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Eija Karita Puska 

Naiset ja Ydinvoima- Tuli ja Vesi? 

Naisetja Ydinvoima
monien mielipidemittausten 
mukaan yhteensovittama
ton parivaljakko, kuin tuli 
ja vesi. Tutkimukset suoma
laisten energia-asenteista 
ovat tuoneet esiin naisten 
miehiii selviisti varauksel
lisemman ja kielteisemmiin 
suhtautumisen ydinvoiman 
kiiyttoon, lisiirakentami
seen ja ydinjiitteisiin. 
Piiiitokset ydinvoiman ja 
ydinjiitteiden kohtalosta 
maassamme tullaan 
tekemiiiin eduskunnassa. 
Kun naisia on viiestos
tiimme ja samalla kansan
edustajat valitsevista 
iiiinestiijistii reilu puolikas, 
on naisten ja ydinvoiman 
suhteen pohtiminen 
taatusti yhden teema
numeron arvoinen. 

TkL Eija Karita Puska on VTT Energian 
erikoistutkija ja taman /ehden erikois· 
toimittaja, p. (09) 4565 036; 
E-mail: Eija·Karita.Puska @vtt.fi 
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Naisia tyoskentelee ydinvoima-alalla varsin huomattava 
maara. Ja kunnianarvoisen Seuramme jasenistostakin muo
dostamme toistakymmenta prosenttia. Ja kaiken kukkuraksi 

olemme polkaisseet kayntiin ATS-Energiakanavan, jonka jarjestama 
tilaisuus Saatytalolla viime toukokuussa huomattiin laajalti myos 
julkisuudessa. Naiset ja Ydinvoima -teemanumeromme valottaa 
naisten ja ydinvoiman suhdetta usealta eri kantilta: mielipidemit
tausten, alalla tyoskentelevien seka ATS:n jaseniston ja Energiaka
navan nakokulmasta. 

Tutkimusten mukaan naisia huolestuttavat ydinvoimassa erityisesti 
ydinjatteet ja mahdolliset syopariskit. Myos Energiakanavan jarjesta
missa tilaisuuksissa nama ovat kysytyimpia asioita. Kysymys on merk
ki tiedon tarpeesta, ei vastustuksesta. Energiakanava on omalta osal
taan pyrkinyt vastaamaan esitettyihin kysymyksiin, mutta varsin rajal
lisin resurssein olemassa olevaan tarpeeseen nahden. Siksi erityisesti 
uuden ydinvoimalan rakentamispaatosta ajavien kannattaisi harkita 
todellista resurssien uudelleensuuntausta. Olisi syyta muistaa, etta lo
pullisina paatoksentekijoina, aanestajina, on ydinvoiman turvallisuu
desta vakuuttuneella teollisuusjohtajalla ja syopariskista huolestu
neella pienituloisella humanistinaisella kummallakin yksi aani. 

Tulen ja veden teemaan palatakseni: neutronit tarvitsevat hidastimek
seen vetta. Samoin ydinvoima-ala tarvitsee seka naisten etta miesten 
panosta. Alalla tyoskentelevista naisista suuri osa on tutkijoita ja tie
dottajia. Miksi? Miksei meilla ole yhtaan naista ydinvoimalaitoksen 
operaattorina? Eiko aihe kiinnosta vai onko jossain joku nakymaton 
muuri, jonka murtuminen johtaisi samanlaiseen naisinvaasioon kuin 
armeijassamme nyt? Y dinvoiman julkisuuskuvan kannalta tama a ina
kin olisi hyva asia. 

Myos Seurana meilla on haaste ajassa, }ossa ydinvoima ei ole uskon
asia, ei kansallisen ylpeyden aihe, vaan jarkeva energiantuottomuoto 
ja hyva tyonantaja. Olemmeko avoin, dynaaminen, keskusteleva, riip
pumaton ja tiedottava tieteellinen seura vai ydinvoiman pioneeriajan 
hiilloksella lammitteleva kumileimasimeksi miellettava Hyva Veli -
kerho? Osoittakaamme, etta pystymme vastaamaan haasteeseen. 

Y dinvoiman rauhanomaisella kaytolla on historiansa, jolla on varsin 
voimakkaat sidokset ydinaseiden kehitykseen ja historiaan. Y dinvoima 
nykyisellaan on taloudellinen, turvallinen ja ennenkaikkea ymparisto
ystavallinen energiantuottomuoto. Nama ovat argumenttini naisena, 
ATS:n ja Energiakanavan jasenena ydinvoiman puolesta. 
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Eija Karita Puska 

RESUME 

Women and Nuclear Power
Fire and Water ? 
According to many opinion polls women and nuclear power are as 
incompatible as fire and water. Studies on the energy-attitudes of the 
Finns have indicated that women are much more reserved and 
negative in their attitudes towards the use of nuclear power, building 
of additional nuclear units and disposal of nuclear waste than men. 
The decisions on the fate of nuclear power and nuclear waste in 
Finland will be made in the parliament. Since a little bit over one half 
our population, and voters, is women, it is worth dedicating a special 
issue of ATS Ydintekniikkafor the theme of women and nuclear. 

In Finland there is a good number of women working in 
nuclear. In Finnish Nuclear Society well over ten percent 
of the members are women. The largest event so far or

ganised by Finnish Energy Channel, a member of the WIN 
organisation, last May in Saatytalo, Helsinki was well recei
ved in media. The event opened by the Chairperson of the 
Finnish Parliament, Riitta Uosukainen, attracted some 150 
women professional in business, industry and research. 

In our special issue of ATS Ydintekniikka the relationship of 
women and nuclear power is discussed from several 
viewpoints: 
• the recent opinion polls tell that the popularity of nuclear 

power in Finland has increased, but there are large 
differences in attitudes between men and women, 

• we have an interesting article on the member profiles 
of Finnish Nuclear Society, 

• the female view or the lack of it in organising plant 
visits is discussed, 

• there is an article on the pioneers of nuclear from 
mother to daughter 

• the future of a young woman in nuclear technology is 
discussed by a young woman 

• there is an article on the Finnish Energy Channel, 
and another article on the event "Sateilevat Naiset'' 

• there is also an article on the recent Kioto meeting 
• a book review of the book "Naaraskierre" (that 

although published some years ago still is the only 
novel describing the l~fe of a Finnish female engineer) 

• and we have a column by our visiting columnist 
Kati Makela. 

According to opinion polls the most concerning things for 
women about nuclear power are nuclear waste and the 
health risks, in particular risk of cancer. These have been 
also the subjects of most frequent questions in the events or
ganised by the Energy Channel. A questions is always an in
dication of the need of information, not an indication of re
sistance. The Energy Channel has been answering to these 
questions. However, the resources of the Energy Channel 

are very limited in comparison with the existing need of in
formation. Therefore in particular those working for the po
sitive decision on the fifth nuclear unit in Finland should 
consider a new deal of the information resources. It should 
be remembered that as the Ultimate Decision Makers, vo
ters, an industrial magnate reassured on the safety of 
nuclear power and an ordinary woman concerned about the 
cancer risk of nuclear power both have one vote. 

Similarly as the neutrons need water as moderator, the nuc
lear power needs the efforts of both women and men. Most 
women in nuclear in Finland work in research or in public 
information. Why? Why do we not have a single woman 
working as an operator in a plant? Are women not interes
ted in that kind of work, or is there an invisible wall that, 
when broken, would result in a similar invasion of women 
as in the Finnish army at present? At least for the publicity 
of nuclear power the invasion of women would be good. 

The Finnish Nuclear Society , too, has a challenge to meet 
in the present times when nuclear power is not a matter of 
faith, not a matter of national pride, but a reasonable way to 
produce energy and a good employer. Are we an open, dy
namic, discussing, independent and informative scientific 
society or are we just a club of old pals warming on the fa
ding gloom of the pioneer era of nuclear power? Let's show 
that we can meet the challenge. 

The peaceful use of nuclear power has its history that is 
fairly closely linked with the development and history of 
nuclear weapons. However, nuclear energy at present is an 
economic, safe and above all environmentally friendly way 
to produce energy. These are my arguments as a woman, 
and member of Finnish Nuclear Society and Energy Chan
nel for nuclear power. 

Eija Karita Puska, Senior Research Scientist at VTT Energy, 
Nuclear Energy Research and Member of Editorial Staff. 
Tel. +358-9-4565 036; E-mail: Eija-Karita.Puska@vtt.fi 
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Virpi Kouhia ja Liisa Hinkula 

Naisten lukumaara alalia 
on edelleen pieni 

ATS:n naisjasenten pieni osuus, 
noin 14 %, koko jasenistosta 

kuvaa osaltaan koko tekniikan 
alan sukupuolijakaumaa. 

Jakaumaa heijastelevat myos 
opiskelija- ja valmistumismaarat 

kahdessa esimerkkikorkea
koulussa. Haastava tehtava tana 

paivana ja tulevaisuudessa on 
saada lisaa nuoria naisia alalle, 

kuten myos yleisemmin koko 
tekniikan pariin. 

Tassa tekstissa esitetyt jasenmaarat 
ja -tiedot perustuvat ATS:n jasen
rekisteriin. Jasenmaarassa on 

pienta epatarkkuutta johtuen rekisterin 
lahes paivittaisesta "elamisesta"; seu
raan liittymisista, eroista jne. Joidenkin 
jasenten kohdalta ei kaikkea pyydettya 
informaatiota ole saatu rekisteriin tay
dennettavaksi. Lahttikohtana tekstissa 
esitetyille numeroarvoille on vuoden 
1997 lopun tilanne. Tuolloin jasenmaa
ra jasenrekisterissa naytti lukua 63 7, 
joista miehia oli 549 ja naisia 88. Nais
ten osuus ATS:n jasenmaarasta on siis 
noin luokkaa 14 % (kuva 1). Luku ei si
nansa liene mikaan yllatys, vaan heijas
tellee naisten maaraa yleensakin teknii
kan aloilla. 

ATS :n toiminta aloitettiin vuonna 
1966, jonka jalkeen jasenten liittyminen 
on ollut tasaisen vahaista. 1990-luvun 
alusta jasenmaaran kasvu on kiihtynyt. 
N aisjasenten liittyminen nakyy jasen
maarassa paremmin vasta 1970-luvun 
puolen valin jalkeen (kuva 2). Nykyisis
ta ATS:n naisjasenista FT Elisabeth He
lander ja FK Tua Rahola ovat liittyneet 
ATS :aan ensimmaisina, vuonna 1970. 
ATS:n naisjasenista FL Anneli Salo on 
nimitetty kunniajaseneksi. Seurassa 
kunniajasenia on yhteensa yhdeksan. 

ATS:n jaseniston ikajakaumaa tar
kasteltaessa (kuva 3) voitaneen vetaa se 
sinansa luonnollinen johtopaatos, etta 
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D miehet 
549 (86%) 

jasenisto on suu
rimmalta osalta 
keski-ikaista. Nais
ten osuus huomi
oon ottaen voita
neen viela sanoa 
tarkentaen, etta 
ATS:njasenistO on 
"keski -ikaises ti 
ukkoutunutta". 
A TS :n naisjasen
ten ikiijakauma on 
suhteellisen tasai
nen, kaksikymppi
sista aina keski
maaraisen elakeian 
kieppeille asti. 

Minkalaisia tut
kintoja ATS:n nai
silla on takanaan? 
Paaosa naisista on 
teknillisista kor
keakouluista tai 
tiedekunnista val
mistuneita. Toisek
si suurin osuus on 
yliopistoista val
mistuneilla filoso
fian maistereilla, 
lisensiaateilla j a 
tohtoreilla (kuva 
4 ). N aistohtoreita 

ATS:N JASENMAARA 
jasenili yhteensa 637 

D naiset 
88 (14%) 

Kuva I. ATS:njasenmdard (v. 1997) 
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NYKYISTEN ATS:N JASENTEN 
LIITTYMISVUODET ATS:AAN 

0 kaikki jasenet, 629 henk. 
(yhdeksasta ei tietoa) 

• naiset, 88 henk. 

1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 

liittymisvuosi I 

Kuva 2. ATS:njasenten (v. 1997) seuraanliittymisvuodet i 

ATS:N JASENISTON 
IKAJAKAUMA 

0 kaikki jasenet, 629 henk. 
(kahdeksasta ei tietoa) 

II naiset , 87 henk. (yhdesta ei 
tietoa) 

oL ..... ..,....,. 
22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 

.k .. 

Kuva 3. ATS:n~;seniston ikdjakauma (v. 1997) ! 

jasenisttissa on kahdeksan, joista kuusi 
on filosofian tohtoreita ja loput kaksi 
tekniikan alalta. 

Tarkasteltaessa ATS:n naisjasenistOn 
toimipaikkoja (kuva 5) selvasti suurin 
osa on voimayhtiOiden edustajia (IVO, 
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ATS:N NAISJASENTEN 
TOIMIPAIKAT 

,, _ __j 
Kuva 5. ATS:n naisjiisenten toimipaikat (v. 1997) 

TVO, Posiva on laskettu tahan mu
kaan). Tutkimuskeskukset -toimipaik
kana kasittaa lahinna VTT:n edustajat. 
Yliopistojen edustajat tulevat Teknilli
sesta korkeakoulusta (TKK), Lappeen
rannan teknillisesta korkeakoulusta 
(L TKK) seka Helsingin y liopistosta. 
Kuvan 5 kohdassa "muut" on mukana 
kaikki rekisterista loydetyt yksittaiset 
eri tyopaikkojen edustukset (muut fir
mat, liitot, yhdistykset, jne). Joidenkin 
jasenten kohdalta ei ole tietoa toimipai
kasta jasenrekisterissa. 

Vertailun vuoksi naisten osuuksien 
esittamiseksi toisenlaisesta nakokul
masta, seuraavassa on tarkasteltu ly
hyesti tilastotietoa kahdesta esimerkki
korkeakoulusta (TKK ja LTKK) seka 
erityisesti ydintekniikan alalle valmis
tuneista. Kuvissa 6 ja 7 on esitetty 

6 

TKK:n ja LTKK:n yleisia opiskelijati
lastoja vuodelta 1996, kuvissa 8 ja 9 
erityisesti ydintekniikan alalle valmis
tuneita TKK:ssa ja LTKK:ssa 1990-lu
vulta. 

Vuonna 1996 TKK:n eri koulutusoh
jelmien perusopiskelijoiden kokonais
maarasta naisopiskelijoita oli koko
naisuudessaan noin 20 % (kuva 6). Joi
denkin koulutusohjelmien, kuten kone
ja sahkotekniikan ja teknillisen fysiikan 
suhteen, naisopiskelijoiden maarat jaa
vat noin 10 o/o:iin. Esimerkiksi kemian
tekniikassa ja arkkitehtuurien eri koulu
tusohjelmissa naisten osuus opiskeli
joista on huomattavan suuri. LTKK:n 
eri koulutusohjelmien vastaavat luvut 
on esitetty kuvassa 7. Vaikka TKK:n ja 
LTKK:n opiskelijamaarissa sinansa on 
eroa, ei naisten prosentuaalinen osuus-

jakauma ole kovinkaan erilainen. Myos 
L TKK:ssa naisopiskelijoita on noin 
20 % kaikista opiskelijoista. Kone-, 
tieto- ja energiatekniikka eivat vetoa 
naisiin, vaan suurin osa naisista pyrkii 
ja paatyy kemian- ja tuotantotalouden 
opiskelijoiksi. L TKK: ssa aloitetun 
kauppatieteiden koulutusohjelmassa 
opiskelijoista puolet on naisia ja puolet 
miehia. 

Edellamainittujen opiskelijatilastojen 
antama kuva heijastanee myos yleista 
trendia naisten osuudesta tekniikan pa
rissa. Naisten kiinnostus tekniikan eri 
aloille ei ole kovinkaan suurta, erityi
sesti mita "kovemman" teknologian pa
rissa ollaan. Oma alamme taitanee rek
rytoida henki!OstOaan juuri niiden osas
tojen opiskelijoista, jotka ovat heikoim
min naisitettuja. Jo naisopiskelijapohja 
alallamme on siis kapeampi kuin vaik
kapa puunjalostus- tai kemianteollisuu
dessa. 

Kuvissa 8 ja 9 on esitetty "ydinnais
ten" osuus kahden eri opintosuunnan 
alueella valmistuneista TKK:ssa ja 
L TKK: ssa. "Y dinnaisilla" tass a tarkoi
tetaan erityisesti ydintekniikkaan diplo
mityonsa tehneita ja nainollen suoraan 
alalle valmistuneita naisia. Kuvaajia 
katsellessa taytyy muistaa, etta maarat 
ovat hyvin pienia ja tilastollisesti muu
taman valmistuneen heitot nayttavat 
prosenttiosuuksina suurilta. 

