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Suomessa on ydinenergian käytössä saavutettu myönteisiä kokemuksia. 

Ydinvoimalaitosten toiminta on ollut luotettavaa ja suomalaisten laitosten käyttö-

kertoimien keskiarvo on lähes poikkeuksetta ollut maailman kärkitasoa 1980-luvun 

puolesta välistä lähtien. Lisäksi ydinjätehuollon toteutus ja jatkosuunnitelmien 

laadinta ovat edenneet pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. Ydinjätehuollon 

jatkovaiheiden osalta on myös poliittinen hyväksyttävyys korkealla tasolla edus-

kunnan vahvistettua suurella enemmistöllä käytetyn ydinpolttoaineen loppusi-

joituslaitosta koskevan periaatepäätöksen ja laitoksen sijoittamisen Olkiluodon 

alueelle.

Ydinvoimalla on ollut merkittävä rooli myös kasvihuonekaasupäästöjen hillin-

nässä. Nykyisten reaktoreiden käyttöön otto 1980-luvun alussa alensi tuolloiset 

sähköntuotannon aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt noin puoleen edellisen 

vuosikymmenen lopun tasosta. Rakenteilla olevalla Olkiluodon kolmannella reak-

toriyksiköllä tulee olemaan merkittä vaikutus myös kasvihuonekaasupäästöjen 

kokonaisuudessaan.

Myönteiset kokemukset ydinvoiman käytöstä nojautuvat kaikkien toimintaan 

liittyvien osapuolten – voimayhtiöt, viranomaiset, tutkimuslaitokset ja korkea-

koulut – korkeatasoiseen osaamiseen. Huolimatta rahallisten panostusten niuk-

kuudesta on käytettävissä olevat voimavarat käytetty hyvin tehokkaasti. Yhtenä 

esimerkkinä ovat olleet tehokkaasti koordinoidut kansalliset tutkimusohjelmat, 

jotka ovat tuottaneet kaikille tutkimustuloksia ja –valmiuksia tarvitseville osapuo-

lille tasokasta osaamista, jossa otetaan monipuolisesti huomioon eri tieteenalojen 

väliset yhtymäkohdat. Turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen tähtäävä toimin-

ta heijastelee myös korkeatasoista turvallisuuskulttuuria. Eri osapuolten hyvää 

yhteistyötä korostaa myös kansallisten ydinturvallisuuskurssien (ns. YK-kurssit) 

järjestäminen jo viiteen kertaan aikavälillä 2003 – 2008 eri organisaatioiden 

sujuvana yhteistyönä. Kaikkiaan näillä kursseilla on noin 270 henkilölle annettu 

ydinturvallisuuteen vaikuttavat eri tekijät monipuolisesti kuvaavaa täydennyskou-

lutusta ja seuraava kurssi on jo päätetty aloittaa syksyllä 2008.

Ydinvoimateknologialla tulee olemaan myös jatkossa tärkeä merkitys ja tällöin 

polttoainevarojen riittävyyden varmistaminen kestävän kehityksen mukaisesti on 

tärkeää. Nykyisen tyyppisissä reaktoreissa käytettynä konventionaaliset uraani-

varat riittävät lähes 300 vuodeksi vuoden 2004 kulutustasolla ja fosfaattimine-

raaleissa olevat varat huomioon ottaen lähes 700 vuodeksi. Kevytvesireaktoreissa 

käytettynä uraanista hyödynnetään lähinnä vain U-235:n osuutta. 

Uuden polven nopeisiin neutroneihin pohjautuvissa reaktoreissa, joissa poltto-

aine jälleenkäsitellään ja plutonium ja muut aktinidit kierrätetään käytettäväksi 

uuden polttoaineen valmistukseen, uraanivarat voidaan käyttää useita kymmeniä 

kertoja tehokkaammin. Näin ollen myös fissioreaktoreihin perustuvalle ydinener-

giantuotannolle on käytettävissä polttoainevaroja hyvin pitkälle tulevaisuuteen, 

vaikka ydinenergian käyttö maailmassa kasvaisi hyvinkin voimakkaasti. Uraanin 

lisäksi fissioreaktoreissa voidaan käyttää polttoaineena toriumia, jonka tunnetut 

varat ovat samaa suuruusluokkaa kuin uraanin. Torium on keskimäärin yleisempi 

alkuaine kuin uraani, joten toriuminkin todelliset kokonaisvarat ovat selvästi suu-

remmat.

