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Ydinvoima
maailmalla
M

aailmassa oli tammikuussa 2010 käytössä yhteensä 436
ydinvoimalaitosyksikköä 31 eri maassa. Niiden sähköteho on yhteensä 372 600 megawattia. Vuonna 2008 ydinvoimalaitokset tuottivat noin 2600 terawattituntia sähköä
eli noin 15 prosenttia maailman sähkön tarpeesta. Euroopan
unionissa ydinsähkön osuus sähkön kokonaiskulutuksesta oli
31 prosenttia ja Suomessa 25 prosenttia. Suomessa ydinvoiman osuus kotimaisesta sähköntuotannosta oli vuonna 2008
lähes 30 prosenttia.
Vuoden 2010 alussa maailmassa oli rakenteilla 53 uutta ydinvoimalaitosyksikköä muun muassa Kiinassa (20), Venäjällä (9),
Intiassa (5) ja Etelä-Koreassa (6). Lisäksi on suunnitteilla yli 100
reaktoriyksikköä ja vielä lukuisampia on alustavasti ehdotettu.
Uudet ydinvoimalaitosyksiköt ovat yleensä suuritehoisia, kun
taas monet käytöstä poistuvat yksiköt ovat teholtaan varsin pieniä. Lähivuosina ydinvoimakapasiteetti lisääntyy muutama tuhat megawattia vuodessa.

Ydinvoimaa käyttävät maat ja ydinvoimatuotannon osuus niiden omassa
sähköntuotannossa vuonna 2008. Lähde: World Nuclear Association.

Eri energialähteiden osuus sähkötuotannossa (TWh) eri alueilla vuosina 1990, 2000 ja 2005. Lähde: IEA.

Lukijalle
S

uomen Atomiteknillinen Seura ry (ATS) julkaisi edellisen
kerran esitteen ”Ydinenergia ja Suomi” lokakuussa 2006.
Esitteet ovat saaneet hyvän vastaanoton päättäjien sekä muiden Suomen energiaratkaisuista ja ydinvoimasta kiinnostuneiden lukijoiden keskuudessa.
Euroopan Unioni julkisti vuoden 2008 alussa tavoitteen vähentää kasvihuonekaasuja 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja lisätä uudistuvien energialähteiden osuutta saman
verran. Lokakuussa 2008 valtioneuvosto linjasi ilmasto- ja energiapolitiikan päästövähennystavoitteet vuoteen 2020 mennessä. Pitkällä aikajänteellä tavoitteena on vähentää Suomen
ilmastopäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.
Kiristyvät hiilidioksidipäästöjen vähentämisvaatimukset ja
fossiilisten polttoaineiden hintojen nopea nousu ovat tehneet
päästöttömistä energialähteistä yhä kiinnostavampia.
Suomessa on käsittelyssä kolme ydinvoimalaitoksen periaatepäätöshakemusta koskien yhden tai kahden uuden reaktoriyksikön rakentamista olemassa oleville tai uusille laitospaikoille. Lisäksi on käsittelyssä kaksi käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoituslaitoksen laajentamista koskevaa periaatepäätöshakemusta. Ydinvoimasektorin ja energiapolitiikan toimintaympäristön merkittävien muutosten vuoksi ATS päätti uudistaa aiemman esitteensä vastaamaan nykytilannetta.

Sisältö

Painotalo Miktor Oy 2010

Ydinenergialla on ollut keskeinen rooli Suomen sähköntuotannossa ja energiapolitiikassa 1980-luvun alusta lähtien. Suomi
voi olla ylpeä maailman huippuluokkaa olevasta ydinvoimastaan. Ydinvoiman rooli päästöjen vähentämisessä on kiistaton. Se
on ydinvoiman taloudellisuuden ohella keskeinen syy siihen, että
Suomi kasvattaa ydinvoiman osuutta sähkön tuotannossaan.
Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia ei sulje pois mitään
sähkön tuotantomuotoa. Siinä korostetaan hiilidioksidia tuottamattomien energialähteiden osuuden lisäämistä energiantuotannossa.
Esite on suunnattu kaikille, jotka joutuvat käsittelemään
energiakysymyksiä työssään, opetuskäytössä, päätöksenteossa
tai ovat muuten kiinnostuneita energia- ja ydinvoimakysymyksistä. Energian tuotannon yhteiskunnallinen ja taloudellinen
merkitys näyttää kasvavan jatkuvasti.
Aiemman suomenkielisen esitteen ohella tämän esitteen perustana on käytetty työ- ja elinkeinoministeriön marraskuussa
2008 julkaisemaa englanninkielistä esitettä Nuclear Energy in
Finland. Kiitämme ministeriötä luvasta käyttää sitä tämän ATS:n
suomenkielisen esitteen sisällön pohjana.
Espoossa, maaliskuussa 2010
SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA RY
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Suomen kokonaiskulutus energialähteittäin vuonna 2008,
yhteensä 33.4 Mtoe (1400 PJ). Lähde: Tilastokeskus.

Energian loppukäyttö kulutussektoreittain Suomessa vuonna 2008,
yhteensä 26,5 Mtoe (1110 PJ). Sähkön ja lämmön tuotannon sekä
polttoaineiden jalostuksen häviöt olivat 6,9 Mtoe eli 21 prosenttia
energian kokonaiskulutuksesta. Lähde: Tilastokeskus.

Suomen energiankulutus
ja energianhankinta
Energiantuotanto ja -kulutus ovat yhteiskunnan perustoimintoja. Teollisuudelle energia on
tärkeä tuotannontekijä erityisesti monissa vientituotteissa. Suomalaiset kuluttavat asukasta
kohden paljon energiaa ja kotimaisia energialähteitä on vähän. Tämän vuoksi on maassamme
aina kiinnitetty monia muita maita enemmän huomiota energian saatavuuteen, hintaan ja tehokkaaseen käyttöön.

S

uuri energiankulutus johtuu muun muassa paljon energiaa
käyttävästä teollisuudesta, korkeasta elintasosta, kylmästä
ilmastosta ja pitkistä välimatkoista. Vuonna 2008 primäärienergian kokonaiskulutus oli Suomessa noin 33,4 Mtoe (miljoonaa
ekvivalenttista öljytonnia).

Energiankulutus
Teollisuuden osuus energian loppukäytöstä oli vuonna 2008
hieman alle 50 prosenttia, rakennusten lämmitykseen kului 21 prosenttia ja liikenteeseen 17 prosenttia, loput kolmetoista prosenttia energian loppukäytöstä jakautui julkisten ja
yksityisten palvelujen, maatalouden ja kotitalouksien kesken.
Teollisuuden suuri energiankäyttö johtuu sen tuotantorakenteesta. Yksistään metsäteollisuuden osuus koko teollisuuden
energiankulutuksesta on noin 60 prosenttia. Metalli- ja kemianteollisuuden yhteenlaskettu osuus energiankulutuksesta
on reilun kolmanneksen.
Sähkön osuus kaikesta käytetystä energiasta on Suomessa
korkea. Sähkönhankinnan 40 %:in osuus primäärienergian kokonaiskulutuksesta vastaa 27:ää prosenttia energian loppukulutuksesta. Kansainvälisesti vertaillen sähköntuotannon hyötysuhde on Suomessa korkea. Pääasiassa tehokkuus perustuu
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yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon huomattavaan
osuuteen tuotannosta (31 prosenttia vuonna 2008).

Energian hankinta
Suomi on hyvin riippuvainen ulkomaisista energiavaroista.
Tuontienergia kattaa noin 70 prosenttia Suomen energiankulutuksesta. Öljy on säilyttänyt asemansa tärkeimpänä polttoaineena, vaikka sen osuus on jo pitkään pienentynyt energian
hankinnassa. Vuonna 1973 öljy kattoi peräti 58 prosenttia kaikesta energiankulutuksesta, kun vuonna 2008 sen osuus oli
enää 25 prosenttia.
1980-luvun alussa kivihiilen osuus sähköntuotannossa laski
jyrkästi, kun uudet ydinvoimalaitokset korvasivat hiilivoimaa.
Vuonna 2008 kivihiili ja koksi kattoivat kymmenen prosenttia
kaikesta energiankäytöstämme. Maakaasun tuonti Venäjältä
(silloisesta Neuvostoliitosta) alkoi vuonna 1974. Vuonna 2008
maakaasun osuus energiankulutuksesta oli kymmenisen prosenttia. Ydinvoiman osuus kaikesta energiankulutuksesta oli
seitsemäntoista prosenttia vuonna 2008. Sähkön tuonnin osuus
oli kolme prosenttia primäärienergian kulutuksesta.
Kotimaisten energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta on yli kolmekymmentä prosenttia. Suomessa on pe-

rinteisesti haluttu varmistaa, että olemme riittävän omavaraisia
energian suhteen. Pääasialliset kotimaiset energialähteet ovat
vesivoima, puuperäiset polttoaineet, metsäteollisuuden jäteliemet sekä turve. Puuperäisten polttoaineiden ja turpeen osuus
energiankulutuksesta vuonna 2008 oli 27 prosenttia.
Suomessa panostetaan uusiutuvista energianlähteistä erityisesti bioenergiaan ja tuulivoimaan. Myös muiden uusiutuvien energialähteiden osuutta energiantuotannossa pyritään
kasvattamaan. Suurin osa Suomen vesivoimavaroista on jo valjastettu hyötykäyttöön. Pääosa jäljellä olevista vesivoiman tuotantoon soveltuvista koskista sijaitsee luonnonsuojelualueilla.
Vesivoimaa voidaan lisätä jonkin verran rakentamalla pieniä
voimalaitoksia sekä modernisoimalla nykyisiä vesivoimalaitoksia. Merkittäviä lisäyksiä Suomen sähköntuotantokapasiteettiin
näillä toimenpiteillä ei kuitenkaan saada.

Energian kokonaiskulutus, sähkönkulutus, teollisuustuotanto ja bruttokansantuote Suomessa vuosina 1975 – 2008. Lähde: Tilastokeskus.

Avoimet sähkömarkkinat
Monet yhteiskunnan toiminnot perustuvat
turvattuun sähkön saantiin. Hyvin toimiva ja
taloudellinen sähköjärjestelmä on mahdollistanut sen, että Suomi on maailman vauraimpien maiden joukossa.

S

uomen sähköntuotanto- ja jakelujärjestelmä on taloudellinen ja tehokas. Sähkö on suhteellisen edullista, vaikka
sähköntuotanto perustuu pääasiassa tuontipolttoaineisiin.
Sähkömarkkinoiden avautuminen Suomessa 1990-luvun loppupuolella tehosti entisestään markkinoiden toimivuutta ja
painoi sähkön hintaa alas kaikissa kuluttajaryhmissä. Toisaalta
kilpailun kiristyminen ja ilmastopolitiikan nopeat muutokset
ovat vaikeuttaneet uusien voimalaitosinvestointien tekemistä.
Erityisesti suuret sähkönkuluttajat ovat olleet huolissaan tuotantokapasiteetin riittävyydestä ja sähkön noususuuntaisesta
hintakehityksestä.

Sähkön kulutus vuonna 2009, yhteensä 81,1 TWh.
Lähde: Energiateollisuus.

Sähkönkulutus
Suomen talouselämässä elettiin 1980-luvulla voimakasta kasvukautta. Sähkönkulutus lisääntyi tuolloin yli 50 prosentilla.
1990-luvun alussa laman aikana kasvu hidastui ja sähkönkulutus kasvoi noin 25 prosenttia. Kulutuksen kasvu on jatkunut myös 2000-luvulla. Vuonna 2007 sähkön kokonaiskulutus
oli 90,4 TWh, mikä on noin 17 000 kWh henkeä kohti. Vuonna
2008 sähkön kulutus laski merkittävästi tasolle 87 TWh erityisesti teollisuustuotannon supistumisen vuoksi. Vuonna 2009
sähkön kokonaiskulutus laski edelleen 81,1 TWh:iin eli 7 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Teollisuuden kulutus kääntyi
nousuun joulukuussa 2009 ja muu kulutus kasvoi 2 prosentilla
vuonna 2009.
Teollisuuden osuus sähkön kokonaiskulutuksesta on Suomessa poikkeuksellisen suuri, 51 prosenttia vuonna 2008 ja 45
prosenttia vuonna 2009. Vuonna 2009 asuminen ja maatalous

Sähkön hankinta vuonna 2009, yhteensä 81,1 TWh.
Lähde: Energiateollisuus.
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Sähkön hankinta
energialähteittäin
1970 – 2009.
Lähde: Tilastokeskus
ja Energiateollisuus.

kuluttivat sähköstä noin 30 prosenttia sekä palvelut ja rakentaminen viidenneksen. Siirto- ja jakeluhäviöihin kului sähköä
kolme prosenttia. Sähkölämmitteisiä asuntoja on yli 630 000.
Viime vuosina uusien pientalojen rakentajista reilu puolet on
valinnut lämmitysmuodokseen suoran sähkölämmityksen.
Maalämmön käytön yleistyminen on vähentänyt suoran sähkönlämmityksen suosiota jonkin verran.

Sähköntuotanto
Suomessa oli vuoden 2009 alussa omaa, yhtä aikaa käytettävissä olevaa sähkön tuotantokapasiteettia noin 13 300 MW. Voimalaitoksia on noin 400, joista noin puolet vesivoimalaitoksia.
Sähkönjakelua harjoittaa noin 100 yhtiötä.
Vielä 1960-luvun alkupuolella Suomen sähköntuotanto perustui suurelta osin vesivoimaan. Nykyään suurin osa kannattavasta vesivoimapotentiaalista on valjastettu hyötykäyttöön.
Neljän viimeisen vuosikymmenen aikana vesivoiman osuus
sähkön hankinnasta on pudonnut noin puolesta alle viidesosaan. Vuonna 2009 ydinvoimalaitokset tuottivat 28 prosent-

Sähkönkulutus
vuosina 1970 – 2009
ja arvioitu tulevaisuuden sähkön tarve
teollisuuden ennusteiden mukaisesti
sekä työ- ja elinkeinoministeriön arvion
mukaan.
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tia ja biovoimalaitokset noin kymmenen prosenttia Suomen
sähkönkulutuksesta. Tuontisähkö kattoi kulutuksesta viisitoista
prosenttia. Kokonaistuotannosta (68,7 TWh) ydinvoiman osuus
oli lähes 33 prosenttia.
Suomi on maailman johtavia maita yhdistetyssä lämmön- ja
sähköntuotannossa, jota sovelletaan laajasti energiavaltaisessa
teollisuudessa ja kaukolämpövoimalaitoksissa. Yhdistetyllä tuotannolla katetaan noin 30 % koko maan sähkön tarpeesta.