TKK:n Teknillisen fysiikan ja mate
matiikan koulutusohjelman opintosuun
nasta Teknillinen fysiikka - Energiatek
nologia on valmistunut diplomi-insinoo
reja vuosien 1992 ja 1997 valilla 64, 
joista naisia on karkeasti joka viides 
(14 kpl). Kyseisesta opintosuunnasta 
valmistuu diplomi-insinooreja, jotka 
ovat perehtyneet joko perinteiseen ydin
tekniikkaan tai esim. vaihtoehtoisten 
energiamuotojen tekniikkaan. Valmistu
neista varsinaisesti ydintekniikkaan dip
lomityonsa tehneita "ydinnaisia" on 6 
(kuva 8). TKK:ssa valmistuu suoraan 
ydintekniikan alalle myos muista opinto
suunnista, mm. Konetekniikan osastolta. 

LTKK:ssa ydintekniikkaan valmistu
taan lahinna Energiatekniikan osastolta. 
Siella ydinvoimatekniikkaa opiskellaan 
lahinna voimalaitostekniikan opinto
suunnan ydinvoimatekniikan syventy
miskohteessa. Y dinvoimatekniikan sy
ventymiskohteessa valmistuneita diplo
mi-insinooreja on vuosien 1993 ja 1997 
valisena aikana 25. Naista diplomi-insi-
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TKK. TEKNILLINEN FYSIIKKA- ENERGIATEKNOLOGIAT 

nooreista 6 on naisia, siis karkeasti joka 
neljas on nainen (kuva 9). 

ATS:n naisjasenten pieni osuus koko 
jasenistOsta kuvaa osaltaan ydinteknii
kan ja yleisemminkin teknisten alojen 
sukupuolijakaumaa. Jakaumaa heijaste
levat myos opiskelija- ja valmistumis
maarat kahdessa teknillisessa korkea
koulussa. Haastava tehtava tana paivana 
ja tulevaisuudessa on saada uusia nuo
ria naisia alalle, kuten myos yleisemmin 
koko tekniikan pariin. Haastetta tassa 
riittaa seka opinahjoille etta tyonantajil
le, meille kaikille: miten saada tekniik
ka houkuttelevammaksi naisille ja sa
malla myos etenkin nuorille? Ja miten 
saada sopivia tyopaikkoja tarjolle, riit
tavasti? Y dinalalla on edessaan tulevai
suudessa uusien tyontekijoiden suuri 
tarve vanhojen konkareiden siirtyessa 
elakkeelle. Uusien tyontekijoiden rek
rytointi ja koulutus pitaisi huomioida jo 
tanaan, kun on viela mahdollisuus siir
taa nykyisten ammattilaisten kaytannon 
kokemus ja tietamys tulevalle sukupol
velle, joka koostuu sitten naisista tai 
miehista. • 

Dl Virpi Kouhia tyoskente
lee laboratorioinsin66rinii 
Lappeenrannan teknillisellii 
korkeakoululla Energiatek
niikan osaston Ydinvoima
tekniikan laboratoriossa, 
p. (05) 6212781, E-mail: Virpi.Kouhia@lut.fi 

Liisa Hinkula tyoskentelee 
toimistosihteerinii VTT Ener
giassa, p. {09) 4565097. 
E-mail: Liisa. Hinkula@ vtt.fi 
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Marke Heininen-Ojanpera 

Reaktioita naisenergian ytimessa 

Maailmanlaajuinen WIN
verkosto (Women in Nuclear) 

muodostaa 39 maata edustavien 
578 jiisenensii lataamana 

melkoisen reaktorin. Alku
latauksensa Helsingissii vuonna 

1992 pidetyssii kokouksessa 
saanut WIN-ryhmii perustettiin 

virallisesti tammikuussa 1993 
Karlovy Varyssa Tshekissii. 

Ryhmii perustettiin European 
Nuclear Societyn (ENS) 

informaatiokomitean suoje
lukseen ja sen toimistoa 
hoidettiin 30.6.1996 asti 

ENS:issii Bernissii. Kasvettuaan 
reilusti yli Euroopan rajojen 

on WIN ryhtynyt itsenaistymiiiin. 
Ryhmiin toimistoasioita 

hoidetaan nyt nwailman
laajuisen Uranium Institutin 

toimistossa Lontoossa. 

Y hteista WIN-jasenille on yksi asia: 
he haluavat suuren yleisi:in ym
martavan paremmin ydinvoimaan 

ja sateilyyn liittyvia asioita. 

WIN Internationalin ensimmaisena 
puheenjohtajana toimi Irene Aegerter 
S vei tsin voimalai tosy hdistyksesta 
(VSE) vuoden 1996 toukokuuhun asti, 
mista lahtien tehtavaa on hoitanut Ag
neta Rising Vattenfallista, Ruotsista. Ja
senkunnan ja erityisesti maiden laaje
tessa kansainvalisen ryhman nimeksi 
otettiin WIN Global. WIN Globalin 8-
jasenisessa johtoryhmassa on perusta
misesta lahtien toiminut Marke Heini-

tilaisuuksien ja ydinvoimalaitosvierai
lujen jatjestaminen seka viestintamate
riaalin jakaminen. Myi:is keskinainen 
tiedon ja kokemusten vaihto seka kou
lutus ovat tarkeassa asemassa. 

Jasenkunta muodostuu paljolti ydin
voimasektorilla tyi:iskentelevista, mutta 
jasenista monet tyi:iskentelevat aloilla, 
joilla ydinvoimateknologiaa on muulla 
tavoin kayti:issa kuten viranomaisina, 
teollisuuden palveluksessa, tutkijoina 
korkeakouluissa j a tutkimuslaitoksissa 
seka terveydenhoidon parissa. Ryhmaan 
ovat tervetulleita naisten ohella myi:is 
miehet, jotka tukevat ryhman paamaa-

nen-Ojanpera Imatran Voimasta. raa. 

WIN-ryhma on maailmanlaajuinen 
verkosto naisille, jotka tyi:iskentelevat 
ydinvoiman ja sateilyn parissa. Ryhman 
tarkoituksena on viestia objektiivisesti 
yleisi:ille ydinvoimasta, sateilysta ja 
energiasta. Tarkoitus on erityisesti lisa
ta naisten energia-alan tuntemusta. Toi
mintatapoina on muun muassa esitelma-
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WIN -jasenkunnan kehitys 

Kansallisia WIN ryhmia vuoden 
1997 lopussa oli 15 maassa. Niita ovat 
Argentiina, Belgia, Brasilia, Bulgaria, 
Kanada, Tsekki, Suomi, Ranska, Unka
ri, Romania, Venaja, Espanja, Sveitsi, 
Taiwan ja Ukraina. Suomi kuuluu Iisak-

Kuvassa WIN Globalin 
puheenjohtaja Agneta Rising. 

si pohjoismaiseen WIN-ryhmaan (WIN 
Norden), johon kuuluvat Ruotsi, Tans
ka, Norja ja Islanti. USA:ssa ja Japanis
sa toimii kansallinen naisverkosto tai 
kansallinen energia-asioita viestiva 
ryhma, mutta ei varsinaista WIN-ryh
maa. 

Ryhma on kaksi kertaa jakanut WIN
palkinnon (WIN Award) informaatio
tyi:issa ansioituneelle jasenelleen. En-

WIN-jasenkunnan kehitys: 

WI N-jasenmaara 
1993 145 
1994 288 
1995 366 
1996 443 
1997 550 

WIN-maat 
22 
23 
32 
35 
39 
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simmaisen WIN-palkinnon sai vuoden 
1996 vuosikokouksessa Pietarissa Lud
mila Koleshnikova. Han toimii venalai
sen Gatchinan tutkimuslaitoksen vies
tintapaallikkona. Hanen palkitsemiseen
sa vaikutti erityisesti se, etta han oli jar
jestanyt esittavaksi Venajan televisioon 
kansainvalisen WIN-videon "Two 
women in nuclear" ja lisaksi sita seu
ranneen paneelikeskustelun. 

Vuoden 1997 WIN -palkinnon sai 
Iberdrolassa tyoskenteleva fyysikko 
Maria Teresa Lopez Carbonell Va
lencian vuosikokouksen yhteydessa an
sionaan muun muassa useiden ansiok
kaiden ydinalan kongressien jarjeste
lyista vastaaminen. 

WIN Globalin tulevaisuuden p~Hi
maarat: 

-vuoteen 2000 75 prosenttia merkit
tavissa asemissa olevista ydinvoima
alan naisista ovat WIN-jasenia. 

-vuoteen 2000 mennessa jokaisessa 
ydinvoimamaassa on kansallinen 
ryhma. 

-WIN sa a suurempaa kannatusta 
myos viranomaisten ja terveydenhoito
henkilbston parissa. 

Kuluvan vuoden suuria tapahtumia 
ovat mannerkiinalaisten ja taiwanilais
ten yhdessa Taiwanilla jarjestama vuo
sikokous huhtikuun lopulla. Lokakuus
sa Nizzassa jarjestettavan ENC-tapahtu
man yhteydessa WIN jarjestaa iltapai
vaseminaarin, jonka teemana on "Lisa
arvoa ydinenergialle" ja joka sisaltaa 
esitelmia ja keskusteluja jokanaisen 
kestavasta kehityksesta ja ydinalan hy
vaksyttavyyden luomisesta. 

Pohjoismainen WIN (WIN Norden) 
perustettiin joulukuussa 1993. Ryhmaan 
liittyivat aluksi Suomi, Ruotsi, Tanska 
ja Norja. Myohemmin ryhmaan liittyi 
myos kaksi jasenta Islannista. 

Pohjoismaisen WIN in jasenmaara on 
talla hetkella 140 ja se muodostaa ryh
mana vaikuttavan joukon WIN-jou
koissa. Ryhma on kokoontunut tiedon 
vaihtoon kerran vuodessa ja samalla tu
tustunut pohjoismaiseen ydinvoimalai
tokseen tai ydinalan tutkimuslaitok
seen. 
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Viimeksi vuosi
kokous pidettiin lo
kakuussa 1997 Ruot
sissa Studsvikin 
tutkimuslaitoksella. 
Pohjoismaisen ryh
man puheenjohtaja
na aloitti Agneta Ri
sing ja vuodesta 
1996 lahtien puheen
johtajana on toimi
nut Marke Heininen
Ojanpera. Ryhman 
tarkoituksena on 
kunkin maan kansal
lisen edunvalvonta
tehtavan ohella huo
lehtia pohjoismaisen 
nakokulman naky
misesta kansainvali
sen WIN-verkoston 
toiminnassa. 

Energiakanava 
on vuoden 1990 elo
kuussa Suomen Ato
miteknilliseen Seu
raan perustettu tyo
ryhma. Ryhmaan 
kuuluu 59 jasenta, 
joista 34 on myos 
liittynyt kansainva
liseen WIN-verkos-

Kuvassa Blayais'in voimalaitoksen johtaja Martine Griffon-Fouco 

toon. Toimintansa aikana Energiakana
va jarjestanyt useita esitelmatilaisuuk
sia ja ydinvoimavierailuita seka jakanut 
tiedotusmateriaalia. Ryhman jasenet 
ovat olleet suosittuja esitelmoitsijoita 
muun muassa eri naisjarjestbjen tilai
suuksissa. Ryhma panostaa keskeisesti 
myos sisaiseen koulutukseen, koska 
laaja-alainen osaaminen energia-asiois
ta oman erityisalan tuntemuksen ohella 
on kokemuksen mukaan erittain tarpeel
lista. Myos esiintymiskoulutusta on py
ritty jarjestamaan. 

ATS Energiakanavan koordinointi
ryhman puheenjohtajana aloitti Lena 
Hansson Valtion teknillisesta tutkimus
keskuksesta. Ranta seurasi Sateilytur
vakeskuksen osastopaallikon tehtavasta 
elakkeelle jaanyt Anneli Salo, joka 
aloitti puheenjohtajuuden vuoden 1992 
maaliskuussa. Hanen jalkeensa vuonna 
1997 puheenjohtajuus siirtyi Anneli Ni
kulalle Energia-alan Keskusliitosta Fi-

nergysta. Muut koordinointiryhman ja
senet ovat: Marke Heininen-Ojanpera, 
varapj. (IVO), Sirpa Vertanen, siht. 
(IVO), Seija Kulmala (HYRL), Teller
vo Taipale (TVO), Pirkko Maki-Nikkila 
(Finergy), Eija-Karita Puska (VTT), 
Laina Salonen (STUK) ja Kathe Sarpa
ranta (TVO). 

Viime vuoden tarkeimmaksi Ener
giakanavan jiiljestamaksi tapahtumaksi 
muodostui "Sateilevat naiset" -seminaa
ri. Sahkon riittavyys ja hinta, maailman 
energiavarat, energiansaannin varmuus, 
huoneilman radon ja muut sateilylahteet 
seka energiantuotannon ymparistokysy
mykset olivat keskeisesti esilla syys
kuussa Saatytalossa, Helsingissa jaijes
tetyssa seminaarissa. Seminaariin osal
listui lahes 150 naista yhteiskunnan eri 
puolilta. Seminaarin avasi eduskunnan 
puhemies Riitta Uosukainen. Seminaa
rin saaman hyvan suosion ja erityisesti 
osallistujien toivomuksesta Energiaka-
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Eduskunnan 
puhemies 
Riitta Uosukainen 
avasi "Sateilevat 
naiset" -seminaarin. 

malaitospaallikki:iakin, Martine Griffon
Pouco Blayais'issa ja Catherine Gau
jacq Penly' ssa. Bulgariassa, jossa myi:is 
tyi:iskentelee ydinvoiman parissa paljon 
naisia, nimitettiin viime vuonna Tatya-

na Staneva Kozlo

nava jarjestlUi tanakin vuonna vastaa
vanlaisen seminaarin. 

naisten maara oli 
noin 2000. Ruot
sissa vastaavasti 
oli noin 400 ja 
Suomessa 200 
naista. 

WIN-jasenkunnan kehitys 
1993-1997 

duyn neljan reak
torin vuoropaalli
ki:iiden esimiehek
si. Enta naapuri
maassa Ruotsissa? 
Voimalaitosjohta-Kuinka paljon sitten yleensa naisia 

tyi:iskentelee ydinvoiman parissa ja 
minkalaisissa tehtavissa? 

Kansainvalisen WIN-ryhman perus
tamisen aikoihin vuoden 1992 lopulla 
jarjestimme Suomesta kasin kyselyn, 
j ossa yri tettiin kartoi ttaa Euroopan 
ydinvoimamaiden naistyi:intekiji:iita, Ia
hinna teknisissa tai viestintatehtavissa 
toimivia ylempia toimihenkili:iita. Teh
tava osoittautui vaikeaksi, koska yhteis
mitallista luettelointia ei ollut, mutta 
saimme hiukan vihjetta, miten paljon 
naisia alalia tyi:iskentelee. Lansi-Euroo
pan johtavaksi maaksi osoittautui Rans
ka, jossa ydinalalla tyi:iskentelevien 

Millaisissa teh
tavissa sitten naiset 
tyi:iskentelevat? 
Paljolti erilaisissa 
tutkimustehtavissa 
ja viestintatehta
vissa. Voimalai
toksilla, varsinkin 
johtamistehtavissa 
naisten osuus on 
varsin pieni. Rans
kasta tosin li:iytyy 
j o kaksi ydin voi- Lahde: 

Kuvassa poseeraavat Ringhalsin reaktorioperaattorit Carina Karlsson ( edessii) )a 
Anita Gudmunsson muun valvomohenkiloston kanssa. 
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' jia ei sielta li:iydy, 
mutta useita naisia 
toimii reaktoriope
raattoreina ja val
vomoteknikkoina. 
Suomessa naisille 
tieta kaytti:ipuolel
le siirtymisesta 
viitoittaa Teolli
suuden Voiman 
aluetyi:injohtaja 
Anne Niemi. 

Ydinvoiman 
yleisen hyvaksyt
tavyyden kannalta 
toivoa voisi enene
vassa maarin ydin-

voiman ja sateilyn parissa tyi:iskentele
via myi:is merkittavissa asemissa olevia 
naisia kertomassa naisyleisi:ille omasta 
arkisesta tyi:istaan. 

