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Kädessäsi on Ytimekäs, jonka
teemana on Olkiluoto 3.
OL3 parantaa merkittävästi
Suomen sähköomavaraisuutta
ja auttaa hiilineutraaliuden tavoitteiden saavuttamisessa. Laitos
on merkittävä lisä kotimaiseen
puhtaaseen sähköntuotantoon,
jonka osuus nousee yli 90 prosenttiin. Samalla sähköntuonnin tarve
vähenee alle puoleen.

O

N N EK SI OLKOON ! Pitelet kädessäsi
Olkiluoto 3:n juhlalehteä. Se tarkoittaa, että
Olkiluoto 3:n sähköntuotanto on alkanut
ja tuottaa tälläkin hetkellä jo merkittäviä
määriä puhdasta kotimaista sähköä kantaverkkoon.
Vuoden 2022 aikana suomalaisen teollisuuden lisäksi
yli 60 sähköyhtiötä Helsingistä Lappiin käyttää
Olkiluoto 3:sta tulevaa sähköä. Se on onnittelun
paikka meille kaikille suomalaisille useastakin
syystä.
OL3 vähentää tuontisähkön tarvetta peräti
60 prosenttia ja lisää kotimaista sähköntuotantoa
tehden Suomesta lähes omavaraisen sähköntuottajamaan. Näinä aikoina omavaraisuuden merkitys
on entistä tärkeämpi. Verrattuna hiililaitoksella
tuotettuun sähköön, hiilidioksidipäästöt ovat
Olkiluoto 3:n tuotannolla vuosittain 11 miljoonaa
tonnia pienemmät. Se on merkittävä askel parempaan, sillä energiantuotannosta tulevien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ilmastonmuutoksen
hillitsemisen keskeisimpiä keinoja.
Merkittävää Olkiluoto 3:n valmistuminen on myös
siksi, että toimivan yhteiskunnan sähkön tarve
kasvaa koko ajan. On siis selvää, että kasvavaan
kulutukseen on vastattava ympäristöystävällisesti
ja -turvallisesti. Riittävä sähköntuotantokapasiteetti
tuo myös sähkön hintaan vakautta. Olkiluoto 3:lla

turvataankin vakaata ja hiilidioksidivapaata sähkönsaantia vähintään seuraavaksi 60:ksi vuodeksi.
Tässä lehdessä siis juhlitaan Suomen suurinta
ilmastotekoa ja sähköomavaraisuuden kasvua. Lehden
sivuilla ääneen pääsevät monenlaiset asiantuntijat
yhteiskunnan eri aloilta. Heitä kaikkia yhdistää usko tulevaan ja teknologian kykyyn ratkaista ongelmia. Kuten
alkujaan ydinvoimaa vastustanut Osmo Soininvaara
toteaa, ”Teknologian kehitys on heikentänyt argumentteja ydinvoimaa vastaan ja ilmastokriisi vahvistanut
niitä sen puolesta.”
Juuri käynnistetystä ydinvoimalasta virtaakin koko
Suomen mitalta puhdasta uskoa tulevaan. Olkiluoto 3
on nykyaikaisen huipputeknologian ja osaamisen
taidonnäyte: nyt jos koskaan meillä ydinalan ammattilaisilla riittää energiaa tuottaa ilmaston kannalta
yhä parempaa tulevaisuutta! Toimintamme todelliset
tehot saavutetaan turvallisesti ja ennakoitavasti
silloin, kun sydämen hyvinvointi on varmistettu
ja energisyys on vastuullisissa ammattimaisissa
käsissä. Näin teemme suuria ilmastotekoja koko
ympäröivälle yhteiskunnalle joka päivä.
Energisin terveisin,
Jarmo Tanhua, toimitusjohtaja
Marjo Mustonen, tuotantojohtaja
Jouni Silvennoinen, OL3-projektin johtaja
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iida ruishalme

”Merkittävä uhka
luonnollemme
on ilmastonmuutos,
ei ydinvoima”

Iida Ruishalme
Biologi, tutkija, ekomodernisti
ja tiedebloggaaja.
Ruishalme esittää näkemyksiään
Thoughtscapism-blogissaan.
Asuu Sveitsissä, ja on käynnistämässä
yhdessä muiden ekomodernistien kanssa
RePlanet-yhteisöä Eurooppaan.

teksti kati mar jamaa kuvat nikl as sandström

Biologi Iida Ruishalme näkee ydinvoiman
välttämättömänä ilmastonmuutoksen
torjunnassa. Suomi on hyvällä tiellä
kohti vihreää energiaa. Silti ydinvoimaa
tarvitaan lisää myös tulevaisuudessa.

B

IOLOGI IIDA RUISHALMEESTA tuli ympäristöaktivisti, kun hän havahtui muutama vuosi
sitten siihen, ettei maailma ehkä näyttäytyisikään
samanlaisena hänen lapsilleen.
– Minä en halua, että lapseni katsovat minua
isona silmiin ja kysyvät, miksi en tehnyt mitään. Haluan
luoda uskoa ja näyttää, että toiminnalla ja esimerkillä
pystyy vaikuttamaan siihen, että maailmaa voidaan ohjata
parempaan suuntaan, Ruishalme kertoo.
Siispä Ruishalme ryhtyi toimeen. Hän kirjoittaa aktiivisesti blogia maanviljelystä ja ympäristöaiheista ja tuo
tieteellistä näkökulmaa yhteiskunnassa käytävään keskusteluun. Lisäksi hän on aktiivisesti mukana ekomodernistien
Euroopan yhteistyötoiminnassa.
>
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Ydinvoimaan reagoidaan
vahvasti, koska sen
mekaniikkaa on vaikea
ymmärtää. Eikä se ole
paha asia, mutta siitä
on hyvä olla tietoinen.

– Ekomodernistit korostavat uusien teknologioiden
roolia luonnonsuojelussa. Me tarkastelemme uusia innovaatioita avoimesti ja parhaan tiedon valossa. Pelkästään
ennakkoluulojen perusteella ei voi vielä tietää, mikä saattaa
auttaa ja mikä ei, Ruishalme valottaa ekomodernistien
toimintaa.