Sähkömarkkinat
Suomi on osa pohjoismaista markkina-aluetta, johon kuuluvat
Suomen lisäksi Ruotsi, Norja ja Tanska. Yhteinen markkina-alue
mahdollistaa markkina-alueen sähköntuotantokapasiteetin
käytön parhaalla mahdollisella tavalla. Pullonkaulat Pohjoismaiden siirtoverkoissa rajoittavat sähköntuotantokapasiteetin
optimaalista käyttöä.
Sähkön hinta määritetään erikseen joka tunnille pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa. Hinta lasketaan markkinaalueella annettujen tarjousten perusteella.

Kuvasovite uuden suunnitellun Olkiluoto 4 –laitosyksikön sijoittumisesta nykyisten laitosyksiköiden ja rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -yksikön viereen.
Lähde: TVO.

Pohjoismaisessa järjestelmässä käytettävissä olevan vesivoiman määrä vaikuttaa tarpeeseen käyttää muita tuotantomuotoja. Vesivoiman osuus sähkötuotannosta on Pohjoismaissa
poikkeuksellisen suuri.
Runsasvetisinä vuosina sähkön hinta on tyypillisesti alempi
kuin niukkavetisinä vuosina. Vesivoiman saatavuus on polttoaineiden hintojen ohella merkittävimpiä sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä. Pohjolan vesivarannoista yli 90 % on muualla
kuin Suomessa, joten Suomen varantotilanne ei vaikuta vesivoiman saatavuuteen merkittävästi.

Uuden voimalaitoskapasiteetin tarve
Maailmanlaajuinen taloudellinen epävarmuus vaikuttaa merkittävästi sähkön kulutusennusteisiin. Kansallisen ilmasto- ja
energiastrategian arvioissa kulutuksen ennustettiin jäävän hieman alle 100 TWh:n vuonna 2020. Työ- ja elinkeinoministeriö
marraskuussa 2009 esittämän arvion mukaan kyseinen taso
saavutettaisiin vasta vuonna 2030. Kulutuksen on arvioitu kasvavan eniten teollisuudessa ja palveluissa. Koti- ja maatalouksien kulutuksen arvioidaan kasvavan jonkin verran hitaammin.
Energiateollisuuden esittämän arvion mukaan sähkön kulutus
vuonna 2030 olisi 100 – 111 TWh riippuen siitä kuinka nopeasti
talous elpyy taantumasta.

Rakenteilla oleva viides ydinvoimalaitosyksikkö parantaa
Suomen omavaraisuutta sähköntuotannossa ja auttaa rajoittamaan kasvihuonekaasupäästöjä. Kaikkialla Pohjoismaissa voimayhtiöiden investointipäätöksiä ovat hidastaneet muun muassa epävarmuus erilaisten yhteiskunnallisten ohjauskeinojen
ja ilmastopoliittisten toimenpiteiden yhteensovittamisesta.
Sähkön tuontimahdollisuudet muista Pohjoismaista heikkenevät tulevaisuudessa merkittävästi. Suomessa tarvitaan
huomattava määrä uutta omaa tuotantokapasiteettia vähentämään sähkön tuontitarvetta, kattamaan mahdollisesti lisääntyvää sähkön kulutusta sekä korvaamaan käytöstä poistuvia vanhoja voimalaitoksia.
Lämmön ja sähkön yhteistuotannon lisäys kattaa osan kulutuksen kasvusta, mutta riittävä sähköntuotanto ei ole mahdollista ilman pelkkää sähköä tuottavia lauhdevoimalaitoksia.
Toisaalta on otettu esiin mahdollisuus alentaa Suomen hiilidioksidipäästöjä käyttämällä rakennettavaa uutta ydinvoimaa
myös lämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Käytännössä Suomen tekemät ilmastositoumukset sulkevat hiilivoiman pois
uusien voimalaitosten polttoainevaihtoehtojen joukosta. Kapasiteettia voidaan jatkossa lisätä merkittäviä määriä vain maakaasulla, ydinvoimalla ja biopolttoaineilla. Suomen heikohkot
tuuliolosuhteet ja kylmä talvi rajoittavat tuulivoiman mahdollisuuksia moneen muuhun maahan verrattuna.
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Olkiluodon ydinvoimalaitos Olkiluodon saarella Eurajoella.
Lähde: TVO/Korpi-Hallila.

Olkiluoto 1:n reaktorihalli polttoaineen vaihdon aikana.
Lähde: TVO/Hannu Huovila.

Loviisan ydinvoimalaitos Hästholmenin saarella Loviisassa ja laitoksen turbiinihalli.
Lähde: Fortum.
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Ydinenergia sähköntuotannossa
Päätös ottaa ydinvoima osaksi Suomen energiajärjestelmää kypsyi 1960-luvun jälkipuoliskolla. Nykyisten ydinvoimalaitosten rakentamisesta päätettiin 1960- ja 1970-luvun taitteessa.
Suomen neljä ydinvoimalaitosyksikköä otettiin käyttöön vuosina 1977 – 1982, kaksi Loviisassa
ja kaksi Olkiluodossa. Vuonna 2009 Suomen ydinvoimalaitosten tuotantokapasiteeteilla painotettu keskimääräinen käyttökerroin oli 95,9 prosenttia, joka on huippuluokkaa kansainvälisessä vertailussa.

L

aitosten toimintavarmuus on parantunut jatkuvasti. 1980-luvun puolivälistä lähtien suomalaisten ydinvoimalaitosyksiköiden vuotuiset ja koko eliniälle lasketut kumulatiiviset käyttökertoimet ovat olleet maailman huippua. Ydinvoimalaitoksen
käytettävyyteen vaikuttavat tärkeimmät tekijät ovat vuosihuoltojen kesto ja käytön häiriöttömyys. Vuosihuoltojen suunnitteluun ja tekniseen toteutukseen sekä laitosjärjestelmien luotettavuuden lisäämiseen onkin kiinnitetty erityistä huomiota.
Keskimääräinen vuotuinen käyttökerroin on ollut lähes poikkeuksetta yli 90 prosenttia vuodesta 1983 lähtien. Suomalaisten reaktoreiden toiminta on ollut häiriötöntä ja turvallista. Kaikilla yksiköillä on toteutettu mittavia modernisointiprojekteja, joilla niiden
tehoja on korotettu ja turvallisuutta on parannettu entisestään.

Loviisan ydinvoimalaitos
Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitos sijaitsee Hästholmenin
saarella, noin 10 kilometrin päässä Loviisan keskustasta. Laitoksen omistaa Fortum Power and Heat Oy. Loviisan ydinvoimalaitoksessa on kaksi neuvostovalmisteista VVER-440 -tyyppistä painevesireaktoria, joiden kummankin nettosähköteho on 488 MW.
Laitoksella suoritettiin yhdeksän prosentin tehonkorotus vuosina
1996 – 98. Loviisan pääkomponentit kuten reaktoripaineastia,
höyrystimet, pääputkisto ja turbogeneraattorit ovat alkuperäistä
neuvostoliittolaista toimitusta. Laitoksen toteutuksessa on sovellettu alusta asti länsimaista turvallisuusajattelua. Loviisan kummankin yksikön ympärillä on onnettomuuksien varalta päästöjä
rajoittava suojarakennus. Yksiköt on myös varustettu alkuperäisestä laajennetulla länsimaisella suojausautomaatiolla.
Loviisan voimalaitoksen ydinvoimalaitoksen yksiköiden
käyttöluvat ovat voimassa vuoden 2027 (Loviisa 1) ja 2030
(Loviisa 2) loppuun. Loviisan voimalaitoksella on meneillään
laaja automaation uudistusprojekti, jonka tarkoitus on varmistaa automaatiojärjestelmien toiminnan turvallisuus ja
käytettävyys laitosyksiköiden käyttöiän loppuun asti. Projektissa laitosyksiköiden valvomot, suojaus- ja käyttöautomaatio
uudistetaan vastaamaan nykyisiä ydinvoimalaitosautomaatiolle asetettavia vaatimuksia. Uudistusprojekti toteutetaan
kummallakin yksiköllä vaiheittain, normaalien vuosittaisten
huolto- ja polttoaineenvaihtoseisokkien yhteydessä. Loviisan
automaation uudistusprojektin asennukset toteutetaan vuosihuoltojen 2009 – 2017 aikana.
Käyttökokemusten, tutkimustulosten ja maailmalla tapahtuneiden ydinvoimalaitosonnettomuuksien opetuksina laitoksen
turvallisuutta on parannettu uudistamalla mm. turvallisuus-

järjestelmiä, automaatiojärjestelmiä, palosuojelujärjestelyjä ja
laitosohjeistoa. Suomessa vaaditaan ydinvoimalaitoksilta varautumista myös erittäin epätodennäköiseen sydämen sulamisonnettomuuteen. Tällaisen onnettomuuden varalta tehdyn
tutkimustyön perusteella on Loviisan laitokseen lisätty ympäristöpäästöjä rajoittavia turvallisuusjärjestelmiä, mm. suojarakennukseen purkautuneen veden ja höyryn lämmönpoistoon
suunniteltu terässuojarakennuksen ulkopuolinen ruiskutus
sekä mahdollisten räjähtävien kaasujen (esim. vety) hallittu
poltto. Loviisan laitokselle suunniteltuja turvallisuusmuutoksia
on jäljitelty ja toteutettu muillakin VVER-tyyppisillä laitoksilla.
Loviisan laitoksen käytön tuessa ja modernisoinnissa sekä muiden ydinvoimalaitosten suunnittelu- ja muutosprojekteissa kertynyttä ydinturvallisuusosaamista myydään myös ulkomaille.
Voimassa olevien suunnitelmien mukaan molempien laitosyksiköiden käyttöikä on ainakin 50 vuotta.
Ydinpolttoaine Loviisan laitokselle on hankittu pitkäaikaisilla
sopimuksilla Venäjältä. Loviisan laitoksen käytöstä syntyville
matala- ja keskiaktiivisille jätteille on louhittu kallioon loppusijoitustila laitosalueelle. Tiloja on tarkoitus aikanaan laajentaa
laitosten purkujätteiden loppusijoitusta varten. Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen toteuttaa Posiva Oy Olkiluodossa.
Vuonna 2009 Loviisan voimalaitos tuotti sähköä 8,15 TWh
(nettotuotanto). Loviisa 1:n käyttökerroin oli 96,0 prosenttia ja
Loviisa 2:n 95,4 prosenttia. Koko laitoksen käyttökerroin oli 95,7
prosenttia.

Olkiluodon ydinvoimalaitos
Teollisuuden Voima Oyj:n omistama Olkiluodon ydinvoimalaitos
sijaitsee Eurajoen kunnassa, Olkiluodon saarella noin 20 km Raumalta pohjoiseen. Voimalaitoksessa on kaksi ruotsalaisvalmisteista kiehutusvesireaktoria. Niiden alkuperäinen nettosähköteho 660 MW on nostettu nykyiseen 860 MW:iin kolmessa erässä,
ensin tehon korotuksina vuosina 1982 – 84, sitten modernisointiohjelmassa vuosina 1995 – 98 ja viimeksi vuosina 2005 – 2006,
jolloin molempien laitosyksiköiden teho nousi 20 MW. Kolmannen ydinvoimalaitosyksikön rakennustyöt alkoivat helmikuussa
2005, kun valtioneuvosto oli myöntänyt laitoshankkeelle ydinenergialain edellyttämän rakentamisluvan. Laitosyksikön kaupallisen käytön arvioidaan alkavan vuoden 2012 kuluessa.
Nykyisten suunnitelmien perusteella Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöikä on ainakin 60 vuotta.
Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköitä on pidetty jatkuvasti
tekniikaltaan ajanmukaisina. Parannettaessa tekniikkaa on
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Suomalaisten ydinvoimalaitosten ominaisuudet
Reaktoriyksikkö

Sähköteho
Brutto/netto
MW

Polttoaine
uraanin määrä(tU)/
polttoaine-elementtien
lukumäärä

Kaupalliseen
käyttöön

Kumulatiivinen
käyttökerroin
2009 loppuun
mennessä (*) %

Loviisa 1

510/488

38/313

1977

86,4

Loviisa 2

510/488

38/313

1981

88,9

Olkiluoto 1

890/860

90/500

1979

92,2

Olkiluoto 2

890/860

90/500

1982

Yhteensä

2800/2696

93,3
90,9

Rakenteilla oleva yksikkö
Olkiluoto 3

1600

2012

(*) kaupallisen käytön alusta; keskiarvo laskettu bruttotehoilla painotettuna

otettu huomioon sekä laitoksen omat käyttökokemukset että
vuosien varrella tiukentuneet turvallisuusvaatimukset. Olkiluodon yksiköiden suojarakennukset varustettiin 1980-luvun
lopulla järjestelmillä, joilla varaudutaan erittäin epätodennäköisen sydämen sulamisonnettomuuden seurausten rajoittamiseen. Vuosina 2007-2009 on Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköillä toteutettu nykyisen viranomaisohjeiston edellyttämä
turvallisuuden määräaikainen arviointi. Arvioinnin yhteydessä
uudistettiin ja kehitettiin Olkiluodon yksiköiden turvallisuusanalyysejä, suunnitteluperusteiden tunnistusta ja arkistointia
muutostöiden yhteydessä sekä jatkuvasti ylläpidettäviä turvallisuusasiakirjoja (PSA, FSAR). Uuden viranomaisohjeiston mukaiset ja Säteilyturvakeskuksen arvioinneissaan edellyttämät
suunnittelun laajennusonnettomuuksiin ja varavalvomoratkaisuihin liittyvät laitosparannukset ovat meneillään.
Vuosina 2009 – 2011 Olkiluodon molempien nykyisten laitosyksiköiden tuotantokapasiteetti (netto) ollaan nostamassa
885 MW:iin matalapaineturbiinien uudistuksen kautta. Meneillään on alustavat selvitykset, joissa tutkitaan mahdolli-

suutta nostaa laitosyksiköiden tehoa seuraavan käyttölupauudistuksen yhteydessä.
Uraania Olkiluodon yksiköihin hankitaan pitkäaikaissopimuksilla pääasiassa Kanadasta ja Australiasta. Uraani väkevöidään Venäjällä ja EU-alueella. Olkiluotoon toimitettavat polttoaineniput valmistetaan Saksassa, Espanjassa ja Ruotsissa.
Kallioon louhittu voimalaitosjätteen loppusijoitustila otettiin käyttöön Olkiluodossa vuonna 1992. Tiloja on tarkoitus
aikanaan laajentaa laitosten purkujätteiden loppusijoitusta
varten. Laitoksen tuottaman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen toteuttaa Posiva Oy Olkiluodossa. Maanalaisen
kallioperän tutkimustilan, ONKALO, ajotunnelin louhintatyöt
aloitettiin vuonna 2004. ONKALOsta hankitaan tarvittavaa lisätietoa vuonna 2012 jätettävää loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemusta varten.
Vuonna 2009 Olkiluodon voimalaitos tuotti sähköä 14,5 TWh
(nettotuotanto). Olkiluoto 1:n käyttökerroin oli 97,0 prosenttia
ja Olkiluoto 2:n 95,1 prosenttia. Koko laitoksen käyttökerroin oli
96,0 prosenttia.

