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YTIMEKÄS

PÄÄKIRJOITUS: JaRMO TanhUa

YDINVOIMA ON OSA VIHREää TALOUTTA
Ennen juhannusta kokoontuu tuhansien ihmisten joukko 
Rio de Janeiroon YK:n kestävän kehityksen konferenssiin 
pohtimaan, kuinka vihreää taloutta tulisi toteuttaa tule-
vaisuudessa. Rion ensimmäisestä huippukokouksesta on 
kulunut 20 vuotta. Silloin käynnistyi myös kansainvälinen 
yhteistyö hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Vaikka edistystä on kahden-
kymmenen vuoden aikana ta-
pahtunut joillakin kestävän kehi-
tyksen osa-alueilla ja päästöjen 
vähentämisessä, ovat monet ase-
tetuista tavoitteista vielä saavut-
tamatta. Maailman talous on yhä 
riippuvainen fossiilisista polttoai-
neista. Laaja yksimielisyys vallit-
see myös siitä, että vihreään ta-
louteen siirtyminen edellyttää 
puhtaiden teknologioiden laaja-
mittaista käyttöönottoa - myös 
energiantuotannossa.

EU on jo sitoutunut vähentä-
mään kasvihuonekaasupäästö-
jään kahdellakymmenellä prosen-
tilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 
2020 mennessä ja tehnyt vaih-
toehtoisia kehityspolkuja jotka 
mahdollistaisivat yli kahdeksan-
kymmenen prosentin päästöjen 
vähentymisen vuoteen 2050 men-
nessä. On selvää, että näin pitkän 
aikavälin linjauksia tarvitaan, sillä 
energiasektorin investoinnit teh-
dään vuosikymmenien ajaksi ja 
tarvitaan vakaa toimintaympäristö, jotta investoinnit voi-
daan toteuttaa. 

Samanaikaisesti kun kansainvälisesti pohditaan, 
mitä edelleen voitaisiin tehdä kasvihuonekaasupäästö-
jen erityisesti hiilidioksidin vähentämiseksi, Suomen hal-
litus on suunnitellut uutta veroa hiilidioksidipäästöttö-

mälle ydin- ja vesivoiman tuotannolle. Veron suuruus 
voisi olla peräti 170 miljoona euroa. Tämä on täysin ris-
tiriidassa vihreän talouden pyrkimysten kanssa eikä luo 
uskoa vakaasta toimintaympäristöstä.  

TVO tuottaa sähköä teollisuus- ja energiayrityksille 
sekä kuntaomistajillemme omakustannushintaan, eikä 

toiminnastamme synny voit-
toa. Toteutuessaan hallituksen 
kaavailema vero nostaisi tuot-
tamamme sähkön hintaa jopa 
kymmenillä prosenteilla. Siitä 
aiheutuisi omistajillemme mer-
kittävästi lisäkustannuksia, joka 
heijastuisi suoraan sekä vienti-
teollisuuteen että sähkön hin-
taan ja sitä kautta negatiivisesti 
koko kansantalouteen. Viimeai-
kaiset selvitykset osoittavat, että 
veron kautta yhteiskunnan saa-
ma hyöty voidaan kyseenalais-
taa, kun tarkastellaan asiaa ko-
konaisuutena. 

Viimeisen kymmenen vuo-
den aikana olemme investoi-
neet Olkiluodon saarelle yli kol-
men miljardin euron arvosta.  
Satsaamme runsaasti hiilidiok-
sidipäästöttömään tuotantoon 
ja samalla luomme uusia teolli-
suuden työpaikkoja. Lisäksi Eu-
rajoen asukkaat ovat nauttineet 
ydinvoimalamme kiinteistöve-
rosta vuosikymmeniä. Viime 

vuonna maksoimme kiinteistöveroa yli 11 miljoonaa eu-
roa ja tänä vuonna veroprosentin noustua maksamme 
veroa yli 13 miljoonaa euroa. Emme halua, että lyhytjän-
teisellä veropolitiikalla haitattaisiin tai jopa estettäisiin 
tulevia investointeja niin energiasektorille kuin muille-
kin teollisuuden aloille. -
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TVO KanaVOI YKSITYISTÄ Rahaa 
EnERgIaInVESTOInTEIhIn
– Olkiluodon ydinvoimalaitos on kilpailukykyinen tuotanto-
laitos, jolla on tärkeä rooli sähköntuotannossa. Laitoksen tur-
vallinen ja tehokas toiminta hyödyttää jokaista suomalais-
ta,  tänä keväänä TVO:n hallituksen puheenjohtajaksi valittu 
Matti Ruotsala toteaa.

RIO+20 VETÄÄ SUUnTaVIIVaT 
KESTÄVÄllE KEhITYKSEllE
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka odot-
taa YK:n järjestämältä Rio+20 -kokoukselta kestävän kehityk-
sen poliittista läpimurtoa ja Suomelle uusia avauksia clean-
tech-markkinoilla.

OlKIlUOdOn VUOSIhUOlTO YKSI 
SUOMEn MITTaVIMMISTa hUOlTO-
PROJEKTEISTa
Olkiluodon ydinvoimalaitoksen jokavuotinen suururakka, 
vuosihuollot, on yksi Suomen teollisuuden mittavimpia huol-
toprojekteja, johon osallistuu joka vuosi noin 110 urakoitsijaa 
ja yli 1 200 henkilöä.
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Matti Ruotsala

•	 syntynyt 1956, DI
•	 Fortumin Power-divisioonan johtaja vuodesta 2009–
•	 Fortumin johtoryhmän jäsen vuodesta 2009
•	 Fortum Power and Heat Oy, Generation-liiketoimin-

tayksikön johtaja, 2007
•	 Fortumin palveluksessa vuodesta 2007
•	 Oy Valtra Ab, toimitusjohtaja, 2005
•	 AGCO Corporation, johtaja, 2005
•	 Konecranes Oy, operatiivinen johtaja ja toimitusjohta-

jan sijainen, 2001
•	 Konecranes Oy ja Kone Oyj, useita johto- ja päällikkö-

tehtäviä, 1982
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TVO KANAVOI
YKSITYISTä RAHAA 

ENERgIANVESTOINTEIHIN

Maailma muuttuu, mutta TVO pysyy tärkeänä Suo-

melle ja omistajilleen. Hallituksen puheenjohtaja arvostaa 

TVO:ta sähköntuotantokapasiteetin rakentajana.  

– TVO:ta perustettaessa energiasta 
oli niukkuutta ja Olkiluodon ydinvoi-
malaitosyksiköiden rakentaminen oli 
kotimainen hanke, jolla oli isänmaal-
linen tehtävä. Tänään elämme avau-
tuvassa eurooppalaisessa maailmas-
sa, jossa sähkö ei tunne rajoja, joten 
myöskään energiantuotanto ei enää 
ole pelkästään kansallinen kysymys.

Sähkömarkkinoilla on paljon toi-
mijoita, pohjoismaiset sähkömark-
kinat toimivat hyvin ja ovat malli-
na yleiseurooppalaiselle kehitykselle. 
Muuttuneessakin toimintaympäris-
tössä TVO on edelleen hyvin tärkeä 
kotimaisille omistajilleen, tänä ke-
väänä TVO:n hallituksen puheenjoh-
tajaksi valittu Matti Ruotsala toteaa.

TVO Fortumille tärkeä 
kapasiteettiomistus 
Ruotsala johtaa paitsi puhetta 
TVO:ssa, myös Fortumin Power-divi-
sioonaa. 

TVO:N HALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJA MATTI RUOTSALA:

TeksTi: lEEna MannER kuvaT: FORTUM

– Fortumille TVO on merkittävä 
kapasiteettiomistus ja Fortumille on 
tärkeää Olkiluodon voimalaitoksen 
turvallisuus, ydinvoimalaitoksen kor-
kea käytettävyys ja sen tuotannon te-
hokkuus. TVO on meille arvokas omis-
tuserä, jonka kunnosta haluamme 
pitää kiinni. Olkiluodon voimalaitos 
on kilpailukykyinen tuotantolaitos, 
jolla on tärkeä rooli sähköntuotan-
nossa. Laitoksen turvallinen ja teho-
kas toiminta hyödyttää jokaista suo-
malaista, Ruotsala avaa.

– Fortum omistaa yli neljännek-
sen TVO:sta. Puhtaana resurssiyhti-
önä TVO ei toimi sähkön myyjänä 
sähkömarkkinoilla vaan toimittaa 
tuottamansa sähkön omistajilleen, 
joten TVO:ta ja Fortumia ei voida pi-
tää kilpailijoina, Ruotsala linjaa. 

– Fortumilla on aito intressi olla 
mukana kehittämässä TVO:ta. En 
osaa pitää esimerkiksi käytyä uusien 
ydinvoimalaitosyksiköiden periaate-
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päätöslupavaihetta kilpailuna yhti-
öiden välillä vaan iloitsemme TVO:n 
menestyksestä. Fortumilla oli valmiu-
det olla mukana kahdessa hankkees-
sa, joista harmiksemme vain toinen 
sai luvan. Toivoimme, että lupa olisi 
myönnetty hakijoille, joilla on edel-
lytykset toteuttaa voimalaitoshanke 
kaikista tehokkaimmin. 

lähivuosien toimilla 
pitkäaikaisia vaikutuksia
Ruotsalan mielestä Fortum tuo omis-
tajuudellaan myös etuja TVO:lle. 

– Fortum omistaa itse suoraan Lo-
viisan ydinvoimalaitoksen Suomessa 
ja on osaomistajana mukana TVO:n 
lisäksi Forsmarkin ja Oskarsham-
nin ydinvoimalaitoksissa Ruotsis-
sa. Tuomme TVO:hon omaa ydinvoi-
maosaamistamme.  Tiedonvaihto on 
ollut hyväksi molemmille yhtiöille. 
Yhdessä tehty työ esimerkiksi turval-
lisuuden edistämisessä näkyy myös 
suomalaisydinvoiman hyvänä käy-
tettävyytenä.  

Ruotsalan mielestä TVO:lla ei ole 
erityisiä vaikeuksia edessään. Muuta-
man vuoden sisällä tehtävät ratkaisut 
heijastuvat alalle vuosikymmeniksi 
eteenpäin.

– OL1- ja OL2-laitosyksiköt ovat 
julkisessa keskustelussa usein unoh-
dettuja kruununjalokiviä. Laitosyk-
siköt tuottavat sähköä suomalaisille 
tasaisen varmasti ja luotettavasti ja 
ovat omistajilleen merkittävässä ar-
vossa. Investointeja yksiköiden kun-
nossapitoon on jatkettava määrä-
tietoisesti. Omistajanäkökulmasta 
oleellista on yksiköiden turvallisuus, 
käytettävyys ja alhaiset tuotantokus-
tannukset. Kehitysohjelmien huolel-
linen valmistelu ja hyväksyttäminen 
omistajilla ovat lähivuosien tärkeitä 
asioita. 

– Luonnollisesti tärkeää on myös 
tulevien yksiköiden, OL3:n ja OL4:n 
edistäminen. On surullista, että OL3-
yksikön myöhästyminen on veny-
nyt jo alkuperäistä toimitusaikaa 
pidemmäksi. Valmistuttuaan lai-
tosyksikkö kasvattaa merkittävästi 
TVO:n arvoa. 

– TVO:n tärkeänä tehtävänä on 
olla mukana varmistamassa, että OL3 
saadaan aikanaan turvalliseen käyt-
töön tuleviksi vuosikymmeniksi.  Sa-

maan aikaan yhtiössä pitää edistää 
OL4-projektin valmistelutöitä, jot-
ta omistajilla on investointipäätök-
sen hetkellä riittävän hyvä ymmärrys 
hankkeesta.

Ydinvoimaosaamisesta 
vientituote
– Vuosikymmenten aikana TVO:hon 
on kertynyt mittava määrä osaamis-
ta ja kokemusta, jota on myös vaih-
dettu hyvässä hengessä kotimaisten 
ydinvoimayhtiöiden välillä. Me For-
tumilla tiedämme, että suomalainen 
ydinvoimaosaaminen on myös hyvä 
vientituote. 

– Osaamisen, kokemuksen ja 
turvallisuuskulttuurin siirtäminen 
eteenpäin alalla on tärkeää. Omat ha-
vaintoni TVO:sta ovat luottavaisia: 

yhtiössä on selvästi terve halu hoitaa 
asioita hyvin ja tehdä töitä huolella ja 
kunnollisesti. TVO:n hyvä kansallinen 
ja kansainvälinen maine kertoo myös 
tästä. TVO on yhtiö, jota alalla toimi-
vat kollegat arvostavat.