Tutkimusten mukaan sanoman luo
tettavuutta lisaa ja se menee paremmin 
perille, jos viestin vastaanottaja voi sa
maistua viestijaan. WIN-verkosto tarjo
aa luontcvat puitteet tamantyyppiselle 
toiminnalle. 

Kirjoittaja Marke Heininen
Ojanpera toimii tiedottajana 
IVO-yhtioissa, on ATS-Ener
giakanavan varapuheenjoh
taja, WIN Nordenin puheen
johtaja ja WIN Globalin Executive-ryhman jasen. 

• 
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Anneli Nikula 

Ydinvoima aiempaa 
suositumpaa Suomessa 

Mielipidemittausten mukaan 
ydinvoiman suosio on suurempaa 

kuin kertaakaan aiemmin 
15 vuoden aikana. Kolmen 

erillisen mittauksen perusteella 
ydinvoima on hitaasti kasvatta
nut suosiotaan ja kannattajien 

maara on talla hetkella suurempi 
kuin vastustajien maara. Tahan 

tulokseen on tultu mm. viime 
vuoden puolella tehdyissa 
Energia-alan Keskusliitto 

Finergyn ja Helsingin Sanomien 
gallupeissa seka Yhdyskunta

tutkimus Oy:n tekemassa 
energia-asennetutkimuksessa. 

Kolmen selvityksen kysymykset 
poikkeavat toisistaan, mutta 

kaikkien mukaan ydinvoiman 
kannatus on lisiiantynyt. 

Suomalaiset ovat myos erittain 
tietoisia sahkon tarpeen 

kasvusta; liihes 70 % arvioi 
tulevaisuuden sahkon tarpeen 

nykyista suuremmaksi. Lahi
vuosina jaa nahtavaksi, mika 

vaikutus nailla mielipiteilla on 
poliittiseen paatoksentekoon. 
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H elsingin Sanomien mukaan vii
dennen ydinvoiman rakentamista 
kannatti viime vuonna 51 % j a 

vastustajia oli 47 %. Finergyn teetUi.
massa tutkimuksessa on vuodesta 1982 
lahtien mitattu mm. suomalaisten suh
tautumista ydinvoimaan energialahtee
na. 

Viimeisimman Finergyn mielipide
tutkimuksen mukaan 37 prosenttia suo
malaisista suhtautuu ydinvoimaan 
myonteisesti ja 32 prosenttia kielteises
ti. Samansuuntaiseen tulokseen paadyt
tiin Yhdyskuntatutkimus Oy:n selvityk
sessa, jonka mukaan ydinvoiman lisaa
mista kannattaa 35 % ja vahentamista 
30%. 

Vaikka luvut eivat osoita suunnaton
ta innostusta, ne ovat ydinvoimamyon
teisemmat kuin kertaakaan aiemmin pit
kaaikaistutkimuksissa. Viime vuosina 
on ydinvoiman lisarakentamisen vastus
tus vahentynyt enemman kuin avoin 
kannatus on kasvanut. Yhdeksankym
menta luvulla ydinvoiman kannatus oli 
vahaisinta lamavuosina 1992-1993 kun 
kansakunnalla muutoinkin meni hei-

koimmin. Y dinvoima sai lisaa hyvak
syntaa, kun talous alkoi kasvaa vuonna 
1994. 

Tassa kirjoituksessa esiteltavat tulok
set perustuvat 'Suomalaisten energia
asenteet' -seurantatutkimuksen vuoden 
1997 aineistoon. Tutkimuksen toteutti 
Yhdyskuntatutkimus Oy:n Pentti Kilju
nen Imatran Voima Oy:n ja Teollisuu
den Voima Oy:n yhteisesta toimeksian
nosta. Energia-alan Keskusliitto ry FI
NERGY on tiedottanut tutkimuksen tu
loksista. Tutkimuksessa on selvitetty 
suomalaisten suhtautumista energiapo
liittisiin kysymyksiin jo viidentoista 
vuoden ajan. Vuoden 1997 kysymyksiin 
vastasi yhteensa 1735 henki!Oa, joista 
992 edusti koko maan vaestoa ja loput 
erityiskohdekuntien mm. Loviisan ja 
Eurajoen vaestOa. 

Maakaasu suosituinta 

Tutkimuksessa kysyttiin, minka 
energiamuodon kayttoa liihivuosina teh
tiivissii siihkontuotantoa koskevissa rat
kaisuissa tulisi lisata ja minkii viihentiiii. 
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V aihtoehtoina oli viisi energianHihdetta: 
kivihiili, turve, maakaasu, ydinvoima ja 
vesivoima. Maakaasu on ollut suosittu 
energialahde koko tutkimuksen ajan. 
Talla hetkella sen lisaamista kannattaa 
70 % ja vain 4 % vahentaisi sen kayt
tOa. Vesivoima on toiseksi suosituinta. 
Siihen suhtautui myonteisesti 59 %. 
Kolmanneksi suosituin on turve, jonka 
kayttoa lisaisi joka toinen vastaaja. 
Y dinvoiman lisaamista kannattaa nyt 35 
% kansalaisista ja samanaikaisesti 30% 
vahentaisi sen kayttoa. Selvasti kieltei
simmin suomalaiset suhtautuvat kivihii
leen. 

Suomalaisilla on yllattavan vankka 
usko vaihtoehtoenergian hyodyntamis
mahdollisuuksiin. Kolme neljasosaa va
estOsta uskoo, etta tuuli- ja aurinkovoi
ma voitaisiin ottaa maassamme laajaan 
kayttoon jo melko pian, mikali vain 
niita koskevaan tutkimus- ja kehitystoi
mintaan haluttaisiin panostaa varoja. 
Aurinkoenergiaa pitaa 46 % realistisena 
ratkaisuna jo lahitulevaisuudessa, pit
kaa odotusta puolestaan ennustaa noin 
joka kolmas. 

Energia-asenteet 
muuttuvat hitaasti 

Energialahteisiin liittyvat asenteet 
muuttuvat hitaasti, mutta pitkaaikaisista 
tuloksista hahmottuu joitakin kehitys
kulkuja. Esimerkiksi kivihiilen tmjunta 
on kasvanut trendinomaisesti. Kun 
ydinvoiman suosio oli alimmillaan 
vuonna 1986 joka kolmas suomalainen 
olisi lisannyt kivihiilen kayttOa. Talla 
hetkella joka toinen haluaisi vahentaa 
kivihiilen kayttoa ja vain 13 prosenttia 
kannattaa lisaamista. 

Y dinvoima-asenteissa voidaan pitkal
la aikavalilla havaita vahaista myonteis
tymista. Koko tutkimuksen seuranta
ajalta ydinvoiman hyvaksynta on nyt 
suurinta - vaikkakaan ei suurta viela
kaan. Ennen Tshernobylin onnettomuut
ta (vuosina 1983-1985) ydinvoiman li
saamisen kannattajia oli enimmillaan 
28% . Heti Tshernobylin onnettomuuden 
jalkeen ydinvoiman lisaamista kannatti 
vain 14 % ja nyt ydinvoiman lisaamista 
kannattaa jo 35 prosenttia. Y dinvoiman 
kayttoa nykyisessa maarassaan pitaa so
pivana 27 %, 8 % ei ota kantaa ja 30 % 
vahentaisi ydinvoiman kayttoa. 

Jos tarkastellaan erikseen niiden kan
salaisten osuutta, jotka haluaisivat luo-
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pua ydinvoiman kaytosta maassamme 
kokonaan, on tama osuus laskenut 
Tshernobyl-vuoden 35 %:sta nyt vain 
11 %:iin. Kun tutkimuksessa kysyttiin 
konkreettisesti kantaa viidennen ydin
voimalan rakentamiseen, niin runsas 
kolmannes (35%) pitaa viidennen ydin
voimalan rakentamista kannatettavana 
ja runs as kaksi viidennesta ( 43%) tmjuu 
ajatuksen. 

Viides yksikko - miehet 
hyvaksyvat, naiset vastustavat 

Suomalaisten keskuudessa erot vii
denteen ydinvoimalaan suhtautumisessa 
ovat aiempaan tapaan suuret. Seka Fi
nergyn galluppien etta energia-asenne
tutkimuksen mukaan naiset suhtautuvat 
edelleen selvasti kielteisemmin uuteen 
ydinvoimalaitokseen kuin miehet. Fi
nergyn viimeisimman gallupin mukaan 
miehista 49 % suhtautuu myonteisesti 
uuden ydinvoimayksikon rakentami
seen ja naisista vain 16 %. Miehista 31 
% on kielteisia ja naisista 50 % . Yh
dyskuntatutkimus Oy:n selvityksen mu
kaan uutta ydinvoimahanketta kannat
taa 49 % miehista ja naisista 20%. Mie
hista puolestaan vastustaa 30 % ja nai
sista 57%. 

y dinvoimaloiden sijaintikunnissa va
estO suhtautuu edelleen ydinvoiman li
sarakentamiseen selvasti myonteisem
min kuin vaest6 muualla maassa. Seka 
Loviisassa (64%) etta Eurajoella (56%) 
viidennen ydinvoimalan kannattaj at 
ovat selkeassa enemmist6asemassa. 

Ammatti- ja sosiaaliryhmista ydin
voimamyonteisimpia ovat johtavassa 
asemassa olevat, ylemmat toimihenki
lOt, yrittajat ja elakelaiset. Naisten ohel
la ydinvoimaa vastustavat eniten maata
lousyrittajat, opiskelijat ja tyottomat. 
Naissa ryhmissa joka toinen ei pida 
ydinvoiman rakentamista Suomeen kan
natettavana. 

Ian kohotessa kannanotot myonteis
tyvat miltei suoraviivaisesti. Taman
suuntainen ikariippuvuus ilmeni nyt ai
empaa voimakkaampana, mista tutki
muksen tekija on paatellyt etta koko va
eston tasolla havaittu ydinvoima-asen
teiden myonteistyminen perustuu ennen 
muuta hyvaksyttavyyden kasvuun van
hempien ikaryhmien keskuudessa. 

Y dinjatteet epailyttavat 
edelleen 

Y dinjatteisiin on jo aiemmissa mit
tauksissa todettu kohdistuvan syvia epa
luuloja. Nyt vajaa kolmannes (30%) 
pitaa ydinjatteiden kallioperahautausta 
Suomeen turvallisena. Painvastaista 
mielta on vajaa puolet ( 45%) vaest6sta. 
Positiivisena voitaneen pitaa sita, etta 
hankkeeseen suhtaudutaan kuitenkin 
hieman aiempaa luottavaisemmin. 
Y dinjatteiden pel on on usein vaitetty 
olevan koko ydinvoiman hyvaksytta
vyyden taustalla, erityisesti nain on us
kottu olevan naisten kohdalla. Tama on 
tullut selvasti esille myos Energiakana
van jarjestamissa tilaisuuksissa. Myos 
kyselyn tulos mielestani tukee tata kasi-
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tysta. Kun miehista 44 % uskoo ydinjat
teiden turvalliseen loppusijoitukseen 
niin naisista asiaan luottaa vain 15 %. 
Vastaavasti miehista asiaa epailee 32 % 
ja naisista 61 %. 

Varauksellista suhtautumista ydinja
tehuoltoon selittanee osittain se, etta 
useampi kuin kaksi kolmesta (70%) kat
soo ydinjatteiden muodostavan jatku
van uhan tulevien sukupolvien elamal
le. Vaikka luku on suuri, on se koko 
seuranta-ajan alhaisin ja 90-luvulla 
asennekehityksessa on havaittu asteit
taista lientymista. Erityisesti naiset ko
kevat ydinjatteiden uhkan tuleville su
kupolville suurena; perati 84 % pitaa 
jatteitii uhkana, vain 2 % on taysin eri 
mieltaja 5% jokseenkin eri mielta. 

Enemmisto pitaa 
ydinvoimaa ymparistO
myotaisena 

Suomen ydinvoimalaitokset ovat ol
leet vuosikaudet toiminnaltaan maail
man parhaimpien joukossa ja suomalai
set ovat taman myos huomanneet. 
Useamman kuin joka toisen mielesta 
Suomessa on saatu hyvia kokemuksia 
kotimaisesta ydinvoimasta. Eri mielta 
asiasta on vain noin joka kahdeksas. 
Voisi olettaaa, etta sita mukaa kun ylei
so alkaa suhtautua energiamuotoihin 
niiden todellisten ymparistovaikutusten 
mukaan, sita varmemmin kasvaa ydin
voiman myonteisyys. Vahaiset ymparis
Wvaikutukset ovat ydinvoiman paras 
valtti. 

EnemmistO vaesWsta 42 % pitaa 
ydinvoimaa ymparisWystavallisena ta
pana tuottaa sahkoa. Taysin tai jokseen
kin eri mielta on 34 %. Jalleen naisten 
kasitykset eroavat selvasti miesten kan
nasta. Miesten enemmistO (55 %) tietaa 
ydinvoiman ymparistOmyotaisyyden ja 
vain 24% on eri mielta. Naisilla vastaa
vat 1uvut ovat 26 % ja 45 %. 

Nykyisin yha useampi kuluttaja on 
kiinnostunut siita, milla tavoin hanen 
kayttamansa sahko on tuotettu. Vain 
neljannes on sita mielta, etta riittaa kun 
toimitus pelaa ja hinta on kohtuullinen. 
Siksi olisi toivottavaa, etta ydinvoiman 
ymparistovaikutukset ja erityisesti ydin
voiman edut ilmastonmuutoksen torjun
nasta saadaan entista paremmin suuren 
yleison tietoisuuteen. Tassa viestinta
tyossa tarvittaisiin myos ATS:n jasenis
Wn aktiivista osallistumista. 
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Onnettomuuksien ja syovan 
vaarat huolestuttavat 

Y dinvoiman parissa tyoskennelleena 
hiimmastyy edelleen joka kerta tutki
muksen tulosta, jonka mukaan joka toi
nen suomalainen katsoo ydinvoiman 
kaytWon sisaltyvan aivan liian paljon 
tuntemattomia vaaratekijoita ja enem
man kuin joka kolmas uskoo syopaan 
sairastumisen vaaran olevan suuri ydin
voimaloiden ymparistossa. Ilahduttavaa 
kuitenkin on, etta naiden molempien 
vaitteiden osalta on asteittaista, vaikka
kin hidasta muutosta oikean tiedon 
suuntaan. Vaikka edelleen runsas kol
mannes (38%) piti tallaista riskia reaali
sena, niin 90-luvun alussa nain uskoi 
viela puolet vaestOsta. 

Samansuuntainen muutos on tapahtu
nut toiseen suuntaan myos niiden jou
kossa, jotka ovat syopavaarasta eri 
mielta, joten epatietoisten joukko on 
sailynyt noin kolmanneksen suuruisena 
koko 90-luvun. Syopariski huolestuttaa 
jalleen naisia kaksi kertaa enemman 
kuin miehia. 

Myos mahdollisen onnettomuuden 
seuraukset nahdaan edelleen vakaviksi. 
Yli nelja viidesosaa otaksuu mahdolli
sen onnettomuuden aiheuttavan vaista
matta korvaamattomia vahinkoja laa
joille alueille ja suurille ihmisryhmille. 
Kaikenlaiset ydinvoimaonnettomuudet 
ollaan taten taipuvaisia nakemaan var
sin tuhoisina. Tama kasitys ei ole sanot
tavasti lientynyt viime vuosina. 

Paatoksentekijoiden kannan 
uskotaan muuttuvan 

Tutkimuksen mukaan paatOksenteko 
energia-asioissa on aiempaan tapaan 
etaista ja paattajat koetaan epaluotetta
viksi. Kansalaiset nakevat mahdollisuu
tensa osallistua ja vaikuttaa energiapo
liittiseen paatOksentekoon vahaisiksi. 
Lahes kaksi kolmasosaa (65%) katsoi, 
ettei kansalaisten mielipiteita ole riitta
vasti kuultu energiapoliittisissa ratkai
suissa. 

Suomalaiset uskovat myos, etta ai
emmat paatOkset ydinvoiman lisaraken
tamisesta muuttuvat. Rieman useampi 
kuin joka toinen (56%) otaksui, etta 
paaWksentekijoiden kanta ydinvoimaan 
muuttuu ja maahamme rakennetaan 
viela lisaa ydinvoimaloita. Vain pieni 
vahemmistO (14%) oli toista mielta. 
Syyna lienee muistikuvat siita, etta 
energiapelin kovaonninen kestoehdokas 
ydinvoimavaihtoehto tulee tarjolle aina 
yha uudestaan. 