Eri maiden ydinvoimalaitosten toimintavarmuus, ydinsähkön tuotantomäärät ja osuus kokonaissähkön tuotannosta.
Lähteet: IAEA Power Reactor Information System (PRIS) ja World Nuclear Association.
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Fortum Oyj
Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle
keskittyvä johtava energiayhtiö. Yhtiön toimintaan kuuluu
sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät
muut palvelut. Monien konventionaalisten voimalaitosten
lisäksi Fortum omistaa Loviisan ydinvoimalaitoksen ja vähemmistöosuudet Olkiluodon ydinvoimalaitoksesta sekä
Ruotsissa Forsmarkin ja Oskarshamnin ydinvoimalaitoksista.
Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki-pörssissä. Vuoden 2009 lopussa Suomen valtio
omisti osakkeista noin 50,8 prosenttia. Vuonna 2009 konsernin liikevaihto oli yli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto
lähes 1,8 miljardia euroa ja sähkön myynti Pohjoismaissa
48,1 TWh. Vuoden 2009 lopulla Fortum konsernissa työskenteli noin 11 600 henkilöä, joista Suomen henkilöstön
määrä oli noin 2700 henkilöä.
Fortumin sähködivisioonan liiketoiminta-alueelle on keskitetty Fortumin ydinvoimalaitosten tuotanto sekä siihen liittyvä tekninen suunnittelu- ja asiantuntijatuki. Fortumin sähködivisioona myy vuosien kokemuksen myötä kertynyttä
ydinvoimalaitosten turvallisen suunnittelun, käytön ja kunnossapidon osaamista myös Pohjoismaiden ulkopuolelle.

Posiva Oy

Teollisuuden Voima Oyj

Fennovoima Oy

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) tuottaa sähköä omistajilleen
omakustannushintaan. Sähköä tuotetaan Eurajoen Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa ja Meri-Porin kivihiilivoimalaitoksessa, josta TVO omistaa 45 prosenttia.
TVO:n päätehtävänä on huolehtia Olkiluodon nykyisten
laitosyksiköiden turvallisesta, taloudellisesta ja ympäristöystävällisestä sähköntuotannosta osakkailleen. Tavoitteena
on pitää laitosyksiköt uudenveroisina ja hyväkuntoisina
sekä huolehtia henkilökunnan asiantuntemuksen kehittymisestä.
TVO:lla on kuusi osakasyhtiötä. Yhtiöllä on kolme erillistä osakesarjaa, jotka oikeuttavat omistukseen joko nykyisiin ydinvoimalaitosyksiköihin Olkiluoto 1:een ja Olkiluoto
2:een, uuteen ydinvoimalaitosyksikköön Olkiluoto 3:een tai
Meri-Porin kivihiilivoimalaitokseen. TVO kuuluu PVO-konserniin, jonka emoyhtiö on Pohjolan Voima Oy. TVO:n liikevaihto vuonna 2009 oli 305 miljoonaa euroa ja ydinsähkön
myyntimäärä 14,5 TWh. TVO Nuclear Services Oy myy Olkiluodon ydinvoimalaitoksilla karttuvaa osaamista muualle
maailmaan. TVO:n vakinaisessa palveluksessa oli vuonna
2009 keskimäärin 835 henkilöä.

Fennovoima on vuonna 2007 perustettu suomalainen
energiayhtiö. Yhtiön tavoite on rakentaa Suomeen uutta
ydinvoimaa ja tuottaa 64 osakkaalleen kohtuuhintaista
sähköä. Fennovoiman osakkaita ovat AGA, Atria, Boliden,
Componenta, Finnfoam, Kesko, Mondo Minerals, Myllyn
Paras, Omya, Outokumpu, Ovako Bar, Rautaruukki, SOK ja
Valio. E.ON Nordic omistaa Fennovoimasta 34 prosenttia ja
tuo ydinalan asiantuntemustaan Fennovoiman hankkeeseen. E.ON on Euroopan toiseksi suurin ydinvoimayhtiö.
Fennovoima on selvittänyt ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutuksia kolmella vaihtoehtoisella sijoituspaikkakunnalla, Pyhäjoella, Ruotsinpyhtäällä ja Simossa, laitoksen koko elinkaaren aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö
antoi loppulausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta helmikuussa 2009. Fennovoima jätti tammikuussa 2009 periaatepäätöshakemuksen valtioneuvostolle
ydinvoimalaitoksen rakentamisesta. Sähkön tuotanto Pyhäjoelle tai Simoon sijoittuvalla laitospaikalla on tarkoitus
aloittaa vuoteen 2020 mennessä.

Posiva huolehtii omistajayhtiöidensä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimuksista, loppusijoituslaitoksen rakentamisesta ja käytöstä sekä laitoksen sulkemisesta käytön jälkeen. Lisäksi Posiva tarjoaa ydinjätehuollon
asiantuntijapalveluja omistajilleen ja muille asiakkailleen.
Yhtiö toimii Eurajoen Olkiluodossa.
Posivan henkilöstömäärä vuonna 2009 oli noin 85. Yhtiö
tekee yhteistyötä lukuisien suomalaisten ja ulkomaisten eri
alojen asiantuntijaorganisaatioiden kanssa ja tilaa ydinjätehuoltoon liittyviä tutkimuksia tutkimuslaitoksilta, konsulttiyrityksiltä, korkeakouluilta ja yliopistoilta.
Posivan omistavat Teollisuuden Voima Oyj (60 prosenttia) ja Fortum Power and Heat Oy (40 prosenttia), jotka
myös vastaavat ydinjätehuollon kustannuksista. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2009 noin 58 miljoonaa euroa,
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Olkiluodon ydinvoimalaitoksen uuden yksikön OL3 rakennusvaihe helmikuussa 2010. Lähde: TVO/Hannu Huovila.

Rakenteilla oleva reaktoriyksikkö, Olkiluoto 3
Ydinvoiman lisärakentaminen varmistui keväällä 2002 valtioneuvoston tekemällä myönteisellä periaatepäätöksellä, jonka eduskunta vahvisti äänin 107 – 92. Ydinvoimalla tuotetun sähkön etuja
katsottiin olevan muun muassa vakaa ja kilpailukykyinen hinta sekä kansalliset edut ilmastositoumusten täyttämisessä. Ydinvoimapäätösten tekemiseen vaikuttivat myös hyvät kokemukset
Suomen nykyisistä ydinvoimalaitoksista ja kotimaisten polttoaineiden rajallisuus. Mielipidemittausten perusteella voidaan todeta, että suomalaiset suhtautuvat ydinvoiman lisärakentamiseen
verrattain positiivisesti.

S

uomalaisissa ydinvoimayhtiöissä on seurattu tarkasti ydinvoimateknologian kehittymistä 1990- ja 2000-luvuilla. Omia
laitoksia on kehitetty ja parannettu jatkuvasti. Vuonna 1998 Fortum ja TVO käynnistivät erilliset ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA) uuden ydinvoimalaitosyksikön mahdollisista ympäristövaikutuksista, jos se rakennettaisiin Loviisaan tai Olkiluotoon.
Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) antoi lausuntonsa YVAselostuksista helmikuussa 2000. KTM totesi molemmat selostukset riittäviksi ja katsoi niiden täyttävän YVA-lain ja -asetuksen vaatimukset sekä hankkeen YVA-ohjelmassa ja ministeriön
siitä antamassa lausunnossa asetetut tavoitteet.
TVO jätti marraskuussa 2000 valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta
Loviisaan tai Olkiluotoon. Hakemuksessa ydinvoimalaitosyksikön koko rajattiin sähköteholtaan 1000 – 1600 MW:iin ja laitok-
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sen käyttöikä 60 vuoteen. Tasavertaisina sijaintipaikkoina olivat
Loviisa ja Olkiluoto ja vaihtoehtoisina reaktorityyppeinä sekä
painevesi- että kiehutusvesireaktori. Hakemus kattoi myös matala- ja keskiaktiivisen jätteen käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen vaadittavat tilat.
Valtioneuvosto teki tammikuussa 2002 TVO:n hakemuksesta
myönteisen periaatepäätöksen katsoen, että uuden yksikön rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Eduskunta vahvisti valtioneuvoston päätöksen toukokuussa 2002
äänin 107 – 92.
Tarjouskilpailu kesti syyskuusta 2002 maaliskuuhun 2003.
TVO tarkasteli eri vaihtoehtoja ja julkisti lokakuussa 2003, että
uuden laitoksen sijaintipaikaksi tulee Olkiluoto ja että neuvotteluja jatketaan ensisijaisesti Framatome ANP:n (nykyisin
AREVA) ja Siemens AG:n EPR-tyyppisen laitosvaihtoehdon tarjo-

uksen pohjalta. Varsinainen investointipäätös ja laitossopimus
Olkiluoto 3:sta tehtiin vuoden 2003 lopulla.
TVO jätti valtioneuvostolle rakentamislupahakemuksen tammikuussa 2004 ja hakemusasiakirjoja täydennettiin STUK:in kommenttien perusteella vuoden 2004 aikana. Ydinenergialain mukaisesti valtioneuvostolle jätetyn hakemuksen käsitteli kauppa- ja
teollisuusministeriö. Ministeriö pyysi hakemukseen lausunnot
Säteilyturvakeskukselta (STUK) sekä muilta viranomaisilta.
STUK laati lausunnon ja sen liitteeksi turvallisuusarvion, jotka
se luovutti kauppa- ja teollisuusministeriölle tammikuussa 2005.
Lausunnossaan STUK esitti, että TVO:n Eurajoen Olkiluotoon
suunnitteleman ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan myöntämiselle ei ole turvallisuuteen liittyviä esteitä. Valtioneuvosto myönsi
rakentamisluvan Olkiluoto 3:lle helmikuussa 2005.
Uutta ydinvoimalaitosyksikköä koskevan periaatepäätöksen yhteydessä valtioneuvosto ja eduskunta hyväksyivät erillisen periaatepäätöksen, jonka mukaan myös uuden laitosyk-

sikön käytetty polttoaine voidaan loppusijoittaa Olkiluodon
kallioperään.
Vuoden 2009 aikana Olkiluoto 3:n rakentaminen saavutti
työmaavahvuuden osalta huipun eli noin 4 500 henkilöä. Reaktorilaitoksen asennukset ovat alkaneet kesällä. Turpiinit, generaattori ja magnetointikone on asennettu. Turpiinilaitoksen
asennukset ovat menossa ja ollaan siirtymässä käyttöönottoon.
Reaktoripaineastia saapui Olkiluotoon tammikuun 2009 alussa.
Pääosa reaktorilaitoksen putkistoasennuksista on tehty vuoden
2009 aikana. Syyskuun alussa reaktorin sisemmän suojarakennuksen teräsvuorauksen kupoliosa nostettiin paikalleen, ja näin
työt jatkuvat katon alla.
Neljä höyrystintä ja paineistin tuotiin työmaalle marraskuussa 2009. Reaktorilaitoksen päälaitteiden asennusvaihe alkaa vuonna 2010. Ensin reaktorirakennukseen viedään paineastia. Olkiluoto 3:n kaupallisen käytön arvioidaan alkavan vuoden
2012 kuluessa.

Teollisuuden Voima Oyj:n uuden Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön rakennusprojektin aikataulu ja suunnitteilla olevien
uusien laitoshankkeiden YVA-menettelyiden ja periaatepäätöshakemusten valmistelun ja käsittelyn vaiheet.
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Uusien ydinvoimalaitoshankkeiden
lupakäsittely
K

