisi tarkemmat m~~r~ykset ydinj~temaksun perusteista ja suorit

tamisesta. Ydinj~terahastoon ker~tyt varat pidett~isiin talletettuina 

Suomen Pankissa, jonka tulisi maksaa talletuksille korkoa. Korko 

lis~tt~isiin ydinj~terahaston varoihin. 

J~rjestelm~n piiriin kuuluvien varautumismaksujen kertym~ noin 30 

vuodelta olisi toimikunnan k~ytett~viss~ olleen arvion mukaan molem

pien Suomen ydinvoimayhtioiden osalta yhteens~ noin 3 mrd. mk. 

Rahastoitujen varojen m~~r~ olisi suurimmillaan TVO:n osalta noin 

2,2 mrd. mk ja IVO:n osalta noin 0,3 mrd. mk. 

Uraanikaivostoiminnasta ei Suomessa ole nykyisin voimassa erityis

lains~~d~nto~. Uraanikaivostoimintaan liittyy kuitenkin joukko 

muusta kaivostoiminnasta poikkeavia piirteit~. Toimikunta ehdottaa, 

ett~ ydinenergialakia sovellettaisiin kaivos- ja rikastustoimintaan, 

jonka tarkoituksena on uraanin tai toriumin tuottaminen. T~llainen 

toiminat olisi n~in allen luvanvaraista. Luvan m ont~isi valtio

neuvosto vapaan harkinnan pohjalta ottaen huomioon yhteiskunnan 

kokonaisedun sek~ muut ydinenergian k~ytoss~ noudatettavat yleiset 

periaatteet. 

II 
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RAPORTTI EUROPEAN NUCLEAR SOCIETYN KOKOUKSISTA 9. - 11.12.1981 

Joulukuun 9. ja 11. paivan valilla 1981 pidettiin 
Pariisissa seuraavat European Nuclear Societyn (ENS) 
toimintaan liittyvat kokoukset: 

Board of Management of Nuclear 
Europe:n kokous keskiviikkona 9.12.1981 

ENS Board:in kokoukset keskiviikkona ja 
torstaina 9. ja 10.12.1981 

ENS Steering Committee:n kokous torstaina 
10.12.1981 

Nuclear Europe Editorial Board:in kokous 
perjantaina 11.12.1981 

Allekirjoittanut osallistui kolmeen ensimmaiseen 
kokoukseen varsinaisena jasenena ja viimeiseen 
Lasse Mattilan sijaisena. 

1 Nuclear Europe -lehden Board of Management 

Nuclear Europe -lehden Board of Managementin 
kokouksessa luotiin katsaus taman ENS:n uuden 
jasenetujulkaisun tilanteeseen. Lehden perustamista 
koskevassa aanestyksessa elokuussa 1981 lehden 
perustamista kannatti 14 ENS:n jasenseuraa. Kolmelta 
jasenseuralta ei saatu mielipidetta. Lehden ilmes
tyminen alkoi lokakuussa 16 sivuisena. Vuoden 1982 
alusta lehti ilmestyy 32 sivuisena, jolloin siihen 
tulee myos mainoksia. Lehden toimitusneuvostosta 
puuttuvat viela neljan ENS:n jasenseuran edustajat. 
Kirjeenvaihtajanimityksia puuttuu viidelta seuralta. 
Lukuunottamatta kahden alalla kilpailevan lehden 
kannanottoja lehden vastaanotto on ollut myonteinen. 
Nuclear Europe -lehden sisalto on kartoitettu maalis
kuuhun 1982 asti ja tammikuun numeron mainokset on 
saatu. Koska lehti tarjoaa kannatusjasenille 
etuisuuksia, on se lisannyt selvasti kiinnostusta 
ENS:n kannatusjasenyytta kohtaan. Lehden syntymi
sesta on paljolti kiitettava seka ENS:n puheen
johtajan ranskalaisen Pierre Zaleskin ja sveitsi
laisten toimittajatahojen yritteliaisyytta seka 
voimakasta omakohtaista panosta. Lehden kuluista, 
jotka vuonna 1982 ovat suuruusluokaltaan 350 000 
Sveitsin frangia, katetaan ENS:n budjettivaroin 
noin 30 % ja mainos- ja tilausmaksuin noin 70 %. 
Mainosmaksut on asetettu sen verran korkeiksi, 
ettei kansallisten seurojen lehtien pitaisi kovin 
pahoin karsia kilpailusta. 
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ENS:n johtokunnan (Board) kokouksissa kasiteltiin 
maailmanlaajuista ydinteknillisten seurojen yhteis
tyota. Duden "International Union of Nuclear 
Societies" -yhdistyksen perustaminen hylattiin 
toukokuussa Italiassa pidetyissa ENS:n Steering 
Committeen kokouksessa ja General Assembly:ssa. 
Taman jalkeen on San Franciscossa marraskuussa 
pidetty eri maanosia edustavien ydinteknillisten 
seurojen edustajien kokous, jossa on paadytty ENS:n 
suositteleman klubimuotoisen yhteistyon tutkimiseen. 
Asiaa kasitellaan edelleen huhtikuussa 1982 Brysse
lissa pidettavassa kokouksessa, johon on tarkoitus 
kutsua 3 edustajaa ENS:sta, 3 Pohjois-Amerikasta, 
3 edustajaa Etela-Amerikasta ja 3 .•• 4 edustajaa 
Aasiasta. Tahan tulokseen tultiin johtokunnassa ja 
Steering Committeessa kaydyissa keskusteluissa. 
Paatos eroaa American Nuclear Societyn (ANS) toivo
muksesta, mutta se on lahella San Franciscossa 
sovittua. Kutsut kokoukseen lahettaa ENS:n puheen
johtaja Pierre Zaleski. On tarkoitus, etta klubi
muotoinen yhteistyo ei saisi tapahtua liian moni
henkisten kokousten muodossa. Asioista olisi 
keskusteltava eri maanosia edustavien asiantunti
joiden pienryhmassa. 