FK Anneli Nikula on johtava 
asiantuntija Energia-alan 
keskusliitto FINERGYssa, 
p. (09) 6861 6222. 
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Christine Sarrette 

Pioneers from mother 1 

Marie Curie -Irene Joliot-Curie - 1 
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Lets start today with a visit in a French engineer 
school: the Ecole Superieure de Physique et Chimie 
Industrielles at Paris (ESPCI: School of Industrial 
Physics and Chemistry), situated one stone throw 
from Sorbonne. We are in December 1898 and ifwe 
are careful enough, maybe we will hear the voices of 
two scientists working in a small, glass-walled shed. 
Working conditions are not excellent; nevertheless 
Marie and Pierre Curie just made there a major 
discovery of our century. Besides uranium, whose 
spontaneous emission has been discovered by Henri 
Becquerel in 1896, Marie et Pierre Curie have 
identified two new highly radioactive elements, 
polonium and radium. At this occasion Marie Curie 
invented the word "radioactive" to describe elements 
that give off radiation as their nuclei break down. 
Eighty years later, when I entered to study in the 
ESPCI, the shed of course has disappeared since 
long, but not the fame of Marie and Pierre. 

M arya Sklodowska, later to be 
known as Marie Curie, was born 
in Warsaw, Poland on Novem

ber 7, 1867 _ Youngest of five children 
she grew in a family of teachers. She 
learn-ed very early to respect education 
and was excellent at schooL Being Po
lish in Russian Poland, the economical 
situation of the family was not very 
good. Marya's mother died of tubercu
losis when she was 11 years old. 

Four years later Marya graduated 
high school at the top of her class. She 
wanted to embrace scientific career, but 
as a girl she was not permitted to attend 
university in Poland. So Marya and her 
sister Bronya decided to study in Paris. 
For eight years Marya earned money as 
tutor and governess. Finally she left 
Poland in November 1891 and register
ed at Sorbonne, adopting the French 
spelling of her name: Marie. She was 
the first woman to study at Sorbonne 
and was in 1906 the first woman to 
teach there. 

Within only two years, she got bril
liantly her degree in physics and the 

14 

following year she completed a mathe
matical degree. During the same year 
Marie met Pierre Curie, who was a pro
fessor at the ESPCI and was already 
known for his work on crystallography 
and magnetism. With his brother 
Jacques, Pierre Curie had discovered 
the piezoelectric effect in 1880. Marie 
and Pierre Curie married in 1895. Irene, 
their first daughter, was born in 1897. 
Marie decided to pursue her doctorate 
in physics at that moment. She 
decided to investigate the source of 
invisible rays given off by uranium, a 
phenomenon observed by French scien
tist Henri Becquerel in 1896. 

At the beginning of 1898, Marie 
Curie started the study of the "mysteri
ous" uranium radiations. With her hus
band she found that unknown ele
ments were present in pitchblende. 
These new elements were even more ra
dioactive than uranium. They named 
them polonium (in honour of Poland) 
and radium. Marie et Pierre Curie an
nounced their discovery on December 
1898, but it took three years more be
fore they could isolate enough radium 

to prove its existence. In 1903, Marie 
Curie defended her thesis, making her 
the first woman in Europe to earn her 
doctorate. The same year, together with 
Henri Becquerel, the Curies were 
awarded the Nobel Prize in Physics for 
their discovery of natural radioactivity. 

Pierre Curie died in 1906, ran over 
by a car. After the death of her husband, 
Marie succeeded his physics profes
sorship by the invitation of Sorbonne, 
becoming the first woman appointed 
there. She also continued her research 
and finally determined the atomic 
weight of radium. For this discovery, 
she received an unprecedented second 
Nobel Prize in Chemistry in 1911. She 
created the Radium Institute in Paris in 
1914. When the war broke out, Marie 
decided to use their recent discoveries 
to provide immediate treatment to 
the wounded. She created X-ray vans, 
using the X-rays to locate bullets and 
shrapnels to make the surgery easier. 
Her daughter Irene was her assistant as 
nurse radiographer. Altogether they 
trained about 150 women as mani
pulators. 
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o daughter 
felene Langevin-Joliot 

Robert Millikan, 
Marie Curie and 

Werner Heisenberg 
at Nuclear Physics 

Congress, Rome, 
1931. 

After the war, Marie returned to 
work in her Institute, Irene by her side. 
Marie started to campaign to raise funds 
for a hospital and laboratory devoted to 
the brand-new branch of medicine: the 
radiology. By the invitation of an Ame
rican journalist, Marie toured the Unit
ed States with her two daughters to 
publicize the project This trip was a big 
success and she came back to France 
with enough radium, money, and equip
ment to outfit her new laboratory. Marie 
was now a symbol and she realized that 
her status gave her the power to serve 
her cause. She was travelling attending 
to many conferences. She worked for 
the council of the League of Nations. In 
193 2, she had the satisfaction to see the 
inauguration of the Radium Institute in 
Warsaw, to which her sister Bronya be
came the director. 

Marie Curie died in 1934 of leukaemia, 
probably due to the exposure to high 
radiation levels during her research. 
After her death, the Radium Institute in 
Paris was renamed the Curie Institute in 
her honour. Nowadays, its mission is to 
promote co-operation between sciences 
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of physics, chemistry, biology, and 
medicine ultimate objective being the 
prevention, diagnosis and treatment of 
cancer. About 400 people work in the 
research division and 900 in the medi
cal division. Research work focuses on 
the main areas of molecular and cellular 
biology of tumours, genes and the 
immunity mechanism, and on the synt
hesis and development of new molecu
les. At Orsay, in the suburb of Paris, the 
Curie Institute also operates a proton
therapy centre, where tumours that are 
not accessible through surgery are treat
ed with radiation while preserving the 
healthy tissue. Gene therapy tests arc 
also conducted there. 

In the footsteps of her mother 

Irene Curie also contributed to know 
more about the "mysterious rays". She 
started her studies in the Faculty of 
Sciences in Paris. She became Doctor 
of Sciences in 1925 with her thesis on 
the alpha rays of polonium. 

Frederic Joliot, her husband, was 
educated at the ESPCI and he met his 

future wife in the Radium Institute 
where he was an assistant of Marie 
Curie. After their marriage they work
ed as a team and both of them took the 
name Joliot-Curie. They were specializ
ed in nuclear physics. In 193 3, they 
discovered that radioactive elements 
can be artificially prepared from stable 
elements: they bombarded boron with 
alpha particles producing a radioactive 
form of nitrogen. Artificial radioactivi
ty was born, opening the way to the 
cancer treatment, dating techniques, 
the molecular biology, the source of 
nuclear energy and the atomic bomb as 
welL .. 

The Joliot-Curies received the 1935 
Nobel Prize in Chemistry. Irene Joliot
Curie was a director of the Radium 
Institute. Being a member of the French 
Atomic Energy Commission (CEA) 
from 1946 to 1951, she took part in its 
creation and in the construction of the 
first French atomic pile (1948). She 
promoted very strongly sciences teach
ing and also women's rights. In 1936, 
Irene J oliot -Curie served in the French 
cabinet as under-secretary of state for 
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! YDINTEKNIIKAN URANUURT AJAT 

l'dim·oimafla tehliin siiJ1kiiii nen teollisttmeiden maiden siih-
ensimmiilsen kerran lweotosuh- k6ntm~tanmMsa. 
feisra Yhdysvafloi'sra vu0111m Ydinenetgian liipimurnm 
1951. Eruimmiiinm siihkiimct- I95(J./u\'ulla mahdallisti kaksi 
gian tuot111ttoon tarkoltettu seikkaa. BnsimmiiLMksi fukuis
ydlm·ofmala otettiin kiiyttiiiin ten ti'ednnie.tlen ja -nmSten pc
Oht1ittskissa NeJJI'Ostoliitoss.a riiiitUlntamaton tyii t'Jtosimtam
vuonna 1954. Obninskia seura- me neljlin ensimmiiisen ~·u&si
Jil•at JIJSO.IIMm loppupuolella k)'mmenen aikaJlti. Tuona ajan~ 
Shippingport l'hdyswt/loissa, jaksM!I. telttiin luke.maton miiii-
Calder Hall Englannimz ja rfi perusltNaa fnatua olel4u tie-
Mammle Rtmslausa. Nyt y/i teellisiii kekslntiijli, !OytOjii ]a 
JfJ l'llortumyUhernmill ~naali- i11mlluksta, }lltka uon:tttiH'Sli 
massa on noin 4JO ydim'oima- mahdollisfil'OI ydim·oltmm kiiy
laa, ]olden mt:rklt)'S on keskel· tiinn6n SOI·t:llukset, Toiseksi II 

maai/mon.mdan J.:iiynnlstOmii 
ydinaseen tutkimus- ja kehll):~
tyi:i, joka johll surullisM kuu-, 
luisfitt scurauksiin, mufta tot
sdalta amsi lien ydimmergia11 
rau!Janomalselle kiiytOI/e myQs 
kiiytiinnOn tasofla. 

Tiihiitl katsauk5tM on koot
tu tiirkeimmiit ltiswrian henki· 
lilt, jotka myQtiivaikutth•at 
ydintekniikan pemstelden tut
Jdmuksetn ja kehityksun. 

Katsaukst:tr -tnt toimittanat 
A TS:n informaatiojaO.HMsa 
Perai Salmhum. 

Finnish Nuclear Society published a brochure about the pioneers of the nuclear technology in 1989. 

scientific research. At that time women 
in France did not have the right to vote! 

As her mother, the death of Irene 
Joliot-Curie in 1956 was caused by 
leukaemia contracted in the course of 
her work. In 1946, Frederic Joliot-Curie 
was French representative to the United 
Nations Atomic Energy Commission 
and was appointed high commissioner 
in charge of atomic-energy research in 
France. In 1956 he succeeded his wife 
as director of the Curie Institute. He 
died two years later. Irene and Frederic 
Joliot-Curie had one daughter, Helene, 
and one son, Pierre. 

A dynasty of women scientists 

Helene Langevin-Joliot, born Joliot
Curie in 1927, is Professor of nuclear 
physics and chemistry at the University 
of Paris, and member of the scientific 
advisory committee to the French 
Parliament. She graduated in enginee
ring-physics from ESPCI and obtained 
her PhD from the College de France at 
Paris in the field of nuclear physics and 
chemistry. Her thesis was on brems-
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strahlung and auto-ionisation pheno
menon. Most of her research has been 
focused on nucleon problems and 
nuclear structure of medium and heavy 
nuclei. She is married to Michel Lange
vin, the grandson of Paul Langevin 
(who was also a colleague of Pierre and 
Marie Curie). Helene Langevin-Joliot is 
a notable spokesperson for the impro
vement of the education, and in patti
cular the need to urge greater numbers 
of women to pursue careers in science. 
On the occasion of the recent exhibition 
"The centenary of the radioactivity 
discovery" (exhibition organised by 
the French Nuclear Society), she gave 
lectures about these issues. 

To a great woman, 
in gratitude 

In April 1995, Marie and Pierre 
Curie's remains were enshrined in the 
Pantheon in Paris. The inscription on 
the Pantheon's ornamental front says: 
"To the fatherland's great men, in grati
tude". Marie Curie was the first woman 
to be honoured in such way, for her 
contribution to the scientific research. 

If at the time of the Marie Curie's 
youth, having the dream to embrace a 
scientific career was inconceivable for a 
woman, situation looks better now
adays. Today, in the French engineer 
schools, one student out of three is a 
woman. Sometimes, this proportion is a 
bit higher: there will be as many women 
as men who get their engineer degree at 
the ESPCI in the year 2000. Are times 
changing? 

Christine Sarrette is re
searcher in Lappeenranta 
University of Technology 
(Department of Energy 
Technology), Tel: 358 9 451 
3205 Fax: 358 9 451 3195 
E-mail: christine.sarrette@lut.fi 
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Sanna Outa 

Nuoren naisen tulevaisuus 
ydintekniikan parissa 

Nuorten asema ja tulevaisuus 
ei heriitii vanhenevissa ydin
voimaosaajissa intohimoja. 

Olisiko viimeistiiiin mahdollisen 
uuden ydinvoimahankkeen 

yhteydessii aika heriitii 
kouluttamaan nuoria ja 

uudistamaan alan hupenevaa, 
henkistii piiiiomaa ensi 

vuosituhannelle. Vuosituhannen 
vaihtumiseen kuuluvien 

ongelmien ratkaisun jiilkeen 
alkaa uusi aikakausi, jolla 

nykyiset nuoret ja yhii enemmiin 
myos nuoret naiset pohtivat 

vanhojen aktiivisten tai uusien 
passiivisten reaktorien ongelmia. 

Y dinvoimalaitosten rakentamisen 
hiipuminen ja kayvien laitosten 
ikaantyminen on tuonut alalle li

sammen 'Auringonlaskun ala'. Onhan 
toki totta, ettei Suomessa pariinkymme
neen vuoteen ole valettu perustuksia 
uusille voimalaitosyksikoille, mutta se 
ei suinkaan tarkoita sita, etta ydinvoi
mainsinoorit ja -lobbarit pyorittelisivat 
peukaloitaan. 

Kayttokokemuksen lisaantyessa ja 
turvallisuusvaatimusten kiristyessa on 
ydinenergia-alan suunnittelutyo painot
tunut olemassaolevien laitosten kayt
Wian pidentamiseen ja turvallisuuden 
parantamiseen. Samalla ovat molemmat 
Suomen ydinvoimayhtiot panostaneet 
mittaviin tehonkorotushankkeisiin. Va
kavien reaktorionnettomuuksien mah
dollisuuteen on varauduttu entista pa
remmin onnettomuustilanteiden hallin
nan suunnittelussa. Myos ydinjatteen 
kasittely ja loppusijoitus kallioperaan 
ovat polttavia kysymyksia. Kansalais
ten vakuuttaminen radioaktiivisen jat
teen loppusijoituksen turvallisuudesta 

ATS Ydintekniikka (27) 1/98 

tuleville sukupolville ei ole vaatimaton 
tehtava, kun on kuultu kertomuksia 
Tshernobylin onnettomuuden aiheutta
man ymparistokatastrofin seurauksista. 

Samalla kun otetaan kaikki irti ole
massaolevista ydinvoimayksikoista ja 
valmistaudutaan niiden kaytostapois
toon, odotetaan ehka jo seuraavalta 
eduskunnalta myonteista paatOsta ydin
voiman lisarakentamiselle. Uusien 
ydinvoimalaitosten ymparistOvaikutuk
sia arvioidaan ja yhteyksia laitostoimit
tajiin vaalitaan. YhHitin uutta reaktoria 
ei kuitenkaan kaynnisteta, ellei suoma
laisten mielipiteitti aiheesta saada ny
kyisestaan selvasti yhdenmukaisemmik
si ja myonteisemmiksi. 

Y dinenergiatiedottaminen 

Y dinvoiman hairiottoman kiiytOn 
saastettomuus alkaa jo nakya ymparis
Wihmisten mielipiteissa. Jatkossa ym
paristoliikkeiden markkinoimien, nyt jo 
vanhoillisten ajatusmallien korvautues
sa tuoreemmilla ajatuksilla, ydinvoima 

Itaisessd naapurissa naiset ovat kantmwet 
valvontavastuuta jo vuosia. 

saattaa nousta suosioon juuri saastetto
muutensa vuoksi. Hairioitta kayva ydin
voimalaitos, jonka jatehuolto on rat
kaistu, ei tuota juurikaan ymparistoa pi
laavia aineita. Saasteettomuus verrattu
na jatkuvasti tupruttavaan hiili- tai kaa
suvoimalaan tullee yha tarkeammaksi 
paatoksentekokriteeriksi. 

Kun ajatellaan kansalaismielipiteen 
muokkaamista ydinvoimamyonteisem
maksi, olisi mielestani pidettava tarkea
na, etta ydinvoimatietoutta lisataan 
neutraalilla, selkealla tiedottamisella. 
Taman tulisi tapahtua mahdollisimman 
yleisella foorumilla, jotta paastaisiin 
eroon gallup-kyselyjen 'en tieda, mutta 
kuullostaa vaaralliselta joten vastustan' 
-vastaussarakkeesta, joka nyt nakyy 
ydinvoimavastaisuutena etenkin nuor
ten ja naisten joukossa. 