eväällä 2007 sekä TVO että Fortum ilmoittivat käynnistäneensä uuden suunnitellun reaktoriyksikön (1000-1800
MW) rakentamista koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Uudet yksiköt olisivat tyypiltään kevytvesireaktoreita
ja sijaitsisivat nykyisillä laitospaikoilla Olkiluodossa ja Loviisassa.
Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä (YVA)
on tarkasteltu myös hankkeiden toteuttamisesta luopumista
ja niitä ympäristövaikutuksia, jotka aiheutuisivat vastaavan
sähköenergiamäärän tuottamisesta muilla tuotantotavoilla.
YVA-selostus on pakollinen liite Valtioneuvostolle jätettävässä
periaatepäätöshakemuksessa koskien uuden ydinlaitoksen rakentamista. Kesällä 2007 perustettu uusi ydinvoimayhtiö, Fennovoima Oy ilmoitti suunnittelevansa yhden tai kahden uuden
ydinvoimalaitosyksikön rakentamista ja ensimmäisessä vaiheessa yhtiö toteutti alustavasti valitsemiensa sijoituspaikkojen perusarvioinnin.
TVO toimitti toukokuussa 2007 esityksensä YVA‑menettelyn
ohjelmaksi kauppa- ja teollisuusministeriölle (nykyisin työ- ja
elinkeinoministeriö; TEM). Ministeriö esitti lausuntonsa YVAohjelmasta syyskuussa 2007. TVO toimitti YVA-selostuksen yhdysviranomaisen käsiteltäväksi helmikuussa 2008. Ministeriö
esitti lausuntonsa YVA-selostuksesta kesäkuussa 2008. TVO toimitti huhtikuussa 2008 Valtioneuvostolle Olkiluoto 4-reaktoriyksikköä koskevan periaatepäätöshakemuksensa.
Fortumin osalta Loviisa 3‑reaktoriyksikköä koskeva YVAohjelma toimitettiin ministeriölle kesäkuussa 2007. Ministeriö
antoi lausuntonsa ohjelmasta lokakuussa 2007. Fortumin YVAselostus valmistui huhtikuussa 2008 ja ministeriö antoi siitä
lausuntonsa elokuussa 2008. Fortum toimitti Loviisa 3-reaktoriyksikköä koskevan periaatepäätöshakemuksensa Valtioneuvostolle helmikuussa 2009. Fortum suunnittelee ja varustaa
Loviisa 3 yksikön myös mahdollisuudella tuottaa kaukolämpöä
pääkaupunkiseudulle.
Viidettä ydinvoimalaitosyksikköä koskeneeseen aiempaan
periaatepäätösmenettelyyn liittyen Posiva Oy toteutti jo vuosina 1997 – 1999 ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
koskien Olkiluotoon sijoitettavaa käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitosta. Laitoksen enimmäiskapasiteettina tässä
YVA-menettelyssä oli 9000 tU (tonnia uraania). Aiemmat vuosina 2001 ja 2002 eduskunnassa vahvistetut periaatepäätökset kattavat nykyisin käytössä olevien Loviisan ja Olkiluodon
reaktoreiden sekä Olkiluoto 3:n edellyttämän käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen kapasiteettimäärän eli 6500
tU. Huhtikuussa 2008 Posiva Oy jätti Valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen vastaten loppusijoituksen kapasiteetin
kasvattamista 9000 tU, mikä kattaisi myös Olkiluoto 4‑reakto-
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riyksikön käytetyn loppusijoitustarpeen. Edelleen Posiva Oy on
toteuttanut uuden ympäristövaikutusten arviointimenettelyn,
joka laajentaa loppusijoituslaitoksen kapasiteettia kattamaan
myös Loviisa 3‑reaktoriyksikön käytetyn loppusijoitustarpeen.
Hallinnollinen menettely päättyi ministeriön lausuntoon selostusraportista maaliskuussa 2009. Välittömästi tämän jälkeen,
maaliskuussa 2009, Posiva Oy jätti tätä laajennusosuutta koskevan periaatepäätöshakemuksen Valtioneuvostolle. Tällöin
Olkiluodossa rakenteilla olevan loppusijoituslaitoksen kokonaiskapasiteetiksi muodostuisi 12 000 tU.
Fennovoima Oy:n toiminnan alkuvaiheessa yhtiö keskittyi
vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen kartoitukseen eri puolilla
Suomea sekä kartoituksen perusteella valittujen sijoituspaikkojen esiselvityksiin kesän ja syksyn 2007 aikana. Varsinainen
ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyi tammikuussa 2008, kun Fennovoima Oy toimitti arviointimenettelyn
ohjelman ministeriön arvioitavaksi. Ministeriön lausunto ohjelmasta valmistui toukokuussa 2008. Alkuvaiheessa Fennovoiman YVA-menettelyssä tarkasteltiin neljää vaihtoehtoista
sijoituspaikkaa. Yhteysviranomainen (TEM) esitti lausuntonsa
arviointiselostuksesta helmikuussa 2009. Käsittelyn ja selvitysten edetessä vaihtoehtojen määrä on supistunut ja tällä hetkellä sijoituspaikoista on jäljellä Pyhäjoki ja Simo.
Tammikuussa 2009 Fennovoima Oy jätti Valtioneuvoston käsiteltäväksi ydinvoimahankkeensa periaatepäätöhakemuksen. Hakemuksessa esitetään vaihtoehtoisesti yhden tai
kahden ydinvoimalaitosyksikön rakentamista, jollekin vaihtoehtoisista sijoituspaikoista. Ydinvoimalaitoksen kokonaiskapasiteetti olisi tällöin 1500 – 2500 MW. Ydinenergia-asetuksen
vaatimuksiin nojautuen Fennovoiman periaatepäätöshakemukseen sisältyy vain yleisluontoinen selvitys ydinjätehuollon
järjestelyistä ja yhtiö esittää pyrkivänsä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen kehittämisessä ja toteutuksessa yhteistyöhön muiden suomalaisten ydinjätehuoltovelvollisten
kanssa.
Kolmen ydinvoimayhtiön ja Posiva Oy:n Valtioneuvostolle
jättämien periaatepäätöshakemusten käsittely ja niihin liittyvien lausuntojen pyytäminen sekä julkiset kuulemistilaisuudet
toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimina. Päätöksenteon kannalta keskeisiltä osin hakemuksia tullaan käsittelemään rinnakkain. Valtioneuvoston odotetaan tekevän periaatepäätökset yhden tai useamman ydinvoimalaitosyksikön
rakentamisesta sekä niihin liittyen käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoituslaitoksen laajentamisesta vuoden 2010 alkupuolella siten, että päätöksien käsittely eduskunnassa ja mahdollinen hyväksyntä voisi tapahtua myös vuoden 2010 aikana.

Kuvasovite yhdestä suunnitellun Loviisa 3 reaktoriyksikön laitosvaihtoehdosta (APR 1400). Lähde: Fortum.

Ympäristövaikutukset ja säteilyaltistus
Ydinvoimalaitoksista veteen ja ilmaan joutuville päästöille on määritelty päästörajat tärkeimmille radioaktiivisille aineryhmille. Päästöjä valvotaan säännöllisesti. Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilytasoa tarkkaillaan virallisten määräysten mukaan ja mittaamalla ympäristöstä otettuja näytteitä. Ydinvoimalaitosten henkilöstön ja lähiseutujen asukkaiden säteilyannokset ovat
olleet Suomessa selvästi alle säädettyjen rajojen.

L

uonnon taustasäteily aiheuttaa suomalaisille vuosittain keskimäärin 3,7 millisievertin (mSv) säteilyannoksen, mihin sisältyy myös sisätilojen kohonneista radontasoista johtuva säteily. Suomalaisten ydinvoimalaitosten päästörajat on asetettu
siten, että päästöistä aiheutuva säteilyannos laitospaikan kaikkein altistuneimmalla väestöryhmällä laitosyksiköiden lähiympäristössä ei saa nousta yli 0,1 mSv vuodessa.

Toiminta-aikaiset ympäristövaikutukset
Ennen voimalaitosten rakentamista niiden ympäristössä suoritettiin perustutkimus. Laitosten toiminnan aikana on jatkuvasti
otettu näytteitä esimerkiksi kasvistosta, maidosta ja pohjasedimenteistä. Lisäksi tarkkaillaan ilmaa, sadevettä ja otosryhmää
lähialueella asuvista ihmisistä.
Päästöistä aiheutuva säteilylle altistuminen voidaan laskea
mittaamalla päästöt ilmaan ja veteen käyttämällä meteorologisia tilastoja ja leviämistietoja sekä eri aineiden ekologiseen
ja biologiseen käyttäytymiseen liittyviä tietoja. Ydinvoimalaitoksen päästöjen kartoittamista auttaa se, että vapautuvien
radioaktiivisten aineiden havaitseminen ympäristössä on helpompaa kuin monien muiden teollisuuspäästöihin kuuluvien

Laskennallinen säteilyannos (mSv/vuosi) säteilylle eniten altistuvaan ryhmään kuuluvalla henkilöllä Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten
ympäristössä. Molempien laitosten osalta annokset ovat alle alle tuhannesosan valtioneuvoston asetuksessa esitetystä 0,1 millisievertin rajasta.
Säteilyannoksen asteikko on logaritminen.
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aineiden. Näin arvioituna vuosittaiset säteilyannokset ovat luokkaa 0,0001 mSv*
niille henkilöille, jotka kuuluvat altistuneimpaan ihmisryhmään laitosten läheisyydessä. Näin pieniä annoksen lisäyksiä
ei voida erottaa luonnon taustasäteilystä
millään suoralla mittaustekniikalla.
Suomalaisten ydinvoimalaitosten merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät meriveden lämpenemiseen, koska
laitokset käyttävät muiden suomalaisten
lauhdevoimalaitosten tapaan jäähdytykseen merivettä. Merivesi lämpenee 11-13
asteella laitoksen läpi kulkiessaan, mutta
jäähtyy nopeasti palatessaan avoimeen
mereen. Vaihtelevan kokoinen lämpimämmän veden alue ei talvella jäädy ja
alueen ympärillä oleva jää on haurasta,
mikä vaikeuttaa jäällä liikkumista.

Reaktoria kohden laskettujen henkilöstön vuotuisten säteilyannosten kehitys suomalaisissa
ydinvoimalaitoksissa verrattuna eurooppalaisten kevytvesireaktoreiden vastaavaan kehitykseen.
Lähde: OECD/NEA ISOE-tilastot.

Ammatillinen säteilyaltistus
Suomalaisissa ydinvoimalaitoksissa vuonna 2008 työskennelleiden henkilöiden keskimääräinen säteilyannos oli alle 0,9 mSv.
Noin 95 prosenttia yksittäisten työntekijöiden säteilyannoksista
jäi alle 5 mSv:n. Suurin osa säteilyannoksista saadaan vuosihuoltoseisokeissa tehdyissä töissä. Vuosittaisen säteilyannoksen lakisääteinen raja on 50 mSv ja viiden vuoden keskiarvo ei
saa ylittää 20 mSv vuodessa.
Säteilyturvakeskuksen ohjeiden mukaan säteilyannosrajat ilmaistaan sähkötehoa kohden niin, että koko laitoshenkilökunnan keskimääräinen kollektiivinen (yhteenlaskettu) säteilyannos ei saa kahden peräkkäisen vuoden keskiarvona ylittää 2,5
manSv 1000 MW:a kohden. Näin ollen Loviisan (2 x 488 MW) ja
Olkiluodon (2 x 860 MW) ydinvoimalaitoksille kyseiset rajat ovat
1,22 ja 2,15 manSv laitosyksikköä kohden.
Vuonna 2008 Loviisan voimalaitoksen henkilöstön säteilyannos oli molemmilta laitosyksiköltä yhteensä 1,56 manSv ja Olkiluodon voimalaitoksen 0,94 manSv.

Uraanin etsintä Suomessa

puttua. Eri vaiheissa vaikutukset kohdistuvat eri tavoin esimerkiksi ilmaan, veteen, maaperään ja terveyteen. Vaikutusten
suuruus riippuu olennaisesti mm. louhittavasta mineraalista,
toiminnan laajuudesta, ympäristöoloista sekä käytetyistä tekniikoista.
Varsinainen kaivostoiminta eli kaivosmalmien hyödyntäminen kestää yleensä vuosia, jopa vuosikymmeniä. Ympäristövaikutukset kohdistuvat pääosin kaivoksen lähialueelle ja ne
kestävät yleensä toiminnan ajan. Vaikutukset voivat olla mahdollisia myös toiminnan päättymisen jälkeen.
Uraanikaivostoiminnan jätteet ovat jätekiveä ja erilaisia
prosessijätteitä. Niiden sisältämien luonnon radioaktiivisten
aineiden pitoisuudet ovat verraten vähäisiä, mutta toisaalta
jätetilavuudet ovat samaa suuruusluokkaa kuin louhittu malmimäärä. Kaivostoiminnan päätyttyä ja jätekiven läjitysalueen
täytyttyä sen päälle rakennetaan maa-aineksista eristävä peitekerros. Hyvin hoidettuna uraanikaivostoiminnan jätteistä ei
aiheudu merkittävää ympäristöhaittaa, mutta jätealuetta on
tarkkailtava eristyskerrosten mahdollisen heikentymisen havaitsemiseksi.

Suomessa ei ole tällä hetkellä uraanikaivoksia, mutta uraanin
pitoisuus on Suomen kallioperässä paikoin niin suuri, että sen
etsintä myös Suomesta on viime vuosina elpynyt. Uraanin tai
toriumin tuottamiseen tarkoitettuun kaivos- ja rikastustoimintaan tarvitaan valtioneuvoston myöntämä lupa. Esimerkiksi
ranskalaisen Cogema-yhtiö on jättänyt useita valtaushakemuksia eri puolille Suomea. Valtaukset ovat virittäneet runsaasti keskustelua erityisesti niillä paikkakunnilla, joihin valtaushakemukset kohdistuvat.
Ympäristövaikutukset ovat erilaiset kaivoshankkeiden eri
vaiheissa: malminetsinnässä, tuotannossa sekä toiminnan lo-

*Sievert (Sv) ilmaisee kudokseen absorboituneen (imeytyneen) säteilyannoksen määrän
ottaen huomioon säteilyn biologiset vaikutukset säteilylajista riippuvalla tekijällä. Useimmiten käytetään sievertin tuhannesosaa mSv (millisievert) tai miljoonasosaa µSv (mikrosievert). Tietyn ihmisryhmän yksilöiden saamien säteilyannosten summan, ns. kollektiivisen
säteilyannoksen yksikkö on manSv.
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Suomalaisten keskimääräinen vuotuinen säteilyannos
on noin 3,7 mSv. Lähde: Raportti STUK A-211, 2005.

Ilmastonmuutos ja ilmansaasteet
Suomessa on pystytty menestyksellisesti vähentämään ympäristöä happamoittavien rikkidioksidi- ja typpioksidipäästöjen määrää.
Hiilidioksidipäästöjen kasvun pysäyttäminen on edelleen hyvin haasteellinen tehtävä.
Tärkeimmät torjuntakeinot ovat sähkön ja
lämmön tuotannon tehokkuus ja energiansäästö, uusiutuvien energiavarojen ja ydinenergian käytön lisääminen sekä kivihiilen
korvaaminen maakaasulla.

K

ioton ilmastokokouksessa sovittujen kasvihuonekaasujen
vähentämistavoitteiden mukaisesti EU-maiden tulisi vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä yhteensä 8 prosentilla
vuoden 1990 tasosta ensimmäiseen velvoitekauteen 2008 –
2012 mennessä. EU:n sisäisen taakanjaon mukaisesti Suomen on palautettava päästöt vuoden
1990 tasolle.
Päästöjen ja erityisesti hiilidioksidipäästöjen
alentaminen tavoitearvoihin kustannustehokkaasti on erittäin vaikeaa ilman, että lisätään
ydinvoiman ja uusiutuvien energialähteiden
käyttöä. Vuosina 1991–93 hiilidioksidipäästöt
alittivat hienoisesti vuoden 1990 tason ja ylittivät sen hieman vuonna 2000, vaikka vesivoiman
ja tuontisähkön osuudet olivat korkealla vuotuisesta sähkönhankinnasta. Toisaalta vuonna 2003
fossiilisten polttoaineiden poltosta aiheutuvat
hiilidioksidipäästöt olivat ennätyskorkealla, 30
prosenttia yli tavoitearvon, kun vesivoimaa tuotettiin ennätyksellisen vähän ja sähköä tuotiin
vähän. Vuonna 2005 puolestaan sähkön tuonti
nousi ennätyksellisen korkeaksi 20 prosenttiin ja
kasvihuonekaasujen päästöt laskivat tilapäisesti
lähelle Kioto-tavoitetta. Samoin vuonna 2008
päästöt jälleen laskivat tavoitetasolle johtuen
ennätyksellisen korkeasta vesivoiman osuudesta
ja pienentyneestä kivihiilen käytöstä sekä alentuneesta energiankulutuksesta. Päästöjä on rajoitettu lisäämällä puupolttoaineiden käyttöä,
korvaamalla kivihiiltä maakaasulla ja korottamalla ydinvoimalaitosten tehoa. Myös energiansäästö on ollut keskeinen osa käytettyä keinovalikoimaa päästöjen hillitsemiseksi.