Ydinvoima tuottaa vähäpäästöistä
ja fossiilitonta energiaa
Ekomodernistit suhtautuvat myös ydinvoimaan toiveikkaasti, ja Ruishalme näkee sen tänä päivänä välttämättömänä Suomen ja koko maailman tulevaisuudelle.
– Jotta meillä olisi jatkossakin lämmitys, internet, kouluja
ja sairaaloita, me tarvitsemme paljon energiaa. Sitä
tarvitaan myös toimivassa kiertotaloudessa, kuten kierrättämisessä. Energia on elintärkeää yhteiskunnallemme,
ja nimenomaan vähäpäästöisessä muodossa, Ruishalme
havainnoi.
Ydinvoima tuottaa puhdasta energiaa, ja polttoaineena
käytettävän uraanin energiatiheys on todella suuri. Siksi
ydinvoimalla on Ruishalmeen mukaan merkittävä rooli
ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kun uraania tarvitaan
polttoaineeksi vähemmän, sen hankinta ei vaadi suuria
maa-alueita, kuten esimerkiksi kivihiilen louhinnassa.
Ruishalme myös korostaa, että ydinvoimasta jää jäljelle
hyvin pieni määrä jätettä, joka ei pääse leviämään luontoon
hallitsemattomasti niin kuin fossiilisten polttoaineiden
aiheuttamat päästöt.
– Uraani ei tupruta taivaalle terveyttämme ja ilmastoa
tuhoavia fossiilipäästöjä ja raskasmetalleja, Ruishalme
osoittaa.

hyvin pitkään ymmärtämästä, että ydinvoima ei välttämättä ole vaarallista, Ruishalme paljastaa.
Pelko voi estää ympäristöongelmien ratkaisemisen.
Ruishalmekin alkoi tutkia ydinvoimasta kirjoitettuja
tieteellisiä tutkimuksia. Pian hän huomasi, että monet
tärkeät tahot, kuten hallitustenvälinen ilmastopaneeli
IPCC, luokittelevat ydinvoiman tärkeäksi vähäpäästöisen
energian tuotannossa.
– Toivoisin, että ihmiset heräisivät ydinvoiman uhkakuvan sijasta ilmastonmuutoksen aiheuttamaan vaaraan.
Onko ydinvoima kuitenkin hyvin pieni riski verrattuna
ilmastonmuutoksen luonnolle aiheuttamaan kriisiin,
Ruishalme kysyy.
Hän näkee, että ilmaston lämpenemisen aiheuttamat
uhat ovat käyneet yhä selvemmiksi ja siksi myös ydinvoiman suosio on kasvussa. Lisäksi syy asennemuutokseen
voi piillä tuotantovarmuudessa ja turvallisuuden tunteessa.
Jos pelkästään säästä riippuvaisia energiamuotoja lisätään,
se aiheuttaa sähköntuotantoon vaihtelevuutta.
– Kukaan ei halua maksaa sähköstä suuria summia tai
kärsiä sähkökatkoista. Monet myös vieroksuvat ajatusta
siitä, että oma yhteiskunta olisi pelkästään tuontisähköstä
riippuvainen, Ruishalme valottaa.
Olkiluoto 3:ssa Ruishalme näkeekin toivoa herättävän
muutoksen.
– Me olemme tehneet Suomessa jotain niin uskomatonta,
että me ja tulevat sukupolvet saamme nauttia vähäpäästöisestä ja vakaasta energiasta pitkälle tulevaisuuteen.
Vaikka Suomi toimii kannustavana esimerkkinä muille
maille, ydinvoimaa tarvittaisiin tulevaisuudessa myös
lisää. •

Pelkääminen ei auta ratkaisemaan
ympäristöongelmia
Ruishalmeen mielestä ydinvoiman valtti on siinä, että
se rasittaa luontoa vain vähäisesti. Mieltämme se voi
kuitenkin rasittaa sitäkin enemmän. Hän kertoo, että
ydinvoima herättää monissa pelkoa, koska se tuntuu
eksoottiselta ja mysteeriseltä. Ihminen on oppinut reagoimaan nopeasti riskeihin, koska evoluution näkökulmasta
siitä on ollut meille hyötyä.
– Ydinvoimaan reagoidaan vahvasti, koska sen mekaniikkaa on vaikea ymmärtää. Eikä se ole paha asia, mutta
siitä on hyvä olla tietoinen. Pelko esimerkiksi esti minua
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Esa Vakkilainen
uskoo uuteen
ydinvoimarenessanssiin

teksti annamari nurminen
k u va m a r k k u l e m p i n e n

Lappeenrannan-Lahden teknillisen
yliopiston (LUT:n) energiatekniikan
professori Esa Vakkilainen listaa kolme
asiaa, joihin Olkiluoto 3 vaikuttaa
positiivisesti.

Olkiluoto 3 vakauttaa Suomen sähköjärjestelmää entisestään. Suomalaiset
saavat sähköä, joka tuotetaan luotettavasti, kohtuuhintaisesti ja päästöttömästi. Olkiluoto 3 myös osaltaan
mahdollistaa Suomelle siirtymän sähkön omavaraisuuteen.

O

L KI LUOTO 3:N M ERKI T YS Suomelle on
erittäin suuri. Riittävä tuotantokapasiteetti tuo
sähkön hintaan vakautta ja antaa Suomelle
mahdollisuuden tavoitella pohjoismaista
hintatasoa, sanoo sähkön siirrosta Suomen
kantaverkossa vastaavan Fingridin toimitusjohtaja Jukka
Ruusunen.
Laitos on paitsi Suomen suurin investointi myös Suomen
suurin ilmastoteko ja satsaus tulevaisuuteen. Ruusunen vertaa
Olkiluoto 3:a vauhtipyörään.
– OL3 on vakaa tuottaja, mutta vaatii myös tuekseen riittävän vahvan järjestelmän. Lisäkapasiteetti tietää hyvää
markkinoille, sähkönkäyttäjille ja ennen kaikkea ympäristölle.
OL3 on keskeinen tekijä Suomen sähköistämisessä, sillä
sähköistyminen edellyttää päästöistä eroon pääsemistä,
Ruusunen muistuttaa.