Johtokunnassa keskusteltiin edelleen tulevien 
maailman ydinenergia-alan konferenssien ajoituksesta. 
Asiassa on erimielisyyksia ENS:n ja ANS:n kesken. 
Edelleen keskusteltiin uusien kunniajasenten nimea
misesta. Nykyiset kunniajasenet ovat ENS:n kaksi 
ensimmaista puheenjohtajaa Alain Colomb ja 
Karl H Beckurts. Asiassa tullaan ottamaan yhteytta 
kansallisiin seuroihin. Muina kasiteltavina asioina 
olivat sihteeriston (ATAG, Allgemeine Treuhand AG) 
toimintaraportti, ENS:n taloudellinen tilanne ja 
seuraavien kokousajankohtien sopiminen. Seuraava 
ENS:n johtokunnan kokous, Steering Committeen kokous 
ja General Assembly pidetaan ENC 3-konferenssin 
yhteydessa huhtikuussa 1982 Brysselissa. Seuran 
taloudellinen tilanne on hyva. Seuran toukokuussa 
1981 hyvaksymat saannot ja toimintaohjeet tuntevat 
liitannaisjasenyyden. Aktiiviseen toimintaan 
liitannaisjasenten (Associate Member) hankkimiseksi 
ei ryhdytty. 

3 ENS:n Steering Committee 

ENS:n hallintoasioita hoitavan Steering Committeen 
kokouksen alussa allekirjoittanut kertoi Suomessa 
jarjestettavan ATS:n, ENS:n ja ANS:n tukeman 
konferenssin "Third International Conference on 
Emerging Nuclear Energy Systems" (ICENES) uudesta 
jarjestamisajankohdasta 6. - 9.6.1983. Taman jalkeen 
kaytiin lapi ENS:n yhdessa ANS:n kanssa omistaman 
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l.Juclc:'ar 'l'c'chnology -lehden tilanne. Todettiin, ~tU:i 
Eu roopasta pi Uiisi saada suurempi kirjoi tusten 
tarjonta. Toisaalta p~~tettiin tutkia lehden toimi
tuksc'n t.chokkuutta. T~m~n j ~I keen p~~tettiin ede ll<'i 
kcrrottu cdustajam~tlrien jakautuma Brysseliss~ 
l·'i,l.ctU\vzlL1n kokoukseen, jossa k~sitell~~n maailman
laajuista ydinteknillisten seurojen yhteisty6t~. 
Edellecn keskusteltiin suurten kansainvalisten konfe
rcnss ic;n t11l evasta aikakoordinoi nnista, k~si tel t.i in 
sihtecrist6n raport.ti ja kaytiin l~pi Brysselissa 
26. - 30.4.1982 pidett~v~n ENC 3:n (European Nuclear 
Conference '82) jMrjestelyty6t. Lis~ksi k~siteltyja 
aiheita olivat Nuclear Europe -leht.i, Argentiinassa 
1. - S.11.1982 pidett~v~n ydinteknologian siirtoa 
klisittelevlin INCONTT II-konferenssin j~rjestelyty6t 
sck~ ENS:n komiteoiden raportit. Julkilausunnot 
pci~tet.tiin tarkastaa huolellisesti ennen niiden 
julkistamista. Dr. G Basso Italiasta nimitettiin 
Publication Committeen puheenjohtajaksi. Vuoden 1981 
tulot noussevat 200 000 Sveitsin frangiin. T~m~ 
mahdollistaa varausten tekemisen vuodelle 1982. 
Vuoden 1982 talousarvion menot ja tulot ovat 250 000 
Sveitsin frangin suuruusluokkaa. Uusille toiminta
muodoille voidaan varata noin 50 000 Sveitsin frangia. 

Kannatusjlisenten hankkimista varten ENS on painat
tanut csittelylchtisen, jossa tuodaan esille 
kannat11Sjlisenyyden edut erityisesti Nuclear Europe 
-lehden osalta. Erityisesti on mainittava etuisuutcna 
Nuclear Europe -lehden "Supporting Member News" 
-osasto, JOssa kannat.usj~sen voi julkaista lyhyit§ 
neutraalcja, ei kaupallisia uutisia toiminnastaan. 
Edelleen keskusteltiin kannatusjasenkysymyksist~ ja 
scuraavien kokousten pitoajankohdista. 

4 Nuclear Europe Editorial Roard 

Nuclear Europe -lchden toimitusneuvosto piti kokouk
scnsa 11.12.1981. Toimitusneuvost.on puheenjohtaja 
on onglantilainen prof. J Lewins. Kokouksessa 
kasiteltiin p~~asiassa lehden sis~lt65n liittyvi5 
toimituksellisia asioita. Tarnmikuun alusta lehti 
ilmestyy 32 sivuisena. Numeroita ilmestyy 12 vuodessa. 
Nliist~ heinlikuun ja elokuun numerot yhdistetaan. 
Mainoksille varataan 8 ..• 10 sivua ja erikoi3-
artikkeleille 6 ... 8 sivua. Ajankohtaisuutisia varten 
varataan 4 ... 5 sivua ja lukijapalvelulle 2 sivua. 
Loppu tulee pli~kirjoitukselle, toimittajalle l~he
tetyillo kirjeille, ENS:n toiminnoille ja ENS:n 
jasenseurauutisille sek~ tutkimuskeskusten ja 
yliopistojen esittelyille. ENS:n suurkonferenssien 
ohjelmat voidaan julkaista. Lyhyita maakohtaisia 
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katsauksia pidettiin toivottavina. Kirjeenvaihto
suhteita luodaan kansainvalisiin jarjestoihin seka 
pohjoismaiseen NKA:han. Kirjeenvaihtajia toivottiin 
tutkimuskeskuksista ja ydinenergia-alan yrityksista. 
Myos kielikysymyksista keskusteltiin. Paatettiin, 
etta rajoitetussa maarin voidaan hyvaksya myos 
lyhyita artikkeleita muilla kuin englannin kielella 
edellyttaen, etta tekstin laatija toimittaa myos 
englanninkielisen kaannoksen julkaistavaksi. Ideana 
keskusteltiin rnyos yleisoinformaatioon tahtaavien 
ydinenergia-alan kysyrnys- ja vastaussivujen julkai
sernisesta. Seuraava toirnitusneuvoston kokous pidetaan 
huhtikuussa 1982 Brysselissa. 

