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Ydinenergialain mukaiset lupa-asiat 
•  Olkiluoto 3 –yksikön käyttölupahakemusta odotetaan ensi vuoden 

kuluessa. Käyttöönotto 2014-2016? 
•  Olkiluoto 4:n ja (OL4) Hanhikivi 1:n (FH-1) rakentamislupahakemukset 

jätettäneen 1.7.2015 mennessä.  
•  VTT:n FiR-tutkimusreaktorin käyttölupaa pidennettiin vuonna 2012. VTT 

on kuitenkin päättänyt käytöstäpoistosta ja tätä varten käynnistyy pian 
YVA, jota seuraa käytöstäpoistohakemus (lainsäädäntötarpeita). 

•  Posivan käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen (Onkalon) 
rakentamislupahakemus saapui valtioneuvostolle 28.12.2012. Kyseessä 
on todennäköisesti maailman ensimmäisenä käynnistyvä käytetyn 
polttoaineen loppusijoituslaitos ja siten merkittävä ennakkotapaus. 

•  Olkiluodon voimalaitosjäteluolan käyttöluvan ehtojen muutos käsiteltiin ja 
hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 2012 (OL3, valtion pienjätteet). 

•  Talvivaaran kaivoksen uraanin hyödyntämistä koskeva valtioneuvoston 
päätös 1.3.2012 ei ole vielä(kään) lainvoimainen. KHO:n tuomio? 



Current share of nuclear power of the 
electricity production almost 30 % in 2011 

Fortum: 
Loviisa 1  4,0 TWh  
Loviisa 2  4,0 TWh 

TVO: 
Olkiluoto 1  7,4 TWh 
Olkiluoto 2  6,9 TWh 
(OL3 – est. 13 TWh) 
(Olkiluoto 4) 

Fennovoima: 
(Hanhikivi 1) 

Total electricity 
supply 84,7 TWh in 
2011 

•  Fuel: no front-end 
facilities, potential 
uranium extracting 
(Talvivaara Sotkamo 
Oy) from 2013 

 
•  No reprocessing of 

spent fuel – ban to 
import/export nuclear 
waste (since 1994)  
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•  Koeteltuun tekniikkaan 
perustuvaa modernia 
teknologiaa 

•  Edistyksellisiä 
turvallisuusominaisuuksia 

•  Reaktorityyppi EPR 
(painevesireaktori) 

•  Sähköteho n. 1 600 MW 
•  Ohjelmoitavan 

automaation arkkitehtuuri 
oltava ”ratkaistuna” 
ennen 
käyttölupahakemuksen 
jättämistä 

OL3 - edistyksellistä turvallisuutta, 
modernia teknologiaa, koska käynnistyy? 
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•  Infrastruktuuri ja kaavat 
kunnossa 

•  Hankintaprosessi käynnissä 
•  Tarjoukset saatu kaikilta 

laitostoimittajilta  
•  Erilaisiin hankintamalleihin ja 

toteutusprojektiin 
valmistautuminen 

•  Otetaan huomioon OL3:sta 
saadut kokemukset 
 

OL4-hanke kilpailu- ja suunnitteluvaiheessa 
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Käytetyn polttoaineen välivaraston laajennus 
Ulkoisen turvallisuuden vahvistaminen 

8 



  © Teollisuuden Voima Oyj 

Voimalaitosjäteluola Olkiluodossa 
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•  Monialaista tutkimusta 1970-
luvulta lähtien -> tapa, jolla 
loppusijoitus tehdään Suomessa 

•  Loppusijoitus kestävissä 
kuparikapseleissa, joissa tukeva 
valurautaydin 

•  Eristyksiin 420 metrin syvyyteen, 
vankkaan suomalaiseen 
peruskallioon 

•  Jätehuollon kustannukset 
rahastoituna 

•  Loppusijoitustilojen 
rakentamislupahakemus jätetty 

Olkiluodossa turvallinen loppusijoitus 
käytetylle polttoaineelle 
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Onkalo 
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Hanhikivi 1 to be built in Pyhäjoki  

20.2.2013 



Fennovoima present and active in Pyhäjoki 

20.2.2013 
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Pyhäjoki site  

20.2.2013 



Rescue station 

Interim storage for 
spent nuclear fuel 

Gas turbine power 
plant Turbine hall 

LO2  
reactor 

LO1  
reactor 

LO3 site  
(conceptual picture) 