Sähköverkkoa uudistetaan vauhdilla
Sähkön kulutuksen ennustetaan kaksin- tai jopa kolminkertaistuvan seuraavien vuosikymmenten aikana. Kantaverkkoyhtiö Fingrid on valmistautunut siihen.
– Sähköverkkomme on jo nyt todella kovassa myllerryksessä.
Meillä on tänä vuonna rakennettu tai rakenteilla 50 sähköasemaa, joista osa uudistetaan ja osa on täysin uusia. Tämän
määrän voi suhteuttaa siihen, että viimeisen sadan vuoden
aikana niitä on rakennettu yhteensä sata. Muutos on tullut
meille eräällä tavalla etulinjassa. Se tarkoittaa lisää siirtoyhteyksiä ja lisää fiksuja teknisiä ratkaisuja.
Ruususen mukaan Suomen kilpailuedut verrattuna
Ruotsiin ovatkin ydinvoima, suuri maatuulipotentiaali ja kantaverkko.
– On vaatinut melkoisen työmäärän ja kehitystyön, että
Pohjoismaiden suurin tuotantolaitos on liitetty osaksi maan >
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1.

Ydinteknologiaosaamisen pysyminen Euroopassa | ”Olkiluoto 3:n
merkitys Suomelle ja Euroopalle on suuri.
Euroopan kannalta on yksiselitteisesti
hyvä asia, että täältä löytyy ydinvoimatoimittajia. Tieto ja ymmärrys ydinvoiman rakentamisesta ja käytöstä pysyy Euroopassa,
emmekä ole Venäjältä tai Kiinasta tuodun
teknologian varassa.”
”Olkiluoto 3 luo myös uskoa alan kehittämiseen Euroopassa. Moni maa on antanut
signaaleja siitä, että ydinvoiman lisärakentamista harkitaan. Ydinvoimarenessanssi on
jälleen nostamassa päätään ja tähän viittaa
myös pienreaktoreita (SMR – Small Modular
Reactor) kohtaan virinnyt kiinnostus.”

2.

Sähkön omavaraisuus ja vakaus
| ”Suomen sähkömarkkinatilanne on
muuttumassa Olkiluoto 3:n käyttöönoton
jälkeen radikaalisti. Pääsemme ostajan
asemasta omavaraisiksi. Ilman Olkiluoto
3:a se ei olisi mahdollista.”
”Tiettyjen teollisuusprosessien, esimerkiksi mineraaliteollisuuden ja raudan
valmistuksen, sähköistyminen on Suomellekin iso haaste, sillä tuotetun sähkön
määrää pitää edelleen kasvattaa 30–40
prosenttia.”

3.

Päästötön ja edullinen säkö
| ”Olkiluotoa ei turhaan tituleerata
Suomen suurimmaksi ilmastoteoksi. Pääosa pohjoismaisesta sähköstä on jo nyt
päästötöntä ja sähkön tuotannon arvioidaan
muuttuvan kokonaan päästöttömäksi
Pohjoismaissa ja Suomessa 2030-luvun
alkuun mennessä. Olkiluoto 3 on merkittävä
osa tätä prosessia.”
”Olkiluoto 3 tuottaa suomalaisille vähäpäästöistä sähköä. Laitoksen käyttöikä on
kuutisenkymmentä vuotta ja sen takaisinmaksuaika on parikymmentä vuotta.
Seuraavat vuosikymmenet se siis tuottaa
vieläkin edullisempaa sähköä, mistä
hyötyy koko Suomi.”
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sähköjärjestelmää ja kantaverkkoa. Fingridissä on paiskittu
hommia vuosien ajan ja käytetty myös tämä viivästymisen
aika siihen, että kaikki saadaan sovitettua. OL3:n liittäminen
kantaverkkoon on kustannusvaikutuksiltaan lähes miljardin
euron potti.

OL3 mahdollistaa omavaraisuuden
Ruususen arvion mukaan Suomi saavuttaa sähköomavaraisuuden viimeistään vuonna 2024.
– Olkiluoto 3 on siinä kehityksessä todella isossa roolissa
paitsi jo lähivuosina myös pitemmällä tähtäyksellä. Kyse
on kokonaisuudesta, johon tarvitaan ydinvoiman ja tuulivoiman lisäksi säätövoimana toimivaa vesivoimaa.
– Mikään energian- tai sähköntuotantomuoto ei yksin tätä
pysty hoitamaan. Kun kokonainen systeemi tuottaa sähköä,
se tuottaa sitä kustannustehokkaasti ja luotettavasti.
Omavaraisuuteen pyritään monista eri syistä.
– Saavutamme pohjoismaisen hintatason. Meille tulee
paremmat mahdollisuudet viedä sähköä, pääsemme
käyttämään siirtoyhteyksiämme molempiin suuntiin.
Kauppataseen kannalta on erinomainen asia, että pääsemme myös myyntihommiin.
Kyse on lopulta Suomen kilpailukyvystä.

Perttu Pölönen

– Investointeja saadaan niihin maihin, jotka tarjoavat
hyvät investointiolosuhteet, Ruusunen muistuttaa.

26-vuotias futuristi, esiintyjä,
säveltäjä, yrittäjä ja kirjailija.

Puhtaan tuotannon kokonaispaletti
Valmistunut säveltäjäksi
Sibelius-Akatemiasta. Opiskellut
myös tulevaisuuden teknologioita
NASAn kampuksella.