Pitaisiko naisten suuresta osuudesta 
vastustajissa paatella, etta ydivoimatie-
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dottaminen kaipaa naisen otetta? Osa 
ihmisista mahdollisesti tarvitsee paatok
sensa tueksi mannekiinin, johon voi sa
maistua ja jonka ajatusmallit on helppo 
sisaistaa. Toiset taas kokevat tallaisen 
halpamaisena ja vaikeita aiheita vaiste
levana mediatemppuna, jonka viestia 
vastustetaan sisallosta riippumatta. 
Loppujen lopuksi monet eivat edes vai
vaudu miettimaan omia kantojaan, vaan 
luottavat siihen etta demokraattinen 
paati:iksenteko johtaa "oikeaan" loppu
tulokseen. 

Naisetko 
kummajaisia 
ydin tekniikassa? 

Suomalainen ydinvoimateollisuus on 
perinteisesti ollut miehinen hiekkalaa
tikko, jossa lojuvia leluja harva nainen 
on edes halunnut kokeilla. Sehan on sel
vakin - kun Olkiluodon ja Loviisan 
yksikoita suunniteltiin, oli piirustuspoy
dan aaressa tuskin yhtaan naisinsini:iO
ria, saatikka rakennustyomaalla. Kun 
Imatran Voimasta 13 vuotta sitten lahti 
teekkari tyi:imatkalle Ruotsiin, oli kum
mastus suuri; IVOstako teekkari tyo
matkalle? Ja han sattui vielapa olemaan 
nainen! Pal jon on sen jalkeen vetta vir
rannut Imatran koskessa - ja luottamus 
kasvanut kansainvalistyvassa yhteis
kunnassa kasvaneiden nuorten (myos 
naisten) kykyyn edustaa yritystaan asia
kassuhteissa. Seka pitka tyi:ikokemus 
etta urakehityksen mukanaan tuomat 
energiayhtii:iiden johtoasemat ovat kui
tenkin viela alkuperaisen konkarikaartin 
kasissa. Enta sitten? Tietoa voidaan siir
taa uusille ydinvoimasukupolville suku
puoleen katsomatta. 

Kehittyvan teollisuuden peruspiir
teisiin kuuluvat myi:is taysin uudentyyp-

piset tehtavat ja ongelmat, jotka vaati
vat ennen kaikkea kekseliaisyytta, tuo
retta nakokulmaa ja uskallusta esittaa 
omia mielipiteitaan. Nyt yhteiskunnassa 
tapahtuva arvojen muutos tulee jatkossa 
asettamaan insinoi:irin ymparisti:iosaa
misen yha kovempaan puntariin. Uudet 
ymparisti:irajoitukset vaativat myi:is 
energia-alan ratkaisuilta joustavuutta ja 
nopeaa sopeutumiskykya. Ei ole mitaan 
syyta miksi esimerkiksi nuoret naiset 
eivat pystyisi vastaamaan naihin haas
teisiin ja naisittamaan energia-alan joh
topaikat j atkossa. 

Koko kysymys siitii, toteutuuko su
kupuolten valinen tasa-arvo ydinvoima
alalla, samoin kuin monessa muussakin, 
on mielestani omituinen. Keski-Euroop
palaisissa ydinvoimavaltiossa Ranskas
sa ja Espanjassa ei kukaan ihmettele 
alallaan ansioituneiden naisten etene
mista urallaan voimayhtii:iiden johtaviin 
asemiin. Euroopan yhdentyessa on nai
sen tasa- tai jopa yliarvoisuuden tavoit
telu, nimenomaan miesten toimesta, 
nostettu kansainvaliseksi kunniakysy
mykseksi. EU:n hallintokoneiston eli
miin - sekii paattaviin etta neuvoa-anta
viin - nimitetaan mielellaan naisia, 
jotka toki Iieneviit ansioituneita ja ar
vostettuja. Niiin edullista kilpailuase
maa on ilman muuta hyi:idynnettava, 
vain tyhma jattaisi tallaisen ohimenevan 
tilaisuuden kayttamatta! 

Energiateollisuudesta elakkeelle liih
tevien joukossa ei viela juurikaan ole 
naisia, sen sijaan uusien tulokkaiden su
kupuolijakauma nayttiiii jo melko tasai
selta. Muuttuuko sitten teollisuuden 
miehinen ulkoinen kuva jotenkin peh
meammiiksi naisten maaran suhteessa? 
Ovatko energia-alan naiset pehmeiimpia 
kuin energia-alan miehet? 

A Young Woman•s Atomic Future 

N ainen johdossa - imago
kysymys uuden vuosituhannen 
energiateollisuudelle 

Energiantuotantoon ei liity palvelu
alan tunnusmerkisti:ia, eli sitii etta tuot
taja ja kiiyttiija olisivat henkili:ikohtai
sessa vuorovaikutuksessa keskenaan. 
Silla, onko energian tuottamiseen kay
tettyjen menetelmien suunnittelun, ra
kentamisen tai ylliipidon takana nainen 
vai mies, ei ole minkiianlaista vaikutus
ta markkina-arvoon tai energiankulu
tukseen. Joka tapauksesssa naisten 
esiintyminen ydinvoimamannekiineina 
ilman vankkaa ammatillista pohjaa on 
heikko tapa luoda luottamusta energian
tuottajan ja kuluttajan viilille. Tietysti 
tuuli- tai aurinkovoimalla tuotetun vih
rean siihki:in rinnalla voitaisiin markki
noida naisten tuottamaa tasa-arvosah
ki:ia. Olisiko tasa-arvosahko, piiinvas
toin kuin vihreii sahki:i, naisten tilastol
lisesti alemmista palkoista johtuen nor
maalia sahki:ia halvempaa? 

Ammatillinen suuntautuminen ei liity 
sukupuoleen, vaan yksili:in taipumuksiin 
ja kiinnostuksen kohteisiin. Tasapainoi
sen sukupuolijakauman voi kuitenkin 
kuvitella vaikuttavan ammatinvalin
taansa harkitsevaan nuoreen, joka muu
ten vierastaisi alaa sen miesvaltaisuu
den takia. 

Perinteisesti naisten vahyytta tekni
silla aloilla selitellaan tytti:ijen vahaisel
la kiinnostuksella matemaattisiin ainei
siin koulussa. Matematiikkaa ja fysiik
kaa pyritaan kauppaamaan heille selitta
miillii asioita entistiikin epatieteellisem
min viirikkiiiden ja hauskojen oppikir
jojen kautta. Tama on lahjakkaiden op
pilaiden aliarvioimista - matemaattiset 
aineet ehkii saadaan helpommin opetet-

The nuclear energy industry has traditionally been a masculine playground, created and heretofore also controlled by 
men. However, the recent changes in social thinking have created a more heterogeneous group of young nuclear engineers. 
The experience and knowledge of the pioneers need to be dealt out and shared, in order to build an engineer population 
capable of responding to the future challenges. These challenges include the tightened safety requirements, modernisation . 
and decommissioning of present nuclear plants, waste management, and the intensified debate over environmental issues. 1 

The construction of new power plant units will also be a task which requires co-operation accross generations. 
, I 
I I 

[ The question of whether or not women can find their places in the nuclear industry is irrelevant - the present share of \ 
I female students and young engineers speaks for itself. It is not only the female population which has learned to follow its i 

interests, but also the modern male has accepted the positive change. l 
.. ·- . . . ·~·-- . . .. 
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taviksi, mutta teknisillle aloille paaty
vien tyttojen osuutta ei nain kasvateta. 

Mika talla alalia voisi 
nuorta kiinnostaa? 

Auringonlaskusta ydinenergia-alalla 
voidaan tuskin aivan lahiaikoina puhua 
maailmassa, jonka energiantarve nayt
taa alati kasvavan. Uusien energiatek
niikoiden kaanteentuovia kaupallisia 
sovellutuksia saadaan viela odottaa, 
joten ydinfissioilla tuotettavasta ener
giasta ei paastane croon. Y dintekniikan 
kansainvaliset kehitysprojektit seka ih
misten globaalin liikkumisen helppous 
avaavat uusia mahdollisuuksia koti
maan energiamarkkinoista riippumatta. 

Uraa valitessani mielessani ei edes 
kaynyt alan miehisyys tai ydinenergiaan 
liittyvat ennakkoluulot - en ollut edes 
oppinut pitamaan niita ongelmina. 
Opiskeluajan kokemukset tukevat kasi
tystani siita, ettei sukupuolella ole mi
taan tekemista teknisilla aloilla menes
tymisen kanssa, eika miehella ole mi
tiian sita vastaan, etta nainen piiihittaa 
hanet sahkoopissa. Tahan asti tyoela
masta saamani kokemukset viittaavat 
samaan. Sukupuolta tai keinoja kaihta
matonta pyrkyryytta Uirkeampaa on to
dellinen pitkajanteinen osaaminen ja 
yrittaminen. Energia-alan nuorelle ei 
heti tarjota tyosuhdeasuntoa, kannykkaa 
ja johtajan paikkaa. Alan luonteeseen 
liittyy kuitenkin jatkuvuus, joka korvaa 
naita monen kaipaamia etuja, jotka heti 
suhdanteiden vaihtuessa muuttuvat pai
kaksi numero 1153 korkeasti koulutet
tujen tyottomien tyonhakijoiden jonos
sa. 

Kun Suomessa kahdenkymmenen 
vuoden kuluttua kaynnistetaan viides ja 
kuudes ydinreaktori, ovat ohjaksissa 
luultavasti naihin aikoihin alalle ryhty
neet rmoret. Heidan kykyjcnsa kasvatta
minen tulevien haasteiden tasolle on 
siis ensiarvoisen tarkeaa. 

01 Sanna Outa tyoskentelee 
IVO Power Engineering 
Oy:ssa suunnitteluinsinoori
na, p. 09·8561 2591, E-mail: 
sanna.outa@ ivo.fi. 
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Kirja-arvoste/u 
••••••••••••••••••• 

S a t u H a s s 
WSOY; Juva 1986 

Kirjail(ja ja puo/uejohtaja Satu Hassi toinen vasemmalta, tiissd tutustumassa Lol'iisan 
voimalaitokseen tammikuussa 1998. Vasemmalta Ulla Anttila, Hassi, Tu(ja Maaret 
Pykdli:iinen ja Janina Andersson. 

S atu Bassin esikoisromaani, 
Naaraskierre kertoo sahkodip
lomi-insinoori perheenaidista 

miesten maailmassa Dahlstromin ko
nepajalla Trauman kaupungissa. 
Vauhdikas ja kielellisesti raikas kir
jan aloitus houkuttelee lukemaan kir
jan. Miehisissa ympyroissa naisia oli 
nahty lahinna sihteereina, kahvinkeit
tajina ja alastonkuvissa seinilla. Enta 
kun miesten rivistoon tunkeutuu nai
nen, miten priorisoituu arvot per
heenaiti-urakehitys; siina kirjan ydin. 

Kirja rakentuu Pirkon ymparille. 
Pirkko on maaratietoinen Polin opin
toputken kuudessa vuodessa paihitta
nyt, kahden lapsen aiti, matemaati
kon vaimo. Tyoputkensa han aloittaa 
sahkosuunnittelijana Dahlstromin ko
nepajalla, ei koulutusta vastaavassa 
asemassa, mutta aluksi tyytyvaisena 
siihen, etta on edes paassyt tbihin. 
Tyoyhteiso ei kuitenkaan osoittaudu 
Pirkon nakemyksien ja toiveiden mu
kaiseksi. Ylenemismahdollisuuksia ei 
nayta juuri olevan, koska han on nai
nen ja taman seurauksena Pirkko on 
varsin tyytymat6n tyohOnsa. Hanen 
kokemuksensa konepajan ukkoporu
koissa ovat varsin karjistettyja; tutki-

musinsinoori itse kokee olevansa 
kummajainen naisena, koska on insi
noori ja vastaavasti kummajainen in
sinoorina. Han ei sopeudu tyoyhtei
soonsa. Kirjan edetessa tama "mies
tenmaailman" mollaus tulee paaasial
Iiseksi aiheeksi ja kiinnekohdat todel
lisuuteen hamartyvat. 

Kaunokit:jallisena tuotoksena teos 
on varsin luettava ja jopa ajoittain 
mukaansa tempaavasti kirjoitettu. 
Monet paahenkilOn esille ottamista 
seka negatiivisista etta positiivisista 
asioista eivat ole enaa nykypaivaa. 
Naisinsinoori ei ole enaa niin harvi
nainen ilmestys nyky-yhteiskunnas
sa. Omat asenteet ja mielikuvat vai
kuttavat siihen, kuinka sopeutuu tyi:i
ymparistbon, taysin sukupuolesta 
riippumatta. Nainenkin voi olla yksi 
ukkoporukan "ukoista", menettamat
ta omaa naisellisuuttaan ja maailman
katsomustaan. 

• 
Satu Katajala, 

sateilysuojeluinsindori 
ja perheenaiti, 

IVO Loviisan voimalaitos 
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Terhi Sarakaski 

Naisnakokulmaa tai sen puutetta 
yd i nvoi malavierai I u iss a 

Y dinvoimala on entista 
suositumpi vierailukohde 

erilaisille ryhmille. Vieraat 
edustavat melko hyvaa poikki

leikkausta suomalaisista niin 
ian, koulutustaustan kuin 

muidenkin ominaisuuksien 
osalta. Kiinnostavimpia asioita 
ydinvoimalan toiminnassa ovat 

itse tekniikka ja sateily- ja 
ymparistoasiat. Keskimaarainen 

vieras suhtautuu ydinvoimaan 
myonteisesti tai on epavarma 

kannastaan. Vierailujen sisaltoa 
on syyta kehittaa entistakin 

enemman vastaamaan eri 
kohderyhmien odotuksia. 
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Teollisuuden Voima Oy:n Olki
luodon ydinvoimalassa vierailut 
ovat olleet osa avointa ja aktiivista 

tiedotustoimintaa jo usean vuoden a jan. 
Keskimaarainen vuosittainen kavija
maara on viime vuosina ollut 15 000 
vierasta. Tahanastinen ennatys tehtiin 
vuonna 1997, jolloin kavijoita oli yli 
16 500. Suurin kavijaryhma ovat koulu
laiset ja opiskelijat, joita viime vuonna 
vieraista oli noin 40 %. Hyvana kakko
sena tulevat erilaiset yhdistykset, joiden 
osuus oli 1ikimain 20 %. Kuukausista 
vilkkaimpia olivat touko- ja heinakuu. 
Toukokuussa kayvat perinteisesti kou
lulaiset ja heinakuun tulos on seurausta 
onnistuneesta kesakampanjasta. 

Vierailun perusrakenne on yleensa 
sama, mutta erilaiset kohderyhmat pyri
taan ottamaan mahdollisuuksien mu
kaan huomioon. Pehmentavana alkuna 
on tervetuliaiskahvi, jonka jalkeen siir
rytaan varsinaiseen asiaan eli tieto
osuuteen. Vieraiden tausta pyritaan ot
tamaan huomioon siten etta osan esityk
sesta antaa joku TVO:n erityisalan 
osaaja. Kysyttya tietoa viime aikoina 
ovat olleet erityisesti ymparistOasiat. 
Taman jalkeen tutustutaan "ohjatusti" 
nayttelyyn, josta siirrytaan tutustumis
kohteeseen: voimalaitos Ua toisinaan 
KPA-varasto) tai VLJ-luola. 

Vieraista 

Tutkittu tieto vieraiden ika-, suku
puoli- tai muusta jakaumasta on vahais
ta. Vuonna 1996 tehtiin opintoihin liit
tyviinii lopputyonii (Merja Heinonen: 
Teollisuuden Voima Oy:n nykyinen 
vierailutoiminta yritysvieraiden nako
kulmasta, Markkinointi-instituutin tie
dottajan tutkinnon tutkielma, Helsinki 
1996) kysely, johon osallistui 15 eri 
vierailijaryhmaa, yhteensa 255 henki
lOa. Tuloksiin vaikuttaa osin myos ky
selyn ajankohta, huhtikuu. Jonkinlaista 
suuntaa ne kuitenkin antavat. 

Vastaajista 69 % oli aile 25-vuotiai
ta, 17%25-44 -vuotiaitaja 13% yli 
44-vuotiaita. Ajankohta selittaa seka 

nuorten suuren osuu
den ellii opiskelijoi
den osuuden, joka 
oli 87 %. Kokemus
peraiset "tilastot" 
ovat ky II a s am an
suuntaisia mutta 
v ahemman nuori
sopainotteisia. 