ATS:n tuleviin ekskursiosuunnitelrniin liittyen 
allekirjoittanut tiedusteli italialaisilta edusta
jilta rnahdollisuutta tehda Italiaan tutusturnisrnatka 
vuonna 1982. Kaytyjen keskustelujen perusteella 
nayttaa silta, etta ATS olisi tervetullut. Sovittiin 
rnenettelyista silta varalta, etta ATS paattaisi 
tehda tallaisen tutusturnisrnatkan. Allekirjoittanut 
keskusteli rnyos suornalaisten osallisturnisesta eraiden 
kansainvalisten konferenssien toimintaan. 

Olli J A Tiainen 

/UY-OJT/TS 



KANSAINVKLISEN ATOMIENERGIAJKRJEST~N (IAEA) 25. YLEISKOKOUS 

WIENISSK 21.-28.9.1981 

Risto Rautiainen 

Tamankertainen kokous oli luonteeltaan jarjeston historian 

poliittisimpia. Kaikkiin muihin YK-jarjestelman organisaa

tioihin jo tunkeutunut kirea etelapohjoinen dialbgi otti 

nyt peruuttamattoman sijansa myos IAEA:ssa. Talla kertaa 

dialogi kulminoitui jarjeston paajohtajan valintaan, johon 

kytkettiin joukko kehitysmaiden etujen edistamista tarkoit

tavia paatoslauselmaehdotuksia. Kun kehitysmaat lopulta 

joutuivat luopumaan melkein vuoden kestaneen kamppailun 

jalkeen IAEA:n paajohtajaehdokkuudestaan - valituksi tuli 

Ruotsin Hans B 1 i x - ne saivat kuitenkin maksuna hyvaksy

tyiksi etujaan palvelevia paatoslauselmia, joita selostetaan 

tuonnempana. 

Toinen kokousta leimannut aihe oli Israelin Irakin ydin

tutkimuskeskukseen 7.6.1981 suorittaman sotilaallisen iskun 

seuraamusten kasittely. Erityisen huomion kohteena oli Is

raeliin kohdistettavien sanktioiden harkinta. Toisaalta py

rittiin myos arvioimaan iskun vaikutusta kansainvaliseen 

ydinsulun valvontajarjestelmaan, erityisesti IAEA:han, ja 

jarjestelman uskottavuuteen. Kaikki maat tuomitsivat sinan

sa Israelin hyokkayksen YK:n peruskirjan loukkauksina. Ko

kouksessa hyvaksytyn paatoslauselman mukaan Israelin pidat

tamineri jarjeston jasenoikeuksista otetaan tarkasteltavaksi 

seuraavassa yleisistunnossa ja IAEA:n antama tekninen apu 

Israelille keskeytetaan, mikali maa ei suostu YK:n turvalli

suusneuvoston paatoksen mukaisesti alistamaan kaikkia ydin

alan toimintojaan IAEA:n valvontaan. Paatoslauselmaa aanesti 

vain Israel, USA ja eraat Latinalaisen Amerikan maat. Kaikki 

Lansi-Euroopan maat ml. Suomi ja muut Pohjoismaat, pidattyi

vat. 
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Mainittujen kahden paatoksen aikaansaaminen pelasti jarjes

ton jo horjumassa olleen uskottavuuden. 

Paajohtajakysymys 

Kilpailu jarjeston paajohtajuudesta alkoi jo vuoden 1980 

puolella, mutta nimittavan elimen - IAEA:n hallintoneuvos

ton - asiaa kasittelevat kokoukset alkoivat vasta kevattal

vesta 1981. Tuolloin asettivat virallisia ehdokkaita Filip

piinit (suurlahettilas Domingo Siazon) , Saksan Liittotasa

valta (valtiosihteeri Hans-Hilger Haunschild), Meksiko (in

sinoori Juan Eibenschutz), Japani (suurlahettilas Ryukichi 

Imai) seka Australia (tri A.R.W. Wilson). Enimmat aanet hal

lintoneuvostossa menivat alunpitaenkin Siazonille, joka oli 

myos ryhma 77:n edustaja, seka Haunschildille, mutta kumpi

kaan ei saanut tarvittavaa 2/3 enemmistoa taakseen useista 

koeaanestyksista huolimatta. Kiistan pitkittyessa ja tilan

teen lukkiuduttua asetti Suomi kaytettavaksi oman ehdokkaan

sa, alivaltiosihteeri Keijo Korhosen toukokuussa 1981, sen 

todennakoisen tilanteen varalta, etta hallintoneuvosto naki

si kompromissin ainoaksi ulospaasytieksi. Mitaan kampanjaa 

ei Suomen puolelta kuitenkaan kayty. Tilannearvio olikin 

sinansa oikea: hallintoneuvosto joutui lopulta turvautumaan 

kompromissiehdokkaaseen. Paajohtaja valittiin kuitenkin toi

sesta puolueettomasta maasta, Ruotsista, joka aivan viime 

vaiheissa oli asettanut oman ehdokkaansa, alivaltiosihteeri 

Hans Blixin. Blixin kasvot eivat olleet "kuluneet'' kilpai

lussa, mika luonnollisesti edisti hanen mahdollisuuksiaan. 

Ryhma 77:n luovuttua illalla 26.9. pidetyssa hallintoneu

voston kokouksessa ehdokkuudestaan, oli myos luopumisen hin

nasta sovittu teollisuusmaiden kanssa siten, etta yleisko

kous hyvaksyi kolme paatoslauselmaa, joissa periaatteessa 

suhtauduttiin myonteisesti hallintoneuvoston jasenmaaran 

laajennuksen Afrikan seka Lahi-Idan ja Etela-Aasian edusta

jille, IAEA:n sihteeriston rakenteen muuttamiseen enemman 

kehitysmaita edustavaksi seka teknisen avun saannin jatku

vuuden turvaamiseksi (ks. jaljempana kohdat IV c, d ja e). 