myös muilla sektoreilla on toteutettava toimenpiteitä päästöjen
vähentämiseksi. Merkittävin kasvihuonekaasu, hiilidioksidi (CO2),
kattaa yli 80 prosenttia kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä
Suomessa. Sähköntuotannon aiheuttamat CO2-päästöt ovat
melko vähäiset johtuen yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon sekä biopolttoaineiden, vesivoiman ja ydinvoiman merkittävästä osuudesta.
Valtioneuvosto hyväksyi marraskuussa 2008 uuden, kunnianhimoisen ilmasto- ja energiastrategian, joka käsittelee ilmastoja energiapoliittisia toimenpiteitä varsin yksityiskohtaisesti vuoteen 2020 ja viitteenomaisesti aina vuoteen 2050 asti. Euroopan
komission Suomelle ehdottamia päästöjen vähentämistavoitteita, uusiutuvan energian edistämistavoitteita tai energiankäytön tehostamistavoitteita ei saavuteta ilman merkittäviä uusia
ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä.
Strategian mukaisessa kehityksessä kotimaisen energian ja erityisesti uusiutuvan energian osuus kasvaa huomattavasti nykyi-

Kansallinen ilmasto- ja
energiastrategia
Energiantuotannon osuus kasvihuonekaasupäästöistä on lähes 80 prosenttia ja sen vuoksi
tällä sektorilla on energian käytön tehostamisen
ja energiansäästön ohella merkittävimmät mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen. Kuitenkin

Eri energiantuotantomuotojen kasvihuonekaasupäästöt erillisessä sähköntuotannossa ekvivalentteina hiilidioksidimäärinä tuotettua sähköenergiaa kohti. Kuvassa on esitetty eri elinkaaritarkasteluissa saadut suurimmat (ylä) ja pienimmät (ala) päästöt eri energiantuotantomuotojen osalta. Rusko- ja kivihiilivoimalaitoksissa oletetaan rikinpoisto savukaasuista.
Lähde: World Energy Council.
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Suomen hiilidioksidipäästöt
fossiilisista polttoaineista ja
polttoturpeesta 1950‑2008.

sestään. Uusiutuvan energian osuus nousee 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta, energiajärjestelmän tehokkuus paranee
ja kasvihuonekaasupäästöt kääntyvät pysyvästi laskuun. Kivihiilen ja öljyn osuus energiataseessamme laskee. Energiajärjestelmämme monipuolisuus paranee entisestään ja samalla riskit siitä,
että maamme ulkopuoliset energiakriisit voisivat vaarantaa energiahuoltoamme, vähenevät. Energiajärjestelmämme perustuisi
entistä jossain määrin enemmän sähkön käyttöön.
Sähkön hankitamme tulee jatkossakin perustua monipuoliseen ja useisiin energialähteisiin nojaavan, sähkön ja lämmön
yhteistuotannon ansiosta hajautettuun järjestelmään. Oman
tuotantokapasiteetin tulee pystyä kattamaan huipun aikainen
kulutus ja mahdolliset tuontihäiriöt. Oman kapasiteetin rakentamisessa etusijalle asetetaan kasvihuonekaasuja päästämättömät tai vähäpäästöiset laitokset kuten uusiutuvaa polttoainetta käyttävät yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon
laitokset sekä taloudellisesti kannattavat ja ympäristöllisesti hyväksyttävät vesi- ja tuulivoimalaitokset. Ilmasto- energiastrategian laskelmien mukaan sähköenergian riittävyyden kannalta
tarvittaisiin lähivuosina eli jo nykyisen hallituskauden aikana

Päästöttömien ja hiilidioksidineutraalien sähköntuotantomuotojen prosenttiosuus koko
sähkönkulutuksesta Suomessa
vuosina 1970 – 2008.
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ydinenergialain mukainen periaatepäätös ydinvoiman lisärakentamisesta, jolloin päästöjä aiheuttavaa lauhdutusvoimakapasiteettia korvattaisiin päästöttömällä kapasiteetilla ja samalla
kohennettaisiin sähkön hankinnan omavaraisuutta.

Uusiutuva energia ja energiansäästö
Kauppa- ja teollisuusministeriö uudisti uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman vuonna 2002. Sen tavoitteena on,
että Suomessa tuotetaan vuonna 2010 uusiutuvaa energiaa 30
prosenttia enemmän kuin vuonna 2001. Ohjelmalla saadaan
vähennettyä hiilidioksidipäästöjä 4,5–5,5 miljoonaa tonnia verrattuna tilanteeseen, jossa ohjelmaa ei toteuteta.
Energiasäästöohjelma päivitettiin vuonna 2002 ja se liittyi
alun perin ajanjaksoon 2003‑2006 sekä kansalliseen ilmasto- ja
energiastrategiaan, joka sittemmin on päivitetty marraskuussa
2008. EU:n energiapalvelu direktiivin mukaisesti kansallinen
energiatehokkuuden lisäämisen toimintasuunnitelma toimitettiin komissiolle kesällä 2007 ja sen tavoitteena on parantaa
energiatehokkuutta 9 prosentilla aikavälillä 2008‑2016.

Euroopan unionin tavoite vuodelle 2020 on, että unionin
alueella uusiutuvien energianlähteiden osuus yhteisestä energiankulutuksesta nousee 20 prosenttiin. Suomelle on asetettu
tavoite tuottaa uusiutuvalla energialla 38 prosenttia kulutetusta energiasta vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi kaikille jäsenmaille yhteiseksi tavoitteeksi on asetettu, että liikenteen osalta
uusiutuvista energianlähteistä peräisin olevilla polttoaineilla on
10 prosentin vähimmäisosuus vuoteen 2020 mennessä.

Ydinenergian merkitys kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä
Hiilidioksidipäästöt alenivat merkittävästi 1980-luvun alussa,
kun maamme ydinvoimalat otettiin käyttöön vuosina 1977 –
1982. Ydinvoima korvasi pääosin hiilellä tuotettua lauhdesähköä.
Kotimaassa tehtävien toimenpiteiden lisäksi energia- ja ilmastostrategiassa on otettu huomioon mahdollisuudet käyttää ns.
Kioton mekanismeja päästöjen vähentämiseksi. Suomen päästötaso vaihtelee paljon vuodesta riippuen. Päästöihin vaikuttavat muun muassa vesivoiman saatavuus ja talven lämmitystarve.
Suuri osa päästöjen vähentymisestä sähköntuotannon
osalta saataneen ottamalla käyttöön viides ydinvoimalaitosyksikkö. Sen käyttöönoton viivästyminen vuoteen 2012 aiheuttanee kuitenkin suomalaisille sähköntuottajille tarpeen ostaa
päästöoikeuksia EU markkinoilta. EU:n päästökauppa on olennaisesti lisännyt kiinnostusta investoida päästöttömiin ja vähäpäästöisiin energialähteisiin.

Happamoittavat päästöt
Ydinvoiman käytön vaikutus happamoittavien aineiden päästömääriin on myös merkittävä. Erityisesti rikkidioksidin (SO2)

Kasvihuonekaasupäästöjen kehittyminen EU-15 maissa suhteessa sovitun
taakanjaon mukaisiin tavoitteisiin (=100) sekä uusien jäsenmaiden päästöt.
Lähteet: European Environmental Agency ja Tilastokeskus.

Joidenkin Euroopan maiden hiilidioksidipäästöt sähköntuotannossa
vuosina 1990, 2000, 2005 ja 2008. Lähteet: EURPROG 2005/Eurelectric,
Tilastokeskus.

päästöt alenivat merkittävästi 1980-luvun alussa johtuen pääasiassa ydinvoimalaitosten ja vähärikkisten liikennepolttoaineiden käyttöönotosta. SO2-päästöjen lasku jatkui edelleen vuosina 1985 – 1995 tehostettujen savukaasujen puhdistustoimien,
vähärikkisen hiilen ja öljyn käytön sekä teollisuusprosessien parannusten kautta.
Ydinvoiman käytön vaikutus typpioksidien (NOX) päästöihin on myös havaittavissa, mutta vähennykset ovat pienempiä kuin SO2:lle. Tämä johtuu siitä, että sähköntuotannon osuus
NOX -päästöistä on pieni. Noin 65 prosenttia Suomen NOX -päästöistä on peräisin liikenteestä.

Hiilidioksidin (CO2), rikkidioksidi (SO2) ja typen oksidien (NOX)
ominaispäästöt Suomessa vuosina 1970–2004 (2008).
Lähteet: Energiateollisuus/Enprima Oy, Tilastokeskus.
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Ydinjätehuolto
Ydinvoiman käytöstä sähköntuotannossa syntyy kahdenlaista radioaktiivista jätettä: matala- ja
keskiaktiivista voimalaitosjätettä sekä korkea-aktiivista käytettyä ydinpolttoainetta. Käytettyä
ydinpolttoainetta syntyy Suomen neljässä ydinvoimalaitosyksikössä yhteensä noin 75 tonnia
vuodessa. Voimalaitosjätettä syntyy voimalaitoksilla prosessivesien puhdistusjärjestelmissä sekä
huolto- ja korjaustöissä. Kun voimalaitosten toiminta loppuu ja laitokset puretaan, syntyy voimalaitosjätteen kaltaista purkujätettä.

Käytetty polttoaine
viedään kuljetussäiliössä voimalaitokselta
samalla alueella sijaitsevaan välivarastoon.
Kuva Olkiluodosta.
Lähde TVO.
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S

uomalaisten ydinvoimalaitosten tuottamien radioaktiivisten jätteiden turvalliseen käsittelyyn ja loppusijoitukseen
liittyviä järjestelyjä on tehty siitä lähtien, kun laitoksia ryhdyttiin
rakentamaan 1970-luvulla. Vuonna 1983 valtioneuvosto teki
periaatepäätöksen tavoitteista ja aikatauluista, joiden mukaan
kansallista ydinjätteiden huolto-ohjelmaa toteutetaan. Sen jälkeen kauppa- ja teollisuusministeriö on tarkentanut tavoitteita
ja päivittänyt aikataulua.
Vastuu ydinjätteistä määritellään ydinenergialaissa. Lain mukaan ”ydinjätteet, jotka ovat syntyneet Suomessa tapahtuneen
ydinenergian käytön yhteydessä tai seurauksena, on käsiteltävä, varastoitava ja sijoitettava pysyväksi tarkoitetulla tavalla
Suomeen”. Toisena lähtökohtana ydinjätteiden käsittelyssä on
laissa määritelty aiheuttamisperiaate. Vastuun jätteiden käsittelystä kantavat ydinvoimayhtiöt. Ne vastaavat teknisistä toimenpiteistä, jätteiden käsittelyn ja loppusijoituksen edellyttämästä tutkimus- ja kehitystyöstä sekä kaikista kustannuksista.
Viranomaisten tehtävänä on varmistaa, että jätteet käsitellään
turvallisesti ja säännösten mukaisesti.

Matala- ja keskiaktiivinen jäte
Ydinvoimalaitoksen toiminnan aikana syntynyt matala- ja keskiaktiivinen jäte käsitellään ja pakataan ensin voimalaitoksessa.
Välivarastoinnin jälkeen se siirretään matala- ja keskiaktiivisen
jätteen loppusijoitustiloihin, jotka sijaitsevat laitosalueella. Olkiluodossa jätteen sijoittaminen loppusijoitustiloihin aloitettiin
vuonna 1992 ja Loviisassa vuonna 1997.
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilat ovat peruskalliossa 60 – 100 metrin syvyydessä. Sijoitustiloissa on erilliset
siilot tai luolat matala-aktiiviselle ja keskiaktiiviselle jätteelle. Tilat
on alun perin mitoitettu niin, että niihin mahtuu kaikki radioaktiivinen voimalaitosjäte, jonka Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten nykyisin käytössä olevien reaktoriyksiköiden tuottavat toimintansa aikana.
Rakenteilla olevan Olkiluodon kolmannen
yksikön ja mahdollisten uusien reaktoriyksiköiden tarpeisiin loppusijoitustiloja on
laajennettava. Kun kaikki jätteet on aikanaan loppusijoitettu, tilaan johtavat tunnelit ja kuilut täytetään ja suljetaan.

käyttää muihin toimintoihin tai sinne voidaan esimerkiksi rakentaa uusi voimalaitos.

Käytetyn polttoaineen välivarastointi
Ydinvoimalaitosten käytettyä polttoainetta varastoidaan laitosalueella ennen loppusijoitusta. Reaktorin suojarakennuksessa
sijaitsevien varastoaltaiden lisäksi Loviisan laitoksen apurakennuksessa on erillinen varastointitila käytetyn polttoaineen pitkäaikaisempaan välivarastointiin. Varaston kapasiteettia täydennetään asteittain asentamalla lisää tiheitä varastotelineitä.
Olkiluodon laitoksella reaktorirakennuksessa olevissa säilytysaltaissa on varastokapasiteettia käytetylle polttoaineelle
370 tU (tonnia uraania). Pitkäkestoisempaa varastointia varten
käytetty polttoaine siirretään erityisessä kuljetussäiliössä erilliseen välivarastointirakennukseen, jossa on kolme kapasiteetiltaan 400 tU olevaa varastoallasta. Välivarasto otettiin käyttöön
vuonna 1987 ja sen kapasiteettia on tarve lähivuosina täydentää sekä nykyisin käytössä olevien reaktoriyksiköiden 1 ja 2 sekä
Olkiluoto 3 yksikön tarpeisiin.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus
Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen huollosta Suomessa vastaa Posiva Oy.
Suomen nykyisten ydinvoimalaitosyksiköiden sekä rakenteilla
olevan yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta
on tehty periaatepäätökset, joiden mukaisesti polttoaine loppusijoitetaan Eurajoen Olkiluodon kallioperään.
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittaminen perustuu
moninkertaisten vapautumisesteiden käyttämiseen, joiden
avulla varmistetaan, että ydinjätettä ei pääse elolliseen luontoon tai ihmisten ulottuville.

Laitosten käytöstä poisto
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilojen yhteyteen on suunniteltu
rakennettavaksi lisätilat laitosten purkamisesta aiheutuvien jätteiden loppusijoittamiseksi. Käytöstä poiston suunnitelmat
tarkastetaan viiden vuoden välein. Laitokset poistetaan käytöstä 50 – 60 vuoden toimintaiän jälkeen. Toiminnan seurauksena radioaktiivisiksi muuttuneet
rakenteet puretaan ja viedään loppusijoitustilaan. Purkaminen voidaan toteuttaa melko pian käytöstä poiston jälkeen,
mutta muutaman vuosikymmenen viivästys alentaa säteilytasoa huomattavasti
ja helpottaa siten rakenteiden käsittelyä.
Laitosaluetta voidaan purkamisen jälkeen

Poikkileikkauskuva Olkiluodon matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilasta, jossa on tällä
hetkellä loppusijoitussiilot reaktoriyksiköiden 1 ja 2 käytöstä aiheutuville voimalaitosjätteille. Tiloja on
suunniteltu laajennettavaksi ottaen huomioon rakenteilla olevan OL3-yksikön sekä suunnitellun uuden yksikön OL4 tuottamien voimalaitosjätteiden sekä kaikkien yksiköiden purkamisesta aiheutuvien
jätteiden loppusijoitustarpeet. Lähde: TVO.
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Poikkileikkauskuva Loviisan matala- ja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen loppusijoitustilasta, jota on suunniteltu laajennettavaksi ottaen
huomioon mahdollisen lisäyksikön tuottamien voimalaitosjätteiden
sekä purkujätteiden loppusijoitus. Lähde: Fortum.