Loading and 
unloading site 

Training centre 

Repository for low and 
medium-level waste 

Power lines 

Power plant  administration 
and staff (technology,  
safety, operation, maintenance, 
logistics and security) 

Liquid waste 
solidification plant 

Loviisa Nuclear Power Plant 
(Fortum) 
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Talvivaaran uraanin talteenottolaitos viime viikolla 
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Talvivaaran uraanin talteenottolaitos viime viikolla 
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Talvivaaran uraani uutetaan vedestä orgaaniseen… 
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Ja orgaanisesta soodaan; laitoksessa on reaktoreita 



Lainsäädännön uudistaminen  
•  Ydinenergialakia on uudistettu säätämisestään 1987 lähtien 

säännöllisesti, viimeksi laajemmin 2008 ja suppeammin viimeksi 2012; 
ydinturvallisuusdirektiivin toimeenpano; rakentamislupaa edeltävä 
valvonta; tarkastuslaitosten ym. käyttö; STUK:n tutkintaoikeudet 

•  Vuonna 2013 kaksi kierrosta; keväällä ydinjätedirektiivin 
implementoinnin kierros ja syksyllä todennäköisesti aloitetaan vielä 
toinen kierros 

•  Mahdollinen laajempi lainsäädännön uudistaminen muutaman vuoden 
sisällä, kunhan käynnissä oleva lain muutostarpeiden kartoitus on 
valmistunut; tarkastelussa mm. ydinlaitosten luvituskysymykset ja 
käytöstäpoistosäännökset sekä VYR-tutkimusrahoitus 

•  Periaatteet ja menettelyt vakiintuneet, mutta 
•  Yhteiskunnan kokonaisetu, 14 §:n tulkinnasta eri näkemyksiä 
•  [YVA] - Periaatepäätös – rakentamislupa – käyttölupa 
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Kaavio ydinvoimalaitosyksikön luvituksesta 
 Hakijan 
 tehtävä 

YVA-menettely: 
YVA-selostus 

Ydinenergialain mukaisen periaatepäätöksen käsittely 

Tarjouskilpailu, laitostoimittajan ja -paikan valinta 

Ydinenergialain mukaisen 
rakentamisluvan käsittely 

Rakennus-, ympäristö- 
ja muut luvat 

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen 

Ydinenergialain mukaisen käyttöluvan käsittely 

Ydinvoimalaitoksen käyttö 



Kansainvälisiä asioita 
 
•  Kansainväliset ydinenergia-asiat 

• Euratom: ydinjätedirektiivi valmistunut, fissiotutkimus 
vakiintunutta, mutta rahoitus halvaantunutta, tosin fuusiossa 
asiat paremmin. Horisontti 2020 ei tätä muuta  

• EU:n uusi ydinturvallisuusdirektiivi valmisteilla 
•  IAEA: esimerkiksi säännöstöä tarkistettaneen Fukushiman 

onnettomuuden seurauksena; ydinturvallisuuskonventio NSC 
uudistuu vuonna 2014? 

• OECD/NEAssa ja NKS:ssä Suomi on edelleen aktiivinen 
•  Jules Horowitz Reactor valmistuu Cadarachessa (CEA-VTT) 

ehkä 2017; miten käy Haldenille? 
• Venäjän kanssa uusi ydinturvallisuussopimus valmistelussa 
• Osaamisen kehittämisessä Suomi on aktiivinen; OTR-raportista 
”myyntituote” ja kahdenväliset suhteet vilkkaita (S, F) 



Osaaminen ja tutkimus painopisteinä 
•  Fennovoima ja Posiva/sen omistajat: YORYn, Kansallisen 

ydinjätehuollon ohjausryhmän raportti valmistui vuoden alussa; 
laskeutuiko rauha maahan? 

•  Muut hallitusohjelman asiat (verotus) 
•  Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) 

• Rahaston asioiden pyöritys jatkuu normaalina 
• Ydinturvallisuus- ja ydinjätetutkimusohjelmat (SAFIR ja KYT) 

•  VTT:n ydinturvallisuustalohanke etenee keväällä voimakkaasti  
•  Ydinenergia-alan osaamistyöryhmä OTR:n raportti valmistui 

keväällä 2012: miten 3300-henkinen työyhteisö kehittyy vuoteen 
2025 mennessä 4500 hengen työyhteisöksi? Kouluttamalla alalle 
2400 uutta henkilöä ja ylläpitämällä osaamisen tasetta. YK 10 a. 