Fuusioteknologiaan perustuvalle ydinenergiantuotantoon riittää niinikään polt-

toainevaroja hyvin pitkäksi ajaksi, joten fuusioreaktorit muodostavat pitkän aika-

välin vaihtoehtoisen ratkaisun maailman energiantuotannolle. Fuusioteknologiaan 

pohjautuvan energiantuotannon teknis-taloudellisen toteutettavuuden varmista-

miseen tarvitaan kuitenkin vielä ainakin parinkymmenen vuoden aikana suoritetta-

vaa lisäkehitystyötä, erityisesti käytettävien materiaalien kestävyyden varmista-

miseksi.  

Uraanivarojen riittävyys perustuen erilaisiin 
polttoainekiertoratkaisuihin ottaen huomioon 
tunnistetut uraanivarat, todennäköiset lisävarat 
sekä fosfaattimineraaleihin sisältyvä uraani.
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fosfaattimineraaleissa  

olevat uraanivarat  
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Tunnistetut varat

1 10 100 1 000 10 000 100 000

Uraanivarojen riittävyys vuosina v. 2004 käyttötasolla

Nopeisiin reaktoreihin perustuva polttoainekierto; 
kaikkien aktinidien kierrätys

Nopeisiin reaktoreihin perustuva polttoainekierto; 
plutoniumin kierrätys

Nykyinen polttoainekierto (kevytvesireaktorit);  
ei jälleenkäsittelyä

TKT SEPPO VUORI on johtava tutkija VTT:ssa
ja hän on tutkinut monipuolisesti ydinvoiman 
ja ydinjätehuollon turvallisuutta ja perehty-
nyt myös ydinpolttoainekierron vaiheisiin 
sekä uuden polven reaktoriratkaisuihin.
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Nykyisten ydinvoimalaitosten turvallisuutta kehitetään 

maailmanlaajuisesti monella rintamalla: voimalaitosten toimittajat 

tekevät tutkimusta kehittääkseen entistä turvallisempia laitostyyppejä, 

voimalaitosten omistajat tekevät tai teettävät tutkimusta omien 

laitostensa turvallisuuden parantamiseksi ja turvallisuustutkimusta 

tehdään kansainvälisissä ja kansallisissa tutkimusohjelmissa.

opinnot taas painottuvat maasta riippu-

en joko yliopistojen tutkimusryhmiin tai 

tutkimuslaitoksiin. 

Myös varsinainen turvallisuustut-

kimus on eri maissa organisoitu eri ta-

voin. Joissakin maissa, kuten Ranskassa 

ja Venäjällä, painotus on vahvasti suu-

rissa valtiollisissa tutkimuslaitoksissa. 

USA:ssa tutkimusta tehdään sekä suu-

rissa tutkimuslaitoksissa että yliopis-

toissa. Ruotsissa pääosa tutkimuksesta 

tehdään pienissä konsulttiyrityksissä 

sekä yliopistojen tutkimusryhmissä.

Tässä artikkelissa keskitytään 

nykyisten laitosten turvallisuuden 

kehittämiseen Suomessa erityisesti 

kansallisen ydinturvallisuuden tutki-

musohjelman puitteissa. Reaktoritur-

vallisuudessa julkinen ohjelma on tätä 

nykyä luokkaa puolet alueen tutkimuk-

sesta Suomessa vuosittain.

Ydinvoimalaitosten 

käyttöturvallisuuden  

tutkimuksen kehitys Suomessa

Suomessa nykyisten laitosten, sekä 

käyvien Loviisa 1 ja 2 VVER-tyypisten 

Nykyisten ydinvoimalaitosten  
turvallisuuden kehittäminen

Nykyisten ydinvoimalaitosten turvallisuuden kehittäminen

EPR painevesireaktorin 
sydämen terminen 
neutronivuo laskettuna 
ARES-ohjelmalla, johon 
lähtötietoina tarvit-
tavat ryhmävakiot oli 
luotu tutkimusohjel-
massa väitöskirjatyön 
yhteydessä tehdyllä 
PSG (Probabilistic Scat-
tering Game) Monte 
Carlo -ohjelmalla.Uuden, entistä turvallisemman 

voimalaitostyypin suunnittelu on 

tuhansien suunnittelijoiden massiivi-

nen ponnistus, vaikka laitos perustuisi 

jo olemassa oleviin laitostyyppeihin. 