Käytetty polttoaine pakataan kapselointilaitoksessa loppusijoituskapseleihin, joiden sisäosa on pallografiittirautaa ja ulkokuori kuparia. Valurautainen sisus tekee kapselin riittävän vahvaksi kestämään kallioperässä vallitsevat mekaaniset rasitukset.
Hyvin korroosiota kestävä kupari suojaa säiliötä pohjaveden
syövyttävältä vaikutukselta.
Loppusijoituskapseli ympäröidään bentoniittisavella, joka
suojaa kapselia kallion mahdollisilta liikahduksilta sekä vähentää veden liikkumista kapselin läheisyydessä. Loppusijoitustilat
rakennetaan noin neljänsadan metrin syvyyteen. Kallioperä tarjoaa kapselille ja bentoniitille olosuhteet, jossa muutokset ovat
hitaita ja ennustettavia
Viimeisten kapselien tultua loppusijoitetuksi kaikki tunnelit
täytetään savilohkoilla ja -pelleteillä ja alas johtavat kuilut suljetaan. Näin estetään tunnelien ja kuilujen muuttuminen pohjaveden virtausreiteiksi sekä säilytetään tunnelien mekaaninen

vakaus. Sulkemisen jälkeen alue ei vaadi erillistä valvontaa. Kun
laitos on suljettu ja maanpäälliset rakennelmat purettu aluetta
voidaan käyttää muihin tarkoituksiin.
Nykyisistä Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköistä
arvioidaan syntyvän käytettyä polttoainetta 50 ja 60 vuoden
kokonaiskäytön aikana runsaat 3500 tonnia uraania (tU). Olkiluoto 3-yksikön käyttöiäksi arvioidaan 60 vuotta ja tuona aikana
syntyy käytettyä polttoainetta noin 2000 tU. Käytetyn polttoainemäärän pakkaamiseen tarvitaan yli 2800 loppusijoituskapselia, joiden loppusijoitusta varten louhitaan 42 kilometriä maanalaisia tunneleita.
Tarvittaessa loppusijoitettu ydinjäte voidaan palauttaa takaisin maan pinnalle. Palauttaminen on mahdollista loppusijoituksen kaikissa vaiheissa – myös silloin, kun kaikki tunnelit ja
kuilut on jo suljettu.
Olkiluodon kallioperää on tutkittu 1980-luvulta lähtien.
Osana Olkiluodossa tehtäviä tutkimuksia louhitaan maanalaista
kallioperän tutkimustilaa, ONKALOa, joka tulee ulottumaan loppusijoitussyvyydelle (noin 400 metriin). ONKALOn louhinta aloitettiin vuonna 2004 ja loppusijoitussyvyys saavutetaan vuoden
2010 alkupuolella. ONKALOssa on tehty tutkimuksia rakentamisen alusta lähtien.
ONKALOn avulla hankitaan loppusijoitustilojen suunnittelussa ja turvallisuuden arvioinnissa tarvittavia tietoja kalliosta.
Kallioperätutkimusten lisäksi ONKALO tarjoaa mahdollisuuden
kehittää kalliorakentamis- ja loppusijoitustekniikkaa aidoissa
olosuhteissa. Jatkossa ONKALOa voidaan hyödyntää loppusijoitustiloja rakennettaessa ja käytettäessä.
ONKALO-vaiheen jälkeen 2010-luvulla aloitetaan varsinaisen
kapselointilaitoksen ja loppusijoitustilojen rakentaminen. Rakentamisvaiheet ja laitoksen käyttöönotto vaativat omat lupamenettelynsä. Rakentamislupahakemus on määrä jättää valtioneuvostolle vuoden 2012 loppuun mennessä. Valtioneuvoston
vuonna 1983 tekemän periaatepäätöksen ja nykyisten suunnitelmien mukaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittaminen
peruskallioon aloitetaan vuonna 2020.

Kaaviokuva käytetyn polttoaineen loppusijoitustunnelista ja teknisistä päästöesteistä. Loppusijoitustilat sijaitsevat noin 400 metrin syvyydessä
maanpinnasta. Lähde: Posiva.
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Ydinjätehuollon kustannukset
Ydinenergian käytön seurauksena syntyvän ydinjätteen huollosta ja sen kustannuksista vastaavat kokonaisuudessaan
”ydinjätteen tuottajat”. Kustannuksiin sisältyy myös laitosten
käytöstä poisto ja purkujätteiden koppusijoitus. Ydinvoimalla
tuotetun sähkön hintaan sisältyvät siten myös ydinjätehuollon
kustannukset.
Aiheuttamisperiaatteen toteutumisen varmistamiseksi työja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimii Valtion ydinjätehuoltorahasto. Sinne kerätään ydinjätteen tuottajilta vuosittain
varoja niin, että ydinjätehuoltoon tulevaisuudessa tarvittavat
toimenpiteet voidaan varmuudella kaikissa olosuhteissa hoitaa.
Nykyisin käytössä olevien ydinvoimalaitosyksiköiden yhteenlaskettu vastuumäärä vuoden 2010 alussa on noin 2,1 miljardia euroa, mikä on arvioitu tähän mennessä syntyneen ydinjätteen määrän perusteella. Rahastoon talletettujen varojen
yhteissumma on noin 1,9 miljardia euroa. Vastuumäärän ja rahastoon jo talletettujen varojen erotuksen osalta voimayhtiöt
ovat luovuttaneet valtiolle vakuudet.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseli on kaksikerroksinen kupari/
valurauta konstruktio. Kapselin ulkohalkaisija on noin yksi metri. Loviisan
kapselin pituus on 3,6 metriä. Olkiluodon nykyisille polttoaine-elementeille
suunnitellun kapselin pituus on 4,6 metriä. Uuden reaktoriyksikön Olkiluoto 3:n kapselin pituus on 5,2 metriä. Lähde: Posiva / Jussi Partanen.

Kaaviokuva kallioperän ominaisuuksien
varmistamiseen Olkiluotoon rakennettavasta
maanalaisesta tutkimustilasta (ONKALO).

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

Fortumin ja TVO:n rahastomäärät
nykyisin käytössä oleville neljälle
reaktoriyksikölle Valtion ydinjätehuoltorahastossa sekä vakuuksin
katetut osuudet. Rahastoon talletetuilla varoilla voidaan toteuttaa
tarkasteluhetkeen mennessä kertyneiden ydinjätteiden jätehuolto ja
loppusijoitus sekä reaktorien käytöstä poisto, Summaan ei sisälly
jo toteutettujen ydinjätehuoltotoimien kustannukset, kuten käytetyn
polttoaineen välivarastot ja voimalaitosjätteiden loppusijoitustilat eikä jo toteutettujen tutkimusja kehitystoimien kustannukset.
Lähde: VTT.
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Ydinenergiatutkimukseen sijoitettiin vuonna 2007 noin 47 miljoonaa
euroa. Voimayhtiöt vastaavat suoraan toteuttamistaan ja tilaamistaan
tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi kansallisten reaktoriturvallisuuden ja ydinjätehuollon tutkimusohjelmien rahoitukseen kerätään voimayhtiöiltä varoja tutkimusrahastoihin (VYR). Lähde: VTT .

Ydinenergiatutkimuksen rahoituksen jakautuminen eri osa-alueille.
Tutkimusrahoituksen kokonaissumma oli 47 miljoonaa euroa vuonna
2007. Osuuteen ”muut” sisältyvät ympäristövaikutukset ja säteilysuojelu.
Lähde: VTT.

Tutkimus ja koulutus
Ydinvoimaan liittyvä tutkimus- ja kehitystyö on hajautettu Suomessa useisiin tutkimusyksiköihin ja -ryhmiin, jotka toimivat valtion tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa, voimayhtiöissä ja konsulttiyrityksissä. Julkisrahoitteisen tutkimuksen avulla Suomessa pystytään pitämään yllä kotimaisen tutkimus- ja kehitystyön sekä tutkimuksen kansainvälisen yhteistyön vaatimat resurssit
henkilöstössä ja tutkimuslaitteistoissa.

N

ykyisten fissiolaitosten käyttöturvallisuuden ja ydinjätehuollon kansallisten tutkimusohjelmien rahoitus kerätään
vuosittain ydinvoiman tuottajilta kahteen erilliseen rahastoon.
Varoilla halutaan turvata korkealaatuinen tutkimus ja ydinenergia-alan osaaminen pitkällä aikavälillä. Ydinvoimayhtiöt sijoittavat reaktoriturvallisuuden tutkimukseen varoja suhteessa laitosyksikön lämpötehoon tai uuden yksikön lupa-asiakirjoissa
ilmoitettuun lämpötehoon. Ydinjätetutkimuksen varat kerätään
voimayhtiöiltä samassa suhteessa kuin Valtion ydinjäterahaston talletukset. Yhteensä reaktoriturvallisuus- ja ydinjätetutkimusrahastot ovat suuruudeltaan noin neljä miljoonaa euroa.
Kaikkiaan kotimaisen fissio- ja fuusiovoimatutkimuksen vuotuinen laajuus on noin 200 henkilötyövuotta ja kokonaisrahoitus
(2007) noin 47 miljoonaa euroa.

Tutkimuslaitokset ja -yksiköt
Suomessa ydinenergiatutkimus on jakautunut useaan eri organisaatioon. Valtaosa julkisrahoitteisesta tutkimus- ja kehitystoiminnasta toteutetaan Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa eli VTT:ssä. Muita tärkeitä tutkimuslaitoksia ovat
Teknillinen korkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto
(TKK, LTY), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Ilmatieteen laitos
sekä Helsingin, Kuopion, Tampereen ja Jyväskylän yliopistot.
Näiden lisäksi Säteilyturvakeskus (STUK) sekä Fortum Oyj, Teol-
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lisuuden Voima Oyj ja Posiva Oy rahoittavat omaa tutkimusta
sekä erilaisia tutkimushankkeita muualla.
Aiheiltaan monipuolinen tutkimuskirjo tutkimuslaitoksissa
ja yliopistoissa suosii oheistuotteiden luontia molempiin suuntiin ydinenergia- ja muiden teollisuussovellusten välillä. Ydintekniikan oheistuotteisiin kuuluvat simulointitekniikka, luotettavuusanalyysit, murtumismekaniikka ja ainetta rikkomaton
tarkastus. Vastaavasti ydinenergiatutkimuksessa hyödynnetään
muilla alueilla kehitettyä osaamista inhimillisten tekijöiden,
digitaalisen automaation ja edistyksellisen virtauslaskennan
osalta.

Tutkimusohjelmat
Suomessa julkinen ydinenergiatutkimus on organisoitu kansallisiksi tutkimusohjelmiksi. Niiden rahoituksesta pääosa tapahtuu reaktoriturvallisuuden ja ydinjätehuollon tutkimuksen
osalta erityisen rahastointijärjestelyn kautta. Tarvittavat varat
kerätään aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ydinvoimalaitosten haltijoilta ja ydinjätehuoltovelvollisilta. Muita keskeisiä rahoittajia ovat VTT, Teknologian kehittämiskeskus (Tekes) ja Euroopan unioni.
Ohjelmien päätavoite on tuottaa korkeatasoista asiantuntemusta ja tutkimustuloksia ydinvoimalaitosten sekä ydinjätehuollon ja loppusijoituksen turvallisuudesta sekä tukea viranomais-

ten toimintaa. Tutkimusohjelmien hankkeissa voidaan alalle
kouluttaa uusia asiantuntijoita ja edistää teknologian ja tiedon
vaihtoa. Nykyisin on käynnissä seuraavia tutkimusohjelmia:
 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelma SAFIR2010, 2007–2010
 Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma KYT2010,
2006–2010
 Euratom – Tekes fuusioenergian tutkimusyhteistyö,
2007‑2011.
SAFIR2010 on julkinen ydinvoimalaitosten turvallisuuden
tutkimusohjelma ja sitä koordinoi VTT, joka vastaa myös pääosin ohjelmaan sisältyvien tutkimushankkeiden toteutuksesta. Ohjelmaan sisällytetään hankkeita, jotka tarjoavat haasteellisia tehtäviä erityisesti uusille asiantuntijoille sekä perehdyttävät vaativiin erityistehtäviin ja edistävät ydinvoima-alan
sukupolvenvaihdoksen etenemistä onnistuneesti. Ohjelma on
jaettu seuraaviin tutkimusaihepiireihin: 1. Organisaatiot ja inhimilliset tekijät, 2. Automaatio ja valvomot, 3. Polttoaine ja reaktorifysiikka, 4. Termohydrauliikka, 5. Vakavat onnettomuudet,
6. Reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus, 7. Rakenteiden turvallisuus ja 8. Todennäköisyyspohjainen turvallisuusarviointi.
Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma KYT2010 (2006–
2010) toteuttaa edellisen vaiheen teknisluonnontieteellisiä
hankkeita, joilla vahvistetaan ydinjätealan kansallista osaamis-

pohjaa. Tavoitteena on kehittää ja ylläpitää perusvalmiuksia,
joita Suomessa tarvitaan ydinjätehuollon suunnitelman mukaisten ratkaisujen toteuttamiseksi. Tutkimukset on jaettu strategisiin selvityksiin ja käytetyn polttoaineen geologisen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta varmistaviin hankkeisiin.
KYT2010 ohjelman tutkimushankkeiden toteutukseen osallistuvat VTT, GTK sekä useat korkeakoulut ja yliopistot. Tämän ohjelman ulkopuolella teollisuus toteuttaa huomattavasti laajempaa ydinjätehuollon tutkimus- ja suunnitteluohjelmaa.
Kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyisin työ- ja elinkeinoministeriö) nimittämät suunnitteluryhmät ovat valmistelleet
runkosuunnitelmat kansallisille tutkimusohjelmille KYT2010
ja SAFIR2010. Tutkimusohjelmien johtoryhmissä ovat edustettuina ydinvoima-alan eri toimijat.
Fuusioenergian tutkimusyhteistyön (2007‑2011) keskeisenä
päämääränä on kehittää ITER-koereaktorille suomalaista teollisuutta kiinnostavaa teknologiaa ja osallistua fokusoidusti ITERin
rakentamisen rinnalla toteutettavaan EU:n fuusiotutkimukseen.
FUSION teknologiaohjelman tutkimusalueet ovat: 1. Fuusioplasmatutkimus, 2. Plasma-seinämävuorovaikutukset, 3. Fuusioreaktorien materiaalitutkimus, 4. Suprajohtavien lankojen kehitys, 5. Kauko-ohjatut huoltojärjestelmät ja 6. Systeemitutkimukset. Suomalaisen fuusioenergiatutkimuksen painopisteet arvioidaan EU:n fuusiotutkimusohjelman painopisteiden mukaan,
jolloin hyöty suomalaisten yritysten toimituksille ja osaamisen
kehittymiselle on myös parhain.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ydinvoimatekniikan laboratorion PACTEL-tutkimuslaitteiston sovellushistoria. Laitteisto kehitettiin alun perin Loviisan
voimalaitoksen simulointiin. Uusitulla PWR-PACTEL-laitteistolla voidaan kuvata myös pystysuoria höyrystimiä ja simuloida termohydraulisia ilmiöitä Olkiluoto 3 yksikköä vastaavalla EPR-tyyppisellä ydinvoimalaitoksella. Lähde: LTY.
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NETNUC-hankkeen osapuolet, osatutkimuskohteet ja keskeiset tutkimustavoitteet.