Ruotsala kertoo, että ydinvoima 
on ja pysyy Fortumin sähköntuotan-
topaletissa vahvasti mukana. Yhtiö 
harkitsee erilaisia osallistumismah-
dollisuuksia hankkeisiin niin Pohjois-
maissa kuin muualla.

– Ydinvoima vastaa lähes puolta 
Fortumin sähköntuotannosta. Olem-
me alalla arvostettu osaaja, ja meillä 
on erilaisia mahdollisuuksia olla ra-
kentamassa lisää päästötöntä säh-
köntuotantokapasiteettia. Olemme 
Ruotsin ydinvoimaloissa mukana 
myös osaomistajana. Tämä rooli sopii 
Fortumille. Haluamme olla aktiivinen 
teollinen omistaja. Uskon Fortumil-
le myös jatkossa avautuvan erilai-
sia mahdollisuuksia tähän. Meillä on 
halua lähteä mukaan hankkeisiin ja 
antaa niihin osaamistamme ja koke-
muksiamme.

Eteneminen edellyttää 
horisonttia
– Energiayhtiöt joutuvat elämään 
yhä enemmän lyhyen aikavälin maa-
ilmassa, jossa horisonttia ei näy. 
Energiayhtiöille sekä energiaa käyt-
tävälle teollisuudelle investointien 
tekeminen on tehty vähintäänkin 
haastavaksi. Tehokkuuden etsimi-
sen asemesta on synnytetty erilaisia 
häiriömekanismeja, jotka vaikeutta-
vat investointien arvioimista. Ei sel-
laisessa toimintaympäristössä synny 
investointeja tai työpaikkoja, Ruotsa-
la harmittelee. 

– Energiayhtiöt tarvitsevat mark-
kinanäkymän, joka kertoo investoin-
nin pitkän aikavälin kohtuullisesta 
tuotosta. Tuoton ei tarvitse olla suu-
ri, mutta se kohtuullinen tuotto pitää 
pystyä arvioimaan. Ilman tätä näky-
mää sähkömarkkinat voivat ajautua 
ongelmatilanteeseen.

– Sähkö on lopultakin aika yksin-
kertainen tuote, meillä on sen tuo-
tantoon ja siirtoon tarvittava tekno-
logia olemassa. Sähkön avulla olisi 
helppoa edistää eurooppalaista in-
tegraatiota ilman suuria poliittisia 
intohimoja. -

”Energiayhtiöille sekä 
energiaa käyttävälle teol-
lisuudelle investointien 
tekeminen on tehty vä-
hintäänkin haastavaksi. 
Tehokkuuden etsimisen 
asemesta on synnytetty
erilaisia häiriömekanis-
meja, jotka vaikeuttavat 
investointien arvioimista.”
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TeksTi: TEllERVO KYlÄ-haRaKKa-RUOnala kuva: ElInKEInOElÄMÄn KESKUSlIITTO

YRITYSVASTUUTA JA VIHREää KASVUA
Kestävä kehitys on ollut elinkeinoelämän agendal-
la jo vuosikymmeniä. Keskeiset tunnuspiirteet ovat 
pysyviä, mutta painotukset ovat eläneet ajassa. 

Rion ensimmäisen ympäristö- ja kehityskoko-
uksen aikoihin ympäristöasioiden painoarvo nou-
si, ja ympäristövastuullisuudesta tuli 1990-luvulla 
olennainen osa yritystoimintaa. Monet yritykset 
näkivät sen myös kilpailutekijänä. Puhuttiin eko-
kilpailukyvystä. 

Rio+10 -kokous ajoittui vuosituhannen vaih-
teeseen. Tuolloin keskusteluun nousi yritysten 
kokonaisvaltaisempi yhteiskuntavastuu, jota ny-
kyisin kutsutaan myös vastuulliseksi yritystoi-
minnaksi tai yritysvastuuksi. Suomalaiset yri-
tykset ovat menestyneet hyvin kansainvälisissä 
kestävän kehityksen ja vastuullisuuden vertai-
luindekseissä. 

Yritysvastuussa on kolme ulottu-
vuutta: taloudellinen, ekolo-
ginen ja sosiaalinen vas-
tuullisuus. Sosiaalinen 
vastuullisuus merkitsee 
sidosryhmien odotusten 
huomioon ottamista, on 
sitten kysymys omista-
jista, asiakkaista, omas-
ta henkilöstöstä, lähiyhtei-
söistä tai laajemmin koko 
yhteiskunnasta. 

Nyt Rio+20 -kokouksen 
edellä ympäristöasiat ovat nous-
seet uudelleen keskiöön. Rion 
agendalle on nostettu ”vih-
reä talous”: talouskasvua, 
työtä ja hyvinvointia 
luodaan hyödyntämäl-
lä luonnonvaroja 
kestävästi ja mini-
moimalla ympäris-
töhaitat.

Yritykset ovat 
avainroolissa vih-
reän talouden ta-
voittelussa, koska 
ne pystyvät tarjo-
amaan käytännön 
ratkaisuja ympäris-
töongelmiin. Näin ne 
auttavat kuluttajia ja 

KOLUMNI:

koko yhteiskuntaa vihertymään. 
Suomen talouden vahvuutena ovat perintei-

sesti olleet luonnonvarat, ja niiden ympärille on 
syntynyt myös vahvaa ympäristöosaamista. Nyt 
tällä osaamisella on voimistuvaa kysyntää kaut-
ta maailman. Suomalaisyritykset panostavatkin 
tällä hetkellä paljon ympäristö- eli cleantech-lii-
ketoimintaan. Energiatehokkuus ja päästötön 
energiantuotantoteknologia ovat siinä keskeises-
sä asemassa.

Cleantechin markkinat kasvavat nopeasti, mut-
ta myös näillä markkinoilla käydään kovaa kilpai-
lua. Menestys ei synny itsestään, vaan se vaatii yri-
tyksiltä itseltään vahvaa osaamista. Lisäksi se vaatii 
suotuisan ja kilpailukykyisen toimintaympäristön. 
Poliittisilla päätöksentekijöillä on tässä suhteessa 
tärkeä rooli. Olennaista on huolehtia muun muassa 
siitä, että suomalaisyrityksille ei aiheuteta veroilla 

tai velvoitteilla suurempaa kustannusrasitetta 
kuin kilpailijoilla.   

Koska markkinat ja yritystoiminta 
ovat globaaleja, myös kestävää kehitystä 
ja vihreää kasvua on tarkasteltava glo-
baalisti. Euroopan unioni haluaa olla 
ympäristöasioissa edelläkävijä, mut-
ta se ei pysty ratkaisemaan maailman 
ongelmia yksin. Yksipuolisen edelläkä-

vijyyden sijasta tarvitaan kansainvä-
listä yhteistyötä. Sen vuoksi myös 

Rio+20 -kokous on tärkeä.
Yksi kokous ei kuiten-

kaan voi muuttaa maailmaa 
yön yli. Se on pikemminkin 
yksi virstanpylväs pitkäs-
sä ja jatkuvassa prosessis-

sa. Myönteistä on se, että 
Rio-prosessissa yritykset 

nähdään jo ongelmien 
ratkaisijoina eikä aihe-

uttajina. Tätä kautta 
voidaan odottaa to-

dellisia tuloksia – ei 
vain puhetta ja ju-
listuksia. -

 

Kirjoittaja on Elin-
keinoelämän kes-
kusliiton johtaja.
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RIO+20 VETää
SUUNTAVIIVAT KESTä-
VäLLE KEHITYKSELLE

TeksTiT: PÄIVI SaaRInEn kuvaT: YMPÄRISTöhallInTO

Riossa päätetään juhannuksena koko maailman kestävän 

kehityksen suuntaviivoista. Odotukset YK:n järjestämälle 

Rio+20 -kokoukselle ovat korkealla: päästäänkö 

riittävän konkreettiselle tasolle vai onko tuloksena vain 

ympäripyöreitä julkilausumia? Ympäristöministeriön 

kansliapäällikkö Hannele Pokka odottaa kokoukselta 

kestävän kehityksen poliittista läpimurtoa ja Suomelle 

uusia avauksia cleantech-markkinoilla.

Rio de Janeirossa järjestettiin vuonna 
1992 YK:n kestävän kehityksen huip-
pukokous, jossa määriteltiin mitä tar-
koittaa kestävä kehitys. Kokousta on 
pidetty yhtenä YK:n historian tär-
keimpänä kokouksena, koska se an-
toi voimakkaan poliittisen sykäyksen 
kestävää kehitystä tukevien ratkai-
sujen edistämiseksi kaikkialla maail-
massa.

Nyt kesäkuussa 20.–23.6.2012 Rio 
de Janeirossa – 20 vuoden jälkeen 
– pidettävässä kestävän kehityksen 
Rio+20 -kokouksessa haetaan uusia 
suuntaviivoja. Ympäristöministeriön 
kansliapäällikön Hannele Pokan mu-
kaan Riossa haetaan uudenlaisia, glo-
baaleja ratkaisuja kestävän kehityk-
sen toteutumiseksi.

Rio 1992 nosti ilmaston- 
muutoksen agendalle
Kansliapäällikkö Pokka, jäikö Rion 
vuoden 1992 kokouksesta käteen mi-
tään konkreettista?

– Rion kokous oli huipentuma jo 

silloin useamman vuoden kestäneel-
le työlle maailman kestävän kehityk-
sen hyväksi. Vaikka Rion julistuksia 
on arvosteltu liian korkealentoisiksi, 
ne sisälsivät hyviä poliittisia periaat-
teita ja ovat muodostaneet perustan 
erityisesti ilmastopolitiikalle, josta 
vasta Rion jälkeen alettiin keskustella 
kansainvälisellä tasolla.

Pokan mielestä se, että Rion jul-
kilausumiin on poliittisesti huonosti 
sitouduttu, ei tarkoita sitä, että Rion 
kokous 20 vuotta sitten olisi jäänyt 
näkymättömäksi. 

– Totta on, että 20 vuoden aikana 
ilmastoasiat ovat ottaneet lilliputti-
maisia askelia, mutta kuitenkin mo-
nella muulla osa-alueella on saatu 
paljon kehitystä aikaan, hän sanoo. 
Rion seurauksena on solmittu lukui-
sa joukko kansainvälisesti sitovia so-
pimuksia, esimerkiksi vaarallisten ai-
neiden ja kemikaalien kansainvälistä 
kauppaa säätelevä sopimus.

Myös Suomessa Rion teemat joh-
tivat tuoreeltaan moneen muutok-
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seen. Metsälainsäädäntö ja luonnonsuojelulaki uudistet-
tiin, samoin maankäyttö- ja rakennuslaki. EU puolestaan 
ryhtyi tekemään Natura-verkostoa Euroopan luonnon 
monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Rio+20 valmisteluprosessi edennyt hitaasti – 
vasta kalkkiviivoilla kovin vääntö
Suomessa Rio+20 -kokoukseen on valmistauduttu jo kah-
den vuoden ajan. Ulkoministeriö on koordinoinut valmis-
telukomiteaa ja ympäristöministeriö ja muut ministeriöt 
ovat toimineet substanssipuolella valmistelevina eliminä. 
Valmistelukomiteassa on ollut mukana myös teollisuuden 
ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

Käytännön asioiden valmistelu on silti pitkälti tapah-
tunut ympäristöministeriössä. Pokka sanoo, että minis-
teriössä on tehty työtä viime metreille asti, jotta Riossa 
saataisiin aikaiseksi mahdollisimman konkreettisia pää-
töksiä.

– Valmisteluprosessi on ollut hidasta, askel eteen kaksi 
taakse. Välillä on keskusteltu lillukanvarsista ja muodol-
lisuuksista. Varsinaisiin asioihin näin isoissa kokouksissa 
päästään yleensä vasta kalkkiviivoilla ja silloin vääntö on 
kovaa, sanoo Pokka. 

Pokalla on korkeat mutta realistiset odotukset Rio+20 
-kokoukselta.

– Pelkona on, että agendalla on liian paljon asioita ja 
lopputuloksena maailmaa syleileviä julkilausumia, joihin 
ei sitouduta. Odotan kuitenkin sitä, että poliittiset päättä-
jät nyt sitoutuisivat siihen, että maailmantalouden on toi-
mittava jatkossa kestävämmällä pohjalla.

Maailmassa on yli 3 miljardia ihmistä ilman toimivaa 
viemäriverkostoa, 2 miljardia ilman sähköverkkoa ja 1 mil-
jardi ilman vettä. 