Ruusunen korostaa, että pohjoismaisen sähköntuotannon
kokonaispaletti perustuu puhtaaseen sähköntuotantoon.
Suomalainen ydinvoima sopii siihen kokonaisuuteen hyvin.
Ydinvoiman parina tuulivoimasta on tullut merkittävä
ratkaisija ilmastonmuutoksen torjunnassa.
– Suomeen on tavoitteena rakentaa lisää tuulivoimaa yli
1 000 megawattia vuodessa. Teholtaan se vastaa yhtä
suurta ydinvoimalaitosta vuosittain. Tämä on kilpailuetumme Keski-Eurooppaan verrattuna. Sinne ei tällaista
edullista maatuulivoimaa pystytä enää rakentamaan lisää,
Ruusunen sanoo.
Pohjoismaiset rajasiirtoyhteydet ulottuvat tulevaisuudessa myös Keski-Eurooppaan. Kehitys mullistaa Suomen
sähkömarkkinoita entisestään, sillä Suomi pääsee osaksi
laajempia markkinoita.
– Keski-Euroopassa kotitaloudet lämpiävät edelleen
kaasulla. Meillä myönnetään, että sähkölämmitys on
fiksuin tapa lämmittää, kunhan se tehdään fiksusti
ja tehokkaasti lämpöpumpuilla, Ruusunen sanoo. •

Kehitti lukioikäisenä Sävelkellokeksinnön, joka vei hänet Piilaaksoon opiskelemaan tulevaisuuden
teknologioita. Nykyisin hän on
mukana opetusalan yrityksessä,
ja tekee sen lisäksi paljon puhujakeikkoja.
Hän on julkaissut tietokirjat
Tulevaisuuden lukujärjestys
ja Tulevaisuuden identiteetit. Vuonna
2018 MIT Tech Review nimesi
hänet 35 lupaavimman innovaattorin
joukkoon.

Futuristi Perttu Pölönen
on optimisti

Ainutlaatuinen järjestelmäsuoja turvaa
sähköverkon toiminnan poikkeustilanteissakin

O

lkiluoto 3 on Suomen
ja Pohjoismaiden sähköjärjestelmän suurin yksittäinen voimalaitosyksikkö.
Olkiluoto 3:n reaktori tuottaa
noin 1 600 megawattia sähköä.
Jos voimalaitokseen tulisi häiriö,
se lamaannuttaisi Suomen sähköverkon ja pohjoismaisen sähköjärjestelmän. Tämän estämiseksi Fingrid
ja Teollisuuden Voima ovat yhteistyössä suunnitelleet ja toteuttaneet
järjestelmäsuojan.
– Kehittämämme järjestelmäsuojan
avulla mahdollistettiin Olkiluoto 3:n
liittäminen sähköjärjestelmään
ja samalla estetään jatkossa mahdollisen vikaantumisen seuraukset.
Taustalla on se, että jos näin suuri
sähkötehojärjestelmä poistuu verkosta,
siitä aiheutuu taajuuteen ja jännitteeseen kuoppa. Järjestelmäsuojalla
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voidaan pienentää sen vaikutuksia,
sillä reagointinopeuden tulee olla
suuri, kertoo yksikön päällikkö Jyrki
Uusitalo Fingridistä.
Fingrid on vahvistanut kantaverkkoa vastaanottamaan Olkiluoto
3:n tuottamaa sähkötehoa investoimalla Olkiluodon lähialueiden
sähköasemiin ja uusiin voimajohtoihin, parantamalla kantaverkon
jännitetukea sekä lisäämällä nopean
häiriöreservin määrää.
Järjestelmäsuoja on suunniteltu
siten, että se kytkee ennalta sovittujen teollisuuslaitosten sähkönkulutuksen pois, jos Olkiluoto 3:n
sähkönsyöttö äkillisesti keskeytyy.
Tulevaisuudessa myös suuret sähkövarastot voivat olla mukana.
– Järjestelmäsuojan kehittäminen
alkoi heti Olkiluoto 3:n rakennuspäätöksen myötä. Sitä voi hyvällä

omallatunnolla luonnehtia nopeutensa vuoksi ainutlaatuiseksi. Siinä
hyödynnetään kahdennettua viestiyhteysjärjestelmää ja kulutusjouston
kohteet on lisäksi maantieteellisesti
hajautettu, Uusitalo muistuttaa.
Järjestelmäsuojan ansiosta
Olkiluoto 3:n vikaantumisen kantaverkkoon kohdistava tehonmuutos
saadaan pudotettua 1 300 megawattiin. Tämä on jatkossa suurin
yksittäisen vian aiheuttama tehomuutos Suomen sähköjärjestelmässä.
Vertailukohteena voidaan käyttää
Olkiluodon kahta muuta reaktoria,
joiden nettosähköteho on kummallakin hiukan alle 900 megawattia.
Järjestelmäsuojaa seurataan
ja monitoroidaan sekä Fingridin
valvomosta sekä Olkiluodosta.

t e k s t i k at i m a r j a m a a
k u vat m a r k k u l e m p i n e n

Teknologia on paras
keino muuttaa ihmisten
käyttäytymistä.
Näin sanoo futuristi
Perttu Pölönen. Rinnalle
tarvitaan kuitenkin
myös kulttuurinmuutos.
Yksikin ihminen voi
rohkealla esimerkillään
käynnistää muutoksen.

”Isot muutokset
ovat lähteneet aina
yhdestä ihmisestä”

M

I N K ÄL AISEN maailman
me haluamme, kysyy Perttu
Pölönen. Hänen pohdinnoilleen on kysyntää, sillä hän kiertää
ympäri Suomea puhumassa muun
muassa tulevaisuuden haasteista ja
mahdollisuuksista sekä muutoksesta.
Pölösellä on mistä ammentaa. Hän
on opiskellut tulevaisuuden teknologioita NASAn kampuksella, minne
hän pääsi voitettuaan EU:n suurimman nuorten tiedekilpailun.
Pölösen puheissa korostuu
teknologian merkitys, inhimillisyyttä

kuitenkaan unohtamatta. Erityisesti
teknologian hyödyistä ja haitoista
pitäisi käydä enemmän keskustelua, koska ihmiset eivät ole pysyneet nopeassa kehityksessä
mukana.
– Teknologia pitää meitä otteessaan. Tänä päivänä kyllä tiedetään,
miten ihminen saadaan koukuttumaan
johonkin palveluun. Meidän pitäisi
päästä pikemminkin sen yläpuolelle,
eikä toisinpäin.
Teknologiaa pitäisi Pölösen mielestä inhimillistää, ja hän ehdottaa >
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Kaiken ajattelun
pitäisi lähteä siitä,
että meillä on
mahdollisuuksia.
yhdeksi ratkaisuksi poikkitieteellisyyden
lisäämistä.
– Jos teknologiaa on vaikea ymmärtää, se ei
ole teknologian syy. Ongelmana on, että sitä
kehittää kapea, homogeeninen joukko, joka ei
ehkä ole osannut ottaa huomioon erilaisia ihmisiä ja näkökantoja. Ja miksi teknologia näyttää
siltä kuin se näyttää? Pitää muistaa, että se,
joka sitä luo, tekee siitä itselleen sopivaa.