Esimerkkinä tästä mainittakoon raken-

teilla oleva European Pressurized water 

Reactor (EPR) -tyyppinen Olkiluoto 3 

–painevesilaitos, perustuu ranskalaisiin 

N4- ja saksalaisiin Konvoi-tyyppisiin 

painevesilaitoksiin. 

Olennainen osa nykyisten laitos-

ten turvallisuuden kehittämisessä on 

turvallisuustutkimuksella ja henkilös-

tön koulutuksella. Alan perusopinnot 

tapahtuvat yleensä maasta riippumatta 

yliopistoissa tai korkeakouluissa. Jatko-
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laitosten ja Olkiluoto 1 ja 2 BWR-tyyp-

pisten laitosten että rakenteilla olevan 

Olkiluoto 3 EPR-tyyppisen laitoksen ja 

mahdollisesti rakennettavien uusien 

laitosten turvallisuuden kehittämisessä 

ydinturvallisuuden tutkimuksella on 

keskeinen asema. 

Suomessa ydinenergiatutkimusta on 

tehty pienessä mittakaavassa 1950-lu-

vulta lähtien. Tutkimus laajeni voimak-

kaasti 1970-luvulla nykyisin käytössä 

olevien Loviisan ja Olkiluodon laitosten 

suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden 

aikana ja ydinenergiatutkimus keskittyi 

tuolloin Valtion teknilliseen tutkimus-

keskukseen (VTT).

1980- ja 1990-lukujen vaihteessa 

ryhdyttiin aiemmin erillisiä tutkimus-

hankkeita organisoimaan useampivuo-

tisiksi kansallisiksi julkisrahoitteisiksi 

tutkimusohjelmiksi. Siitä lähtien eri 

alueiden tutkimusohjelmille on tehty 

jonkinasteiset runkosuunnitelmat, 

niillä on ollut johtoryhmä, tieteellisestä 

ohjauksesta ja valvonnasta vastaa-

vat tukiryhmät, vuosisuunnitelmat ja 

–kertomukset sekä puoliväli- ja loppuse-

minaarit. 

Sisällöllisesti reaktoriturvallisuu-

den tutkimusohjelmissa koottiin ensin 

saman aihepiirin tutkimukset omiin 

ohjelmiinsa. Vuosituhannen vaihteesta 

lähtien reaktoriturvallisuutta on kehi-

tetty kolmen tutkimusohjelman piirissä. 

Aluksi yhdistettiin eri aihepiirit 

samaan ohjelmaan ja korostettiin 

hankkeiden välistä yhteistyötä (FIN-

NUS), sen jälkeen laajempaa alueiden 

välistä yhteistyötä (SAFIR) ja edelleen 

ns. poikkitieteellistä lähestymistapaa ja 

kansainvälisiä yhteyksiä (SAFIR2010). 

Samalla tutkimuksen tekijöiden joukko 

on laajentunut VTT:stä käsittämään 

muitakin toimijoita, kuten LTY, TKK ja 

Fortum Nuclear Services Oy. 

Tutkimusohjelmat ovat muuttu-

neet parin vuosikymmenen aikana 

ympäröivän maailman muuttuessa. 

Tutkimusohjelma on kuitenkin hidas-

liikkeinen, koska tutkittava aluekin 

on sitä. Keskeiset tutkimustarpeet on 

huolellisesti kartoitettu ja tärkeänä 

tehtävänä on kouluttaa uusia osaajia. 

Tarve uusille osaajille korostuu erityi-

Nis augait, sustio co-
reet volenim volore tin 
hendionse magnit vul-
lamconIbh eum duisse 

venis ex ent augiamco-
reet ut autat ius-

cili quismod eu feugue 
eugue con velese tis 

nonsequisit lamet am 
dunt amcommod eugait 

nullutem vendigna 
consequ iscilisi.