– Jos näin konkreettiselle tasolle Rion keskusteluissa 
päästään, myös Suomella on mahdollisuus tuoda osaami-

sensa esille, Pokka painottaa. Sillä tasolla Suomella on pal-
jon annettavaa ja teollisuudella vietävää.

Suomi vain hyvää keskitasoa – 
cleantechin markkinointi mättää
Suomi on saanut paljon kansainvälistä tunnustusta siitä, 
että olemme aktiivisesti uudistaneet lainsäädäntöä ja ot-
taneet kestävän kehityksen tavoitteet osaksi koko hallin-
toa. 

Silti meillä ei ole Pokan mielestä mitään syytä pauku-
tella henkseleitä.

– Kansainvälisessä mittakaavassa olemme edistyksel-
lisiä, mutta muihin Pohjoismaihin verrattuna olemme jäl-
jessä, esimerkiksi teollisuuden ympäristöstandardeissa.  
Meillä on vielä paljon petraamisen varaa.

Haasteista huolimatta Pokka haluaa kannustaa teolli-
suutta. 

– Ympäristöasiat ovat meillä sisällä teollisessa osaami-
sessa, ja tämä voisi olla meille merkittävä myyntivaltti, sa-
noo Pokka. Olemme erityisesti puhtaan ja likaisen veden 
asiantuntijoita ja ympäristöteknologioissa eli cleantechis-
sä maailman johtavia maita. 

Yksi nouseva cleantech-klusteri on rakentunut puh-
taan veden ympärille. Sen juuret ovat jo 60-luvun paperi- 
ja metalliteollisuudessa. 

– Cleantech on vielä pieni mutta erittäin lupaava 
markkina-alue, johon liittyy koko ajan uusia osaajia ja in-
novaatioita.  En silti usko, että cleantechistä syntyy Suo-
melle mitään uutta Nokiaa, koska yhden uskon asiat tai-
tavat jo olla historiaa. 

Pokan mielestä meillä on silti paljon tekemistä, jotta 
nousisimme cleantechin ykkösmaaksi. 

– Emme ole kovin hyviä markkinoimaan omaa osaa-
mistamme. Kansainvälisillä vesifoorumeilla jopa tanska-
laiset briljeeraavat, että he ovat maailman johtava puh-

YMPäRISTÖMINISTERIÖ LASKI HIILIJALANJäLKENSä
WWF:N ILMASTOLASKURILLA
Ympäristöministeriön toiminnan 
hiilijalanjälki on laskettu ja ministe-
riön käyttämä ympäristöjärjestelmä 
sai WWF:n Green Office -merkin. Yh-
teensä ministeriön hiilidioksidipääs-
töt olivat 1 730,56 tonnia vuonna 2011. 
Yhtä työntekijää kohden päästöjä 
syntyi keskimäärin 5,77 tonnia. Hiili-
jalanjälki laskettiin WWF:n ilmasto-
laskuria käyttämällä.

Ympäristöministeriössä ryh-
dyttiin kolme vuotta sitten syste-
maattisesti suunnittelemaan, mi-

ten ministeriön sähkön ja lämmön 
kulutuksessa voidaan olla energia-
pihimpiä, ja miten matkustamista 
ja paperinkäyttöä vähennetään. 
Tavoitteena oli vähentää omasta 
toiminnasta aiheutuvia haitallisia 
ympäristövaikutuksia. 

Miten se käytännössä tapahtui? 
Sähkössä ministeriö siirtyi käyttä-
mään uusiutuvaa energiaa. Paperin 
kulutus on suorastaan romahtanut 
ja matkustaminen on vähentynyt, 
koska videoneuvottelut ovat lisään-

tyneet. Työhuoneissa ei ole enää ros-
kakoreja, vaan vain yhteisissä tilois-
sa kierrätyspisteitä. Talon puolesta 
työntekijöillä on käytettävissä pol-
kupyöriä työmatkoja varten.

Ympäristöministeriöstä kui-
tenkin matkustetaan yhä tiiviisti 
ilmastoneuvotteluihin ja muihin 
kansainvälisten järjestöjen kokouk-
siin sekä EU:ssa pidettäviin koko-
uksiin. Siksi ympäristöministeriön 
hiilijalanjäljestä valtaosa tulee 
matkustamisesta. -
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taan veden asiantuntija. Miten niin? 
Meiltä suomalaisilta puuttuu taito 
kertoa kuinka erinomaisia olemme.

Rio+40: Miltä näyttää 
tulevaisuus?
Luonnonvarojen kulutus maapallolla 
on kuusinkertaistunut 60-luvulta. 
Arvioiden mukaan luonnonvarojen 
käyttö vuonna 2030 ylittää 100 mil-
jardia tonnia. Käytännössä tarvitsem-
me jo 1,7 maapallon luonnonvarat. 

Olisiko vihreä talous se porkkana, 
joka saisi maailmantalouden käyt-
tämään kestävämmin luonnonvaro-
jaan?

– YK:n mukaan BKT heikkenee 7 
prosenttia vuoteen 2017 mennessä, 
jos käytämme luonnonvaroja samaan 
tahtiin kuin nyt. World Economic Fo-
rum puolestaan raportoi tammikuus-
sa, että voisimme säästää globaalis-
ti 1,3 triljoonaa euroa vuoteen 2030 
mennessä, jos käyttäisimme luon-
nonvaroja kestävämmin ja resurssi-
tehokkaammin. Nämä ovat minusta 
merkittäviä arvioita. Kestävällä kehi-
tyksellä ja ympäristöasioilla on talou-
teen myös positiivinen merkitys – ei 
aina negatiivinen. 

Entä miltä maailma näyttää, kun 
järjestetään Rio+40 -kokous?

– Toivon mukaan ilmastopolitiik-
kaan on siihen mennessä saatu selvät 
sopimukset ja ilmaston lämpenemi-
nen on saatu hallintaan. Toivon myös, 
että siihen mennessä olisi jo tehty 
kansainvälinen sopimus luonnonva-
rojen käytön raja-arvoista. Myös ener-
giapolitiikka on siihen mennessä kes-
tävämmällä pohjalla, ja kivihiilestä 
on joko kokonaan päästy irti tai aina-
kin ilmanpäästöt on saatu hallintaan. 

Pokan mukaan nämä tavoitteet 
eivät ole epärealistisia, ainakaan jos 
kuuntelee nuorisoamme.

– Emme me nuorten mielestä ko-
vin esimerkillisiä ole: tuhlaamme 
ruokaa, emmekä ole energiatehokkai-
ta. Nuorten mielestä nämä asiat pitäi-
si olla hoidettu jo nyt. 

Pokka sanoo, että joillakin mitta-
reilla mitattuna olemme ehkä kärjes-
sä, mutta tosiasiassa mittarit laahaavat 
jäljessä. Hänen mielestään mittauksia 
tärkeämpää on pyrkiä koko ajan pa-
rempaan ja miettiä, miten voisimme 
näyttää esimerkkiä muille maille. -

Pokka muistuttaa, että 
kestävällä kehityksellä 
ja ympäristöasioilla ei 
ole aina automaattisesti 
negatiivinen vaikutus 
talouteen. Vaikutus voi 
olla myös positiviinen.
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JATKUVALLA PARANTAMISELLA HAETAAN KEINOJA
YMPäRISTÖVAIKUTUSTEN VäHENTäMISEKSI

– Ydinvoimalaitoksen turvallisuus ja käytettävyys 

merkitsevät taloudellista tuottoa – ja pieniä ympä-

ristövaikutuksia, etenkin radioaktiivisia päästöjä. 

TVO:n arvona oleva jatkuva parantaminen tuo hyö-

tyjä niin turvallisuutta, käytettävyyttä, taloudelli-

suutta kuin ympäristövaikutuksia ajatellen, säteily-

turvajaoksen päällikkö Pekka Viitanen kertoo. 

– TVO:lla tehdään määrätietoista 
ympäristötyötä tavoitteena pienen-
tää toiminnastamme aiheutuvia 
ympäristövaikutuksia, ja tulokset 
kertovat onnistumisestamme, ympä- 
ristöinsinööri Annukka Laitonen 
Laatu ja ympäristö -toimistosta jat-
kaa. 

Viitanen kertoo, että TVO:n radio-
aktiiviset päästöt ovat olleet vuodes-
ta toiseen hyvin pieniä, lähes olemat-
tomia.

– Päästöjen vähentämisessä al-
kavat rajat kyllä positiivisesti ajatel-
len tulla vastaan, sillä päästötasom-

TeksTi: lEEna MannER kuvaT: hannU hUOVIla
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JATKUVALLA PARANTAMISELLA HAETAAN KEINOJA
YMPäRISTÖVAIKUTUSTEN VäHENTäMISEKSI

me on jo hyvin alhainen. Eteenpäin 
on vaikea päästä.  Mutta emme luo-
vuta, vaan teemme sitkeästi työtä yl-
läpitääksemme hyvän tilanteemme 
ja löytääksemme uusia keinoja jatku-
van parantamisen hengessä. 

huomiota jätteiden 
määrän vähentämiseen 
– Jäähdytysveden aiheuttama läm-
pökuorma mereen on merkittävin 
ympäristövaikutuksemme, ja etsim-
me jatkuvasti keinoja sen pienen-
tämiseksi. Viimeksi päättyneiden 
suurten vuosihuoltojen seurauksena 

laitosyksiköiden hyötysuhde parani 
noin prosenttiyksiköllä kasvattaen 
sähkötehoa samalla noin 20 MW:lla. 
Toimenpiteet paransivat laitosyksi-
köiden energiatehokkuutta ja vähen-
sivät samalla merialueelle johdetta-
van lämmön määrää, Laitonen kertoo 
tyytyväisenä.

– Meriveden lämpökuorman vä-
hentämisen ohella tärkeä tavoite on 
myös jätteen määrän vähentäminen. 
Yritämme vähentää kaikenlaisen jät-
teen määrää ja lisätä huolellisella lajit- 
telulla sen hyötykäyttöä. 

– Jätteen lajittelemisella oikeaan 

paikkaan on meille myös iso taloudel-
linen merkitys. Olemme tehostaneet 
matala-aktiivisen voimalaitosjätteen 
lajittelua, minkä seurauksena voim-
me omien aktiivisuusmittaustemme 
ja STUKin hyväksynnän jälkeen ohja-
ta säteilyltä puhtaat erät joko hyöty- 
käyttöön tai TVO:n omalle kaatopai-
kalle. Osa jätteestä voidaan myös 
puhdistaa radioaktiivisesta säteilys-
tä eri menettelyillä ja ohjata jäte-erä 
joko hyötykäyttöön tai kaatopaikal-
le. Erät, joiden puhdistaminen ei ole 
mahdollista, sijoitetaan voimalaitos-
jäteluolaan, Laitonen selittää.
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Sertifioitua ympäristötyötä
TVO:lla on kansainvälisen ISO 
14001-standardin mukaan sertifioi-
tu ja EMAS-asetuksen mukainen ym-
päristöasioiden hallintajärjestelmä. 
Olkiluodon voimalaitos oli pitkään 
ainoa EMAS-rekisteröity energian-
tuottaja Suomessa.

– Olemme tunnistaneet TVO:lla 
yli 300 ympäristönäkökohtaa. Niistä 
seitsemän on arvioitu merkittäviksi, 
ja niille laadimme pitkän aikavälin 
päämäärät, Laitonen selittää. 

– Päämäärät puretaan edelleen 
yhtiön johdon vahvistamiksi vuosita-
voitteiksi. Viime vuonna saavutimme 
17 tavoitteesta 14. Tavoitteille asete-
taan toimenpiteitä, jotka aikataulu-
tetaan ja ohjataan vastuuorganisaa-
tioille toteutettaviksi. 

hyvät tulokset 
halutaan säilyttää
– Tärkeitä ohjenuoria meille ympä-
ristötyön ja säteilyn parissa työtäm-
me tekeville ovat arvoihimme kuu-
luva jatkuvan parantamisen periaate 
sekä ydinvoimalaitosten toimintaa 
ohjaavat BAT- ja ALARA-periaatteet. 
Ydinenergialaki velvoittaa TVO:ta 
käyttämään parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa eli Best Available Techno-
logy, ja STUK arvioi velvoitteen toteu-
tumisen 10 vuoden välein, Viitanen 
selittää. 

– ALARA, As Low As Reasonab-
ly Achievable, on puolestaan ydin-
voimalaitoksilla käytetty jatkuvaan 
parantamiseen pyrkivä suunnitte-
luperiaate. TVO:lla on ALARA-työryh-
mä, jonka tehtävänä on etsiä keinoja 
myös radioaktiivisten päästöjen jat-
kuvaan vähentämiseen, Viitanen se-
littää ydinvoimaan liittyviä ja TVO:lla 
käytössä olevia tärkeitä periaatteita.