Ilmastonmuutos on ratkaistavissa
– Teknologia muokkaa meidän rutiinejamme,
joten siinä mielessä se voisi auttaa meitä
elämään vastuullisemmin ja fiksummin,
Pölönen pohtii.
Sen avulla voidaan
ratkaista tulevaisuuden
haasteita, mutta yksinään
se ei riitä. Lisäksi tarvitaan kulttuurinmuutos.
Jonkinasteista muutosta
on Pölösen mielestä jo
kuitenkin nähtävillä, koska
pandemian aikana suomalaiset ovat alkaneet
pohtia enemmän omaa ylikuluttamistaan.
– Palkka ja hyvinvointi korreloivat tiettyyn
pisteeseen asti, joten voisi kysyä, onko talouskasvu antanut kaiken sen, mitä sillä on annettavanaan. Me emme enää välttämättä valitse
halvinta vaihtoehtoa vaan mietimme, mikä on
oikeasti viisasta ja tärkeää.
Pölönen itse uskoo optimismin voimaan.
Kaiken ajattelun pitäisi lähteä siitä, että meillä
on mahdollisuuksia. Ilmastonmuutoskin on
hänen mukaansa ratkaistavissa, vaikka tänä
päivänä on helppo vaipua opittuun avuttomuuteen ja ajatella, ettei yksi ihminen voi
pelastaa maailmaa.
– Yksi ihminen voi kuitenkin antaa esimerkin.
Rohkea teko synnyttää dominoefektin. Kun joku

uskaltaa tehdä jotain rohkeaa, toinen näkee,
että se on mahdollista. Sitten hän inspiroituu
ja osallistuu. Kohta kasassa onkin liike.
– Kun katsoo isoja muutoksia, ne ovat lähteneet aina yhdestä ihmisestä, yhdestä twiitistä,
yhdestä hetkestä. Lopulta ne ovat laajentuneet
kattamaan koko maailman lumipallovyöryn lailla,
Pölönen jatkaa.

Moniäänisyys saa aikaan muutoksen
Jokainen tarvitsee siis motivaation toimiakseen.
Pölönen painottaa, että muutos edellyttää
taakseen monipuolisuutta, koska ihmiset
näkevät ratkaisun keinot aina omasta näkökulmastaan.
– On tärkeää, että meillä
on diversiteettiä. Erinäköisiä,
eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista
tulevia ihmisiä, joista jokainen
voi kertoa, mikä mättää. Jos me
kaikki lähestymme ongelmaa
yhdenmukaisesta näkökulmasta,
emme aidosti ratkaise ongelmaa,
koska emme ole ymmärtäneet sitä.
Tulevaisuudesta puhumisen Pölönen kokee
tärkeäksi, vaikka sen ennustaminen onkin
vaikeaa.
– Tulevaisuuden ennustaminen menee niin,
että ihmiset muuttavat käyttäytymistään ennusteen mukaan. Tulevaisuudesta, maailmasta
ja kehityksestä pitää puhua, mutta täytyy
ymmärtää, että puheet eivät ole kiveenhakattuja.
Asiantuntijat tulevat olemaan väärässä
ja skenaariot menevät pieleen. •

Rohkea teko
synnyttää
dominoefektin.

12

ytimekäs

13

Ydinvoima tuottaa
puhdasta

perusvoimaa

suomen suurin
ilmastoteko

ILMASTON LÄMPENEMINEN vaikuttaa
ihmisiin ja luontoon ympäri maailmaa – myös
Suomessa. Suomen suurin yksittäinen ilmastoteko – Olkiluodon kolmas voimala – on nyt
otettu käyttöön. Yhdessä uusiutuvien energianlähteiden kanssa sillä on ratkaiseva rooli
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Siten
sillä on merkitystä teille, meille ja koko maapallolle.
k u va ta pa n i k a r j a n l a h t i
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STUK ON valvonut OL3:n rakentamista
ja sen laitteiden valmistusta. Valvonnalla
on varmistettu, että rakentamisluvan
ehtoja, painelaitteita koskevia määräyksiä
ja rakentamislupahakemuksen yhteydessä
hyväksyttyjä suunnitelmia on noudatettu
ja ydinlaitos on ydinenergialain nojalla annettujen määräysten mukainen.

Ydinsana
on ydinturvallisuus
teksti annamari nurminen
k u vat n ata l i e k y l l i ä i n e n

Säteilyturvakeskuksen
(STUK) paikallistarkastaja
Jukka Kallionpää on ollut
tuttu näky Olkiluoto 3:n
työmaalla. Rakennusporukka vaihtui työmaan
eri vaiheiden mukaan,
mutta Kallionpää pysyi.
Hän on yksi niistä, joiden
vastuulla on ydinturvallisuuden päivittäinen
valvonta Olkiluodon
ydinvoimalaitoksella.
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STUK ON ydinvoimalaitosten suunnittelua ja käyttöä
valvova laitosoperaattoreista ja poliittisista päättäjistä
riippumaton viranomainen. STUKin valvonta perustuu
ydinenergialakiin.

J

U KK A K ALLIONPÄ Ä aloitti STUKin palveluksessa ja OL3:n
työmaalla vuonna 2009. Siitä lähtien hänen työnsä on ollut OL3:n
työmaan viranomaisvalvonta.
Äkkiä ajatellen STUKin paikallisvalvojan tehtävien voisi ajatella
liittyvän tekniikkaan ja sen kautta turvallisuuden varmistamiseen.
Kallionpää muistuttaa kuitenkin, että vähintäänkin yhtä suuressa
roolissa on ihmisten ja organisaatioiden toiminnan valvonta. Ydinsana on ydinturvallisuus. Turvallisuus muodostuu sekä hyvästä turvallisuusja toimintakulttuurista että teknisistä turvallisuusratkaisuista.
– Ydinvoimalan teknisiin ratkaisuihin kohdistuvien vaatimusten lisäksi syynin
alla ovat muun muassa käyttöturvallisuuteen liittyvät asiat, käytön tukiorganisaatiot, varaosat, polttoainehuolto, organisaation valvonta, komponenttien ja
laitteiden turvallisuus, rakennusmateriaalit, alihankkijoiden turvallisuuskäsitykset
ja henkilökunnan koulutus. Lista on pitkä, mutta yhdestäkään osa-alueesta
ei voida tinkiä. Siksi moniportainen valvonta on välttämättömyys.
Kallionpään ensimmäiset valvontatehtävät Olkiluoto 3:n työmaalla liittyivät
putkistoasennuksiin.
– Kun aloitin STUKissa, elettiin vuotta 2009, jolloin OL3:n oli alkuperäisten
suunnitelmien mukaan määrä olla jo valmis. Tuolloin rakentamispäätöksestä