SAFIR2010 ja KYT2010 -tutkimusohjelmien vuosittainen
laajuus on yhteensä noin 75 henkilötyövuotta. Fuusiotutkimusohjelman laajuus on noin 50 henkilötyövuotta. Kaiken kaikkiaan Suomessa ydinenergia-alan tutkimuksen vuotuinen laajuus on noin 200 henkilötyövuotta.
Ydinenergianeuvottelukunnan aikanaan esittämästä aloitteesta ja VTT:n koordinoimana on valmistunut yleissuunnitelma uuden polven fissioydinvoimateknologian kansalliselle
tutkimusverkostolle. Vuonna 2005 muodostetun tutkimusverkoston tavoitteena on täydentää kansallisissa tutkimusohjelmissa toteutettavaa asiantuntemuksen kehitystä ja tutkijasukupolvenvaihdosta sekä edistää osallistumista kansainvälisiin,
uuden ydinvoimateknologian kehityshankkeisiin. Aihepiirin
tutkimuksia on jo toteutettu EU:n puiteohjelmien projekteissa.
Yksi esimerkki näistä hankkeista on High Performance Light
Water Reactor (HPLWR), jossa on tutkittu ylikriittisen paineen ja
lämpötilan alueella toimivan kevytvesireaktorin turvallisuutta
ja materiaalien käyttäytymistä vaativissa olosuhteissa. Vastaavasti ja ydinjätehuollon ja polttoainekierron teknisiin ratkaisuihin suunnatussa KYT2010-tutkimusohjelmassa on osallistuttu kansainvälisten organisaatioiden työryhmissä erotus- ja
transmutaatioteknologiaa koskevien katsausten laadintaan.
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Suomen Akatemian tutkimusohjelmaan ”Kestävä Energia
(SusEn, 2008‑2011)” sisältyy hanke ”Kriittinen analyysi uuden
sukupolven reaktoreista (NETNUC)”, jonka toteutuksesta vastaa tutkimuskonsortio, johon kuuluvat Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY), teknillinen korkeakoulu (TKK) sekä VTT.
NETNUC projektin tavoitteena on varmistaa kolme pääväittämää: 1) Uuden sukupolven ydinreaktorien erityispiirteet tunnetaan luotettavasti niiden systemaattisten turvallisuuskriteerien luomiseksi (Turvallisuus). 2) Kehittyneillä reaktoreilla
polttoaineen käyttötehokkuus paranee ja niiden ydinjätemäärä vähenee (Polttoainevarat). 3) Uusien reaktorityyppien
sähköinen hyötysuhde paranee ja niillä voidaan kilpailukykyisesti tuottaa myös prosessilämpöä ja synteettisiä polttoaineita
(Tehokkuus).
VTT, TVO, Fortum sekä LTY osallistuvat myös EU:n teknologiayhteisön Sustainable Nuclear Energy Technology Platform
(SNETP) toimintaan. Uuden tyyppisten reaktorien tutkimuksessa NETNUC-projektin ja SNETP-teknologiayhteisön tavoitteet ovat varsin samansuuntaiset. Aktiivinen osallistuminen
teknologiayhteisön toimintaan tehostaa verkostoitumista eurooppalaisten toimijoiden kanssa.

Ydintekniikan koulutus Suomessa
Y

dinenergiaan liittyviä peruskorkeakoulututkintoja (DI tai
FM) suoritetaan vuosittain 10-20. Määrä on aiemmin ollut riittävä, mutta tarve on tällä hetkellä kasvamassa uuden
asiantuntijapolven kasvattamistarpeen vuoksi johtuen uusista käynnissä olevista ja suunnitteilla olevista ydinlaitosten
rakennushankkeista sekä kokeneimpien asiantuntijoiden siirtymisestä eläkkeelle. Akateemisia jatkotutkinto-ohjelmia lisensiaatti- tai tohtoritutkinnon suorittamiseen ydinenergiaan
liittyen on tarjolla erityisesti kolmessa korkeakoulussa tai yliopistossa.

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu,
Teknillisen fysiikan ja matematiikan
tutkinto-ohjelma
Ydinvoimatekniikan opetus Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa toteutetaan teknillisen fysiikan ja matematiikan
tutkinto-ohjelmassa. Opiskelijoille tarjotaan kursseja useista
energian tuotantomuodoista: ydinenergia (fissio ja fuusio)
sekä uusiutuvista energialähteistä, kuten tuuli- ja aurinkoenergia. Tutkimuksen pääkohteita ovat säteily- ja reaktorifysiikka
sekä fuusioteknologia. Yksiköllä on säteilymittauslaboratorio
ja sillä on käytettävissä myös Espoon Otaniemen alueella sijaitseva VTT:n koulutus- ja tutkimusreaktori Triga sekä VTT:n
kuumakammiot ja radiokemian laboratorio.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY),
Energiatekniikan osasto,
Ydinvoimatekniikan laboratorio ja
ydinturvallisuuden tutkimusyksikkö
Ydinvoimalaitostekniikka on yksi energiatekniikan osaston
opintosuunnista. Ydinenergiatekniikan peruskurssi on pakollinen kaikille osaston opiskelijoille. Täydentävää opetusta annetaan kaikille voimalaitostekniikan opiskelijoille. Laajempi
kurssikokonaisuus on tarjolla niille opiskelijoille, jotka toisen
opiskeluvuoden keväällä valitsevat ydinvoimalaitostekniikan
opintosuunnan. Opetuksen ja tutkimuksen pääkohteena on
ydinvoimalaitosten tekniikka ja turvallisuus ja erityisinä painoalueina lämpö- ja virtaustekniikka sekä ydinvoimalaitosten
mallinnus. LTY:n fysiikan laboratoriolla on säteilymittauslaboratorio.

Helsingin yliopisto, Kemian laitos,
Radiokemian laboratorio
Radiokemia on yksi Helsingin yliopiston kemian laitoksen seitsemästä laboratoriosta. Opiskelijat suorittavat noin kolmen
vuoden aikana epäorgaanisen ja orgaanisen kemian peruskursseja ja suorittavat sen jälkeen radiokemian erikoiskursseja vähintään kahden vuoden ajan. Tutkimuksen pääkohteita ovat
ydinjätehuolto ja ydinjätteiden loppusijoitus, ympäristötutkimukseen liittyvä radiokemia, päästöjen puhdistus ioninvaihtimilla sekä säteilykemia.

Kansallinen ydinturvallisuuskurssi
Ydinenergia-alan tutkimusohjelmien tavoitteena on muun muassa kouluttaa alalle uusia asiantuntijoita, joita tarvitaan erityisesti uuden ydinvoimalaitosyksikön tarpeisiin sekä korvaamaan
eläkkeelle siirtyviä suuria ikäluokkia. Energiamarkkinoiden ja
teknologian nopea kehittyminen asettaa uusia haasteita ydinenergian ammattilaisille. Vuosina 2003 – 2010 on järjestetty
kaikkiaan seitsemän ydinturvallisuuskurssia, joihin on osallistunut yhteensä lähes 400 ydinvoima-alan työntekijää eri organisaatioista. Kurssimateriaali on laadittu niin, että eri organisaatiot
voivat hyödyntää sitä myös omassa sisäisessä koulutuksessaan.

Ydinergia-alan kansainvälinen yhteistyö
Suomi osallistuu aktiivisesti ydinenergia-alan kansainväliseen
yhteistyöhön, sillä uuden polven ydinenergiateknologian kehittäminen toteutetaan enenevästi kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa. Viime vuosina on käynnistetty muun muassa Yhdysvaltojen energiaministeriön (USDoE) koordinoimana neljännen
polven reaktorien kehitysohjelma, Generation IV International
Forum (GIF) sekä samassa aihepiirissä toimiva IAEA:n koordinoima yhteishanke International Project on Innovative Nuclear
Reactors and Fuel Cycles (INPRO). Muita yhteishankkeita ovat
muun muassa uusien ydinvoimalaitoskonseptien turvallisuusarvioinnin yhtenäistämiseen tähtäävä Multinational Design
Evaluation Programme (MDEP). Polttoaineen hankinnan ja polttoainekiertojen kehittämisessä estämään mahdollisemman tehokkaasti ydinaineiden leviäminen sotilaalliseen käyttöön on
käynnistetty yhteishankkeet Global Nuclea Energy Partnership
(GNEP) ja Multinational Fuel Assurance Concept (MNA).
EU:n piirissä ydinenergia-alan osalta keskeinen on Euratomsopimus, joka tehtiin alunperin mm. ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevan jäsenvaltioiden tutkimuksen koordinoimiseksi. Euratom-säädöksiä on annettu myös esimerkiksi
säteilysuojelun alalla. Unionilla ei ole varsinaista ydinturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä, jonka on perinteisesti katsottu
kuuluvan jäsenvaltioiden toimivaltaan ja jota toisaalta säädellään myös kansainvälisin sopimuksin.
EU:ssa pyritään edistämään tutkimusta ja kehitystä energiasektorilla erityisesti puiteohjelmien kautta. Maaliskuussa 2007
Eurooppa-neuvosto kirjasi komission aloitteiden pohjalta strategiset tavoitteet unionin energiapolitiikalle. Keskeiset pyrkimykset ovat: (1) energiatehokkuuden parantaminen 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä, (2) uusiutuvien energialähteiden osuuden
kasvattaminen 20 %:iin vuonna 2020 ja liikenteen biopolttonesteiden osuuden kasvattaminen vastaavasti vähintään 10 %:iin,
(3) sähkö- ja kaasusisämarkkinoiden tehostaminen mm. siirtotoimintojen paremmalla eriyttämisellä ja (4) strategisen energiateknologiatoimintasuunnitelman laatiminen, mihin sisältyy
panostaminen hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (CCS),
biopolttoaineisiin sekä ydinenergiaan (fissio ja fuusio).
EU:n ohjeellisessa ydinalan ohjelmassa (Nuclear illustrative
programme, PINC) korostetaan eurooppalaista lähestymista-
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paa ydinvoimaan ja ydinturvallisuuteen. EU lähtee siitä, että kukin jäsenvaltio päättää itse ydinvoiman käytöstään. Ydinvoimalla
voi olla tärkeä asema EU:n energialähdeyhdistelmässä, mutta on
ensiarvoisen tärkeää huolehtia ydinlaitosten turvallisuudesta ja
suojaamisesta ulkoisilta uhilta. Tämän mukaisesti komissio on
perustanut kansallisten ydinalan sääntelyviranomaisten korkean tason ryhmä, jonka tehtävänä on kehittää edelleen yhteisymmärrystä ja eurooppalaisia sääntöjä ydinturvallisuuden ja
ydinlaitosten turvaamisen alalla. Kesäkuussa 2009 hyväksyttiin
komission ehdotus ydinturvallisuutta koskevaksi direktiiviksi.
Suomen kantana on ollut, että direktiivin säännösten tulee olla
soveltuvin osin yhdenmukaisia Kansainvälisen Ydinturvallisuussopimuksen sekä IAEA:n ydinturvallisuusperiaatteiden kanssa
ja ottaa sopivalla tavalla huomioon myös Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän laatimat kymmenen ydinturvallisuutta koskevaa yleisperiaatetta.
Lisäksi on perustettu European Nuclear Energy Forum, joka
tarjoaa kaikille toimijoille avoimen keskustelufoorumin ydinenergian mahdollisuuksista EU:n energiahuollossa ja tuottaa
ajan tasaista tietoa ydinvoimaan liittyvistä riskeistä. Foorumin
kokoukset järjestetään vuoronperään Tsekin ja Slovakian järjestäminä.
EU pitää myös tärkeänä säilyttää johtoasemansa ydinvoimateknologian alalla, ja se tukee mahdollisimman edistyneen
kehyksen laatimista ydinalalle. Siihen kuuluu myös ydinturvallisuus, ydinaineiden valvonta, ydinjätehuolto, voimalaitosten
käytöstä poisto ja väestön säteilysuojelu. Tähän liittyen syyskuussa 2007 perustettiin teknologiayhteisö Sustainable Nuclear
Energy ja marraskuussa 2009 geologiseen loppusijoitukseen
liittyvä teknologiayhteisö (Implementing Geolological Disposal
of Radioactive Waste) .

Turvallisuusyhteistyö Itä-Euroopassa
Itä-Euroopan poliittiset ja taloudelliset muutokset johtivat nopeasti laajaan kansainväliseen yhteistyöhön, jolla pyritään parantamaan neuvostoteknologialla rakennetun ydintekniikan
turvallisuutta. Suomalaiset organisaatiot ovat mukana useissa
kansainvälisissä säteily- ja ydinturvallisuuden kehittämiseen
sekä ydinasevalvonnan parantamiseen tähtäävissä projekteissa. Suomen kahdenvälinen tekninen ja taloudellinen tuki on
kohdennettu pääasiassa lähialueelle.
Säteilyturvakeskuksen (STUK) koordinoima Suomen kahdenvälinen tukiohjelma kohdistuu ydinvoimalaitoksiin, ydinmateriaalin valvontaan ja ydinjätehuoltoon. STUKin lisäksi yhteistyöhön ovat osallistuneet mm. Fortum, VTT ja TVO.
Suomen rahoittamissa muissa tukiohjelmissa pyritään tehostamaan ydinmateriaalivalvontaa ja ydinjätehuollon vastuullista toteuttamista. Voimayhtiöt, VTT ja STUK osallistuvat EU:n
tukiohjelmarahoituksella Venäjällä, Ukrainassa ja Armeniassa
toteutettaviin yhteisohjelmiin. Ohjelmilla parannetaan ydinlaitosten turvallisuutta käytännössä sekä avustetaan näiden maiden ydinenergiaviranomaisia kehittämään valvontaorganisaatioitaan, työtapojaan ja säännöstöään.