– Hyvät saavutetut tulokset ei-
vät silti saa tuudittaa meitä omahy-
väisyyteen. Ylläpitääksemme hyvän 
tasomme jatkossakin vaikkapa juu-
ri radioaktiivisia päästöjä ajatellen, 
meidän on tehtävä kovaa, korkealuok-
kaista ja periksiantamatonta työtä, 
jotta voimme asettaa tavoitteet yhä 
korkeammalle ja löytää keinot niiden 
saavuttamiseksi. Näin pidämme ym-
päristövaikutuksemme ja päästöm-
me jatkossakin pieninä, Viitanen pai-
nottaa.

Olkiluodon ympäristöstä 
kerätään säännöllisesti 
näytteitä ilmasta, 
sadevedestä, 
elintarvikkeista, 
indikaattoriorganismeista, 
merivedestä ja 
pohjakerrostumista.
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näytteillä todennetaan 
toiminta
Hyvä tilanne todennetaan laajan ja 
perinpohjaisen ympäristön seuran-
taohjelman avulla. TVO tekee Olkiluo-
dossa ympäristötutkimuksia viiden 
vuoden välein tarkistettavan säteily-
valvontaohjelman mukaisesti. 

Ympäristön tilaa on Olkiluodon 
saarella tutkittu ja seurattu 1960-lu-
vulta lähtien. Olkiluodon ympäristös-
tä kerätään säännöllisesti näytteitä 
ilmasta, sadevedestä, elintarvikkeis-
ta, nk. indikaattoriorganismeista, 
merivedestä ja pohjakerrostumista. 
Niiden lisäksi tutkitaan kaloja ja mai-
tonäytteitä noin 20 kilometrin säteel-
lä laitoksesta. 

– Näytteiden avulla valvomme 
ja todennamme toiminnan pysymi-
sen asetetuissa tavoite- ja raja-ar-
voissa. Osa näytteistä analysoidaan 
TVO:n omassa laboratoriossa, osan 
analysoivat eri viranomaiset omissa 
laboratorioissaan. Jatkuvatoimisen 
monitoroinnin lisäksi seuraamme 
ilma- ja vesipäästöjä säännöllisen 
näytteenotto-ohjelman mukaisilla 
analyyseilla. Merkittävä osa labora-
torion työstä, prosessin seurannan 
lisäksi, on päästöjen valvontaan liit-
tyvää, kemian jaoksen jaospäällikkö 
Mari Ketola kertoo. 

Ympäristötyötä viran- 
omaisten valvonnassa
– Teemme työtä eri viranomaisten 
valvovien katseiden alla. Ympäristö-
valvontaan osallistuu muun muas-
sa STUK keräämällä ja analysoimalla 

ympäristön säteilyvalvontanäyttei-
tä. Suomen Ympäristökeskukselle, 
Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, 
Eurajoen kunnalle sekä useille muil-
le viranomaistahoille lähetämme 
vuosiraportit jäte- ja päästömääris-
tä. Tilastokeskukselle raportoimme 
vuosittaiset ympäristöinvestoinnit 
ja ympäristönsuojelun toimintame-
not.  Kiinnostuneille kansalaisille ja 

muille sidosryhmille raportoimme 
ympäristötoimintamme vuosittain 
julkaistavassa Ympäristöraportis-
samme, Ketola ja Laitonen avaa-
vat TVO:n ympäristöasioiden viran-
omaisvalvontaa.

Viitasen mukaan säteily on help-
poa mitattavaksi ja löytyy mittauk-
sissa varmasti. Esimerkiksi Fukushi-
man jälkeen Suomeen asti kantautui 
tavanomaista korkeampia radioaktii-
visen jodin pitoisuuksia. Tästä ei kan-
nata huolestua, sillä:

– Ottamistamme näytteistä mi-
tattiin kasvaneita radioaktiivisen pi-
toisuuksia. Onneksi tulokset kertovat 
kuitenkin enemmän mittaustarkkuu-
desta kuin meille asti kantautunees-
ta säteilystä, sillä mitatut tulokset 
olivat miljoonasosia sallituista raja-
arvoista. Suurista pitoisuuksista ei 
todellakaan ole kyse, kun puhutaan 
muutamista atomeista miljoonassa 
ilmakuutiossa. -

”näytteiden avulla val-
vomme ja todennamme
toiminnan pysymisen
asetetuissa tavoite- ja 
raja-arvoissa. Osa näyt-
teistä analysoidaan 
TVO:n omassa laborato-
riossa, osan analysoivat 
eri viranomaiset omissa 
laboratorioissaan.”

TVO:n Yhteiskuntavastuuraportti 
2011 ja Ympäristöraportti 2011 ovat 
ilmestyneet.

www.tvo.fi/www/page/julkaisut_pdf/

lisää aiheesta:

Mari Ketola. Pekka Viitanen. Annukka Laitonen.
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HUOMIOTA SISä-
ILMAN RADONIIN!

Säteily on luonnollinen ilmiö, jota esiintyy myös
ihmisessä itsessään. Liika, usein ihmisen 

toiminnasta aiheutuva säteily on kuitenkin 
vaarallista. Säteilyturvakeskus STUK valvoo ja 
analysoi Suomen säteilytilannetta. Suomessa 

kuitenkin eniten ongelmia aiheuttaa luonnollista 
alkuperää oleva, asuntoihin tunkeutuva maaperän 

radon, jonka on laskennallisesti arvioitu aiheut-
tavan vuosittain noin 300 keuhkosyöpätapausta. 

TeksTiT: lEEna MannER kuva: SaMU InKInEn

Röntgentutkimukset 0,5 mSv/v

Ulkoinen säteily maaperästä 0,45 mSv/v

Luonnon radioaktiivisuus kehossa 0,4 mSv/v

Kosminen säteily avaruudesta 0,3 mSv/v

Isotooppitutkimukset 0,03 mSv/v

Tshernobyl-laskeuma 0,02 mSv/v

Sisäilman radon 2 mSv/v

SUOMALAISEN KESKIMääRäINEN SäTEILYANNOS VUODESSA

Lähde: STUK

Yhteensä 3,7 mSv/v

STUKin Tutkimus- ja ympäristöval-
vontaosaston johtaja Tarja Ikähei-
monen haluaisi herätellä suomalais-
ten radon-tietämystä ja ihmettelee 
vähäistä kiinnostusta ongelmaan.

– STUKin vuosikymmenten ai-
kana keräämän tiedon perusteel-
la tiedämme aika tarkkaan radonin 
kannalta ongelmallisimmat alueet. 
Radon-ongelma on helposti hoidet-
tavissa huolellisella rakentamisella 
joko riittävän tuulettuvalla pohjalla 
tai riittävän tiiviillä rakentamisella, 
jolloin kaasut eivät pääse rakennuk-
seen. Tiedosta ja valistuksesta huoli-
matta sisäilman radonin aiheuttami-
en keuhkosyöpätapausten määrä on 
pysynyt korkeana. 

– Palloa voisi vähäsen vierittää 
kuntien rakennusvalvonnalle, joka 
voisi rakennuslupavaiheessa kiinnit-
tää selvästi nykyistä enemmän huo-
miota suunnitelmiin myös radonin 
kannalta. Rakentamismääräyksissä 
on ohjeita ja neuvoja, miten rakentaa 
radonturvallisesti tai korjata vanhaa 
radon huomioiden.
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Pitkät aikasarjat antavat 
pohjan mallintamiselle
STUK valvoo ympäristön säteilyä 
Suomessa säteilyvalvontaohjelman 
avulla. Tavoitteena on saada tark-
kaa tietoa väestön altistumisesta ja 
ympäristön tilasta. Jatkuvan valvon-
nan avulla varmistetaan myös no-
pea reagointi ja tiedon tuottaminen 
mahdollisissa säteilytilanteissa suo-
jelutoimien perustaksi.  Ohjelman 
mukaisesti säteilyarvoja mitataan 
ilmasta, sadeveden tuomasta las-
keumasta, elintarvikkeista ja juoma-
vedestä sekä ihmisistä. 

Säteilyvalvontaa on Suomessa 
tehty johdonmukaisesti ja säännölli-
sesti aina 1960-luvulta lähtien. Ilma-
kehässä laukaistut ydinpommit sekä 
ydinasekokeet Kuolan alueella olivat 
kimmokkeena säteilyvalvonnalle ja 
sen kehittämiselle. Johdonmukaisen 
säteilyvalvontaohjelman myötä ke-
rätty pitkien aikasarjojen tietoaines 
on mahdollistanut myös mallintami-
sen kehittämisen.  

– Keräämämme tarkka tieto yh-
distettynä tapahtumia selittävään 
mallinnukseen antaa meille mahdol-
lisuudet ymmärtää tilanteita. Pitkien 

aikasarjojen avulla voimme arvioida 
tuloksia, mitkä niistä ovat normaa-
lia vaihtelua tai trendejä ja olemme 
voineet kehittää malleja radioaktiivi-
suuden leviämisen arviointia varten. 
Esimerkiksi Fukushiman onnetto-
muuden aikana olimme STUKissa hy-
vin ajan tasalla ja tietoisia tilanteesta 
havaintojen ja näiden perusteella te-
kemiemme laskelmien avulla. 

STUK maailman kärjessä
– Pitkät aikasarjat yhdistettynä laa-
jaan asiantuntemukseen ovat anta-
neet meille mahdollisuuden ymmär-
tää radioaktiivisten aineiden kulkua 

STUKin Tutkimus- ja ympäristövalvontaosaston johtajan Tarja Ikäheimosen mukaan Fukushiman säteily näkyi pieninä pitoisuuksina 
myös Suomessa.

ja käyttäytymistä. STUKin osaami-
nen sekä ympäristötiedon että mal-
linnuksen saralla onkin maailman 
huippuluokkaa ja kovin kysyttyä 
kansainvälisesti, Ikäheimonen tote-
aa tyytyväisenä suomalaisosaami-
seen.

Ikäheimonen kertoo, että säteily-
tilannetta Suomessa seurataan reaa-
liaikaisesti koko maan kattavan auto-
maattisen säteilyvalvontaverkon 255 
ulkoisen säteilyn mittarilla, ja tilanne 
päivitetään kerran tunnissa STUKin 
internetsivuille, josta jokainen suo-
malainen voi tarvittaessa seurata ti-
lannetta.

– Fukushiman tapahtumat nä-
kyivät meidänkin mittaustuloksis-
samme, tosin lähes mitättöminä 
pitoisuuksina. Pieniä määriä radio-
aktiivisia aineita, pääosin jodia ja ce-
siumia, levisi ilmavirtausten mukana 
eri puolille maapalloa. Me havaitsim-
me niitä sekä ilma- että laskeuma-
näytteissä ja syksyllä myös joissain 
metsäympäristön kasvi- ja riista-
näytteissä. Määrät olivat mitättömän 
pieniä, eikä niillä ole minkäänlai-
sia terveysvaikutuksia, Ikäheimonen 
rauhoittelee. -

”Radon-ongelma on hel-
posti hoidettavissa huo-
lellisella rakentamisella 
joko riittävän tuulettu-
valla pohjalla tai riittävän 
tiiviillä rakentamisella, jol-
loin kaasut eivät pääse 
rakennukseen.”
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400 TERAWATTI-
TUNTIA VAKAATA, 

TURVALLISTA JA 
ILMASTOYSTäVäL-

LISTä SäHKÖä 
Olkiluodon ydinvoimalaitos saavutti 

400 terawattitunnin eli 400 miljardin 
kilowattitunnin sähköntuotannon ra-
jan 20.4.2012. Vastaavan sähkömää-
rän tuottaminen kivihiilellä merkitsisi 

320 miljoonan hiilidioksiditonnin pääs-
töjä ilmakehään. Nyt niiltä vältyttiin.

TeksTi: laURI Inna

Ydinvoiman vahvuuksia listattaessa vakaa ja ennustet-
tava perusvoiman tuotanto kulkee käsi kädessä ilmasto-
kysymysten kanssa. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden 
arvioidaan kasvaneen 29 prosenttia viimeisen vuosikym-
menen aikana, joten ei ole aivan sama miten yhteiskun-
nan perusvoimaa tuotetaan.

Olkiluodon yhteensä 66 reaktorivuoden kokemus an-
taa hyvän pohjan laitosyksiköiden turvalliselle käytölle 
jatkossakin. Laitosyksiköt ovat kansainvälisesti tunnettu-
ja korkeista käyttökertoimistaan sekä tarkkaan suunnitel-
luista ja täsmällisesti toteutetuista vuosihuolloistaan.