oli kulunut nelisen vuotta. Silloin aloiteltiin turvaluokiteltujen putkistojen asennuksia reaktorilaitokseen,
Kallionpää kertoo.
Pelkkää papereiden pyörittelyä ei paikallistarkastajan
työ siis missään tapauksessa ole. Kallionpääkin pyrkii
olemaan mahdollisimman paljon ”kädet savessa” ja läsnä
työmaalla.
– Silloin oppii tuntemaan ihmiset, oppii sisäistämään
tekemisen taustat. Nämä auttavat erityisesti ongelmien
ratkaisutilanteissa. Olen pitänyt ohjenuoranani sitä, että
ydinvoima-alalla ei voi olla olettamuksia. Jokainen asia
on varmistettava. Ja tähän tarvitaan hyvin sujuvaa kommunikaatiota kaikkien kesken, hän sanoo.

STUK ASETTAA ydinenergian käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset.
Viranomaisena se valvoo lupaehtojen
noudattamista sekä asettaa luvan tarkoittamaa toimintaa koskevat yksityiskohtaiset
vaatimukset ja kelpoisuusehdot kaikille ydinenergian käyttöön osallistuville osapuolille.
STUK myös tutkii, täyttävätkö ne niille asetetut
kelpoisuusehdot.

Kallionpää kertoo, että hänellä on ollut työhön
perehdyttäjinä todellisia ydinvoimalatyömaiden
konkareita.
– Minun tarkastusleimani numero on 61. Mentorieni
leimojen numerot ovat olleet 2, 8, 13. Numerot 2 ja 8
ovat olleet tarkastamassa Loviisassa Suomen ensimmäistä ydinvoimalaitosta, joka otettiin käyttöön vuonna
1977. Numero 13 on tullut mukaan, kun kakkosreaktoria
Olkiluodossa on alettu rakentaa. Kakkonen käynnistyi
vuonna 1980. Aika kokenutta porukkaa siis, Kallionpää
hymähtää.
– Haastavinta on pystyä varmistamaan, että kaikilla
osallisilla on riittävät tiedot ja taidot toimia niissä tehtävissä, jotka heille on määrätty. On myös pystyttävä
varmistamaan se, ettei joukossa ole ketään, joka tekisi
tahallisesti väärin. Siihen on omat keinonsa ja sitä tehdään järjestelmällisesti.
>

Mitkä ovat
tärkeimmät asiat
ydinturvallisuuden
kannalta?

”

Luotettava, osaava ja vastuuntuntoinen luvanhaltija, joka asenteellaan ja toiminnallaan osoittaa,
että ydin- ja säteilyturvallisuus
on etusijalla.
Essi Vanhanen
projektipäällikkö,
ydinvoimalaitosten valvonta, STUK

”

Tärkeimpänä asiana nostaisin
esiin yleisesti osaamisen. Laitos
on suunniteltu ja rakennettu
tiettyjen periaatteiden mukaan
ja nyt sitä on tarkoitus käyttää
laaditun ohjeistuksen mukaan.
Kun sitten tulee vastaan tilanteita,
joissa jokin ei ole selkeää, niin PATA (pysähdy,
ajattele, toimi, arvioi) on hyvä periaate.
Juha Poikolainen
ydinturvallisuuspäällikkö, TVO

”

kuva stuk

kuva t vo

Laitoksen toimittajan kannalta
on tärkeää, että tuotamme sovittujen teknisten suunnitelmien
mukaisen laitoksen, joka täyttää viranomaisen asettamat
turvallisuusmääräykset. Tämä
edellyttää, että täytämme TVO:n
laitosstandardit ydinvoimaosaamisesta jokaisessa
työvaiheessa: suunnittelussa, rakentamisessa
ja käyttöönotossa. Tämä turvallisuustaso on
säilytettävä koko projektivaiheen ajan, jotta
mahdollistetaan turvallinen ylläpito ja operointi
määriteltyjen proseduurien ja suunnitelmien
mukaisesti. Jokaisen tulee ymmärtää olevansa
osa tätä turvallisuusprosessia.
Ludovic Lemarié
ydinturvallisuusinsinööri OL3, Areva

kuva areva

ytimekäs
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Onhan tämä ollut Suomen
mielenkiintoisin työmaa.
Tietysti prosessiteollisuudesta
löytyisi moninaisempiakin
työympäristöjä, mutta tämä
on ollut ainutlaatuinen työpaikka ja mieluisa tehtävä.

Kirjoittaja on
pitkän linjan poliitikko
ja tietokirjailija.