© Hannu Huovila/TVO
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Vuonna 2008 uudistetub ydinener-

gialain mukaan tämä maksu on 240 

€/MWth nykyisten Loviisan ja Olkiluo-

don laitosten käyttölupien ja Olkiluoto 

3 laitoksen rakentamisluvan mukaisesti. 

Maksuvelvollisia ovat Fortum Power 

and Heat Oy, jolta maksua kertyy 0,72 

M€ vuodessa ja Teollisuuden Voima Oyj, 

jolta maksua kertyy noin 2,23 M€ vuo-

dessa, eli yhteensä tämä VYR-rahoitus 

on nykyisellään 2,95 M€ vuodessa.

SAFIR2010-tutkimusohjelma

Nykyisen SAFIR2010-tutkimusohjelman 

vuosille 2007 - 2010 tarkoituksena 

on varmistaa ydinlaitosten turvallinen 

käyttö myös sellaisissa tilanteissa, joita 

ei ole ollut mahdollista ottaa huomioon 

ennalta. SAFIR2010 –tutkimusohjelma 

perustuu vahvasti ydinenergialakiin, 

erityisesti sen lukuun 7a ”Asiantunte-

muksen varmistaminen”.

Ohjelmaan kuuluvien tutkimushank-

keiden on oltava tieteellisesti korkea-

tasoisia ja niiden tulosten on oltava 

julkaistavissa ja tuloksien käytettävyys 

ei saa rajoittua vain yhden luvanhal-

Kansallisen ydindintur-
vallisuuden tutkimu-
sohjelman SAFIR2010 
johtoryhmässä ovat 
mukana kaikki alan 
keskeiset kotimaiset 
tahot. Kuva vuoden 
2007 tilanteesta.

sesti lähivuosina, kun alalle 1970-luvun 

lopulla nykyisten laitosten käynnistyes-

sä tulleiden asiantuntijoiden eläkkeelle 

lähtö kiihtyy. Toisaalta osaajien kysyntä 

kasvaa uusien hankkeiden myötä. 

Tutkimusohjelmien niukka rahoitus 

ei mahdollista uusien aiheiden mukaan-

ottoa riittävässä määrin, kun samaan 

aikaan on turvattava ns. perusasioiden 

jatkuvuus. Toisaalta pysyvyys on osoi-

tus hyvästä suunnittelusta ja vuosien 

myötä selkiytyneistä painopisteistä ja 

tarpeista. 

Rahoituksessa merkittävimmät 

muutokset ovat tapahtuneet rahoitus-

pohjassa ja hankkeiden vuosittaises-

sa kilpailuttamisessa hankehauissa. 

Merkittävin rahoituksellinen muutos 

tapahtui vuoden 2004 alussa, kun 

kauppa- ja teollisuusministeriön ja 

Säteilyturvakeskuksen sekä voimayh-

tiöiden rahoitus yksittäisille hankkeille 

korvattiin ydinergialain muutosten 

myötä voimayhtiöiltä Valtion Ydinjäte-

huoltorahaston (VYR) erillisrahastoon 

perittävällä vuosittaisella niin sanotulla 

VYR-rahoituksella. 

tijan ydinlaitoksiin (eli luvitukseen). 

Ohjelman yleisenä periaatteena onkin 

ydinvoimalaitosten käyttöturvallisuu-

teen liittyvän kansallisen osaamisen 

yleinen kehittäminen ja lupakäsittelyyn 

suoraan liittyvä voimayhtiöiden tai 

valvovan viranomaisen tarvitsemat 

tutkimukset suoritetaan erillisinä toi-

meksiantoina.

Ohjelmaa rahoittavat Valtion ydin-

jätehuoltorahaston (VYR) lisäksi muut 

ydinenergia-alalla toimivat keskeiset 

organisaatiot, jotka tekevät hankkeiden 

rahoituksen osalta itsenäiset päätök-

sensä. 

Tutkimusohjelman johtoryhmän 

puheenjohtaja on Säteilyturvakes-

kuksesta (STUK). Johtoryhmässä ovat 

edustettuina myös Työ- ja elinkeinomi-

nisteriö (TEM), Tekes, Valtion teknilli-

nen tutkimuskeskus (VTT), Teollisuu-

den voima Oyj (TVO), Fortum Power and 

Heat Oy, Fortum Nuclear Services Oy 

Vakavien onnet-
tomuuksien tut-

kimukseen liittyy 
suurten kansainvälisten 

hankkeiden ohella 
myös pienimuotoista 

kotimaista koetoimintaa. 
SAFIR2010-tutkimu-
sohjelmassa HECLA-

kokreissa tarkastellaan 
tilannetta, jossa 50 kg 
metallista sydänsulaa 

valuu reaktorin paineas-
tiasta reaktorikuoppaan.