Miehia vastaajista 
oli 58 % ja naisia 
42 %, opiskelijoista vastaavasti 61 % ja 
39 % ja yhdistys- ja kerhovieraista 
31 % ja 69 %. Koko vuotta ajatellen 
edelliset tulokset ovat poikkeavia. Sel
kea tuntuma on, etta kaikista vieraista 
suurempi osa on miehia, opiskelijoiden 
osalta luvut tuntuvat oikeilta, ja yhdis
tys- ja kerhovieraiden osalta miehia on 
enemman kuin naisia. Pelkastaan nai
sista koostuvia ryhmia ei juuri vierai
luilla kay. Lahes ainoan poikkeuksen 
muodostavat terveydenhuoltoalan opis
kelijat. Sen sijaan pelkastaan miehinen 
ryhma on varsin tavallinen naky. 

Tutkittavilta kysyttiin lahinna vierai
lua koskevia asioita, kuten vierailuun 
kaytetyn ajan sopivuutta, tieto-osuuden 
selkeytta, kiinnostavuutta yms., mutta 
ei mielipiteita ydinvoimasta yleensa. 
Mielenkiintoisia tuloksia tuotti kysy
mys siita, antoiko vierailu uutta tietoa 
vai ei. Kaikista vastaajista nelja viidesta 
koki saaneensa ainakin melko paljon 
uutta tietoa, mutta mielenkiintoinen yk
sityiskohta oli se, etta miehista tata 
mielta oli suurempi osa kuin naisista. 
Jos oletetaan, kuten tapana on, etta mie
het tietavat tekniikasta enemman kuin 
naiset, heraa kysymys onko esitystapa 
liian tekninen, jolloin se ei avaudu nai
sille. 

Kiinnostavat asiat 

Siita, mika ihmisia ydinvoimassa 
kiinnostaa, saadaan yhdenlainen tulkin
ta edellii esitetysta kyselystii. Yksi ky
symyksista koski syita vierailuun ja 
vastaajille annettiin valmiit vaihtoeh
dot. Annetuista vaihtoehdoista noin kol-
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mannesta kiinnos
ti ydinsahkon tuo
tanto. Lahes sa
man verran ilmai
si laitoskaynnin 
tarkeimmaksi 
syyksi vierailul
le tuloon. TVO:n 
ymparistavalvon
ta ja henkilOstOon 
liittyvat asiat ei
vat tuntuneet olleen talle ryhmalle juuri 
lainkaan innostavia syita. 

Toinen tapa saada tietoa kiinnostuk
sen kohteista ovat itse vierailut. Vierai
ta kannustetaan koko vierailun ajan 
esittamaan kysymyksia. Naita tulee 
luonnollisesti silta alueelta, joka heita 
eniten kiinnostaa. Talta osin asiaa ei ole 
tutkittu lainkaan, mutta kokemusperais
ta tietoa toki on. 

Nuoret ja erityisesti nuoret miehet 
esittavat hyvinkin asiantuntevia kysy
myksia, jotka useimmiten kasittelevat 
teknisia asioita. Nuoria naisia, ja naisia 
yleensakin, tuntuvat kiinnoslavat satei
lyyn, henkilostan turvallisuuteen ja ym
paristavaikutuksiin liittyvat asiat. Yh
distysvieraat ovat usein niin heterogee
nisia ryhmia, etta yhtenaista linjaa ei 
ole, mutta kysymysten maarilla mitaten 
elakelaiset ovat kaikkein Ua kaikesta) 
kiinnostunein ryhma. Koululaisryhmat, 
etenkin lukiolaiset, ovat toisinaan teh
neet kysymyksia etukateen. Heita tun
tun myos kiinnostavan lahes kaikki voi
malaitosalueella tapahtuva alkaen syda
men sulamisesta ja paattyen henkilo
kunnan palkkoihin. 
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Puolesta vai 
vastaan 

Selkeita kannanottoja ydinvoiman 
puolesta tai sita vastaan kuulee vierailta 
hyvin harvoin. Jos jokin kanta aivan aa
neen ilmaistaan, on se useimmiten puol
tava. Keskusteluissa voi silti kokemuk
sen myota jonkin verran aistia myos 
mielipiteita. Kaiken kaikkiaan tuntuisi 
silta, etta vierailuilla kayvat paaasiassa 
ne ihmiset, jotka ovat ydinvoimamyon
teisia tai epavarmoja kannastaan. Sel
keasti vastaan olevat joko eivat tule tai 
sitten ovat taitavia katkemaan nake
myksensa vierailun ajan. 

Herkimmin suora kannanotto tuntuu 
tulevan siina vaiheessa, kun tullaan ulos 
voimalaitoskierrokselta. Tassa tilan
teessa vieras, yleensa naispuolinen, to
teaa, etta olipa hyva nahda se sisalta, 
enaa ei pelota niin paljon. 

N aisia lisaa 

Kaikesta edella esitetysta ja paljosta 
esittamatta jaaneesta voi mielestani 
tehda sen johtopaataksen, etta meilla 
riittaa tulevaisuudessakin tekemista. 

Vaikka vierailut eivat ole laheskaan 
ainoa tapa lisata ydinvoimatietoisuutta, 
ne ovat kuitenkin sen verran tehokas 
keino, etta niita kannattaa hyOdyntaa 
mahdollisimman hyvin. 

Kuten mielipidetiedustelut osoitta
vat, naiset ovat miehiin verrattuna kiel
teisempia ydinvoimaa kohtaan. Niinpa 
naisten pienehkoa osuutta kavijoista py
ritaan nostamaan. Annettavan tiedon si
saltoa kehitetaan vastaamaan kunkin 
kohderyhman tyypillisia tarpeita. Kou
lulaisten osalta tallainen kehitystyo on 
TVO:lla kaynnissa, ja ensimmaisia tu
loksia voitaneen odottaa jo tulevan ke
vaan aikana. 

01 Terhi Sarakaski, vierailu
paallikk6, Teollisuuden 
Voima Oy, p. (02) 8381 2630, 
E-mail: terhi.sarakaski 
@tvo.tvo.elisa.fi 
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Anneli Nikula 

Kysymystulva Satei lev at 
Naiset -seminaarissa 

Varsin vilkas, paikoin jopa 
kiivas keskustelu savytti 

Siiteileviit Naiset -seminaaria. 
Moni paikalla ollut hammastyi 

sita kysymysten tulvaa, johon 
seminaarin luennoitsijat 

paasivat vastaamaan. 
Jarjestajia ilahdutti erityisesti 

yleison aktiivinen osallistuminen 
ei vain kysymyksin vaan myos 

vastauksin ja kommentein. 
Osallistuva yleiso kruunasi 

tilaisuuden. Keskustelu osoitti, 
etta seminaaria tarvittiin. 
Monet, laajat kysymykset 

olisivat vaatineet oman seminaa
rinsa, jotta niihin olisi voitu 

vastata yksityiskohtaisemmin. 
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Seminaarista tuli niin runsaasti 
kiitosta, etta seuraavaa 

seminaaria jo suunnitellaan. 

Paneelikeskustelussa teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo (kesk.) ja tutkimusjohtaja Sisko 
Salomaa ( oik.) vastailivat moniin kysymyksiin. Marke Heininen-Ojanperii (vas.) 

jakoi yleisolle puheenvuoroja. 

E duskunnan puhemies Riitta Uosu
kainen valloitti Energiakanavan 
jarjestamassa seminaarissa Saaty

talolla viime syksyna koko kuulijakun
nan. Han sateili karismaattisella, valo
voimaisella tavallaan ja hurmasi kuuli
jat esiintymis- ja puhetaidoillaan. Ener
gia-alalle kaivattaisiin samanlaisia in
nostavia esiintyjia. 

Riitta Uosukainen "rakastaa termia 
sateilla", koska se tuo mieleen aurin
gon. Aurinkoinen oli myos hanen 
avauksensa, jossa han ilmaisi tyytyvai
syytensa ydinalan naisjarjestOon, Ener
giakanavaan ja sen tavoitteisiin. Entise
na opetusministerina ja opettajana Riit
ta Uosukainen arvostaa oikean, asialli
sen tiedon jakamista ja han toivotti 
Energiakanavalle menestysta tassa teh
tavassa. 

A vauspuheenvuorossaan Riitta Uo
sukainen kuvasi sattuvasti metsateolli
suuden roolia: "Suomella on puut ja 
paat". Han mainitsi, etta maamme tule
vaisuus lepaa opetuksen, tutkimuksen ja 

metsatalouden varassa. Massatyotto
myys vaatii talouden kasvua, joka puo
lestaan vaatii sahkon saatavuuden var
mistamista. "Paperitehdas ei risuilla 
kulje ja maakaasun vika on siina, etta 
han a on vaaralla puolella rajaa", Uosu
kainen totesi. 

Riitta Uosukainen kehotti naisia tu
kemaan toisiaan. Lopuksi han toivotti 
seminaarille menestysta ja toivoi, etta 
kuulijat voivat vapauttaa oman ener
giansa hyOdylliseen toimintaa. 

Energiantuotannon salat auki 

Teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo 
kauppa- ja teollisuusministeriosta antoi 
naisjoukolle hyvan oppitunnin Suomen 
energiantuotannosta ja siihen kytkeyty
vista tekijoista. Han totesi, etta eri ener
gialahteita tarkasteltaessa paadytaan 
useimmiten toisaalta!toisaalta -tilantee
seen. "Kaikilla energian tuotantomuo
doilla on hyvat ja huonot puolensa, ei
vatka eri energialahteet laheskaan aina 
'kilpaile' keskenaan. Esimerkiksi puu ja 
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turve soveltuvat hyvin yhdistettyyn 
lammon ja sahkon tuotantoon lahella 
niiden hankinta-alueita. Y dinvoimaa 
taas ei kayteta aluelammitykseen, vaan 
sen on omiaan tasaisen peruskuorman 
kattamiseen", Sirkka Vilkamo mainitsi. 

Yleison keskuudesta esitettiin toive 
saada lisaa puuhakevoimalaitoksia: 
"1 00 voimalaa eri puolille Suomea". 
Kysyja kannatti naita tyollistamisen 
ja positiivisten ymparistOvaikutusten 
vuoksi. Vastaukset, etta puuta kylla 
kaytetaan, mutta vain siella, missa se on 
kilpailukykyista, ja etta juuri suuret tyo
voimakustannukset tekevat puun kaytOn 
monissa kohteissa kannattamattomaksi, 
eivat tyydyttaneet puun polton kannat
tajia. 

Sirkka Vilkamo ei juuri antanut toi
voa paasta lyhyella aikavalilla eroon il
maston muutokseen vaikuttavista fossii
lisista polttoaineista. "Tarkasteltaessa 
koko maailman energiahuoltoa ja Suo
mea voidaan todeta, etta energiahuolto 
tulee perustumaan viela lahivuosikym
menet merkittavasti fossiilisiin polttoai
neisiin eli oljyyn, kivihiileen ja maakaa
suun. Viela vuonna 2020 arvioidaan 
fossiilisilla polttoaineilla tuotettavan 
noin 80 % energiasta. Tasta eteenpain 
arvioidaan maailman lisaenergiantarve 
katettavan uusiutuvilla energialahteilla, 
lahinna aurinko, tuuli ja bioenergialla", 
Sirkka Vilkamo totesi. 

Tarkeimmat tekijat -
varmuus ja riittavyys 

Sirkka Vilkamo perusteli yleisolle, 
etta eras maamme sahkontuotannon ja 
yleensakin energiahuollon vahvuus on 
ollut monipuolinen tuotantokapasiteetti. 
"Suomi ei ole talla hetkella liian riippu
vainen yhdesta ainoasta energialahtees
ta tai tuottajasta." 

Sirkka Vilkamo painotti, etta yhdys
kuntien sahkontuotannolta on edellytet
tava riittavaa varmuutta yhteiskunnan 
toimivuuden ja kansalaisten terveyden 
vuoksi mm. lammityksen, valaistuksen 
ja informaatiojatjestelmien toiminnan 

ATS Ydintekniikka (27) 1198 

Yleiso osallistui aktiivisesti keskusteluun. Toimitusjohtaja Sirpa Smolsky 
Suo men terdksen )a metallituottajien yhdistyksestd toi keskusteluun 

teollisuuden ndkokulman. 

varmistamiseksi. "Energiahuollon hai
rioriski on suurimmillaan kovilla pak
kasilla, jolloin lammityksen toimivuus 
on ensiarvoisen tarkeaa. Menetetty sah
konsaanti romahduttaa yhteiskunnan 
toiminnan muutamassa paivassa. Esi
merkiksi kanalassa jopa 15-30 minuutin 
sahkokatko voi olla elaimille kohtalo
kas", Sirkka Vilkamo selvitti. 

"Riittaako sahko", Sirkka Vilkamolta 
kysyttiin. "Aina riittaa, jos ei valiteta 
hinnasta. Tulisikin kysya 'Riittaako 
kohtuuhintainen sahko?'. Tahan voisi 
vastata, etta riittaa, jos tyoskentelemme 
ja1jestelmallisesti ja suunnitelmallisesti 
pitkan aikavalin tavoitteiden toteuttami
seksi. Itsestaanselvyytena sahkon ja 
muun energian riittavyytta ei koskaan 
saa pitaa", Sirkka Vilkamo vastasi. 

Sateilyn mystisyys halveni 

Siiteilyn terveysvaikutuksista esitel
moinyt tutkimusjohtaja Sisko Salomaa 
vakuutti kuulijat siita, etta luonnosta 
peraisin oleva sateily on ylivoimaisesti 

merkittavin sateilyaltistaja maapallolla. 
Kaikille tuli selvaksi, etta ihmiset saa
vat suurimman sateilyannoksen huo
neilman radonista niin koko maailmassa 
kuin Suomessakin, jossa tosin on maail
man suurin huoneilman radonpitoisuus. 
Tutuksi tuli myos fakta, etta Suomessa 
ydinenergian kaytto ei ole aiheuttanut 
sellaista sateilyaltistusta, jolla olisi vai
kutusta ymparistoon tai terveyteen. 

Kuulijoita hammastytti Sisko Salo
maan tieto, etta Pohjoismaissa suurim
mat siiteilyannokset energia-alalla ai
heutuvat kivihiilesta ja turpeesta. Asiaa 
varmistettiin viela usealla kysymyksella 
alustuksen jalkeenkin. Erityisesti halut
tiin tietaa, kuinka ydinjatteet on otettu 
huomioon. Kysyja tosin ei tainnut 
uskoa, etta ydinjatteetkin ovat mukana 
laskelmissa. 

Sisko Salomaa onnistui valottamaan 
vaikeaa aihetta: siiteilyn, solun periman 
ja terveyshaittojen kytkentaa. Salomaa 
totesi, etta kaytannossa niin suuret sa
teilyannokset, jotka aiheuttaisivat laajaa 
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haluttiin tietaa onko tutkittu energian
tuotannon ymparist6vaikutuksia koko 
elinkaaren ajalta ja onko otettu huomi
oon esimerkiksi energiankulutus uraa
nin louhinnassa ja kuljetuksessa. Myos 
Suomen uraaniostot Australiasta kiin
nostivat. Aina oppii uutta ja niin kavi 
tassakin tilaisuudessa, kun yleison jou
kosta esitettiin vaite, etta Loviisan ydin
voimalaitoksen lauhdevedet ovat pilan
neet ymparist6n ja niiden lampokuorma 
on saanut aikaan levaongelman Itame
ressa. 

Kaukaisin osanottaja seminaarissa oli Marja-Leena Alm Ruotsista, 

Seminaarin jalkeen energiakanava
laiset ovat saaneet kiitosta monilta osal
listujilta ja seminaarista saatua tietoa on 
arvostettu. Tilaisuuden onnistuminen 
vakuutti jalleen, etta viestintaa naiselta 

ABE Atomilta (vas.). Vieressd viestintdkonsultti Ulpu livari Grey Eminencestd 
)a tutkija Anna-Maija Kosonen VIT:ltd. 

kudostuhoa, valittoman vamman tai sai
rastumisen ovat hyvin harvinaisia. Salo
maa mainitsi esimerkkina tallaisesta ta
pauksesta sadehoidon. Kaytannossa 
merkityksellisimpina Salomaa piti sa
teilyn pitkaaikaisvaikutuksia, syopaa ja 
perinnollisia haittoja, joiden ehkaisyyn 
sateilysuojelulla pyritaan niin tyoympa
ristossa kuin tavallisten kansalaisten 
keskuudessa. Yleisoa kiinnosti, millai
sia sateilyannoksia ydinvoimalaitokses
sa tyoskentelevat saavat ja Sisko Salo
maalta IOytyi kalvo tastakin asiasta. Sal
lituissa annosrajoissa on pysytty. 