kolumni

Teknologian
kehitys sulatti
argumentit ydinvoimaa vastaan
Teollisuuden Voiman toiminta on paikallistarkastajan
silmin ollut ensiluokkaista.
– Vaikka STUKin valvonta kattaa säännöstön noudattamisen, tarkastustoiminnan ja säännöllisen turvallisuuden
arvioinnin, ydinvoimalan rakennuttaja on yksiselitteisesti
vastuussa kaikesta. Pääurakoitsijalla puolestaan on omavalvonta, jolla varmistetaan jo ennen rakentamislupavaihetta suunnittelun, työmaaorganisaation ja esivalmistuksen toiminnan oikeellisuus.
– Onhan tämä ollut Suomen mielenkiintoisin työmaa.
Tietysti prosessiteollisuudesta löytyisi moninaisempiakin
työympäristöjä, mutta tämä on ollut ainutlaatuinen työpaikka ja mieluisa tehtävä, Kallionpää sanoo. •
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STUK VALVOO myös ydinenergian
käytön turvallisuutta Suomessa, ja OL3:n
käyttöönoton valvonta on kuulunut STUKille.
Turvallisuusvalvonnan lisäksi STUKin
tehtävänä on huolehtia ydinvoimalaitosten
turva- ja valmiusjärjestelyjen sekä ydinmateriaalin
valvonnasta.
Säteilyturvakeskus osallistuu ydinenergialain
mukaisten lupahakemusten käsittelyyn. Ydinenergian ylimmästä valvonnasta vastaa kuitenkin
työ- ja elinkeinoministeriö. Ministeriö valmistelee
alan lainsäädännön ja myös huolehtii sen
täytäntöönpanosta. Ministeriö osallistuu
Suomen edustajana ydinalan kansainvälisten
sopimusten valmisteluun.
Ydinpolttoaineen käyttöä valvovat myös
Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA sekä
Euroopan atomienergiayhteisö Euratom. Myös
Teollisuuden Voima tekee yhteistyötä eri ydinvoima-alan tahojen kanssa kansainvälisissä
ydinvoimayhteisöissä. Näitä ovat esimerkiksi
IAEA, Eurotom ja WANO.

osmo
soininva ara

O

LIN 1980-LUVULL A voimakas ydinvoiman vastustaja, enkä kadu. Teknologian
kehitys on sen jälkeen heikentänyt argumentteja ydinvoimaa vastaan ja ilmastokriisi
vahvistanut niitä sen puolesta.
1980-luvulla laskettiin, että vakavan reaktorionnettomuuden riski on noin yksi kymmentätuhatta reaktorivuotta kohden. Kun reaktoreita kaavailtiin rakennettavaksi
pari tuhatta, olisi tämä tarkoittanut vakaavaa onnettomuutta
viiden vuoden välein. Nyt samojen mallinnusten mukaan
reaktorionnettomuuden todennäköisyys on yksi miljoonaa
reaktorivuotta kohden. Argumentin paino on laskenut
sadasosaan. Lisäksi on varauduttu myös siihen yhteen
mahdollisuuteen miljoonasta. Silloinkin sydämen kaapparit
ja muut vastaavat toimet pienentävät tuhon laajuutta
merkittävästi.
Ydinjätteiden loppusijoitus on ratkaistu – tosin lähinnä
vain Suomessa.
Ydinaseiden valmistus ydinvoimalassa on tehty mahdottomaksi kansainvälisellä valvonnalla. Kaikki maat eivät ole
tässä mukana, eikä niiden pitäisikään saada ydinvoimaa
rakentaa.

Uraanikaivosten ympäristöongelmista ei ole päästy,
mutta jos vastustaa ydinvoimaa tämän takia, ei voi vastustaa uraanin erottamista Talvivaaran jätteistä.
Kaikki vakavat reaktorionnettomuudet ovat sattuneet
ennen vuotta 1980 valmistuneissa voimaloissa. Jotain
tuon ajan riskiajattelusta kertoo, että Fukushiman onnettomuutta pidettiin tsunamista johtuvana huonona tuurina.
Miljoonassa vuodessa alueella on tuhansia tsunameja.
Ydinvoimasta tuli ympäristöliikkeille identiteettikysymys
vähän niin kuin Nato-vastaisuudesta toisille. Poliittisten
liikkeiden on vaikea irrottautua opinkappaleistaan. Tässä
vihreät eivät eroa muista, vaikka pitäisi, jos sanoo nojaavansa parhaan argumentin periaatteeseen.
Politiikassa halveksitaan takinkääntäjiä, vaikka pitäisi
halveksia niitä, jotka eivät uutta tietoa saatuaan suostu
tarkistamaan kantaansa.
Toisin kuin useimmat muut vihreät puolueet, Suomen
vihreät ovat kantaansa tarkistaneet. Kunnia tästä kuuluu
Atte Harjanteelle, joka leimoja pelkäämättä on julistanut,
että ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan ydinvoimaa.
Ajatusten lämpenemistä ydinvoimalle hidasti, ettei
sitä 2000-luvun alussa kaavailtu fossiilienergian tilalle
vaan sen lisäksi. Haaveiltiin energiaparatiisista, mitä pidin
vääränä tienä. Energiajärjestelmän vaihtaa nopeammin
kuin teollisuuden rakenteen. •

Ydinvoimasta
tuli ympäristöliikkeille
identiteettikysymys vähän
niin kuin Nato-vastaisuudesta
toisille. Poliittisten liikkeiden
on vaikea irrottautua
opinkappaleistaan.
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12.3.
KLO 12.01

Koekäyttöjakson tuotannosta
tiedotetaan Teollisuuden Voiman
verkkosivuilla osoitteessa
www.tvo.fi/ol3ennusteet.

t e k s t i t i m o s i l l a n pä ä
k u vat ta pa n i k a r j a n l a h t i

Olkiluoto 3 -laitosyksikön sähköntuotanto alkoi lauantaina 12. maaliskuuta 2022 kello 12.01 noin 103 megawatin teholla. ”Nätisti meni, kuten
olimme odottaneetkin”, totesi OL3:n
vuoropäällikkö Janne Rouhiainen.

