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Energiaa tarve kasvaa voimakkaasti väestön kasvun 
ja taloudellisen kehityksen myötä

• Väestö lähes kaksinkertaistuu  
2050 mennessä

• Energiankulutus 2-3 kertaistuu
samana aikana

• Helpot energialähteet öljy ja
kaasu ehtyvät ja kallistuvat

• Tarvittava lisäkapasiteetti on 
vähintään 10 - 20 Terawattia

KAIKKI KESTÄVÄT ENERGIA-
VAIHTOEHDOT TARVITAAN:
•(hiili)
•uusiutuvat (vesi, bio, aurinko, 
tuuli)

•fissio (238U, Th)
•fuusio
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Fuusion edut ja haitat

+ Turvallisuus ja ympäristöystävällisyys 
+ Ei tuota kasvihuonekaasuja
+ Polttoainejäte on arvokasta heliumia
+ Ei pitkäikäisiä radioaktiivisia jätteitä 
+ Käytännössä rajattomat polttoaine-

varat deuterium and litium 
(→ tritium:  n + Li → He + T)

– Vaikea teknologia
– Seinämämateriaalien aktivoituminen 

ja tritium (lievä radiomyrkky)
• voidaan vaikuttaa materiaali-valinnoilla
• jälleenkäsittely ja kierrätys jo 100 

vuoden kuluttua
• suljettu tritiumkierto

Energian saanti on kriittinen 
kysymys vuosisadan 

jälkipuoliskolla - kaikki kestävät 
energiamuodot ml. fuusio 

tarvitaan 
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Fuusioenergian tuottaminen 

• Fuusio on helpoin toteuttaa vedyn 
raskaiden isotooppien (deuterium ja 
tritiumin) välillä

• Fuusio vaatii 
• korkean lämpötilan (100 milj.°C)
• hyvän eristyksen

• DT-polttoaine tässä lämpötilassa 
plasmaa (aineen 4. olomuoto)

• Plasma pidetään koossa voimakkailla 
magneettikentillä, jotka eristävät 
plasman koskettamasta palokammion 
sisäseinää

• Kehittynein magneettinen fuusiolaite 
on nimeltään tokamak, joka on 
munkkirinkilän muotoinen 

D + T  4He + n + 100 000 kWh/g 



Magneettinen koossapito

• Kuuma plasma pidetään koossa 
voimakkaiden magneettikenttien 
avulla

• Varatut hiukkaset seuraavat 
magneettisia voimaviivoja kiertäen 
niiden ympäri

• Kierretään magneettikenttä renkaaksi, 
niin hiukkaset eivät karkaa päistä
⇒ toroidaalinen kenttä

• Lisätään poloidaalinen komponentti, 
jotta kentästä tulee kierteinen

• Tokamakissa magneettikentän 
kierteisyys saadaan aikaan 
plasmavirralla
⇒ muuntaja



Fuusioreaktori on kaasupoltin - palolämpötila 
“hiukan” korkeampi n. 100 miljoonaa astetta

• Polttoainekaasua (DT) syötetään 
reaktoriin ja kuumennetaan 
syttymislämpötilaan (100 milj ºC).

• Fuusiopalo ylläpitää korkean 
lämpötilan ja ulkoinen kuumennus 
voidaan lopettaa.

• Palotuotteena syntyvä helium 
pumpataan reaktorista ulos 
nk. divertorin kautta.

• Fuusioneutronit hidastetaan 
plasmaa ympäröivään Li-vaippaan, 
jossa ne luovuttavat energiansa ja 
tuottavat tritiumia litiumista.