Kansainväliset sopimukset
Suomi on jäsenenä mm. seuraavissa hallitusten välisissä organisaatiossa. Enemmän ydinvoiman käyttöön liittyviä kansainvälisiä sopimuksia löytyy internetistä osoitteesta www.energia.fi/
fi/sahko/sahkontuotanto/ydinvoima/linkit.
– Kansainvälinen atomienergiajärjestö, IAEA (vuodesta 1958)
– OECD:n ydinenergiajärjestö, NEA (vuodesta 1976)
– OECD:n energiajärjestö, IEA (vuodesta 1992)

Valtioneuvoston linna.
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Lainsäädäntö
Y

dinenergialain (990/1987) ja -asetuksen (161/1988) mukaisesti eduskunnalla on lopullinen valta sallia uusien ydinlaitosten rakentaminen, mukaan lukien ydinjätteen loppusijoituslaitokset. Laissa on säädetty myös ydinenergian käytön ja
jätteenkäsittelyn luvanvaraisuudesta ja käyttöehdoista sekä viranomaisten velvollisuuksista ja valtuuksista. Ydinjätteen tuottajat ovat velvollisia käsittelemään ja loppusijoittamaan jätteet
turvallisesti sekä vastamaan ydinjätehuollon rahoituksesta.
Ydinjätteen käsittelyyn tarvittavia varoja on kartutettava säännöllisesti koko laitoksen toiminta-ajan.
Ydinenergia-alan lainsäädäntöä ja siihen liittyvää muita säädöksiä uudistettiin vuosina 2007‑2008. Tärkein peruste muutoksille on ollut se, että uudistetun perustuslain mukaan keskeiset
vaatimukset tulee esittää ydinenergialaissa. Tämä korvaa aiemman käytännön, jonka mukaan turvallisuusvaatimuksia on esitetty alemman tason säädöksissä. Uudistettu ydinenergialaki
astui voimaan kesäkuussa 2008 ja vastaavasti uudistettu ydinenergia-asetus marraskuun 2008 lopulla.
Valtioneuvosto antoi aiemmin yleissäännöksiä ydinvoiman
käyttöön liittyen Valtioneuvoston päätöksinä. Uuden käytännön mukaisesti vastaavat yleissäännökset esitetään Valtioneuvoston asetuksina. Marraskuussa 2008 Valtioneuvosto vahvisti
seuraavat asetukset: (1) Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (733/2008), (2) Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (734/2008), (3) Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä (735/2008),
(4) Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (736/2008). Säteilyturvakeskus (STUK) on laatinut
ydinlaitosten lupakäsittelyä täsmentäviä ohjeita (YVL-ohjeet).
Myös tämän ohjeistuksen uudistyö on käynnissä. Ohjetekstien
muutosten ohella uudistuksessa pienennetään myös ohjeiden
lukumäärää ja muutetaan ohjeiden välistä ryhmittelyä.
Säteilylakiin (592/1991) sisältyvillä vaatimuksilla estetään
ja rajoitetaan ihmisen terveydelle haitallisia säteilyvaikutuksia

sekä säteilytyötä tekeville henkilöille että väestölle yleisesti.
Ydinvastuulailla (484/1972) toimeenpannaan Suomessa Pariisin sopimus ydinenergian käytöstä kolmansille osapuolille
aiheutuvien vahinkojen korvaamismenettelyistä sekä Brysselin lisäyleissopimus. Laki uusittiin vuonna 1994 (588/1994) ottamalla huomioon yhteispöytäkirja, jolla on yhdistetty Pariisin ja Wienin sopimukset. Ydinvastuulaki uudistettiin vuonna
2005 vastaamaan Pariisissa 12.2.2004 allekirjoitettua yleissopimusta muuttavaa pöytäkirjaa. Laki astuu voimaan sen jälkeen
kun kansainvälinen sopimus on hyväksytty OECD:n jäsenvaltioissa. Uudistetun ydinvastuulain mukaan laitoksenhaltijan vakuutettavan vastuumäärän vähimmäismäärä korotetaan 700
miljoonaan euroon. Suomen valtio joutuu korvaamaan ydinvahinkoja 700 miljoonan euron ylittävältä osalta aina 1200 miljoonan euroon eli enimmillään 500 miljoonalla eurolla. Lisäksi
sopimusvaltioiden muodostama korvausyhteisö vastaa vahingoista enintään 300 miljoonalla eurolla, jolloin korvausten yhteismäärä nousee nykyisestä 350 miljoonasta eurosta kaikkiaan
1500 miljoonaan euroon. Lain voimaantulo odottaa Pariisin sopimuksen kaikkien osapuolten ratifiointia muutospöytäkirjalle.
Laki ympäristövaikutusten arvioinnista (468/1994) määrää,
että ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on pakollista ydinlaitoshankkeissa. Useat muut yleiset lait käsittelevät myös ydinvoiman tuotantoa, esim.
– Sähkömarkkinalaki (386/1995) avasi jakeluverkot ja sallii
ulkomaisten sähköntoimittajien pääsyn markkinoille.
– Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) on yhteensopiva
EU:n kilpailudirektiivien kanssa.
– Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) edellyttää ydinvoimalaitokselle ja laitosalueen muille rakennettaville tiloille
maankäytön suunnittelua ja ohjaa kaavoitusta.
– Ympäristönsuojelulaki (86/2000) sisältää kuvaukset kaikista
ympäristön suojeluun liittyvistä lupamenettelyistä ja valtioneuvoston päätökset päästörajoista.

YDINLAITOSTEN RAKENTAMISEEN VAADITTAVA PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI
Ydinlaitos voi olla esimerkiksi voimalaitos tai ydinjätteiden loppusijoituslaitos.
1. Hankkeen toteuttaja tekee ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ydinlaitoksen rakentamisesta ja käytöstä.
2. Hankkeen toteuttaja jättää ydinenergialain mukaisen periaatepäätöshakemuksen valtioneuvostolle.
Yksi hakemuksen pakollisista liitteistä on YVA-selostus.
3. Valtioneuvosto pyytää alustavan turvallisuusarvion Säteilyturvakeskukselta ja lausunnon kunnalta, johon laitos aiotaan
sijoittaa. Kunnalla on veto-oikeus laitosta vastaan. Lisäksi valtioneuvosto pyytää lausunnot useilta muilta viranomaisilta
ja asiaan vaikuttavilta tahoilta sekä järjestää kuulemistilaisuudet suunnitellun laitospaikkakunnan ja naapurikuntien
asukkaille. Päätöksen valmistelusta vastaa kauppa- ja teollisuusministeriö.
4. Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen siitä, onko laitoksen rakentaminen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista
ja alistaa mahdollisen myönteisen periaatepäätöksen eduskunnan vahvistettavaksi.
5. Jos eduskunta vahvistaa valtioneuvoston periaatepäätöksen, hankkeen toteuttaja hakee ydinenergialain mukaista rakentamislupaa valtioneuvostolta. Valtioneuvosto pyytää tarvittavat viranomaislausunnot ja päättää rakentamisluvan myöntämisestä.
6. Rakentamisen loppuvaiheessa hankkeen toteuttaja hakee laitokselle ydinenergialain mukaista käyttölupaa.
Tarvittavien viranomaislausuntojen saamisen jälkeen valtioneuvosto päättää käyttöluvan myöntämisestä laitokselle.
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Viranomaisvalvonta
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ydinenergian käytön ylin johto ja valvonta kuuluvat työ- ja
elinkeinoministeriölle (TEM). Ministeriö valmistelee alaan liittyvän lainsäädännön sekä kansainväliset sopimukset Suomen osalta ja huolehtii niiden täytäntöönpanosta. TEM valvoo ydinjätehuollon suunnittelua ja toteutusta sekä hallinnoi
Valtion ydinjätehuoltorahastoa.
Ministeriö valvoo ydinturvallisuuteen liittyvää tutkimus- ja
kehitystyötä. Päätavoitteena on taata korkea turvallisuustaso
ja toimintavarmuus ydinvoimalaitoksissa ja tukea ydinjätehuollon turvallista ja oikea-aikaista toteutusta.
Työ- ja elinkeinoministeriö edustaa Suomea Euroopan
atomienergiayhteisössä, kansainvälisessä atomienergiajärjestössä (IAEA) ja OECD:n ydinenergiajärjestössä (NEA) sekä
pohjoismaisessa ydinturvallisuutta käsittelevässä tutkimusohjelmassa (NKS).
TEM:n energiaosaston Energian perustuotanto ‑ryhmä
valmistelee ydinenergiaa koskevat valtioneuvoston ja ministeriön päätökset.

Säteilyturvakeskus
Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuusalan
viranomainen ja riippumaton tutkimuslaitos. Se täsmentää
lainsäädännössä esitettyjä vaatimuksia ja valvoo niiden noudattamista. STUKin toiminnan tavoitteena on säteily- ja ydinturvallisuuden säilyttäminen Suomessa korkeatasoisena ja
turvallisuuden edistäminen sekä kansallisena että kansainvälisenä vaikuttajana. STUKin asiantuntijat ovat omalla alallaan
tunnettuja ja nauttivat laajaa kansainvälistä arvostusta työstään turvallisuuden parantamiseksi.
Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten
suunnittelusta toiminnan lopettamiseen. Tavoitteena on
ydinlaitosten turvallisuuden varmistaminen siten, että laitosten käytöstä ei aiheudu työntekijöiden tai ympäristön väestön terveyttä vaarantavia säteilyhaittoja eikä muuta vahinkoa
ympäristölle tai omaisuudelle.
Ydinturvallisuusvalvonnan keskeisenä turvallisuus- ja laatutavoitteena on varmistaa ydinenergian käytössä saavutetun turvallisuustason säilyminen ja mahdollisuuksien mukaan kohottaa sitä, sekä tukea hyvän turvallisuuskulttuurin
kehittymistä ydinenergian käytössä. Tavoitteisiin pyritään
muun muassa antamalla lainsäädäntöä täydentäviä yksityiskohtaisia määräyksiä ja ohjeita, arvioimalla jatkuvasti toiminnan turvallisuutta ja tekemällä tarkastuskäyntejä laitoksille.
STUK valvoo myös Posivan tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyötä. Se valvoo myös keski- ja matala-aktiivisten voimalaitosjätteiden käsittelyä, varastointia ja loppusijoitusta. STUK
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Säteilyturvakeskuksen käytössä on monipuolinen, liikkuva mittaus- ja
analysointilaboratorio Sonni (Sophisticated On-site Nuclide Identification), jota käytetään paikanpäällä tapahtuvaan todellisen säteilytilanteen arvioimiseen.

valvoo lisäksi ydinjätteiden ja radioaktiivisten aineiden kuljetusten turvallisuutta.
Ydinvoimalaitosten käytön ja ydinjätteiden lisäksi STUK
valvoo ydinmateriaaleja varmistaakseen, ettei niitä käytetä
muuhun kuin rauhanomaiseen tarkoitukseen. Suomessa olevia ydinaineita valvovat myös Euroopan unioni ja kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA).

Yhteystietoja
Ydinenergiaviranomaiset
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ (TEM)
Energiaosasto
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
Puh. 010 60 6000, fax (09) (09) 1606 2166
www.tem.fi
SÄTEILYTURVAKESKUS (STUK)
PL 14, 00881 HELSINKI
Puh. (09) 759 881, fax (09) 7598 8500
www.stuk.fi

Neuvottelukunnat
Ydinturvallisuusneuvottelukunta
c/o SÄTEILYTURVAKESKUS (STUK)
Ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunta
c/o SÄTEILYTURVAKESKUS (STUK)

Muut viranomaiset
ULKOASIAINMINISTERIÖ
(ydinaseiden leviämisen estäminen
ja kansainväliset sopimukset)
www.formin.fi
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERÖ
(säteilyn käyttöä valvova viranomainen)
www.stm.fi
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
(Ympäristön suojelu normaalikäytön
ja onnettomuuksien yhteydessä)
www.ymparisto.fi
SISÄASIAINMINISTERIÖ
(väestön suojelu hätätilanteissa)
www.intermin.fi

Ydinenergiateollisuus
Fortum Power and Heat Oy
Loviisan voimalaitos
PL 23, 07901 LOVIISA
Puh. 010 455 5011, fax 010 455 4435
www.fortum.com; nuclear@fortum.com
Fortum Nuclear Services Oy
PL 100, 00048 FORTUM
Puh. 010 4511, fax 010 453 3403
www.fortum.com; nuclear@fortum.com
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ
27160 EURAJOKI
Puh. (02) 83 811, fax (02) 8381 2109
www.tvo.fi
TVO Nuclear Services Oy
27160 EURAJOKI
Puh. (02) 83 811, fax (02) 8381 2809
www.tvo.fi

POSIVA OY
27160 EURAJOKI
Puh. (02) 837 2(31), fax (02) 8372 3709
www.posiva.fi
FENNOVOIMA OY
00180 HELSINKI
Puh.020 757 9200, fax. (09) 870 1818
www.fennovoima.fi

Tutkimuslaitokset ja yliopistot
VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS (VTT)
PL 1000, 02044 VTT
Puh. 020 722 111, fax 020 722 5000
www.vtt.fi/nuclear
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS
PL 96, 02151 ESPOO
Puh. 020 55 011, fax 020 55 012
www.gtk.fi
ILMATIETEEN LAITOS
PL 503, 00101 HELSINKI
Puh. +358 9 192 91, fax. (09) 179 581
www.fmi.fi
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
PL 20, 53851 LAPPEENRANTA
Puh. (05) 62 111, fax (05) 621 2799
www.lut.fi
AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU
PL 11000, 00076 AALTO
Puh. (09) 47001, fax (09) 470 22017
www.aalto.fi
HELSINGIN YLIOPISTO
Kemian laitos, Radiokemian laboratorio
PL 55, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puh. (09) 1915 0120, fax (09) 1915 0121
www.helsinki.fi/yliopisto

Muut organisaatiot
TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS (TEKES)
PL 69, 00101 HELSINKI
Puh. 010 191 480, fax (09) 694 9196
www.tekes.fi
SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA (ATS)
PL 78, 02151 Espoo
Fax 020 722 5000
e-mail sihteeri@ats-fns.fi
www.ats-fns.fi
ENERGIATEOLLISUUS RY
Fredrikinkatu 51–53 B, PL 100, 00101 HELSINKI
Puh. (09) 530 520, fax (09) 5305 2900
www.energia.fi

SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA
(ATS)
PL 78, 02151 Espoo
Fax 020 722 5000
www.ats-fns.fi