– Tällä hetkellä OL1- ja OL2-laitosyksiköt ovat tuotan-
tolaitoksina parhaimmillaan. Laitosyksiköt ja niiden käyt-
täytyminen tunnetaan hyvin, ja järjestelmiä on uusittu 
ja modernisoitu jatkuvasti, toteaa TVO:n tuotantojohtaja 
Mikko Kosonen.

Viimeisimmän suuren modernisointihankkeen myö-
tä sekä OL1- että OL2-laitosyksikön tuotantotehot nousivat 
yhteensä 40 megawatilla. Polttoainetta ei kuitenkaan kulu 

1990-luvun alussa uu-
den simulaattorin käyt-
töön perehtyivät Mark-
ku Malinen (vas.), Raimo 
Siltanen, Kalevi Träskelin, 
Pekka Vuori, Matti Lie-
vola ja Harri Varho.

– Olkiluodon 66 reaktorivuoden kokemus antaa hyvän pohjan laitosyksiköi-
den turvalliselle käytölle, toteaa tuotantojohtaja Mikko Kosonen.

Ensimmäinen polttoaineen lataus Olkiluoto 1 -laitosyksiköllä aloitettiin heinä-
kuun 9. päivänä 1978.

Kuva: T
im

o Snällström
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aiempaa enemmän, vaan lisäteho saadaan turbiinien pa-
remman hyötysuhteen ansiosta.

Kyseessä on siis merkittävä energiatehokkuusinves-
tointi. Nykyisin nimellisteholtaan 880 megawattia olevat 
laitosyksiköt tuottivat alun alkaen sähköä 660 megawa-
tin teholla.

– Laitosyksiköiden modernisointia toki jatketaan, ja 
viimeisimpään modernisointihankkeeseen liittyvät pa-
rannukset, kuten OL1:n päägeneraattorin vaihto, saatet-
tiin loppuun pääosin toukokuussa tehtyjen vuosihuolto-
jen yhteydessä.

hyvät arvosanat stressitesteistä
Olkiluodon laitosyksiköt ovat turvallisuuden ja käytet-
tävyyden osalta ensiluokkaisia. Tästä huolimatta TVO 
suunnittelee ja toteuttaa turvallisuusparannuksia muun 
muassa vastikään valmistuneen EU:n laajuisen ydinvoi-
malaitosten turvallisuusselvityksen, niin sanottujen stres-
sitestien, puitteissa.

– Näistä parannuksista tehdään investointipäätöksiä 
kuluvan vuoden aikana. Jokainen uusi parannus vaatii 
aina perusteellista suunnittelua ja valmistelua, Kosonen 
tarkentaa.

Stressitestiraportissa Olkiluodon varautumisen äärim-
mäisiä luonnonilmiöitä vastaan todettiin olevan riittävä 
ja vastaavan kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia. Esi-
merkiksi vaatimukset maanjäristysten ja tulvien varalta 
täytetään, ja uhkia pidetään Suomessa jopa erittäin epä-
todennäköisinä.

Olkiluodon vahvuuksiksi todettiin OL1  ja OL2 -laitosyk-
siköiden moninkertaiset sähkölähteet mukaan lukien Ol-
kiluodon kaasuturbiinivaravoimalaitos.

Lisäksi TVO:n esittämiä turvallisuusparannuksia pi-
dettiin hyvinä, muun muassa OL1 ja OL2 -laitosyksiköiden 
varavoimadieseleiden uusintaa. Myös Olkiluodossa to-
teutettu vakavien onnettomuuksien hallintajärjestelmä 
(SAM) nähtiin yhtenä laitoksen vahvuutena.

Kantaverkossa vuodesta 1978
Vuonna 1940 Suomessa kulutettiin sähköä kaksi terawat-
tituntia vuodessa. 1950-luvulla vuosikulutus oli viisi ja 
vuonna 1960 jo kymmenen terawattituntia. Nykyisin Suo-
messa kuluu sähköä vajaat 90 terawattituntia vuodessa, 
joten 400 TWh:n tuotannolla kotimainen kokonaiskulu-
tus katettaisiin yli neljäksi vuodeksi.

Olkiluodon ensimmäinen laitosyksikkö OL1 tahdistet-
tiin valtakunnan kantaverkkoon syyskuussa 1978. Toinen 
laitosyksikkö OL2 tahdistettiin kantaverkkoon ensi kerran 
helmikuussa 1980. -

– Olkiluodon 66 reaktorivuoden kokemus antaa hyvän pohjan laitosyksiköi-
den turvalliselle käytölle, toteaa tuotantojohtaja Mikko Kosonen.

Ensimmäinen polttoaineen lataus Olkiluoto 1 -laitosyksiköllä aloitettiin heinä-
kuun 9. päivänä 1978.

nykyisin Suomessa kuluu sähköä vajaat 
90 terawattituntia vuodessa, joten 400 
TWh:n tuotannolla kotimainen kokonais-
kulutus katettaisiin yli neljäksi vuodeksi.
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Suomen ydinenergialaki velvoittaa alan toimijoita maksa-
maan merkittäviä summia Valtion ydinjätehuoltorahas-
toon. Rahastosta varoja jaetaan eteenpäin kymmenille 
kotimaisille ydinvoimatutkimuksille, joiden avulla voima-
loista pyritään kehittämään jatkuvasti turvallisempia ja 
ympäristöystävällisempiä.

TVO maksoi viime vuonna 4,2 miljoonaa euroa Valtion 

TUTKIMUSTYÖHÖN PANOSTETAAN 
ENEMMäN KUIN KOSKAAN

TVO rahoitti viime vuonna ydinvoiman tutkimustyötä 47 miljoonalla eurolla. 
Yhtiön Tutkimus- ja kehitystoimisto (T&K) tekee omaa tutkimusta, osallistuu 

kansallisiin ja kansainvälisiin projekteihin ja rahoittaa ulkopuolista tutkimustyötä, 
jota tekevät muun muassa Posiva, VTT ja Aalto-yliopisto. 

ydinjätehuoltorahaston eri tutkimusrahastoihin. Tämän 
lisäksi yhtiö käytti 39 miljoonaa euroa Onkaloa rakenta-
van Posivan ydinjätetutkimukseen.

Loput 4 miljoonaa euroa menivät TVO:n omiin tutki-
mushankkeisiin, ulkopuolisilta tilattuihin tutkimuksiin ja 
kansainvälisiin projekteihin.

– Viime vuonna käytimme tutkimukseen rahaa enem-

TeksTi: JUKKa-PEKKa PaaJanEn kuva: hannU hUOVIla

T&K-toimiston päällikön Liisa Heikinheimon visiona on kehittää suomalaisesta ydinjätehuollosta niin turvallinen kokonaisuus, että
siitä voisi käyttää ilmaisua kestävä ydinjätehuolto.
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TVO:n T&K-toiminnan
kustannukset 1996–2011
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Ydinjätetutkimus
Muu T&K-toiminta

Muu T&K-toiminta pitää sisällään turvallisuustutkimuksen, polttoainetutkimuksen, tuotantotoiminnan kehityksen, uusien ydinvoimalaitosohjeiden 
kehityshankkeet, laitosyksiköiden teknisen kehityksen, hallinnon ja tietotekniikan.

miljoonaa 
euroa

Tutkimus- ja kehitystoimisto lukuina
•	 perustettiin nimellä Kehitystoimisto 1994, muutettiin Tutki-

mus- ja kehitystoimistoksi 1996

•	 T&K-työhön osallistuu aktiivisesti 35–40 ihmistä eri puolilta 
organisaatiota, yksittäisissä projekteissa määrä nousee suu-
remmaksi

•	 T&K:n vuoden 2011 kokonaiskustannukset olivat 47 milj. eu-
roa

•	 valtaosa, 39 milj. euroa, meni Posivan johtamaan ydinjäte-
tutkimukseen

•	 Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) turvallisuustutkimuk-
sen ja jätehuollon tutkimuksen maksut TVO:lle olivat yh-
teensä 4,2 milj. euroa

•	 98,3 % varoista sijoitettiin kotimaiseen tutkimukseen ja lo-
put 1,7 % kansainvälisiin hankkeisiin

•	 ulkopuolisia tuloja T&K-toimiston hankkeisiin saadaan vain 
Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukselta, Teke-
siltä, yhteensä 157 000 euroa eli noin 0,3 % T&K-toiminnan 
kokonaiskustannuksista

•	 TVO:lle tehtiin 2011 yhteensä 24 eri alojen opinnäyte- ja päät-
tötyötä, jotka tukivat T&K-toimintaa

lämpöverkkoa laajennettiin hiljattain 
Posivan uusiin tiloihin, ja sillä tavalla 
mereen johdettavaa lämpökuormaa 
saatiin taas hieman vähennettyä.

– Näin haaleaa vettä on hankala 
muuttaa sähköksi, varastoida tai kul-
jettaa Olkiluodon ulkopuolelle. Kar-
toitamme koko ajan uusia tekniikoita, 

jolla meren kuormitusta saisi vähen-
nettyä ja lämmön saisi tehokkaam-
min talteen.

Poikittain koko 
organisaatiossa
TVO:n T&K-toiminnan ydin on pieni 
toimisto ja kolmeen eri ryhmään jae-

män kuin koskaan. Nousseet kustan-
nukset johtuvat pääosin siitä, että Po-
sivan kautta tehtävä loppusijoituksen 
tutkimustyö on tällä hetkellä vaati-
vimmillaan, T&K-toimiston päällikkö 
Liisa Heikinheimo selventää.

Kohti kestävää 
ydinjätehuoltoa
Ympäristön kannalta tärkeimmät 
ydintutkimuksen osa-alueet ovat tur-
vallisuustutkimus ja ydinjätetutki-
mus. Heikinheimo puhuu rohkeasti 
TVO:n visiosta kehittää suomalaises-
ta ydinjätehuollosta niin turvallinen 
kokonaisuus, että siitä voidaan käyt-
tää ilmaisua kestävä ydinjätehuolto.

– Tuo on tietenkin melko haastava 
sanapari, joka velvoittaa. Se kokonais-
työ, jota jätehuollon kehitykseen teh-
dään koko ajan, on kuitenkin valtava. 
Meidän ei tarvitse enää olettaa, koska 
tiedämme jo paljon.

Jätteen lisäksi merkittävä ympä-
ristökysymys on jäähdytysvetenä 
käytettävän meriveden aiheuttama 
lämpökuorma mereen. Vesi nostaa 
purkualueella ja sen läheisyydessä 
meriveden pintakerrosten lämpöti-
laa 3–7 asteella. Heikinheimon mu-
kaan tähän pyritään koko ajan etsi-
mään ratkaisuja.

– Laitosprosessissa tuleva hukka-
lämpö saadaan nykyisin hyötykäyt-
töön johtamalla lämmin vesi TVO:n ja 
Posivan tiloihin. Olkiluodon paikallis-
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TVO:n T&K-toiminta jakautuu kolmeen ryhmään

TVO tekee jätehuoltoon liittyvää tutkimusta myös 
omissa tiloissaan. Voimalaitosjätteen loppusijoitus-
tilassa eli VLJ-luolassa on käynnissä monia pitkäai-
kaiskokeita, joilla testataan jätehuollossa käytettävi-
en materiaalien kestävyyttä erilaisissa olosuhteissa.

– Betonin kestävyyttä testataan suolaliuokses-
sa, kallioseinään on porattu purkujätemateriaaleil-
le koesäilytyspaikka ja kaasunkehityskokeella mi-
tataan jätteiden kehittämää kaasua, T&K-toimiston 

VLJ-LUOLA TäYTTI 20 VUOTTA
päällikkö Liisa Heikinheimo luettelee keskeisimpiä 
kokeita.

VLJ-luola täytti toukokuun alussa pyöreitä vuo-
sia, sillä luolaan on säilötty nyt 20 vuotta matala- ja 
keskiaktiivista jätettä, jota syntyy pääasiassa voima-
laitosyksiköiden huolto- ja modernisointitöissä sekä 
prosessiveden puhdistamiseksi tehtävässä suoda-
tuksessa. Jätesiilot sijaitsevat 60–100 metrin syvyy-
dellä peruskalliossa. -

tut tutkimusalueet. Asiantuntijat työs-
kentelevät eri puolilla organisaatiota 
henkilöstöjohdosta polttoainetutki-
mukseen ja reaktoriturvallisuuteen.