•  YES-hanke käynnistyi 28.1.2013; laaditaan Ydinenergia-alan 
tutkimusstrategia kevääseen 2014 mennessä. Hallinto, uudet 
avaukset, kansainvälisen toiminnan optimointi, olisiko uutta 
rahoitusta saatavissa? Kuusi jaostoa aloittanut aktiivisesti. 



 
 

Press Conference 26 March 2012 where the report of the Competence Committee 
was handed to the Minister of Economic Affairs, Jyri Häkämies (left). On the right, the 

Chairman of the Committee, Riku Huttunen 
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Alan henkilöstö tutkinnoittain 
Alan koko henkilöstö 

•  Ylempi korkeakoulututkinto   1585  
•  Lisensiaatti              55 
•  Tohtori           232 
•  Alempi korkeakoulu    1024 
•  Toinen aste       676 

      ------- 
      3285 
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Alan henkilöstön tarve tulevaisuudessa 



YES – Työryhmä 28.1.2013-31.3.2014 
•  Työryhmän puheenjohtaja Herkko Plit, pääsihteeri Jorma Aurela, 

pöytäkirjasihteeri Ville Niemi. Osallistujat viranomaisia, 
tutkimusorganisaatiota, yliopistoja ja teollisuudesta.  

 
•  Työryhmän jaostot (suluissa vetäjät): 

1.  Ydinturvallisuus (professori Riitta Kyrki-Rajamäki, LUT) 
2.  Ydinjätehuolto (tutkimuspäällikkö Marjut Vähänen, Posiva) 
3.  Ydinenergia-alan tutkijakoulutus (professori Filip Tuomisto, 

Aalto) 
4.  Ydinenergian tulevaisuuden teknologiat ja perusfysiikka 

(professori Ari Jokinen, Jyväskylän yliopisto) 
5.  Yhteiskunnallinen ydinenergiatutkimus (Viestintä- ja 

yhteiskuntasuhdejohtaja Eeva Kalli, Energiateollisuus) 
6.  Tutkimuksesta liiketoimintaan ydinenergia-alalla (tutkimus- ja 

kehityspäällikkö Liisa Heikinheimo, TVO) 
  



Tiedonvälitys 

Strengths	   Weaknesses	  

Opportuni2es	   Threats 

Osaaminen 
kansainvälisesti 
tunnustettua 

Tutkimusinfra 
on lähellä 
tarvitsijoita 

R
ahoitus 

Infran 
hyödyntäminen 
myös muille aloille Aivovuoto	  

Sukupolven-‐
vaihdos;	  
ikääntyminen	  

Liian	  pieni	  
”tekijäporukka”	  

Osaamisen	  
ohuus;	  
henkilöriip-‐
puvuus	  

Sukupolven-‐
vaihdos	  

R
esurssit; pieni m

aa 
Kv. verkostoitumisen 
pitkä perinne 

Edelläkävijän maine  

Yhteydet 
itään; 
kielitaito 

A
lan kiinnostavuus ja 

hyväksyttävyys 

vahvat 
kilpailijat 

Kv. yhteistyön 
laajentaminen ja 
vientimahdolli-
suudet 

Teollisuuden 
tutkimustarpeiden 
välittyminen yliopistoihin 

Tavoitteellisuuden puute kv. 
yhteistyössä 

Suuret	  projek2t,	  
ko2markkinat	  	  

Nykyisten	  
yksiköiden	  
käyAöikä	  

Uudet	  
yksiköt	  



•  Tilat 150 tutkijalle, 11 kuumakammiota (kuvassa vasemmalla) 
•  Hinta 26 M€ + infrastruktuuri (mm kuumakammiot) 10 M€ 
•  Rahoitus VTT ja Valtion ydinjätehuoltorahasto 
•  Alustava VTT:n päätös 11/2011, rakennusaika noin 5 vuotta 

VTT:n Ydinturvallisuustalo Espoossa 



    VTT Centre for Nuclear Safety 



VTT Centre for Nuclear Safety 



VTT Centre for Nuclear Safety 



VTT Centre for Nuclear Safety 

Wälischmiller 
Manipulator 
System A200 

MTS Landmark 
Servohydraulic 
Test System 



Procurement of Hot Cell equipment 

?
1 pair of 
master-slave 
manipulators 



 
Kiitos! 

Onko kysymyksiä? 