17 
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II Seuraamukset Israelin ydintutkimuskeskukseen tekeman 

hyokkayksen johdosta 

Arabimaiden ja eraiden muiden ryhma 77:aan kuuluvien maiden 

sponsoroimassa alkuperaisessa paatoslauselmaehdotuksessa 

muodostui kiistakysymykseksi ponsikohta 3, joka kuului seu

raavasti: 

"3. Decides also to suspend Israel from the 

exercise of the privileges and rights of 

membership until it abides by the provi

sions of Security Council resolution 487 

of 1 9 June 1 9 8 1 . " 

Ko. turvallisuusneuvoston paatoksessa rnrn. kehotettiin Is

raelia kiireellisesti asettamaan ydinlaitoksensa IAEA:n 

valvontaan seka korvaamaan Irakille aiheuttamansa vahinko. 

Pelatessaan jasenoikeuksien suspendoimiseen tarvittavan 

2/3 enernrniston jaavan saavuttamatta sponsorit kaytavakes

kustelujen jalkeen poytasivat lopussa kahdesti revisoidun 

paatoslauselmaehdotuksen, jonka ponsikohta 3. oli muutettu 

seuraavasti: 

"3. Also decides to consider at its twenty

sixth regular session the suspension of 

Israel from the exercise of the privileges 

and rights of membership if by that time 

it has not complied with the provisions of 

Security Council resolution 487 of 19 June 

1 981 o II 

Yleiskokous hyvaksyi 26.9.1981 aanin 51 - 8 (USA, Israel, 

Latinalaisen Amerikan maita) - 27 (Suomi ja kaikki muut 

edella mainitsemattomat lantiset valtiot Turkkia ja Espan

jaa lukuunottamatta, Albania, Brasilia, Costa Rica) paatos~ 

lauselmaehdotuksen. Aanestyksen jalkeen antoivat lahes 

kaikki vastaan aanestaneet ja pidattyneet seka useat puo

lestakin aanestaneista aanestysselityksen. 
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Suomen aanestysselityksessa samalla, kun siina yhdyttiin 

Israelin hyokkayksen tuomitseviin turvallisuusneuvoston 

seka IAEA:n hallintoneuvoston paatoslauselmiin, asetettiin 

kuitenkin kysymyksenalaiseksi jasenoikeuden suspendoiminen 

parhaana keinona paasta tarkoitettuun tavoitteeseen. Muilta 

osin paatoslauselma olisi periaatteessa ollut hyvaksytta

vissa. 

Ruotsin selityksessa tuomittiin hyokkays ja asetettiin Is

raelin nojautuminen YK:n peruskirjan 51 artiklaan (itsepuo

lustusoikeus) kyseenalaiseksi. Ruotsi ei voinut kuitenkaan 

hyvaksya Israelin jasenyyden suspendointia pitaen sita IAEA:n 

perussaannon vastaisena, eika siten erityisesti ponsiosan 

kohtaa 3, mutta saattoi hyvaksya muut ponsikohdat. 

Norjan myos Islannin puolesta antamassa selityksessa pidet

tiin suspensiota perussaannon vastaisena. 

Itavalta ilmoitti, etta se olisi ollut valmis hyvaksymaan 

"oikeudellisesti korrektit'' sanktiot, mutta valitti, ettei 

se puhtaasti juridisilla perusteilla voinut aanestaa paa

toslauselman puolesta. Lukuunottamatta ponsikohtaa 3 paa

toslauselma olisi kuitenkin ollut hyvaksyttavissa. 

Yhdysvallat argumentoi suhteellisen laajasti oikeudellisilla 

perusteilla. Israelin jasenoikeuksien suspendoiminen vai

kuttaisi turvallisuusneuvoston paatoslauselman 487 (1981) 

vastaisesti, kun siina kerran kehotetaan Israelia alista

maan ydinlaitoksensa IAEA:n safeguardeihin. Safeguardit ei

vat toisaalta ole IAEA:n jasenyyden edellytys. IAEA:n asi

ana ei ole pakottaa ketaan noudattamaan jonkin toisen YK:n 

elimen paatoksia. suspendointi ei mm. edistaisi Lahi-Idan 

ydinaseettoman vyohykkeen perustamista. Silla tulisi ole

maan vakavia vaikutuksia ja se voisi vaarantaa USA:n tuen 

jarjestolle. 

Myos Ison-Britannian esittamassa Euroopan yhteistojen seli

tyksessa katsottiin, ettei statuutti edellyta safeguardien 
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olemassaoloa. Ponsikohta 3 on sopimattomasti kytketty nll

hin eika universaalisuusperiaatteesta*) tulisi EC:n mieles

ta poiketa yksittaisen teon johdosta, etenkin kun statuutti 

edellyttaa jatkuvia rikkomuksia. EC katsoi, etta nama sei

kat samoin kuin sanktiot olisi EC:n omassa paatoslauselma

luonnoksessa otettu asianmukaisesti huomioon. 

Latinalaisen Amerikan selityksissa alleviivattiin IAEA:n 

teknista luonnetta ja katsottiin se vaaraksi forumiksi po

liittisten kysymysten kasittelylle. Suspendointia ei pidet

ty statuutin mukaisena ja ponsikohdan 3 muotoilua pidettiin 

seuraavan yleiskokouksen kannanottojen sopimattomana enna

koimisena. 

Irak valitti universaalisuuden puolesta esitettyja kannan

ottoja ja katsoi erottamista vastustavien toimivan yksin

omaan poliittisin perustein. USA:n kanta tultaisiin muista

maan kolmannessa maailmassa. Irak ei ollut tyytyvainen nyt 

saavutettuun tulokseen, vaan tulee jatkamaan asian kasitte

lya eri forumeilla. 

Israel piti paatoslauselmaa mielivaltaisena ja diskrimina

torisena. IAEA on nyt Israelin mukaan valitettavasti liit

tynyt poliittisten riitojen heikentamien muiden YK-jarjes

tojen joukkoon. Israel on pyrkinyt mm. Lahi-Idan ydinaseet

tomaan vyohykkeeseen, kun taas Irak on rakentanut ydinaset

ta. Israel ilmoitti lopuksi harkitsevansa ''omia johtopaatok

siaan" paatoslauselman johdosta. 