– Teemme itse tosi vähän labora-
toriotyötä. Sen tekevät pääosin tut-
kimusyhteistyökumppanit. Etuna on 
se, että TVO:n asiantuntijat keskitty-
vät omaan työhönsä ja tutkimustieto 
saadaan alan ammattilaisilta, joiden 
puolueetonta tietoa myös viranomai-
set arvostavat.

TVO:n tärkeimpiä kotimaisia 
T&K-kumppaneita ovat VTT, Aalto-
yliopisto, Lappeenrannan teknilli-
nen yliopisto,Tampereen teknillinen 
yliopisto ja Satakunnan Ammatti-
korkeakoulu. Lisäksi yhteistyötä teh-
dään erilaisten T&K- ja asiantun-
tijapalveluja tarjoavien yritysten 
kanssa.

Kotimaisten tutkimusprojektien 
lisäksi T&K-toimisto tekee kansain-
välistä yhteistyötä. Skandinaavisen 
ja eurooppalaisen yhteystyön lisäk-
si TVO:lla on ollut yhteisiä projekteja 

muun muassa yhdysvaltalaisten tut-
kijoiden kanssa.

– Suurin osa kansainvälisestä tut-
kimuksesta on polttoainetutkimus-
ta. Se on erittäin kallista, eikä meillä 
ole Suomessa tarvittavia erityistiloja 
ja laitteistoja. Tarkoituksena on op-
pia tuntemaan polttoaineen käyttäy-
tyminen paremmin, jolloin myös jät-
teen laadusta voidaan antaa entistä 

tarkempia tietoja loppusijoitukseen.
– Meidän suomalaisten ylpeys 

on ydinenergialain mukainen SA-
FIR2014-ohjelma, jossa on yhteistuu-
min mietitty keinoja parantaa voima-
laitosyksiköiden turvallisuutta. Muut 
maat ovat olleet sen tuloksista erittäin 
kiinnostuneita, ja juuri nyt pohditaan 
tapoja laajentaa ohjelmaa kansainvä-
liseksi, Heikinheimo kertoo. -

”Meidän suomalaisten
ylpeys on ydinenergialain 
mukainen SaFIR2014
-ohjelma, jossa on
yhteistuumin mietitty 
keinoja parantaa voima-
loiden turvallisuutta.”

Ympäristö-
ja ydinjäte-
tutkimus

Turvallisuus-
tutkimus

•	ympäristön kuormituksen 
välttäminen

•	toimiva ydinjätehuolto
•	turvallinen laitosyksiköiden 

sulkeminen
•	uudet jätehuollon ratkaisut

•	loppusijoituksen tutki-
mus- ja seurantaohjelma 
(VLJ-luola)

•	laitoksen ympäristötut-
kimus

•	kansallinen ydinjätehuollon 
tutkimusohjelma

•	SAFIR 2010 ja 2014 
-tutkimusohjelmat

•	Tekes-rahoitteiset tekno-
logiahankkeet

•	omat kehityshankkeet

•	laitosyksikön turvallinen 
käyttö ja modernisointi

•	uusien laitosyksiköiden 
käyttölupien vaatima tieto 
ja osaaminen

•	laitosyksiköiden kehitys
•	polttoainetutkimus
•	uusi laitostekniikka
•	T&K-infran kehitys

•	osaaminen uusista polt-
toaineratkaisuista sekä 
reaktori- ja valmistus-
teknologioista

•	osallistuminen kansallisten 
ja kansainvälisten tutki-
musvalmiuksien kehitykseen 

Ydinenergia-
tekniikka
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TeksTi: JUhanI IKOnEn

TVO:N KäYTTÖTOIMINNAN ISä  
TVO:n Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköiden käyttöhistoria on 

menestystarina, jolla on tekijänsä. Yksi heistä on Olavi Vapaavuori, OL1:n ja 
OL2:n käyttötoiminnan perustan rakentaja. 

Kuva: Juhani Ikonen
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Tekniikan lisensiaatti Olavi Vapaavuori työskenteli en-
nen TVO:lle tuloaan monissa kansainvälisissä tehtävissä, 
muun muassa Norjassa Haldenin koereaktorilla runsaat 
neljä vuotta. Vuonna 1969 perustetun TVO:n palvelukseen 
hän tuli vuonna 1971, kolmantena yhtiöön palkattuna hen-
kilönä.

TVO:lla Vapaavuori  työskenteli kaikkiaan 12 vuot-
ta muun muassa käyttöosaston, myöhemmin tuotan-
to-osaston johtajana, ja siirtyi TVO-vuosiensa jälkeen 
toimitusjohtajaksi Energiataloudelliseen yhdistykseen. 
Vapaavuori lupautui kertomaan Ytimekkäälle ajastaan 
TVO:n palveluksessa. Seuraavassa hänen oma kertomuk-
sensa (väliotsikot toimituksen): 

Olkiluodossa olostani voin todeta - Tulin, näin, toteutin ja 
poistuin sieltä uusiin mielenkiintoisiin tehtäviin. Nyt ker-
ron lyhyesti, mitä tein ja koin aikavälillä tulin ja poistuin.

Ydinvoimalaitosten tekemiseen liittyy aina kolme eri-
laista tehtäväkenttää: laitoksen rakentaminen, polttoai-
nekierron aikaansaaminen  sisältäen käyttöhenkilökun-
nan töihinoton ja kouluttamisen sekä huoltoon, käyttöön, 
käyttöönottoon ja vuosiseisokkeihin liittyvien tehtävien 
suorittamisen ja näihin liittyvien rutiinien tekemisen. 

Sain toimitusjohtaja Magnus von Bonsdorffilta vastuul-
leni näistä kaksi viimeksi mainittua tehtäväkenttää.

Käyttö ja projekti erillään
Sovin toimitusjohtajan kanssa, että käyttö pidetään eros-
sa projektipuolesta, ja saan näin täyden rauhan rakentaa 
ja kehittää hänen minulle antamiaan tehtäviä. Tämä pää-
tös tehtiin, koska ymmärsimme, ettei paraskaan suunni-
teltu ja rakennettu ydinvoimalaitos voi toimia, ellei se saa 
”ruokaa” eikä sillä ole hyvin koulutettua henkilökuntaa, 
joka kykenee tehokkaasti sitä käyttämään ja huoltamaan. 
Tehdyn päätöksen mukaisesti toimitusjohtaja pystyi pi-
tämään minut kokonaan projektipuolen vaikeuksista irti 
ja sain todella keskittyä saamieni vastuiden hoitamiseen. 
Kiitos siitä hänelle. 

Hoidin polttoainekierron kuntoon tekemällä kaikki sii-
hen liittyneet sopimukset: raakauraani Kanadasta, väke-
vöintityö Neuvostoliitosta, kuljetus Leningradista Västerå-
siin saksalaisin voimin ja polttoainenippujen valmistus 
Västeråsissa sekä niiden kuljetus Olkiluotoon. Kanadassa 
ilmoitettiin uraania toimittavien välillä sovitusta kartelli-
sopimuksesta. Näin ei uraania ollut lainkaan sillä hetkellä 
saatavilla. Sain heidät kuitenkin muuttamaan mielensä ja 
sopimus tehtiin. TVO:n hallituksen puheenjohtaja, vuori-

Olkiluoto 1 tahdistettiin valtakunnan kantaverkkoon ensimmäisen kerran 2.9.1978. Ajan hengen mukaisesti juhlajuomaakin oli       
varattu, kun vain saataisiin pullo auki... Vas. Olavi Vapaavuori ja käyttötoimiston päällikkö Jaakko Toppila. 

Kuva: T
VO

:n kuva-arkisto

Kuva: T
VO

:n kuva-arkisto
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neuvos Björn ”Nalle”  Westerlund totesi minulle: mene 
Moskovaan etkä tule takaisin ennen kuin väkevöintityö-
sopimus on allekirjoitettu. Sopimusteksti sekä englannin-
kielisenä että venäjänkielisenä tehtiin lopulta kuitenkin 
Suomessa. Tekemämme teksti hyväksyttiin tämän jälkeen 
Moskovassa melkeinpä sellaisenaan. Minulla oli hyvien 
kansainvälisten yhteyksieni vuoksi tieto kaikista tehdyis-
tä sopimuksista, myös siitä, joka oli juuri allekirjoitettu 
Saksan ja Neuvostoliiton välillä.

Ensiluokkainen yhteistyö asea atomin kanssa
Uusien miesten töihin oton suunnittelin ja toteutin täysin 
yksin. Työmäärä oli todella suuri. Näin, että ydinvoimalai-
tokselle piti saada hyvä miehitys. Olin yhteydessä moniin 
entisiin työnantajiin, ja ennen kaikkea päätin käyttää hy-
väkseni suojelupoliisia. Voinkin tänään todeta, että kaikki 
Teollisuuden Voimaan ottamani henkilöt olivat suojelupo-
liisin tarkastamia. 

Muistan vielä hyvin laitoksen käyttöönoton ja ensim-
mäisten vuosiseisokkien suorittamisen yhdessä Asea Ato-
min väen kanssa. Olinhan silloin Asea Atomin komennon 
alla, koska Asea Atom oli tehdyn sopimuksen mukaan vas-
tuussa kaikesta aina Provisional Take Over -hetkeen saak-
ka. Tältä ajalta tulee erikoisesti mieleeni käyttämäni me-

netelmä, jonka mukaan ei kenelläkään vuosiseisokissa mukana 
olleiden firmojen miehellä ollut paluuta laitospaikalle seuraa-
vissa vuosiseisokeissa, jos asianomainen oli käyttäytynyt sopi-
mattomasti yhden aikaisemman vuosiseisokin aikana. Pääsin 
hyvin perusteellisesti tutustumaan Asea Atomin tapaan tehdä 
töitä. Yhteistyö Asea Atomin kanssa sujui todella hyvin. Saim-
me monet kiitokset heiltä siitä, että rakentamamme järjestelmä 
toimi niin hyvin. Voinkin tässä yhteydessä todeta, että käsityk-
seni mukaan Asea Atom oli eräs parhaista ydinvoimalaitosten 
rakentajista maailmassa. 

Kiitokset omalle joukolle 
Sain vuorineuvos Wolter Westerholmilta kiitokset työstäni Ol-
kiluodossa sieltä poistumiseni jälkeen kolmessa eri tilaisuu-
dessa. Hän kysyi peräti kolme kertaa: ”Olavi, mitä sinä teit, kun 
sait aikaan maailman parhaan miehistön”. Tämän kuultuani 
uskallan sanoa, että olin joukkoni kanssa pääsyyllinen siihen, 
että Olkiluotoon rakennetut kaksi ensimmäistä laitosyksikköä 
ovat olleet toiminnallisesti maailman parhaita. Joukkoni kyke-
ni tekemään huoltoon, käyttöön, käyttöönottoon ja vuosiseisok-
keihin liittyvät rutiinit sellaisiksi, että niitä on pystytty myös 
lähtöni jälkeen käyttämään uusien maailmanennätysten teke-
miseen. Olkoon tämä kiitoksena kaikille niille, jotka Teollisuu-
den Voimaan otin töihin. -

TVO:n johtoryhmä kokouksessa lokakuussa 1980. Vas. teknisen osaston johtaja Esko Haapala, toimitusjohtaja Magnus von Bonsdorff, 
käyttöosaston johtaja Olavi Vapaavuori, talousjohtaja Kari Walden ja lakiasioiden johtaja Risto Roto.

Kuva: T
VO

:n kuva-arkisto
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Vuosihuoltojen suunnittelu tehdään TVO:n tuotantopal-
velut-yksikössä, jossa vuosihuoltojen parissa toimii ympä-
rivuotisesti vuosihuoltopäällikkö sekä 7 suunnittelijaa ja 
koordinaattoria.

– Meillä on Olkiluodossa käytössä kaksi identtistä laitos-
yksikköä, joille on tehty yli 30 vuosihuoltoa per yksikkö eli 
yhteensä yli 60 vuosihuoltoa, kertoo tuotantopalvelut-yksi-
kön päällikkö Mauri Hakola. Näin ollen kaikkea ei tarvitse 
joka vuosi miettiä ihan alusta asti uudelleen, vaan meillä on 
pitkä ja vankka kokemus vuosihuoltojen toteuttamisesta.

TVO:n periaate on ”hyvin suunniteltu on puoliksi teh-
ty”, minkä vuoksi Olkiluodon vuosihuoltojen pituudet ovat 

OLKILUODON 
VUOSIHUOLTO 
YKSI SUOMEN 

MITTAVIMMISTA 
HUOLTO-

PROJEKTEISTA
Olkiluodon ydinvoimalaitoksen 

jokavuotinen suururakka, vuosihuollot, 
on yksi Suomen teollisuuden 
mittavimpia huoltoprojekteja, 

johon osallistuu joka vuosi noin 
110 urakoitsijaa ja yli 1200 henkilöä. 
Vuosihuoltojen saumaton toteutus 

vaatii perusteellista suunnittelua 
ja jokaisen pienen yksityiskohdan 

miettimistä – aina teknisistä asioista 
logistiikkaan ja ruokahuoltoon asti.