O

L3:N VALVOMOSSA oli 12. maaliskuuta parikymmentä ydinalan ammattilaista seuraamassa kauan odotettua
sähköntuotannon aloittamisen hetkeä,
jolloin uusi voimalaitos liitettiin valtakunnan sähköverkkoon. Paikalla oli
Teollisuuden Voiman omien asiantuntijoiden lisäksi Säteilyturvakeskuksen, Arevan
ja Siemensin edustajia. Edellinen tärkeä etappi projektissa
koettiin, kun OL3:n reaktori käynnistettiin 21. joulukuuta.
Verkkoon liittyminen tapahtui joitakin minuutteja sen
jälkeen, kun tahdistukseen tarkoitettu automaattinen
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järjestelmä oli käynnistetty. Tunnelma oli ammattimaisen
keskittynyt, eikä maskien verhoamilta kasvoilta pystynyt
lukemaan paikalla olleiden tunnetiloja senkään jälkeen,
kun OL3:n todettiin tahdistuneen onnistuneesti sähköverkkoon.
Vuoropäällikkö Janne Rouhiainen kiteytti omia tunnelmiaan historiallisen työvuoron jälkeen.
– Verkkoon liittyminen onnistuneesti tuntui kuin olisi
saanut palkinnon vuosien työstä. Olen tyytyväinen, että
sain olla mukana todistamassa historiallista hetkeä ja uskon
muistavani sen koko loppuelämäni ajan. Ja kyllä sen
ympärillä olevista ihmisistä aisti, kun kaikki meni hyvin
ratkaisevalla hetkellä, Rouhiainen kertoo.
Rouhiainen itse oli valmistautunut h-hetkeen 17 vuotta,
sillä hän aloitti TVO:lla maaliskuun alussa vuonna 2005
kouluttautumisen OL3:n käyttötehtäviin.
– Kun laitoksen rakentamisen aikataulu viivästyi, sain
olla mukana OL3-projektissa muun muassa tuomassa
esille käyttöhenkilöstön näkökulmia. Näiden vuosien
aikana laitoksen tekniikka on tullut tutuksi, mutta on tämä
niin suuri ja monimutkainen kokonaisuus, ettei kukaan voi
tietää ihan kaikkea.

– Viime vuodet ovat olleet erityisen intensiivisiä, kun laitos on
pala palalta valmistunut ja erilaisia
teknisiä järjestelmiä on ajettu ylös.

Kuin liittyisi rampista
moottoritielle
Jotta voimalaitoksen generaattori
voidaan kytkeä valtakunnan sähköverkkoon, se synkronoidaan verkon
50 hertsin taajuuteen. Rouhiainen
vertaa voimalaitoksen tahdistusta
liikenteeseen: kun autoilija liittyy
rampista moottoritielle, hän kiihdyttää vauhdin sopivaan nopeuteen
liittyäkseen liikennevirtaan.
Automaatio tekee ratkaisun
hetkestä, jolloin laitos on valmis
liitettäväksi verkkoon. Tällöin gene-

raattorikatkaisija sulkeutuu.
Niin kauan kuin generaattorikatkaisija on auki, laitos on irti
verkosta. Silloin esimerkiksi
turbiinin nopeutta voidaan
muuttaa ja tehdä erilaisia testejä. Ennen 12. maaliskuuta
laitoksen liittämistä verkkoon
oli testattu muutaman kerran
lyhyesti.
– Verkkoon liittyminen ei ole
hetki, jolloin voidaan avata
skumppapullot. Välittömästi sen
jälkeen valvotaan tarkasti, miten laitos
käyttäytyy varsinaisessa sähköntuotannossa ja tehoa nostettaessa.
Seuraavat neljä kuukautta viedään
läpi erilaisia testejä ennen kaupallisen tuotannon aloittamista eli paljon
on töitä vielä edessä, Rouhiainen
kertoo.
Kun OL3 on tahdistettu verkkoon,
turbiini pyörii tasaisesti 1 500 kierroksen minuuttivauhdilla. Turbiinille
syötetään vähitellen enemmän höyryä, mistä saadaan voimaa generaattorin tehon nostamiseen. OL3:n
tuottamasta sähköstä ensimmäiset
kymmenet megawatit menevät
laitoksen omaan sähkönkulutukseen
ja vasta sen ylittävä osa tuottaa
kantaverkkoon sähköä.

– Aluksi sähköä tuotetaan vain
noin kolmasosan teholla. Noin neljän
kuukauden koekäyttövaiheen aikana
tehoa nostetaan portaittain 1 600
megawattiin. Tehotasoja vaihdellaan
koekäytön aikana.
Koekäytön aikana esimerkiksi
testataan, miten OL3:n irrottaminen
verkosta vaikuttaa laitoksen toimintaan ja miten tilanne näkyy sähköverkossa.
– Yksi suurimmista kokeista on niin
sanottu LOOP-testi (Loss Of Offsite
Power), jossa menetetään suunnitellusti ulkoinen sähköverkko. Kokeessa
testataan laitoksen turvatoimintoja
ja varavoimadieseleitä sekä laitoksen prosessin alasajoa, Rouhiainen
tarkentaa.
Rouhiaisen mukaan vuoropäällikön
normaali arki OL3:n valvomossa on
nyt enää muutamien kuukausien
päässä. Silloin 12 tunnin vuoroissa
on valvomossa vuoropäällikön lisäksi
kolme ohjaajaa. Lisäksi vuorossa on
kuusi käyttömiestä, jotka valvovat
laitoskierrosten aikana laitoksen
toimintaa, reagoivat hälytyksiin
ja tekevät erilaisia määräaikaiskokeita.
– Arkea odotellessa, vuoropäällikkö
Rouhiainen naurahtaa. •

ytimekäs

21

OL3
lukuina

CO2

Hiilidioksidipäästöt vähenevät hiilivoimalla
tuotettuun sähköön verrattuna

11 milj.
tonnia

750 000
OL3:n vuosituotannosta
(noin 12TWh) riittää
sähköä noin 750 000
omakotitalon
lämmittämiseen

Sähköntuonti
vähenee

60%

80

30%

OL3:a rakentamassa
on ollut yli 80 eri
kansalaisuutta
ja yrityksiä 30:stä
eri maasta

Suomen sähköstä
tulee Olkiluodosta
tu
OL3:n säännöllisen
OL
sähköntuotannon
sä
alettua
ale

3,6 milj.

...tai pyörittää samanaikaisesti
1,6 miljoonaa pyykkikonetta,
jos kukin niistä pyörii yhden
kilowatin sähköteholla

OL3:n vuosituotanto voisi
hoitaa noin 3,6 miljoonan
sähköauton vuoden lataukset

12.3.2022
verkkoon
kytkemisen
päivä

22

OL3:n vuosituotannolla
voisi lämmittää samanaikaisesti (tehosta riippuen)
160 000 – 266 000 sähkökiuasta

Investointipäätös

Alue- ja louhintatöiden aloitus

Rakentamisen
aloitus

Laitostoimittajan työvoiman
huipputaso: noin 4 500 henkilöä

2003

2004

2005

2011

16.12.2021
käynnistäminen

2021–2022

Laitoksen
suunnittelussa
on lähtökohtana
vähintään 60 vuoden
käyttöikä

2080
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