III Yleiskeskustelun puheenvuorot 

YK:n paasihteerin tervehdyksessa korostettiin kiireellista 

t~rvetta laajentaa ja lujittaa koko ydinsulun valvontajar

jestelmaa, jotta saataisiin pystytetyksi luotettava aitaus 

ydinaseiden leviamista vastaan ja taten perustetuksi todella 

maailmanlaajuinen jarjestelma, joka olisi yleisesti 

*) kaikkien maiden oikeus osallistua yleismaailmallisten jarjestojen 
tyohan. 
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hyvaksytty seka yhtenaisesti ja oikeudenmukaisesti hallin

noitu. 

Paasihteerin edustajan puheenvuorossa katsottiin edelleen 

olevan luonnollista, etta maailman kasvavat energiatarpeet 

johtavat lisaantyvaan ydinenergian kysyntaan seka kehitys

maiden taholta tuleviin vaatimuksiin paasta osallisiksi ydin

energiasta. 

IAEA:n paajohtaja, tri Sigvard Eklund, totesi puheenvuo

rossaan vuoden 1980 paattyessa kaytossa olleen yli 300 tut

kimusreaktoria 48 jasenmaassa seka 253 kaupallista reaktoria 

22 jasenmaassa. Vm. reaktorit kehittavat 8% koko maailman 

sahkontuotannosta. Nykyennusteiden mukaan v. 1985 ydinener

gialla tuotetaan jo 17% maailman sahkovoimasta. 

Vuoden 1985 jalkeen kuitenkin nayttaisi Eklundin mukaan al

kavan taantuma tassa kehityksessa. Ellei uusia tilauksia 

pian tehda, kohtaa ydinenergiaohjelmien osalta maailmaa 

lama 1990-luvulla. 

Ydinohjelmien toteuttamisen haittoina Eklund naki mm. pit

kat valmisteluajat (lead-time) toteuttamispaatoksesta kau

pallisen kayton aloittamiseen. Esimerkkeina Eklund mainitsi 

Japanin (61 kk), Ranskan (63 kk), SLT:n (82 kk) ja USA:n 

(121 kk). Ilmeisesti Ranskan suhteellisen lyhytta lead

timea tarkoittaen Eklund totesi Ranskassa ydinsahkon kustan

nusten olevan noin kolmanneksen vastaaviin oljylla ja puo

let kivihiilella tuotetun energian kustannuksiin nahden. 

Kehitysmaiden tilanteesta puhuessaan paajohtaja katsoi, 

etta ydinvoirna voi antaa vain vahan suoranaista apua nii

den energiaongelmien ratkaisernisessa 1980- ja 1990-luvuilla. 

Talla hetkella ydinvoimalaitoksia on toiminnassa vain nel

jassa kehitysrnaassa: Intiassa, Pakistanissa, Korean Tasa

vallassa ja Argentiinassa. Eklundin mukaan IAEA:n teknisen 

avun pitaisi keskittya kehitysrnaiden osalta koulutuksen se

ka infrastruktuurin kehittamiseen. 

tl 
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Arvioidessaan ydinenergian kayton ymparistovaikutuksia 

Eklund viittasi Ison-Britannian terveysviranomaisten n. 90 

arviota kasittavaan tutkimukseen (1980) kivihiilen, oljyn 

ja ydinenergian kaytosta. Tutkimuksen mukaan asianmukai

sesti sijoitetut, rakennetut ja yllapidetyt nyt kaytossa 

olevat ydinvoimajarjestelmat edustavat yhta suurta tai 

jopa pienempaa riskia kuin oljyyn tai kivihiileen perustu

vat jarjestelmat, kun kussakin tapauksessa otetaan huomioon 

polttoainekierron kaikki vaiheet. Eklund uskoi niiden, jot

ka ovat huolestuneita ympariston suojelemisesta, ennen pit

kaa paatyvan kasittamaan, ettei ydinenergia sisalla ei-hy

vaksyttavaa riskia enempaa mita tulee lyhyen aikavalin on

nettomuusriskiin kuin pitkan aikavalin ilmastomuutoksiin

kaan. 

Mita erityisesti turvallisuuskysymyksiin (safety) tulee, 

paajohtaja totesi asiantuntijoiden olevan nyt yksimielisia 

mahdollisuudesta asianmukaisesti eristaa ja tallentaa radio

aktiivinen jate. 

Puhuessaan ydinvoiman yleisesta hyvaksyttavyydesta (public 

acceptance) Eklund viittasi ensin maailman johtajien esit

tamiin lukuisiin vetoomuksiin ydinenergian tukemiseksi. 

Vaikka 10 vuotta sitten ennustettiin vuosisadan vaiheessa 

ydinvoimalla tuotettavah 50% maailman sahkotuotannosta, ta

man paivan ennusteet kuitenkin indikoivat luvuksi vain 22%. 

- Tassa tilanteessa vaaditaan tehokkaita poliittisia paa

toksia ja nopeaa taytantoonpanoa. Mita tulee ydinvoimaa 

vastustavien aanekkaaseen vahemmistoon, se tulisi Eklundin 

arvion mukaan muuttumaan kantansa, jos huononevan oljytilan

teen seurauksena jouduttaisiin kasvokkain yhteiskuntaa koh

taavan energiapulan tai drastisen rahoituskuorman kasvun 

kanssa. - Toisaalta tama vahemmisto saattaisi tulla entista 

vastustavammaksi, mikali ydinlaitoksilla esiintyisi onnet

tomuuksia. Tassa asiassa julkinen sana kantaa Eklundin mu

kaan suuren vastuun. 
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Ydinsulun valvonnasta puhuessaan Eklund esitti kansainva

lisen yhteison vakavan huolestumisen valvomattomien lai

tosten ja materiaalien maaran mahdollisen kasvun johdosta. 

Teknista apua kasitellessaan Eklund katsoi sanan "technical 

assistance" aikansa elaneeksi. Se viittaa lahjoittaja-vas

taanottaja-suhteeseen ja tulisi sen vuoksi korvata sanalla 

tekninen yhteistyo (technical co-operation) . 

Eroavan paajohtajan puheen loppuosa viitoitti tieta IAEA:n 

tulevaan rooliin. Eklund kiinnitti huomiota Jamaican paa

ministerin askeisessa Nairobin energiakokouksessa esitta

maan ajatukseen laajentaa IAEA:n roolia kasittamaan myos 

uusia ja uudistuvia energialahteita kattavan toimikentan. 