TeksTiT: PÄIVI SaaRInEn kuvaT: hannU hUOVIla

Päägeneraattorin vaihto oli OL1:n vuosihuollon suurin ja tärkein toimenpide.

myös kansainvälisesti mitattuna huippulyhyitä. Lähtökoh-
taisesti tavoitteena on, että huolellisella vuosihuollolla yksi-
köt käyvät häiriöittä ja turvallisesti vuosihuollosta toiseen. 

TVO:n vuosihuoltopolitiikan tavoitteena on pitää Olki-
luodon laitosyksiköt jatkuvasti uudenveroisessa kunnos-
sa, varmistaa niiden häiriötön tuotantokyky ja parantaa 
toimintaa jatkuvasti saatujen kokemusten perusteella.

Vuosihuoltojen ja niissä tehtyjen tarkastusten perus-
teella Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöikänä 
voidaan pitää vähintään 60 vuotta. Toteuman mukaan 
laitosyksiköt toimisivat sähköntuotannossa siten aina 
2040-luvulle asti.
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Päägeneraattorin vaihto oli OL1:n vuosihuollon suurin ja tärkein toimenpide.

Väkimäärä tuplaantuu 
vuosihuoltojen ajaksi
Vuosihuoltoihin osallistuu TVO:laisten 
lisäksi yli 1 200 ulkopuolista työnteki-
jää. Tällainen määrä ihmisiä lisää vii-
den viikon ajaksi Olkiluotoon vaatii 
perusteellista logistiikan ja käytän-
nön asioiden suunnittelua. Työnte-
kijöille pitää hoitaa muun muassa 
majoitus, ruokahuolto, parkkipaikat, 
toimistotilat, tietokoneet ja puheli-
met.

Käytännössä asiaa helpottaa se, 
että monille Olkiluoto on tuttu jo en-
tuudestaan.

– Aika iso osa, noin 70 prosenttia, 
vuosihuoltoon osallistuvista on ol-
lut mukana projektissa aiemminkin. 
Mutta vuosittain uusia on silti 30 pro-
senttia, sanoo Hakola. 

Jokaiselle vuosihuoltoon tuleval-
le tehdään taustatarkistukset ja tur-
vallisuusselvitys vuosittain. Tämän 
lisäksi kaikkien pitää käydä huume-

testissä ja omistaa voimassa oleva 
työturvallisuuskortti.

Kun kaikki nämä taustatarkistuk-
set on saatu valmiiksi noin kuukautta 
ennen vuosihuoltojen alkamista, ne 
henkilöt, jotka eivät ole käyneet tulo-
koulutuksessa, kutsutaan siihen. Tu-
lokoulutus on voimassa kolme vuotta. 

– Ensisijalla on ydinvoimalaitok-
sen turvallisuus. Kaikki nämä selvi-
tykset tähtäävät myös siihen, että 
vuosihuoltoon tulevat tietävät jo en-
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nen tänne tuloaan, miten asiat toimivat.
Vuosihuoltoon osallistuvista noin joka kymmenes on 

ulkomaalainen, sillä Suomesta ei löydy osaajia aivan kai-
kille osa-alueille, esimerkiksi automaatiohitsaukseen. Ul-
komaalaisista suurin osa on ruotsalaisia, mutta mukana 
on myös muun muassa englantilaisia ja saksalaisia.

Urakoitsijoille järjestetään ennen vuosihuollon alka-
mista infotilaisuus projektin etenemisestä. Hakolan mu-
kaan oikeanlainen tiedottaminen on avainroolissa.

– Jokaisen vuosihuoltoon osallistuvan pitää tietää 
koko ajan, missä mennään. Ennakkoinfojen lisäksi julkai-
semme päivittäin sisäisen tiedotteen vuosihuollon etenemi-
sestä, selittää Hakola. 

Mukana eri alojen parhaimmat ammattilaiset 
Olkiluodon vuosihuollot aloittavat Pohjoismaissa vuosit-
tain vuosihuoltojen sarjan. Aikataulu on muotoutunut 
ydinvoimalaitosten käyttöjaksojen mukaan. Hakolan mu-
kaan Olkiluotoa seuraa Forsmark, sitten Loviisa, jne. 

– Hyvin suuri osa urakoitsijoiden väestä kiertää eri 
vuosihuolloissa vuodesta toiseen. Eri alojen parhaimmat 
ammattilaiset, muun muassa hitsarit, koneasentajat, säh-
köautomaatioasentajat ja koestajat, ovat harjaantuneita 
ydinvoimalaitosten vuosihuolloissa.

Jotta logistiikka ja työt sujuisivat hyvin, Olkiluodossa 
työt aloitetaan yleensä pienemmällä vuosihuollolla. 

– Yleensä aloitamme pienemmällä kokonaisuudella, 
jossa on mukana noin 500 ihmistä, selittää Hakola. Pää-
semme pienemmällä porukalla ensimmäisellä viikolla hy-
vin liikkeelle, ja siitä jatkamme isommalla vuosihuollolla. 

Suurin osa vuosihuoltojen töistä tehdään yhdessä 
vuorossa, mutta tarvittaessa – esimerkiksi reaktorihalli-
töissä – töitä tehdään kolmessa vuorossa.

Vuosihuoltojen aikana Olkiluodon uuteen majoitusky-
lään majoittuu noin 400 ihmistä. Loput ovat lähiseudulta 
ja kulkevat Olkiluotoon kotoaan.

– Aiemmin vuosihuoltoihin liittyi jonkin verran työn 
ulkopuolista viihdepuolta, mutta tiukemman alkoholi-
kontrollin myötä se on lähestulkoon hävinnyt viimeisten 
10 vuoden aikana. 

Ihan kokonaan ei vapaa-ajan aktiviteetteja ole Olkiluo-
dossa unohdettu.

– Perinteenämme on järjestää urakoitsijailta vuosi-
huoltoruokalan ulkopuolella. Silloin loimutamme lohta ja 
seurustelemme – ilman alkoholia, sanoo Hakola. -

”hyvin suuri osa urakoitsijoiden väestä 
kiertää eri vuosihuolloissa vuodesta 
toiseen. Eri alojen parhaimmat 
ammattilaiset, muun muassa hitsarit, 
koneasentajat, sähköautomaatioasentajat 
ja koestajat, ovat harjaantuneita 
ydinvoimalaitosten vuosihuolloissa.”

Alstom Finland Oy:n Tomi Siromaa tarkasti reaktoritankin kannen
holkkien kunnon.

Matalapaineturbiinin akselin pää.
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Olkiluodon voimalaitoksen vuoden 2012 vuosihuol-
toa aikaistettiin muutamalla viikolla OL1-laitos-
yksikössä havaitun päägeneraattorin vesivuodon 
vuoksi. Generaattorivian vuoksi laitosyksiköiden 
vuosihuoltojen suunniteltu järjestys vaihdettiin, 
ja ohjelmassa oli suunnitelmasta poiketen ensin 
OL1:n huoltoseisokki ja sen jälkeen OL2:n polttoai-
neenvaihtoseisokki.

Muuttunut huoltojärjestys merkitsi sitä, että Ol-
kiluotoon kutsuttiin pikavauhdilla töihin noin 700 
ulkopuolisten urakoitsijoiden työntekijää – kolmi-
sen viikkoa suunniteltua aikaisemmin.

Olkiluoto 1 -laitosyksikkö ajettiin alas ja irro-
tettiin valtakunnan kantaverkosta tiistaina 24.4. 

VUOSIHUOLLOT ALKOIVAT OL1:N HUOLTOSEISOKILLA
generaattorissa havaitun kosteuden seurauksena. 
Vuosihuollossa generaattori vaihdettiin kokonai-
suudessaan aiemman suunnitelman mukaisesti. 

Olkiluoto 1 -laitosyksikön huoltoseisokki kesti 
noin 31 vuorokautta ja päättyi 25.5.2012. OL1:llä toteu-
tettiin päägeneraattorin vaihdon lisäksi muun muas-
sa matalapaineturbiinien poistopuolen modifiointi, 
lauhteenpuhdistuksen automaation uusiminen, ge-
neraattorin jäähdytysjärjestelmän putkiston paine-
luokan nosto sekä suojarakennuksen tiiveyskoe. 

Olkiluoto 2:lla oli tänä vuonna vuorossa lyhyt 
polttoaineenvaihtoseisokki, jonka pituus oli reilu 
viikko. Polttoaineenvaihdon lisäksi laitosyksiköllä 
tehtiin tarkastuksia ja koestuksia. -

Ol1:n reaktorihallissa 
vaihdettiin osa 
polttoainenipuista uusiin.
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SAFETY WALK 
-KIERROKSELLA 
TUTKITAAN JA 

KOKEILLAAN
OL3-työmaalla toteutuu viikoittain 
niin sanottu Safety Walk -kierros. 

Kierroksella TVO:n johdon edustaja 
tutustuu valittujen tarkastuskohtei-
den työturvallisuusasioihin OL3-pro-

jektin työturvallisuushenkilön johdolla.

Safety Walk -kierrokset aloitettiin vuonna 2009 osana 
OL3:n työturvallisuustyötä, ja ne ovat toteutuneet sen 
jälkeen säännöllisesti. Kerran viikossa toteutuva kierros 
kuuluu osana OL3:n työturvallisuuspäällikkö Lars Lundin 
tehtäviin, ja hänen lisäkseen siihen osallistuvat johdon 
edustaja sekä tarvittaessa myös muita työturvallisuusor-
ganisaation henkilöitä. 

Safety Walk -kierros sisältää sekä alkupalaverin että 
työmaavierailun. Alkupalaverissa osallistujat keskustele-
vat työmaan työturvallisuustilanteesta ja siihen liittyvis-
tä ajankohtaisista asioista. Keskustelun jälkeen he lähte-
vät tarkastuskäynnille valittuihin kohteisiin. Kierroksella 
havaitut asiat kirjataan muistiin ja jatkokäsitellään ohjei-
den mukaisesti. 

Safety Walkin perusperiaatteena on tukea korkeaa 
turvallisuuskulttuuria, joka on ydinvoimalan rakentami-
sen lähtökohta. OL3-työmaalla kaiken toiminnan tulee pe-
rustua nolla tapaturmaa -ajattelutapaan, jonka mukaan 
kaikki onnettomuudet, tapaturmat ja sairastumiset ovat 
ennaltaehkäistävissä. TVO:n johto on sitoutunut myös 
näihin periaatteisiin ja haluaa omalla Safety Walk -esi-
merkillään korostaa asian tärkeyttä. 

Vilkasta keskustelua ja pohdintaa
– Kierroksen aloituspalaverissa käydään aina vilkasta kes-
kustelua työmaasta ja sen toiminnasta. Alkukeskustelu on 
hyvä hetki kuulla johdon edustajan ajatuksia työmaahan 
liittyen, toteaa Lars Lund.

TeksTi ja kuvaT: TIIna KUUSIMÄKI



31  

2
/2

012 Yt
im

ekä
s

Viime aikoina huomiota ovat erityisesti saaneet työ-
maalla olevat palokuormat, telinetarkastukset sekä tule-
vaisuudessa lisääntyvät kaasutoimitukset.  Jatkokeskus-
telua on käyty myös lähestyvän käyttöönottovaiheen 
tuomista uusista töistä ja niiden perusteella tehtävistä 
tarkastuksista.

– Uudet työvaiheet tuovat mukanaan aina uusia haas-
teita töiden oikeaan suunnitteluun ja organisointiin, ki-
teyttää Lund. 

Safety Walk -kierrolla oleva OL3:n käyttöpäällikkö Kari 
Kaukonen on Lars Lundin kanssa samaa mieltä. Hänen 
mielestään on ensiarvoisen tärkeää huolehtia, että kaikilla 
työmaalla työskentelevillä on käytössään tarvittavat tur-
vavälineet ja ohjeet.

– Mitä pidemmälle rakentaminen etenee, sen enem-
män syntyy tilanteita, joihin pitää varautua huolellisesti 
ja tarkasti, Kaukonen toteaa.

Sanoista tekoihin
Safety Walk -työmaakierroksella tehdään konkreettista 
havainnointityötä. -Kokeilen telineitä, kurkistan aukkoi-
hin, katson peitteiden alle ja teen pölytarkastuksia. Kier-
ros antaa siis johdolle myös omakohtaista tietoa työmaan 
asioista, toteaa Kaukonen.  