Nykyisten ydinvoimalaitosten turvallisuuden kehittäminen



10 Ydinvoima ja Innovaatiot

(Fortum), Teknillinen korkeakoulu (TKK), 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

(LTY) ja kutsuttuina asiantuntijoina 

Fennovoima Oy (Fennovoima), Ruotsin 

säteilyturvaviranomainen (SKI) ja STUK. 

Mainitut tahot ovat mukana myös 

tutkimusta ohjaavissa ja valvovissa tu-

kiryhmissä sekä tutkimusta yksityiskoh-

taisemmin ohjaavissa ad hoc –ryhmissä. 

Johto- ja tukiryhmissä toimii yhteensä 

noin 90 henkeä, kaikki omien organisaa-

tioidensa kustannuksella. Ad hoc –toi-

minta mukaan lukien mukana on pitkälti 

toista sataa henkeä, joka on merkittävä 

panos tutkimuksen ohjaukseen.

Itse tutkimus tapahtuu projekteissa, 

joita tällä hetkellä on 30 kappaletta. 

Tutkimusohjelman vuoden 2008 volyy-

mi on noin 6.5 M€ ja 44 henkilötyövuot-

ta. Tutkijoita ohjelmassa on kuitenkin 

vuosittain luokkaa 150, koska useimmat 

tekevät myös esimerkiksi tilaustutki-

musta loppukäyttäjille. Rahoittajista 

merkittävimmät ovat VYR noin 2,7 M€ 

ja VTT noin 2,5 M€ osuuksilla.

SAFIR2010 ohjelman 

tutkimusaiheet

Suomessa on jo 1970-luvulta alkaen 

noudatettu periaatetta, jonka mukaan 

turvallisuutta pitää parantaa jatkuvasti. 

Tämä vaatimus koskee niin laitoksen 

suunnittelua ja käyttötoimintaa kuin 

myös turvallisuusvalvontaa. Turvalli-

suuden parantamiseksi tulee toteuttaa 

sellaiset toimenpiteet, joita käyttökoke-

mukset ja turvallisuustutkimukset sekä 

tieteen ja teknologian kehitys huomi-

oon ottaen voidaan pitää perusteltuina.

Tutkimusohjelman suunnitteluvai-

heessa erityisiksi haasteiksi tunnistettiin 

laitosten käyttöiän hallinta, turvallisuus-

kulttuuri ja inhimilliset ja organisatoriset 

tekijät, uusien laitosten mukanaan tuo-

mat kysymykset ja kehitys turvallisuuden 

arviointiin käytettävissä menetelmissä. 

Tutkimuksen haasteet ja tutkimuskoh-

teet on kirjattu varsin perusteellisesti 

suunnittelutyön tuloksena syntyneeseen 

runkosuunnitelmaan, joka on tutkimusoh-

jelman ensisijainen ohjenuora.

Na consendre te dip euguerit ute magna feu feuguer aestrud 
dolorem nostio dipit lum quisim dunt alit wissim vullut lore dolesse-
quip eu feuipsuscil er si.Atie consequipit at, susto dunt in venit, 
vendit atum eraestrud etuer sit iure et dolore

 Keraaminen polttoainepelletti
 Kaasutiivis polttoainesauvan suojakuori
 Tiivis teräksinen reaktoripiiri
 Tiivis sisempi suojarakennus
 Ulompi vankka suojarakennus
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Laitosten ikääntymisen hallinta on 

yksi tutkimusohjelman keskeisimpiä 

aiheita. Loviisa 1- ja 2-laitosyksiköille 

suunnitellaan 50 vuoden käyttöikää ja 

Olkiluoto 1- ja 2-laitosyksiköiden käyt-

tölupa on myönnetty vuoteen 2018 

saakka, jolloin laitokset saavuttavat 

noin 40 vuoden käyttöiän. 