- Tuskin oli sattuma, etta tama ajatus esitettiin myohernrnin 

myos Ruotsin, Eklundin kotimaan, yleiskeskustelupuheenvuo

rossa. 

Myos Suomen puheenvuorossa, jonka esitti alivaltiosihteeri 

Keijo Korhonen, kiinnitettiin huomiota siihen, ettei maa

ilman ydinenergiakapasiteetti kehity samassa tahdissa kuin 

kasvavat energiatarpeet. Taman Korhonen katsoi johtuvan te

kijoista, jotka vaihtelevat turvallisuuskysymyksista ydin

sulkuun ja yleiseen hyvaksyttavyyteen (public acceptance) 

liittyviin seikkoihin. Tukholman ydinturvallisuuskonferenssi 

(1980) antoi kuitenkin, Suomen kasityksen mukaan, hyvat pe

rusteet uskoa nykyisen reaktoriteknologian turvallisuuteen. 

Suomen puheenvuorossa huomautettiin maarnrne kuuluvan johta

viin ydinenergian tuottajiin ja todettiin v. 1980 17.2% 

sahkontuotannostarnrne perustuvan ydinenergialle. 

Mita ydinsulkutilanteeseen tulee, puheenvuorossa ilmaistiin 

huoli valvomattoman ydinmateriaalin lisaantymisesta, minka 

katsottiin varjostavan kaikkia pyrkimyksia luoda bilateraa

lisista rajoituksista vapaat ydinalan markkinat. Suomen ka

sityksen mukaan kaikki relevantit ydinalan toiminnot tulisi 

alistaa IAEA:n valvontaan. 
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Israel hyokkayksen Irakin ydintutkimuskeskusta vastaan 

Korhonen katsoi luoneen uuden kansainvalisen vakivallan 

muodon. Puheenvuorossa yhdyttiin IAEA:n hallintoneuvoston 

12.6.1981 seka YK:n turvallisuusneuvoston 19.6.1981 hyvak

symiin, Israelin tuomitseviin paatoslauselmiin. Toisaalta 

todettiin hyokkayksen viime kadessa vahingoittaneen ennem

minkin Israelin itsensa kansainvalista asemaa kuin IAEA:ta. 

Korhonen korosti erityisesti ydinasevaltioiden vastuuta 

koko ydinsulkujarjestelmasta. Niiden valtioiden, jotka 

alistavat ydinalan toimintonsa IAEA:n valvontaan ei tule 

jaada epaedullisempaan asemaan kuin muiden. Tama on yksi 

syy, miksi Suomi pitaa toimitustakuukomiteaa (CAS) tarke

ana neuvotteluforumina. Toimitustakuukomitean tulisi olen

naisesti viela edeta tyossaan, jotta tuleva YK:n ydinener

giakonferenssi (1983) voisi saavuttaa tavoitteensa. 

Kasitellessaan teknista apua Korhonen totesi Suomen olevan 

valmis hyvaksymaan olennaisen lisayksen myos vapaaehtoisten 

avustusten tavoitteeseen. Kuten 1981, on Suomen tarkoituk

sena myos 1982 antaa alkuperaiset arviomme ylittavaa apua 

jarjeston tiettyjen projektien rahoittamiseksi. Korhonen 

ilmoitti viela Suomen tulevan antamaan korkean tason turval

lisuusasiantuntijan vuodeksi jarjeston kayttoon. 

Aseriisuntaa ja ydinsulkupolitiikkaa laajemmasta nakokul

masta kasiteltiin lahinna vain sosialististen maiden, ennen 

muuta Neuvostoliiton puheenvuorossa. Neuvostoliiton lausun

nossa siteerattiin SNTL:n Korkeimman neuvoston vetoomusta, 

jonka mukaan ''Neuvostoliitto ei uhkaa ketaan eika etsi kon

frontaatiota minkaan lantisen tai itaisen valtion kanssa. 

Se ei ole saavuttanut sotilaallista ylivoimaa. Se ei ole 

aloittanut eika aloita uutta asevarustelukilpailun kierretta. 

Ei ole olemassa minkaanlaista asetta, jota se ei olisi val

mis rajoittamaan tai kieltamaan sen ja muiden valtioiden 

valisen yhteisymmarryksen pohjalta". Sellainen mielipide 

on yleisesti vahvistunut, Neuvostoliiton kasityksen mukaan, 

etta ydinaseiden leviaminen maasta toiseen ei lisaa 
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valtioiden turvallisuutta, vaan ennemrninkin lisaa ydinkata

strofin vaaraa. Ydinsulun takuut muodostavat taman vuoksi 

tarkean komponentin ydinsodan ehkaisemista tarkoittavassa 

jarjestelmassa. 

Useimrnat puhujat lausuivat kasityksiaan IAEA:n safeguards

jarjestelmasta. USA:n puheenvuorossa tahdennettiin maan 

pyrkimysta edelleenkin pyrkia yhteisymmarrykseen muiden 

maiden kanssa siita, etta kaiken kattava valvontajarjestel

ma (full-scope safeguards) tulisi olla ehtona kaikille uu

sille ydinalan toimituksille. Kaikki puhujat katsoivat IAEA:n 

safeguards-jarjestelman sinansa tarkeaksi ja tehokkaasti 

hoidetuksi, joskin viela kehittamista vaativaksi. Kehitys

maat kuitenkin katsoivat, tunnettuun tapaansa, safeguardien 

olevan liiaksi painotettuina IAEA:n toiminnassa ja niiden 

haittaavan kehitysmaiden oikeutettuja pyrkimyksia kehittaa 

rauhanomaista ydinenergiaa. Esirn. Pakistanin puheenvuorossa 

asia ilrnaistiinkin varsin karjistetysti: 

"The over-riding concern seems to be to control, 

not to share, to deny, not to transfer, to with

hold, not to provide peaceful nuclear technology 

to those who need it most." 