Safety Walk -kierros on hyvä lisä OL3-työmaan työtur-
vallisuustoimintoihin.

– Olemme onnistuneet työturvallisuusasioissa mieles-
täni kohtuullisen hyvin. Tapaturmataajuutemme on ollut 
koko ajan hyvällä tasolla, ja nyt vielä trendi on laskemaan 
päin, toteaa työturvallisuuspäällikkö Lund. 

Kari Kaukonen on ollut omilla Safety Walk -kierroksil-
laan tyytyväinen näkemäänsä. -Työmaata kiertäessä tu-
lee muistaa, että kyse on rakennustyömaasta. Kuitenkin 
se asia, että rakennamme ydinvoimalaitosta, tulee olla jo-
kaisella rakentajalla kirkkaana mielessä. 

OL3-työmaan yleinen slogan on ”mikään työ ei ole niin 
kiireellinen, etteikö sitä voisi suorittaa turvallisesti.” 

– Tämä slogan kertoo osaltaan sen, että OL3-työmaan 
turvallisuus on meille suuri asia, korostaa Lund. -Kari Kaukonen ja Lars Lund 

tutkivat toimistorakennuksen 
edistymistä.

”Olemme onnis-
tuneet työtur-
vallisuusasioissa 
mielestäni koh-
tuullisen hyvin.
Tapaturmataajuu-
temme on ollut 
koko ajan hyvällä 
tasolla, ja nyt
vielä trendi on
laskemaan päin.” lars lund. 



32  

2
/2

01
2 

Yt
im

ek
ä

s

OLKILUOTO 3:N TOIMISTORAKENNUS
SYKSYLLä TOIMINTAVALMIUDESSA

Huhtikuun loppupuolella 
vietettiin OL3-työmaalle 

rakentuvan toimisto-
rakennuksen harjan-

nostajaisia. Ensimmäiset 
työntekijät muuttavat 
tiloihin syksyn aikana.

OL3-työmaalla, reaktorirakennuksen 
itäisellä puolella sijaitseva toimisto-
rakennus on saavuttanut harjakor-
keuden. TVO:n rakentamisvastuulla 
olevan toimistorakennuksen raken-
taminen aloitettiin alkukesällä 2011. 
Rakennus on arvioitu saatavan muut-
tovalmiiksi kuluvan vuoden syksyllä. 
Rakennuksen pääurakoitsijana on toi-
minut Skanska, mutta urakka on si-
sältänyt myös useita erillisiä alihan-
kintoja.

Toimistorakennuksessa on viisi 
kerrosta ja noin satakuusikymmentä 
istumapaikkaa. Toimistotilojen lisäksi 

rakennukseen tulee korjaamo. Alusta-
van suunnitelman mukaan osa OL3:n 
projektiorganisaatiosta ja OL3:n käyt-
töönottoon osallistuvista henkilöistä 
muuttaa uuteen toimistorakennuk-
seen jo syksyn kuluessa. 

 Tällä hetkellä toimistorakennuk-
sessa ovat menossa ilmastointi- ja 
sähkötyöt, julkisivuasennukset, maa-
laustyöt ja alakattoasennukset. Toi-
mistorakennuksesta tulee olemaan 
suora yhteys kulkusiltaa pitkin sekä 
reaktorilaitoksen sisääntuloraken-
nukseen että kytkinlaitoksen kautta 
turbiinilaitokselle. -

TeksTi ja kuva: TIIna KUUSIMÄKI

Alustavan suunnitelman mukaan osa OL3-projektin henkilöstöstä muuttaa uuteen toimistorakennukseen jo syksyn aikana.
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LUOLAPYÖRäILYä

TeksTi: TIIna KUUSIMÄKI kuvaT: hannU hUOVIla

Viime talviharjoituskaudella Rauman 

Seudun pyöräilijöiden aktiivit kokoontuivat 

viikoittain TVO:n matala- ja keskiaktiivisen 

voimalaitosjätteen (VLJ) luolaan. Heillä on 

tällöin edessään rankka mäkiajoharjoitus, 

joka Länsi-Suomen olosuhteissa olisi ollut 

muuten lähes mahdotonta.
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Kilpapyöräily erityisesti vastatuuleen vaatii kuntoa ja 
voimaa, jota Rauman Seudun pyöräilijät hankkivat har-
joittelemalla VLJ-luolassa. Luola koostuu ajotunnelista ja 
matala- ja keskiaktiivisten jätteiden siiloista. Siilot sijait-
sevat noin 60 metriä maan pinnan alapuolella.

Pyöräilijät harjoittelevat ajotunnelissa puolentoista 
tunnin ajan ajaen mäkeä edestakaisin. Ajettava matka 
on noin 650 metriä kaltevuussuhteella 1:10, eli nousua 
kertyy yhden ajokerran aikana reilut 60 metriä. Ajoajan 
puitteissa nopeimmat ajavat mäen ylös kaksikymmentä-
kaksi kertaa. Tämä tarkoittaa noin kolmen minuutin nou-
sua ja minuutin laskua. 

luolassa pyöräily tuottaa tuloksia
TVO:n työnjohtaja Mika Laiho on ollut mukana järjestä-
mässä tätä harjoitusmahdollisuutta.

– On hienoa, että TVO suhtautui myönteisesti hank-
keeseemme. Ehtona on, että noudatamme normaaleja tur-
vallisuuskäytäntöjä, jotka voimalaitosalueella vallitsevat, 
Mika kertoo.

Hän jatkaa, että luolassa harjoittelu antaa erityises-
ti talviaikaan hyvän mahdollisuuden kovaan mäkiajoon 
hyvissä olosuhteissa. Harjoittelun tuomat hyödyt ovat 
havaittavissa myöhemmin siirryttäessä maantielle. Voi-
makkaan tuulen aikaan tehokkaista mäkiajoharjoituksis-
ta on hyötyä, kun jalat jaksavat tehdä enemmän töitä nii-
hin kertyvistä maitohapoista huolimatta.  

VLJ-luolan ajotunneli on asfaltoitu, joten kivien aihe-
uttamaa kaatumavaaraa ei ole, vaikka alamäessä vauhtia 
voi olla jopa 60 kilometriä tunnissa.

– Pyörän jarrujen tulee olla hyvässä kunnossa, kun ajo 
alkaa. Jarrutuksia tulee harjoituksen aikana tehtyä useita, 
Mika kiteyttää.

Luolan harjoitteluolosuhteet ovat karut, vaikka valais-
tus ja ilmastointi ovatkin kunnossa.

– Aina kun olemme luolassa ajaneet, olen ääneen ih-
metellyt, että kyllä ihmisen pitää olla hieman masokisti-
nen, kun ajaa vapaaehtoisesti kallioseinämäisessä luolas-
sa. Vaihtoehtoisesti voisi nauttia paremmista maisemista 
vaikka esimerkiksi spinningissä, Mika naurahtaa.  

Nyt kevään ja kesän aikana nähdään, miten mäkiajo-
harjoitukset ovat tehonneet. Mikan tavoitteena oli viime 
kesänä pysyä pääjoukon mukana paikallisissa pyöräkil-
pailuissa, mutta tänä vuonna tavoitteena on, että pää-
joukko jäisi kauas taakse. 

– Olen tosin aina ollut kova uhoamaan..., Mika virnis-
tää ja napsauttaa kypärän hihnan auki. Harjoitus on päät-
tynyt. -

”aina kun olemme luolassa ajaneet, olen 
ääneen ihmetellyt, että kyllä ihmisen
pitää olla hieman masokistinen, kun ajaa 
vapaaehtoisesti kallioseinämäisessä
luolassa.”

Mika Laiho ponniste-
lee luolan ajotunnelia 
ylöspäin. Hikeä otsalla 
ei vielä näy.
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Mika Laiho ponniste-
lee luolan ajotunnelia 
ylöspäin. Hikeä otsalla 
ei vielä näy.

VOIMaMIES

Eurooppalaista energiapolitiikkaa Voimamies 
voisi kommentoida kotimaista verbalistia mu-
kaillen: missä politiikka, siellä ongelma. Sillä esi-
merkiksi hyvä ja kannatettava tavoite uusiutu-
van energian lisäämisestä on johtanut aiemmin 
toimineet markkinat sekamelskaan, joka uhkaa 
romuttaa jollei energiasektoria ja kansantalouk-
sia, vähintäänkin investoinnit energia-alalle.

Kun uusiutuvaa energiaa halutaan voimak-
kaasti suosia ja lisätä, fossiilista vähentää ja in-
vestointituet ovat EU:ssa pannassa, ratkaisuksi 
on monissa EU-jäsenmaissa löydetty syöttöta-
riffit. Syöttötariffit ohjaavat etenkin tuuli- ja au-
rinkovoimaa markkinoille aina kun mahdollista 
– hinnasta tai tarpeesta riippumatta. Muut ener-
giantuotantomuodot joustavat minkä voivat – ja 
jos markkinat eivät jousta riittävästi, hinnat pai-
nuvat negatiivisiksi. Voimamies ei kuvittele tar-
vitsevansa edes kristallipalloa, kun toteaa tämän 
tuhoavan vähintäänkin energiatehokkuustavoit-
teet siinä samalla.

Negatiiviset hinnat saattavat kuulostaa aluk-
si hauskalta, sillä olisihan se hie-
noa saada vähän hyvi-
tystä energiayhtiöltä 
aina laskun mukana. 
Ihan näin mukavaa 
menoa ei kuiten-
kaan ole luvassa, sil-
lä negatiiviset hinnat 
aiheuttavat kasan mitta-
via ongelmia, jotka kylmää-
vät ainakin Voimamiestä. 

Aivan ensimmäiseksi kärsijänä 
ovat eurooppalaiset sähkömark-
kinat. Eiväthän markkinat toimi, 
jos kysyntä ja tarjonta eivät pää-
se kohtaamaan tai jos säännöt eri 
toimijoille eivät ole samat.

Toisekseen aina ei tuule 
eikä aurinko paista, mut-
ta silloinkin tarvitsem-
me sähköä. Eli meillä 
pitää olla helposti 
joustavaa ener-
giantuotanto-
kapasiteettia 
näitä hetkiä 
varten. Alamme lä-

hestyä sitä suurinta ongelmaa.
Euroopassa on perinteisesti tuotettu sähköä 

fossiilisilla polttoaineilla ja ydinvoimalla ja tuo-
tu mittava osa käytetystä energiasta maakaasu-
na Venäjältä ja vesivoimana Norjasta. Kumpaa-
kin osataan hyvin hinnoitella markkinatilanteen 
mukaisesti. Mitä suurempi tarve, sen korkeampi 
hinta. 

Negatiiviset hinnat kertovat sokealle Reetalle-
kin, että markkinoilla on ongelma. Välillä hinnat 
polkeutuvat negatiivisiksi, välillä nousevat käsit-
tämättömän korkeiksi. Epävarmuus markkinoilla 
lisääntyy, minkä seurauksena investoinnit niin 
energiasektorille kuin energiaa käyttävään teol-
lisuuteen jäävät kaukaisiksi toiveiksi – ja samal-
la murenee eurooppalainen kasvu ja kilpailukyky.

Suomessa ei toistaiseksi ole vielä koettu nega-
tiivisia hintoja. Onneksi. Kohtalaisen useasti niitä 
esiintyy sen sijaan Euroopan tuulivoima-alueilla 
eli Länsi-Tanskassa, Saksassa ja Espanjassa.

 Voimamiehen mielestä eurooppalainen ener-
giaseikkailu muistuttaa yhä selvemmin hölmö-

läisten peitonjatkotouhua. Sitä, mis-
sä jalkapäästä otetaan pala pois, 

että saadaan peittoa kaulaa 
lämmittämään. Sillä nyt ener-

giapolitiikassa mietitään kuu-
meisesti keinoja, joilla saadaan 

aiemmin kannattaneet energia-
muodot uudessa tilanteessa jäl-

leen kannattaviksi 
– julkisella tuella. 

Olisiko nyt 
aika miettiä, 
mitä energia-

politiikalta aidos-
ti halutaan, asettaa tavoit-
teet ja jättää toimenpiteet 

markkinoille. Voimamie-
hestä tuntuu, että nyky-

touhulla saadaan vain 
iso, yhteistä sekavaa 

maatalouspolitiik-
kaa muistuttava 

energiapolitiik-
ka, joka tuottaa 

enemmän ongel-
mia kuin antaa läm-

mittäviä villoja. 

RAHAA SäHKÖLASKUN MUKAAN?
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