"Vaikka haitan esiintymisen todenna
koisyys kasvaa kokonaisannoksen kas
vaessa, yksilOn riski on kuitenkin aina 
verrattain pieni melko isonkin annoksen 
jalkeen. Esimerkiksi Hiroshiman atomi
pommituksissa suuren sateilyannoksen 
saaneen henkilOn keuhkosyopariski on 
samaa luokkaa kuin vajaan askin pai
vassa polttavalla tupakoitsijalla", Salo
maa konkretisoi. Kuulijoita varmaan 
hammastytti tieto, etta edes Japanin ato
mipommitusten uhrien jalkelaisissa ei 
ole havaittu selvaa nayttoa sateilyn pe
rinnollisista haitoista. 

Kohokohtana ronsyileva 
paneelikeskustelu 

Tuntui kuin patoluukut olisi aukaistu, 
kun paneelin puheenjohtaja Marke Hei-
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ninen avasi keskuste
lun, silla niin suuri oli 
puhe- ja kysymystul
va. Osa yleisosta, 
tosin hyvin pieni va
hemmist6 paatti kayt
taa tilaisuutta hyvak
seen ja hyokata ydin
voimaa vastaan. Ky
symysryoppy ei suin
kaan kohdistunut 
niihin asioihin, joista 
oli alustettu, vaan 
esille nostettiin mita 
ihmeellisimpia vait
teita ja olettamuksia, 
joita esiteltiin totena. 

Takapenkkildiset olivat innokkaimpia kysymysten esittdjid, 
eivdtkd vastaukset a ina tyydyttdneet. 

Paneelissa tuli ryopytysta kuunnel
lessa epatoivoinen olo tietaen, etta aika 
ei riittaisi esitettyihin kysymyksiin vas
taamiseen ja kaikkien virheellisten vait
tamien oikaisemiseen. Paneelikeskuste-

naiselle tarvitaan, vaikka epailijoita 
esiintyy jatkuvasti. Seminaarin osanot
tajilta saatu positiivinen palaute kannus
taa Energiakanavaa jatkamaan tallaista 
toimintaa. Saatytalolla syksylHi tava-

lussa muodostui tiivis vuorovaikutus taan! 
alustajien ja yleison valilla ja yleiso sai • 
kuulla vastauksia moniin outoihin, jul
kisuudessakin esiintyviin uskomuksiin. 

Useimmissa kysymyksissa nousi 
esille ydinjatteiden loppusijoitus ja 
uraanin louhinnan ymparistovaikutuk
set. Kysyttiin mm., miksi Suomessa 
ydinjatteet sijoitetaan pohjaveden pin
nan aile ja tuleeko Suomesta EU:n ydin
jatteiden loppusijoituspaikka. Lisaksi 

Anneli Nikula on Energiaka
navan puheenjohtaja ja han 
pili seminaarissa alustuksen 
energiantuotannon ymparisto- I 

vaikutuksista ja ali paneelissa 
vastaamassa yleison kysy
myksiin. 
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Kati Makela 

Poliittista peippailua ....................... . 

Olen lahetellyt ENERGIA -leh
teen mielipidekirjoituksia. Nyt 
jostakin syysta minulle aiemmin 

tuntemattoman A TS Y dintekniikka 
-lehden paatoimittaja Aurela pyysi kir
joittamaan lehteensa. Suostuin tahan 
yhteen kitjoitukseen silla ehdolla, etta
tekstiani ei saa muokata. ENERGIA 
-lehden toimitushan jatkuvasti siistii 
tekstejani, kylla siina motivaatio heik
kenee. 

En tieda syyta kirjoituspyynti:ii:in, 
mutta ehka Aurela on saanut sen ku
van, etta suosisin jotenkin ydinvoimaa. 
Olen nuori nainen, arvostan vihreita 
arvoja ja kaytan pullonpohjalaseja, 
joten tilastojen mukaan en kannata 
ydinvoimaa. No ehka Aurela halusi 
vain tutustua minuun. Siina tapaukses
sa hanen helpotuksekseen voin kertoa, 
etta minulla on myi:is piilolasit. 

A TS on minulle uusi tuttavuus. To
della hammastyin, kun kuulin etta ker
hoon kuuluu noin 600 henkili:ijasenta. 
Mika kayttamati:in voimavara siina on
kaan ydinvoiman puolestapuhujia. 
Tosin suuri osa jasenista nayttaa ole
van ydinfyysikoita, joten liialla huu
morilla kerhon lehtea ei ole varmasti 
pilattu. Sita paitsi eras i:iljyalalla toimi
va poliittisesta peippailusta pitava 
ydinfyysikko on tehnyt ehka enemman 
haittaa ydinvoimalle kuin moni aktiivi
vastustaja. Kylla siina on mennyt 
TKK:n ydinfysiikan opetus hukkaan. 

Yleensa perussaanti:i on, etta polii
tikkojen on annettava hoitaa politi
kointi ja asiantuntijat vastaavat mah
dollisimman objektiivisen tiedon anta
misesta poliitikoille. Jos asiantuntijat 
alkavat politikoida ja poliitikot muut
tuvat energia-alan tai ydinvoiman 
asiantuntijoiksi, on homma tuomittu 
epaonnistumaan. Juuri tama ilmii:i ta
pahtui ennen vuoden 1993 ydinvoima
aanestysta. 

Poliitikolle sallitaan sopiva annos 
eparehellisyytta. Sanonta "poliittinen 
eparehellisyys" sisaltaa jopa pienen 
positiivisen latauksen, jos silla pyri
taan hyvaksyttavaan tavoitteeseen. Sen 
sijaan tavoitteesta huolimatta asiantun
tijalle valheesta kiinni jaaminen on an
teeksiantamatonta. Jos joku ihminen ei 
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patjaa poliitikkona, on syy yleensa se, 
etta han on liian rehellinen poliitikok
si. 

Ajatellaanpa vaikkapa Ruotsin nah
kapaatosta ydinvoiman sulkemisesta. 
Kyseessa oli demarien ja keskustan so
pimus, jolla yritettiin pi:inkittaa niiden 
valtaa. Y dinvoima oli kaupanteossa 
vain valine, joka sopi kummankin ta
voitteisiin. Persson arvioi kuitenkin 
taysin vaarin kansalaismielipiteen ke
hittymisen ydinvoiman suhteen. Ta
ma on harvinaista poliitikoille, jotka 
yleensa haistavat poliittiset tuulet 
hyvin. Ruotsin ydinvoimapaati:iksessa 
on vain haviajia. Suurimpia haviajia 
ovat kansantalous, ymparisti:i ja poliit
tinen uskottavuus. Teoriassa, mutta 
vain teoriassa maakaasu voi olla paa
ti:iksen voittaja. Onneksi olkoon Pers
son. 

Samanlainen suosion menetyskam
panja on ollut Suomen demareilla. 
Tunnettujen sotkujen jalkeen Lippo
nen joutui panemaan itsensa ja yksityi
syytensa likoon. Pelkka vesipallo ei 
enaa riittanyt. Media, satuhaat ja huhut 
vauvasta pysayttivat kansan veret ja 
demarien syi:iksykierteen. Sauva eteen, 
hallittu oikaisu ja rauhallinen veto yli:is 
- aika riittaa juuri ennen 1999 kevaan 
eduskuntavaaleja. Onneksi olkoon Lip
ponen. 

Nama kaksi sirkustirehti:ii:iria, Pers
son ja Lipponen uhittelevat kaiken li
saksi myi:is toisilleen siihen malliin, 
ettei siita hyvaa seuraa. Kumpikin ha
luaa Itameren herraksi ja virittelee 
omia Itamerihankkeitaan ja pohjoisia 
ulottuvuuksiaan. Tosin taytyy sanoa, 
etta itse hieman nautin tilanteesta. Vii
meksi Ruotsi sai nenilleen jaakiekossa. 
Nyt uskon, etta Lipponen lyi:i kaksin
taistelussa Perssonin. Muuten on jan
nittavaa nahda, saako joku toimittaja 
puristettua Lipposesta ydinvoimakan
nan ennen vaaleja. 

Energiaveroja korotetaan jo toista
miseen tana vuonna. Korotuksen taka
na on kasittamati:inta tosiasioiden vas
taista poliittista peippailua. Entinen 
seivashyppaaja osui vihdoinkin kuop
paan, vaikka ylitys jai tekematta. Han 
koitti vaantaa Niinisti:ille rautalangas-

ta, etta "ainut jarkeva energiaverolinja 
on 0-linja. Jos jarkea halutaan vahen
taa, voidaan veroja nostaa." Sen verran 
Niinisti:illa meni pupu pi:iksyyn, etta 
han joutui ajamaan miljardin veronko
rotuksen Iapi Lipposen tuella ilman 
Kalliomiikea. 

Samainen Kalliomaki, silloinen de
marien eduskuntaryhman puheenjohta
ja oli Amerikassa, kun Vanhasen ydin
voiman vastainen ponsi aanestettiin 
demarien tuella lapi eduskunnassa. 
Hyvamies, mutta liian usein vaarassa 
paikassa, talla kertaa Amerikassa vaa
li val voj aisissa. 

Amerikasta puheenollen, siihen ver
rattuna nama kotimaan jutut ovat tosi 
kesyja. Kaikki odottavat jannityksella, 
toteaako tuomioistuin Clintonin pippe
lin sillalailla vasemmalle kayraksi kuin 
Paula Jones vaittaa. Taman keskeisen 
todistuksen paikkansapitavyys pitkalti 
ratkaisee, tekiko Clinton tuon kauhean 
ehdotuksensa seitseman vuotta sitten, 
ja onko maailman mahtavimman mie
hen palli taman vuoksi vaarassa ennen
aikojaan. 

Kaantaakseen kansan huomion pois 
pippelistaan Clinton alkoi uhitella Sad
dam Husseinille. Homma naytti me
nevan taysin putkeen, kunnes YK:n 
yli-innokas uusi paasihteeri Kofi An
nan puuttui peliin. Han ei ymmartanyt 
jutun juonta, vaan Iahti ratkaisemaan 
kriisia rauhanomaisesti. 

Poliittisen peippailun sijaan Clinton 
voisi nyt etsH1 yksinkertaisempaa rat
kaisua kiusalliseen ongelmaansa. Yk
si ratkaisu voisi olla tavalla tai toisella 
pippelin suoruuden varmistaminen, 
mika veisi pohjan pois Jonesin todis
tukselta. Sita paitsi vahaisen koke
mukseni mukaan yleensa se kaartuu ja 
miehesta katsoen vasemmalle. Mutta 
ehka se on harvinaisempaa Amerikas
sa, joten todistuksen arvoa ei pida va
hatella. 

• 

l
r Energiainsinoori I 

Kati Makela 
[ ____ ~ 
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Anneli Nikula 

Milia keinoilla paastaan Kioton 
poytakirjan tavoitteisiin ? 

Teollisuusmaat sopivat YK:n 
ilmastokokouksessa Kiotossa 

viime joulukuussa kasvihuone
kaasupiiiistojen viihentamisestii 

keskimaarin 5 prosentilla 
vuoden 1990 tasosta tavoite

jakson 2008-2012 aikana. 
Monet sopimukseen liittyviit 

asiat jiiiviit vielii avoimiksi ja 
jatkoneuvotteluissa piiiitettiiviksi. 

Liihiaikoina Suomen kannalta 
on mielenkiintoisinta millaiseen 

taakanjakoon EU-maiden viilillii 
piiiidytiiiin ja toisaalta millaista 

ilmastostrategiaa Suomelle 
jatkossa kaavaillaan. Vastauksia 

haettaneen myos kysymyksiin, 
millaisilla keinoilla Suomi 

tiiyttiiii oman viihennysosuutensa 
ja mika on lisiiydinvoiman rooli 
ilmastonmuutoksen torjunnassa. 

Kioton poytakirja 
taydentaa Rion sopimusta 

K iotossa hyvaksytty poytakirja tay
dentaa vuonna 1992 Riossa so1-
mittua i1mastomuutoksen puiteso

pimusta, joka tuli voimaan vuonna 
1994. Rion sopimuksen mukaan teolli
suus- ja siirtymatalousmaiden ns. 
Annex I -maiden tuli jaadyttaa kasvi
huonekaasupaastOt vuoteen 2000 men
nessa vuoden 1990 tasolle seka suojella 
hiilen varastoja ja nieluja, kuten metsia. 
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Kioton poytakirj an 
paastotavoitteet (%) 

Australia +8 

lsl~nti +10 

-10 -5 0 

Kehitysmaiden velvoitteeksi Riossa ai
kanaan sovittiin paasWjen ja nielujen 
seuranta. Noin 170 maata on ratifioinut 
Rion puitesopimuksen, joka ei viela si
saltanyt sitovia tavoitteita eika pakot
teita. 

Rion sopimuksen osapuolten ensim
maisessa kokouksessa Berliinissa vuon
na 1995 paatettiin poytaki1jan valmiste-

Suomi ~8 

EU -8 ~ 

USA-7:. 

Kanada -6 

Japani)-6 

Venaja~+O 

5 10 

lusta, jossa tavoitteena olisi asettaa sito
vat paasWjen vahentamistavoitteet vuo
den 2000 jalkeiselle ajalle. Tassa ns. 
Berliinin mandaatissa myos todettiin, 
etta ilmastonmuutoksen torjunnassa 
tulee ottaa huomioon maiden erilaiset 
lahWkohdat ja talouden rakenteet. Li
saksi Berliinin mandaatin mukaan maat 
voivat tayttaa sopimusvelvoitteita yh
teistyossa muiden maiden kanssa. Rios-
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ta alkaneet viisivuotiset laajat kansain
valiset neuvottelut kulminoituivat Kio
toon, jossa viime hetkilla syntyi sopi
mus suurvaltojen neuvottelujen tulokse
na. 

Kiotossa oli edustajia yli 150 maasta 
ja kokousjarjestajien mukaan neuvotte
luja oli seuraamassa noin 10 000 osal
listujaa eri puolelta maailmaa. Suomen 
virallisessa delegaatiossa oli kolmisen
kymmenta jasenta. Kansainvalisen 
kauppakamarin noin 110 hengen ryh
massa suomalaisia voimayhtioita edus
tivat johtaja Juhani Santaholma Imatran 
Voima Oy:sta ja konsernin ymparisto
asiantuntija Jouko Ramo Pohjolan 
Voima Oy:sta. 

Myos kansainvalinen ydinteollisuus 
oli Kiotossa melko hyvin edustettuna. 
Nelja kansainvalista edunvalvontaorga
nisaatiota (FORATOM, Uraani Insti
tuutti, Nuclear Energy Institute of USA 
(NEI) ja Japan Atomic Industrial Forum 
(JAIF) jarjestivat useita lehdistotilai
suuksia, paneelikeskustelun ja koko 
paivaisen symposiumin, jossa kerrottiin 
ydinvoiman merkityksesta ilmaston
muutoksen torjunnassa. Erityisesti kii
tosta ovat saanet ENS :n Young Genera
tionin edustajat, jotka esiintyivat useis
sa eri maiden viestimissa. 

YmparistOjarjestOilla oli Kiotossa 
suuri osallistujien joukko, esimerkiksi 
Greenpeace Internationalilla oli 45 tark
kailijaa ja Friends of the Earth lnterna
tionalilla vastaavasti noin 40 tarkkaili
jaa. 

EU:n tavoite 8 prosentin 
p~Uistovahennys 

EU:n neuvottelutavoitteena oli kasvi
huonekaasupaastOjen vahentaminen 
15 o/o:lla ja USA aloitti nollalinjalla. 
Ensimmaisten kokouspaivien erimieli
sista ja karkevista kannanotoista huoli
matta paastiin vahennystavoitteista lo
pulta yksimielisyyteen: teollisuusmaat 
sitoutuivat poytakirjalla vahentamaan 
kokonaispaastOjaan noin 5 prosentilla 
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vuoden 1990 tasosta. Poytakirjan mu
kaan yhteiseen paastOvahennystavoit
teeseen paastaan ns. differentioidulla, 
eri maille asetetuilla erilaisilla vahen
nystavoitteilla. Maat voivat toteuttaa 
vahennystavoitteensa joko yksin tai yh
teisesti eli Suomen kannalta tarkea EU
kupla hyvaksyttiin. Poytakirja koskee 
vain teollisuusmaita, kehitysmaat ovat 
toistaiseksi vapaita ilmastopolitiikan 
velvoitteista. 