Toimitustakuukorniteasta (CAS) ja sen toirnialaan liittyvista 

seikolsta kaytti merkittavirnrnan puheenvuoron Yhdysvallat, 

joka luonnollisesti keskittyi esittelemaan Reaganin adrninis

traation julkistamaa uutta ydinenergiapolitiikkaa. Puhuja 

siteerasi presidentti Reaganin tervehdysta yleiskokoukselle 

keskeiselta osin seuraavasti: 

"At horne in the United States, my administration 

is determined to create a climate that would 

permit a revitalization of civil nuclear power 

without compromising health and safety. I am 

confident that nuclear power will be an import

and energy source for the United States and 

other nations. Internationally, we are determined 

:fi.J) 
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to strengthen the United States as a reliable 

nuclear supplier under effective safeguards, 

at the same time that we work together to avoid 

the spread of nuclear explosives. We will also 

work toward verifiable and equitable nuclear 

arms control to reduce the chances of nuclear 

war." 

Erityisesti WEO-ryhman*) maiden taholta katsottiin CASin 

paasseen lupaavasti alkuun. Myos ryhma 77:n**) taholta suh

tauduttiin CASin tyohon varovaisen optimistisesti. Oli il

meista, etta kritiikkia ei haluttu esittaa sita forumia 

kohtaan, joka on talla hetkella ydinalan etela-pohjoinen 

dialogissa keskeinen ja vasta kehittymassa oleva. Myos Ete

la-Afrikan sulkeminen pois CASin tyosta yleiskokouksen alla 

oli ilmeisesti omiaan keventamaan ryhma 77:n aanenpainoja 

CASin osalta. Sosialistiset maat pitivat CASia arvokkaana 

forumina, mutta korostivat, etta tyon lopputuloksessa tulee 

ottaa huomioon nykyiset ydinalan vientia koskevat sopimukset. 

Teknisen avun osalta kehitysmaat esittivat tunnettuja nake

myksiaan avun lisaamiseksi ja sen sitomiseksi IAEA:n bud

jettiin ja safeguards-jarjestelman rahoitukseen. 

Teollistuneet maat korostivat sita seikkaa, etta tulisi 

suunnata etupaassa koulutkseen ja ao. maiden infrastruktuu

rien kehittamiseen. Varovaisin sanakaantein annettiin lisaksi 

ymmartaa, etta ydinenergia ei ole itsestaan selva ratkaisu 

useille kehitysmaille, vaan myos muut vaihtoehdot, ennen 

muuta uusiutuvat energialahteet, tulisi aina ensin huolelli

sesti tutkia. Selvimmin asian ehka ilmaisi Ruotsi, joka itse 

on paattanyt jo luopua ydinenergiast~: 

"It must beware, however, of becoming just a pro

pagator for nuclear energy in all circumstances. 

*) Uinsi -Euroopan maat ja eraat muut lansimaat. 

**) Paaosa kehitysmaista. 



No country should venture into nuclear energy 

before it has made a thorough analysis of the 

options available and the demands that accompany 

any decision." 

Ydinenergian yleisesta hyvaksyttavyydesta puhuttaessa Iso

Britannia katsoi, etta sopimukset ydinenergian hyvaksymi

seksi kuuluvat kunkin maan sisaisiin asioihin eika IAEA:n 

tule puuttua suoranaisesti hallitusten ja niiden valitsi

joiden valiseen kontroversiaaliseen dialogiin. Sen sijaan 

jarjeston tulee tehda kaikkensa luodakseen olosuhteet, 

joissa laajempi hyvaksyminen on mahdollista. - Ymmarretta

vista syista tata aihetta ei juurikaan kosketeltu kehitys

maiden enempaa kuin sosialististen maiden puheenvuoroissa. 

Ydinenergian turvallisuudestakin puhuivat paaasiassa vain 

WEO-ryhman maat. Useassa puheenvuorossa viitattiin Tukholman 

ydinturvallisuuskonferenssin hyviin tuloksiin seka sen lop

pupaatelmaan, jonka mukaan ei ole todettu mitaan sellaista 

turvallisuuteen liittyvaa tekijaa, joka rajoittaisi ydin

voiman kehittamista ja kayttoa. Ydinpolttoaineen kierron 

loppupaan (back-end) osalta kuitenkin todettiin olevan viela 

joitakin epaselvia kysymyksia, joskaan ei periaatteessa rat

kaisemattomia. 

IV Muut asiat 

Jarjestaytyminen 

Yleiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Thaimaan pysyva 

IAEA-edustaja Manaspas Xuto, paakomitean puheenjohtajaksi 

Intian pysyva IAEA-edustaja Dalal. 

Zimbabwen jasenyys 

Zimbabwen jasenhakemus hyvaksyttiin yksimielisesti. 

Jarjeston tulo- ja menoarvion kohdalla hyvaksyttiin paatos

lauselma, jossa paajohtajaa kehotettiin ryhtymaan valitto

masti toimenpiteisiin erityisesti IAEA:n ylemman virka-
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miehiston rekrytointipohjan laajentamiseksi paremmin edus

tamaan kehitysmaita. Edelleen paatoslauselmassa vahvistet

tiin, ettei mitaan virkaa, ml. paajohtajan, tule katsoa 

eksklusiivisesti kuuluvaksi tietylle valtiolle tai valtio

ryhmalle ja etta kaikkien virkojen kaikilla tasoilla tulee 

olla avoinna asianmukaiset kelpoisuusehdot tayttaville ha

kijoille kaikista jasenmaista. 

Teknisen avun rahoitus 

Yleiskokous hyvaksyi paatoslauselman GC(XXV)/660, jonka 1. 

ponsikohdan mukaan hallintoneuvostoa kehotetaan ryhtymaan 

valttamattomiin toimenpiteisiin teknisen avun rahoittami

seksi vuotuisen tulo- ja menoarvion puitteissa tai tahan 

verrattavalla, ennakoitavissa olevalla ja varmistetulla 

tavalla. Ponsikohdan 2. mukaan kehotetaan hallintoneuvostoa 

edelleen ryhtymaan toimenpiteisiin teknisen avun lisaami

seksi seka sen mahdollistamiseksi, etta teknisen avun kehi

tys pysyisi tyetyssa suhteessa jarjeston muiden paatoirnin

tojen kehitykseen nahden. 