• Fuusiopalo sammuu kaikissa 
häiriötilanteissa 



Tokamakin sisäkuva



JET – maailmanennätyksen haltija

Kaksi maailmanennätystä:
• Fuusioteho 16 MW
• Fuusioenergia 22 MJ
• Fuusiovahvistus 0.64



Fuusiotehon kehitys on jopa nopeampaa kuin 
tietokoneiden prosessorien
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Kansainvälinen fuusioprojekti - ITER

• ITER osapuolet 
• EU, Intia, Japani, Kiina, Korea, Venäjä ja 

USA (yli puolet ihmiskunnasta mukana)
• Johto valittu, rekrytoinnit vauhdissa

• ITERin sijoituspaikka ja kustannus
• Cadarache, Etelä-Ranskassa
• Rakennuskustannus on lähes 

5 miljardia euroa
• Maksut 85% “in-kind” ja 15% “in-cash”
• EU:n osuus 50% (Ranska 10%), 

muut 10% kukin
• ITER sopimus allekirjoitettiin 

Pariisissa 21.11. 2006 
• Komponenttien tilaukset alkamassa
• Rakennustyöt alkavat 2008 lopulla
• Rakennusaika on 8 vuotta – käyttö alkaa 

2016 lopulla

Missio: “demonstroida fuusioenergian 
teknistieteellinen toteutettavuus”

ITER fuusion reaktori: 500 MW 
fuusiovahvistuksella Q > 10



ITERin kansainvälinen sopimus allekirjoitettiin 
Elysée Palatsissa Pariisissa 21.11.2006.

Isäntänä toimi presidentti Jacques Chirac.



ITER rakennetaan Cadaracheen Etelä-Ranskaan



ITER fuusiolaitteen - pääkomponentit

Jäähdytys-
putkistot

Diverttorikasetit
(54 kpl)

ITER Fuusioreaktori 
Teho 500 MW

Kryostaatti

Suprajohtavat
Magneetit
(18 TF, 6 PF,6 CS)

Tyhjiökammio

Vaippaelementit
(420)

Kuumentimet 
(RF, NBI)

Fuusiokammio 



Fuusiotutkimus Suomessa

• Osallistumien JETin koetoimintaan (VTT, TKK, HY)
• Lujat kupariseokset ja Cu/SS-liitokset (VTT, Outokumpu)
• Monimetallirakenteet pulveri-HIP -menetelmällä (VTT, Metso) 
• Materiaalien ja liitosten karakterisointi, NDE testing, (VTT)
• 3D muovaus (Hollming Works) 

• Plasma-materiailmiöt – EU kokeet JET & AUG (VTT, HY)
• Seinämäpinnoitteet ja “älypinnat” (W, DLC, Be, DIARC)

Suomen fuusiotutkimus on integroitu täysin EU:n fuusio-
ohjelmaan (Association Euratom-Tekes)



ITERin divertorin testauskeskus (DTP) VTT:lle

• VTT ja TTY isännöivät ITERin DTP-
laitteistoa

• Rakenteiden kokoaminen on 
käynnissä (TP-yhtiöt, Tampere)

• Täysimittaiset divertorikasetit tulevat 
2007 alussa (1 jo tullut)

• Kasettien siirtäjä ja hallinta-
järjestelmät valmistuvat myös 2007 

• DTP on tärkeä testausalusta, jolla 
harjoitellaan ITERin divertorin
huoltotoimenpiteitä seuraavan 10-
15 vuoden aikana  

• ITERin divertorin huoltojärjestelmät 
on 100% EU:n vastuulla

Remote handling systems total: 140 M€



Yhteenveto

• Nykyisillä kokeilla (JET, JT-60U) on demonstroitu fuusioenergian 
tuottamisen tieteellinen toteutettavuus 

• Fuusiotutkimus valmiina seuraavaan vaiheeseen - ITER 
• ITER on maailmanlaajuinen projekti, jonka tavoitteena on demonstroida 

fuusion teknistieteellinen toteutettavuus - fuusio on todellinen 
energiavaihtoehto perusvoiman tuotantoon tämän vuosisadan 
loppupuoliskolla, jolloin sitä tarvitaan 

• ITER on ehkä ihmiskunnan haastavin teknologiaprojekti 
• ITER on todellinen teknologiaveturi ja mahdollisuus teollisuudelle ei vain 

liiketoimintana vaan myös teknologian kehittäjänä 
• ITERin rinnalla tarvitaan vahva materiaalitutkimusohjelma oikeiden ja 

optimaalisten materiaalien kehittämiseksi DEMO laitokselle ja -
kaupallisille fuusiovoimaloille.  

• Suomi (Association Euratom-Tekes) on aktiivisesti mukana fuusio- ja 
ITER-ohjelmassa