EU:n kokonaisvahennystavoitteeksi 
Kioton kokouksessa sovittiin -8 % si
toutumiskaudella 2008-2012. Kaytan
nossa tama on kunkin EU-maan vahen
nystavoite, siihen asti kunnes maat kes
kenaan sopivat juridisesti velvoittavasta 
lopullisesta taakanjaosta. 

Jasenmaiden valisessa sopimuksessa 
maaritetaan maiden paastotasot ja sopi
mus on toimitettava ratifioinnin yhtey
dessa sihteeristOlle. Mikali EU:n yhtei
nen paastOvahennystavoite ei toteudu, 
kukin jasenmaa on vastuussa omasta, 
sopimuksen mukaisesta vahennyksesta. 
Taakanjaosta on tarkoitus sopia ympa
ristOministerineuvoston kesakuun ko
kouksessa. 

Suomelle realistinen tavoite 

Suomella ei ole mitaan mahdolli
suuksia saavuttaa viime vuotista EU:n 
alustavaa taakanjakotavoitetta - paasto
j en j aadyttaminen vuoden 1990 tasolle 

Ennen uusimpien ranskalaisten 
kdynnistymistii tiimd Konvoi-ty)ppinen 

painevesilaitos oli maailman 
tehokkain ( 1410 MW). 

vuoteen 2010 mennessa. Suomen hiili
dioksidipaastot ovat kasvaneet vuodesta 
1990 jo yli 10 % ja niiden arvioidaan 
kasvavan viela tuntuvasti vuoteen 2010 
mennessa. 

Jatkossa tulisi kansainvalisissa neu
votteluissa Berliinin mandaatin mukai
sesti pyrkia kustannustehokkaisiin ja oi
keudenmukaisiin ratkaisuihin. Suomella 
on jo mm. uusiutuvien energialahteiden 
seka yhdistetyn sahkon ja lammontuo
tannon osuudet huomattavasti yli sen, 
mihin EU:ssa vasta ollaan pyrkimassa 
uusilla asetuksilla. Toimenpiteet ja vel
voitteet tulisikin kohdentaa sinne, missa 
saavutetaan todellista hyotya, varsinkin 
kun Suomen osuus maailman paastOista 
on muutama promille ja EU:nkin paas
Wista vajaa kaksi prosenttia. 

Koska ilmastomuutoksen torjunta 
koskettaa koko yhteiskuntaa, valmistel
laan Suomen kannat tuleviin kansainva
lisiin ja EU -kokouksiin ministerityo
ryhmassa. Neuvoa-antavana elimena 
toimii laajapohjainen ilmastotoimikun
ta. Tyoryhmalla ja toimikunnalla on 
edessaan vaikea tehtavii. Teollisuus toi
voo, etta Suomelle onnistutaan EU:ssa 
neuvottelemaan aiempaa realistisempi 
vahennystavoite. 
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Korissa kuusi kaasua 
VahenUimissitoumuksessa on muka

na kuusi kasvihuonekaasua C02, N20, 
CH4 , HFC, PFC ja SF6. Kolmeen en
siksi mainittuun kaasuun sovelletaan 
perusvuotena vuotta 1990 ja viimeisiin 
joko vuotta 1990 tai 1995. 

Kasvihuonekaasupaasti:it otetaan mu
kaan yhtena korina eli lasketaan kuu-

delle kaasulle niiden yhteenlaskettu 
COrekvivalenttinen kasvihuonekaasu
paasti:i, jolle tavoite on maaritelty. 

Suomen osalta hiilidioksidi on mer
kittavin kasvihuonekaasu, joka yhdessa 
metaanin ja typpioksiduulin kanssa 
edustaa noin 95 % kasvihuonekaasu
paastbistamme. Kolmen "uuden kaa
sun" (HFC, PFC, SF6) osuus on noin 
5 %. Naista uusista mukaanotetuista 

Suomen hiilidioksidipaastot sektoreittain 
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Gundremmingenin vuonna 1984 kiiynnis
tyneet 1344 MW:n KWU-reaktorit edustavat 

maailman kiehutusvesireaktorien kiirkeii niin 
tehoiltaan kuin kiiyttdtuloksiltaan. Tonavan 
varrella Baijerissa sijaitsevan laitospaikan 

kolmas reaktori ali pieni 250 MW:n 
kiehutusvesilaitos, joka on jo suljettu. 

kaasuista HFC-aineita kaytetaan jaah
dytyslaitteissa, PFC-aineita syntyy mm. 
uraanin rikastamisessa ja rikkiheksaf
luoridia puolestaan kaytetaan eristeissa, 
joista yhdisteen vapautumisen on arvi
oitu olevan merkityksetonta. 

Kohnen uuden kaasun mukaantulo 
on sekoittamassa EU:n taakanjakoa, 
silla esimerkiksi Saksa ei paasse uusien 
kaasujen osalta aiempaan -25 %:n va
hennystavoitteeseensa. Myos Suomessa 
on arvioitava uudelleen kuuden kaasun 
yhteisvaikutus. 

U seita avoimia 
kysymyksia 

Sopimuksessa hyvaksyttiin keinovali
koimaan mm. nielujen mukaanottami
nen, paasti:ijen vahentaminen yhteistoi
meenpanon kautta (ns. joint implemen
tation), paasti:ikauppa jne. Nielujen yksi
tyiskohtainen kasittely ja laskentamene-
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telmat jatettiin seuraaviin ilmasto- ko-~
kouksiin. Myi:is paasti:ikaupan saanni:iista 
ja linjauksista sovitaan myi:ihemmin. 

Sahkontuotannon hiilidioksidipaastot 
1970-1996 C02 (Mt/a) 

20 

A voimista kysymyksista neuvotellaan 
ensi syksyna Buenos Airesissa. 

Suomi on korostanut EU:n yhteisten 
toimien merkitysta EU:n vahennysta
voitteiden toteuttamisessa. Vain yhtei
silla toimilla voidaan varmistaa EU:n 
tavoitteiden toteutuminen. EU:n esitta
mien yhteisten toimenpiteiden sisallyt
taminen pi:iytakirjaan ei edennyt EU:n 
esittamassa muodossa. Pi:iytakirjassa 
kuitenkin mainitaan, etta maat voivat 
ottaa kaytti:ii:in menettelytapoja ja toi
menpiteita, jotka tahtaavat ilmaston
muutoksen torjuntaan. Nama ovat viit
teellisia ja vapaaehtoisia toimenpiteita 
ja ne voivat olla seuraavanlaisia: ener
giatehokkuuden parantaminen, nielujen 
ja varastojen suojeleminen, uusien ja 
uusiutuvien energialahteiden kayti:in 
edistiiminen, yhdistetyn sahki:in ja Iam
mon tuotannon lisaaminen jne. 

Y dinvoima - environmentally 
sound technology ? 

Y dinvoiman kayti:in merkitys hiili
dioksidipaasti:iihin sivuutettiin viralli
sissa neuvotteluissa ja vain ydinalan ja 
teollisuuden edustajat esittivat omissa 
puheenvuoroissaan ydinvoiman lisaa
mista keinovalikoimaan. Y dinvoima ei 
myoskaan esiinny poytakirjatekstissa. 
Tosin kirjaimellisesti tulkittuna ydin
voimaa voisi koskea artiklan 2 kohta 4, 
jossa todetaan, etta kestavan kehityksen 
edistamiseksi tulisi kehittaa ja lisata 
"environmentally sound technologies." 

Japanin ja USA:n voimayhtioiden il
mastopolitiikassa on ydinvoimalla kes
keinen osuus ja tama pyrittiin tuomaan 
esiin kokouksen kuluessa. Japanilaiset 
ovat vahentaneet ydinvoimalla vuosit
taisia hiilidioksidipaastOjaan vajaat 300 
miljoonaa tonnia, mika on 70 %:a hei
dan paastOvahennyksestaan. 

USA:n energiaministerio on laske
nut, etta voimayhtiOt vahentavat vapaa
ehtoisilla ilmastopolitiikan ohjelmillaan 
hiilidioksidipaastoja 169 miljoonaa ton
nia vuoteen 2000 mennessa. Tasta nel
jannes hoidetaan ydinvoimalla. Kioton 
kokouksen yhteydessa USA:n energia
ministeri Frederico Pefian on todennut, 
etta ydinvoima on oleellinen osa Clinto
nin ilmastonmuutospolitiikkaa. 
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FORA TOM, JAIF, NEI ja UI vetosi
vat Kioton kokouksen aikana konfe
renssiin osallistuvien valtioiden halli
tuksiin, jotta ydinvoiman nykyinen 
rooli ja tulevaisuuden potentiaali paas
tOttOmiina siihki:intuottajana kasvihuo
nekaasujen viihentamisessii tunnustet
taisiin. Yhteisen kannanoton mukaan 
ydinvoimalla tuotetun siihkon avulla 
valtytiian vuosittain noin 2,3 miljardin 
tonnin hiilidioksidipiiiistailta. 

Sopimus voimaan 
ratifiointien mukaan 

Poytiikirjan allekirjoitusaika on 
16.3.1998- 15.3.1999. Poytakirja tulee 
voimaan 90 paiviin kuluttua sen jiilkeen 
kun 55 maata on ratifioinut poytakirjan 

600 800 1 000 1 200 
g C02/kWh 

Lahde: Eurprog, 1997 

ja ratifioineiden maiden vuoden 1990 
yhteispaastO on viihintiiiin 55 % teol
lisuusmaiden COrpiiastOista. 

Maille, jotka eiviit tayta Kioton poy
takirjan velvoitteita on suunniteltu pa
kotteita, mutta niiden laatua ei vielii ole 
miiiiritelty. Tulevissa kokouksissa sovit
taneen poytakirjarikkomusten varalta 
menettelytavoista ja mekanismeista. 

FK Anneli Nikula on johtava 
asiantuntija Energia-alan 
keskusliitto Finergyssa, 
p. (09) 6861 6222. 

• 
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ATS vuonna 1998 

Uudet johtokunnan jasenet 
Kuvassa ATS:njohtokunta vuosimallia 1998. 
Edessii vasemma/la )a oikealla uudet, tiillii 
sivulla esittelyssd olevat Juhani Vihavainen 
sekii Elina Martikka. Taustal/a "vanhat" 
jiisenet Anneli Nikula, Seppo Vuori 
(puh.joht.), Olli Nevander ja Tapia 
Saarenpiiii.Kuvasta puuttuu johtokunnan 
jiisen Vesa Tanner. 

Juhani Vihavainen 

Elina Martikka 
Johtokunnassa kuukausikokousten ja 

seminaarien seka koulutustilaisuuksien 
valmisteluista vastaava STUKin Elina 
Martikka on 7- ja 5-vuotiaiden pojan
viikareiden aiti ja diplomi-insini.ii.irin 
vaimo. Y dinmateriaalivalvontatehtavi
en ohella hiin pyorittaa "toisella kadel
liian" UM:n rahoittamaa ydinsulkuval-

vonnan Venajan yhteistyoprojektia. 
Kymmenen vuotta sitten valmistunut 
Elina on opiskellut JyvaskyHin yliopis
tossa ydinfysiikkaa ja sovellettua satei
lyfysiikkaa. Han on syntyisin Savosta ja 
kasvanut Karjalassa, vaikka vanhemmat 
ovatkin hamalaisia. Elina viihtyy par
heiten kotona, hyvin STUKissa ja muu
allakin kohtuullisesti. 

ATS:n uusi rahastonhoitaja Juhani 
Vihavainen toimii tutkijana ydinteknii
kan laboratoriossa Lappeenrannan tek
nillisen korkeakoulun energiatekniikan 
osastolla. Nykyaan aikaa kuluu paljon 
jatko-opintojen parissa. Lisurin valmis
tuminen on jo "melkein todennakoista" 
lahiaikoina. Tyi.itehtavat samoin kuin 
jatko-opintojen aihepiirikin kasittavat 
paaasiassa termohydrauliikkakoodien 
(mm. APROS) tutkailua tulevaisuuden 
ydinvoimaloiden turvajarjestelmien 
analysoimiseksi. Harrastukset ovat ko
vasti musiikkipainotteisia: mieskuoro
laulu ja kontrabasson soitto (myi.is silla 
sahki.iisella versiolla) kuuluvat kuvioi
hin. Vanhojen koulukavereiden kanssa 
tulee heitettya joskus jopa keikkaakin 
kerran pari vuodessa. 

http://www. vtt.fi/eneleneydi/ATS/index.html 

1 www-sivut OVAT NYT kiiytOssiisi 
I 

I 

Osoitteesta 
http://www. vtt.fi/ene/eneydi/ATS/index.html lOyty
vat ATS:n www-sivut pitavat sisallaan tietoa seu
rasta, sen johtokunnasta seka ATS Y dintekniikka-
lehdesta. Sivut ovat kaksikieliset: suomi ja englan
ti. Sivuilta lOytyy myos joukko linkkeja ydinalan 

, suomalaisiin osoitteisiin seka ajankohtaista tietoa 
I ydinvoimaloiden kaytostii. 

I 
ATS Y dintekniikka lehden www-osuuteen tulevat 

1 
jatkossa kertymaan pinoon kaikki lehden verkkonu-

1 merot. Yksi verkkonumero sisiiltiiii piiiikirjoituksen, 

I 

englanninkielisen resumeen ja sisiillysluettelon 
sekii jatkossa myos joukon tuoreita uutisia maail-

malta suomeksi ja uutisviestejii Suomesta maail
malle englanniksi. 
Johtokunta ottaa mieluusti vastaan seuran www-si- 1 

vuja koskevaa palautetta ja ehdotuksia niiden si- 1 

siillostii. 1 

Toisena ajankohtaisena www-tietona jiisenistolle I 
saatetaan tiedoksi, etta Tekniikan Sanastokeskuk- I 
sen TEPA.termipankin www-kiiyttoliittymii on il- I 
maisessa koekiiytossii: http://otatrip.hut.fi/tkkltepa/ I 
index.html. Tiissii termipankissa on mukana myos I 
liihivuosina uudistettavaksi suunniteltu ATS:n / 
Y dinvoimatekniiikan sanasto. ' 

L__ __ -------· ---------- ·------- ·---·--------------__] 
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8 ATS SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA
ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 
FINNISH NUCLEAR SOCIETY 

JASENHAKEMUS- MEDLEMSANSOKNING 

Taydellinen nimi 
Fullstandig namn 

Kotiosoite 
Hemadress 

Postitusosoite 
Postadress 

Puhelin kotiin 
Telefon hem 

toimeen ---------------------------------
tjanst 

Toimipaikan osoite 
Tjanstadress 

Telekopio & E-mail toimeen 
Telefax & E-mail till tjanst 

Syntymavuosi I Opinnot ja suoritetut tutkinnot 
Fodelsear I Studier och avlagda examina 

19 ____ 1 ______________________________________________________________________ _ 

Nykyinen toimipaikka ja tehtava tai virkanimike 
Nuvarande tjanst och uppdrag eller yrkesbenamning 

Aikaisempi toiminta 
Tidigare verksamhet 

Paikka ja aika 
Ort och datum 

Suosittelijat (nimikirjoitus ja nimenselvennys) 
Forordarna (namnteckning ochfortydligande) 

Hyvaksytty johtokunnassa 
Godkant av Direktionen 

Kutsu liihetetty 
Kallelse sand 

Osoite: 
Suomen Atomiteknillinen Seura 
c/o VTT Energia/Ydinenergia 
PL 1604, 02044 VTT 
puh. (09) 4561, telefax (09) 456 5000 

Address: 
Finnish Nuclear Society 
c/o Technical Research Centre of Finland 
VTT Energy/Nuclear Energy, P.O.Box 1604, FIN-02044 VTT, Finland 
tel. +358-9-4561, telefax +358-9-456 5000 

Kopioi tasta ! 

Pankkiyhteys: 800014-16 70345 PSP 
Postal cheque account: 
800014-1670345 
Finnish Nuclear Society 
Postipankki, FIN-00007 HELSINKI 
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ATOMITEKNILLINEN 
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Kannatusjasenet 

ABB Power Oy 

Fintact Oy 

IVO-yhti6t 

Kemira Oy, Energia 

Mercantile-KSB Oy Ab 

NAFOy 

Neste Oy 

Perusvoima Oy 

Pohjolan Voima Oy 

Posiva Oy 

PRG-Tech Oy 

Rados Technology Oy 

Saanio & Riekkola Oy 

Siemens Oy 

Soffco Oy Ab 
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