Teollistuneet rnaat pystyivat tallakin kertaa torjurnaan tek

nisen avun valittornan siirtarnisen vuotuisbudjettiin seka 

sen maaran suoranaisen kytkennan safeguards-rnenojen volyy

rniin, rnutta paatoslauselrna rnerkitsee kuitenkin luopumista 

tahanastisesta jyrkasta linjasta. 

Perussaannon VI.A.2 artiklan rnuutos 

Myos tassa kohden annettiin kehitysrnaille jonkin verran pe

riksi. Kehitysmaat ovat toistuvasti esittaneet IAEA:n perus

saannon VI.A.2 artiklan (hallintoneuvoston jasenten rnaantie

teellinen edustavuus) rnuuttarnista lisaedustajien saarniseksi 

Afrikan seka Lahi-Idan ja Etela-Aasian alueilta. Hallinto

neuvostoa kehotettiin nyt tutkirnaan ja esittarnaan IAEA:n 26. 

yleiskokoukselle huornionsa ja suosituksensa ern. rnaantieteel-
' listen alueiden aliedustuksen korjaarniseksi hallintoneuvos-

tossa. 



1 4 

Yleiskokouksen saantojen 86 kohdan muutos 

Yksimielisesti paatettiin hyvaksya arabiankieli yleiskoko

uksen tyokieleksi nykyisten lisaksi. 

Hallintoneuvoston jasenten vaali 

Yleiskokous valitsi 11 erovuorossa olleen jasenen tilalle 

vahvistettujen maantieteellisten perusteiden mukaan uudet. 

Vaaleja ei tassa lahemmin selosteta. Todettakoon kuitenkin, 

etta ainoa riitavaali kaytiin Kauko-Idan paikasta Korean 

Tasavallan ja Mongolian valilla. Valituksi tuli Korea aanin 

47-29-1. 

Raportti teknisen avun rahastoon vuodelle 1982 annetuista 

vapaaehtoisista sitoumuksista (asiakohta 20) 

Talta osin todettakoon vain pohjoismaiden osuudet: 

Ruotsi 1.33%, Tanska 0.75%, Norja 0.51% ja Suomi 0.49% 

(=USD 78 400,-). 



ENERGIAPOLITIIKKA-JA YDINJATEHUOLTORATKAISUJA RUOTSISSA 

(Lahde: Swedish Nuclear News 2/81) 

Energy Policy 

The Government's Energy Program for the 80 'G _ 
has been approved by the Riksdag. This 

means that Sweden's annual energy supply would increase 
from the present 400 TWh to 440-450 TWh in 1990, a growth 
ot only 0,4 per cent annually. In 1990 an energy pro
duction of 132-138 TWh (1980:94 TWh) is foreseen 
of which nuclear energy would supply 56 TWh (1980:25,4 TI~) 
or 41,5% and hydro power 65 Tivh (1980: 57,7 Tivh) or 49,2%. 
The remaining 9,3% would come from coal, oil and wood 
waste. T'7ind power is ex!Jected to suoply less than 1 T\fu 
in 1990. The ener0y program will be carried out by a new 
National Energy Board which will start working ~ July 
1982. For this purpose an organizing committee has been 
established. 

The Riksdag sharpened the environmental demands upon 
coal-firing plants and put a limit of 1600 tons of 
sulphur discharge per unit annually. 

In addition to what was proposed by the Government the 
Riksdag decided that a parliamentary Commission shall be 
erected to think over the energy policy in a longer 
perspective such as steps to be taken to make possible 
a future discontinuance of the nuclear power production. 

The nuclear fuel cycle 

On 1 July 1981 a new law came into force regulating the 
responsibility between the state and the industry for 
the nuclear waste disposal. It implies the following: 

The industry is responsible for the storing 
and treatment of all waste and for the 
planning of facilities. 

After the year 2010 when the use of nuclear 
power shall end accordin9 to a resolution of 
the Riksdaq in 1980, the government shall take 
over the responsibility for operation of the 
waste facilities. 

The waste activities and the planning within 
the industry shall be supervised by a govern
mental Committee. 

Said Committee shall every year make an esti
mate of the total costs in the future for all 
activities needed in the back end of the fuel 
cycle (including final storage and decommission
ing of the power plants). A charge calculated 
in kronor (SEK) per k~h shall be defined each 
year. 
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The charges shall be paid each year by the 
utilities to the Committee, which shall admi
nister the money in a fund. The utilities can 
borrow money from the fund on qood banking 
security for any power nroduction purpose and 
can also use the money to build waste facili
ties. 

The charges for 1980 were 0, 014 SEK per K'i'lh 
(about 0, 3 mills per K~'!h) . 

The co~bined efforts in the back end of the cycle 
will be managed by the Swedish Nuclear Fuel Supply 
Company (SKBF), which is owned by the three utili
ties involved in nuclear power in Sweden. The 
above mentioned "National- committee for spent 
nuclear fuel manaqement" was set un last Auqust. 

The Swedish Nuclear Fuel Supply Company (SKBF) and the 
governmental mining company LKAB have decided that there 
will be no mining of the uranium ore deposits at Arjeplog 
in Lappland. The reasons are that the latest geologic 
investigations have shown that there are only abt 2000 
tons of uranium in the deposit which together with the 
severe safety demands make the mining costs too high 
at the present world market prices on uranium to open 
the mine with a reasonable economy. Further, the ura
nium supply is good at present and is expected to remain 
so for the next 10-15 years. 

Low nnd ~edium radioactive waste from the Swedish reactors 
will be finally deposited 50 meters below the bottom of the 
sea outside Forsmark according to plans which were pre
sented recently at a Nordic symposium in Gothenburg. 
The waste consisting of radioactive filters and ion 
exchanger resins, various components such as control 
rods, boxes etc. will first be cast in bitumen in steel 
drums and then placed in six large silos altogether 
taking 90000 cubic meters of waste. The depositing will 
be ready in 1988 and is estimated to cost abt 600 million 
SEK. 

In a second phase of the oroject it is planned to build 
a similar depository with a volume of 150000 cubic meters 
to receive radioactive material from decommissioned 
reactors. This work need, however, not to be started 
until after the year 2010. 

The bottom ground consists of granite and the depth of 
the sea at the storage place is 6 meters, which corre
sponds to the land elevation in this area during 1000 
years. 
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