Rakenteilla olevalle Olkiluoto 3-lai-

tosyksikölle on suunnitteluperusteissa 

esitetty 60 vuoden käyttöikää. Ikään-

tymisen hallintaan liittyvä tutkimus on 

merkittävää niin käytössä olevien lai-

tosten kuin rakenteilla olevan laitoksen 

kannalta, ja se muodostaakin nykyisen 

ohjelman suurimman osa-alueen.

Organisaatiossa vallitsevan kult-

tuurin merkitys turvallisuudelle on 

maailmalaajuisesti todettu enemmän 

huomiota vaativaksi tutkimuskohteeksi 

vuoden 1986 Tshernobylin onnetto-

muuden jälkeen. Tämän jälkeen on 

pyritty kehittämään kriteereitä ja 

tunnusmerkkejä sille, mikä on hyvää 

turvallisuuskulttuuria ja kuinka sitä 

voidaan edelleen vahvistaa. 

Koko voimayhtiön organisaation 

tulee toimia niin, että laitoksen tur-

vallisuus varmistetaan kaikilla tasoilla 

turvallisuuteen liittyvän toimenpiteen 

yhteydessä. Organisaation toiminnan 

ja kulttuurin arviointimenetelmien 

kehitystyötä tehdään nykyisessä ohjel-

massa. 

Yhä enemmän verkottuvassa toimin-

taympäristössä ja sukupolven vaihtu-

essa turvallisuusjohtamisen ja organi-

saation muutosten hallinnan merkitys 

korostuu. Tutkimusta tarvitaan selvittä-

mään kuinka voidaan parhaalla mah-

dollisella tavalla tehokkaasti varmistua 

siitä, että turvallisuusvaatimukset 

välitetään edelleen organisaatioiden 

erilaisten rajapintojen yli ja varmiste-

taan vaatimusten toteutuminen koko 

liiketoimintaverkossa.

Laitosten suunnitteluun liittyvistä 

haasteita tutkimusohjelmassa ovat 

esillä erityisesti vakavien onnetto-

muuksien hallintaan liittyvät kysymyk-

set uusilla laitostyypeillä. Viranomaisen 

Nykyisten ydinvoimalaitosten turvallisuuden kehittäminen

Ydinvoimalaitosmate-
riaalien kestävyyttä 

vaihtelevissa kuormi-
tusolosuhteissa 

tarkastellaan mm. 
elektronimikroskoopin 

(TEM, transmission 
electron microscope) 

avulla.  Elektron-
imikroskoopin kuvaa 

tyypin 316 ruostumat-
tomasta teräksestä.

Na consendre te dip 
euguerit ute magna feu 
feuguer aestrud dovul-
lut lore dolessequip eu 
feuipsuscil er si.Atie 
consequipit at, susto 
dunt in venit, vendit 
atum eraestrud etuer 
sit iure et dolore

© Markku Korpi-Hallila
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asettama vaatimus varautumisesta 

suuren lentokoneen törmäykseen käyn-

nisti edellisessä ohjelmassa mittavan 

kokeellisen ja laskennallisen tutkimuk-

sen kokonaisuuden, jota jatketaan 

nykyisessä ohjelmassa.

Ydinvoimalaitoksen suunnittelun ta-

sapainoisuuden arvioimiseksi tarvitaan 

toisiaan täydentävästi sekä determi-

nististä että todennäköisyyspohjaista 

lähestymistapaa. Turvallisuusanalyysei-

hin käytettävien mallien tulee muodos-

taa kokonaisuudet, joilla riippumatto-

masti voidaan arvioida laitostoimittajan 

ja luvanhaltijan esityksiä. Mallien toimi-

vuus tulee voida varmistaa käytännön 

kokeilla, mikä edellyttää osallistumista 

kansainvälisiin hankkeisiin sekä omien 

koemahdollisuuksien varmistamista. 

Tutkimusohjelmassa erityisesti ter-

mohydraulinen koetoiminta ja toisaalta 

kokeiden tulosten hyödyntäminen 

turvallisuutta arvioivien laskentaoh-

jelmien kehityksessä ovat keskeisessä 

roolissa. Runkosuunnitelmassa enna-

koitiin polttoaineen korkean palaman 

nousevan esille uuden laitoksen myötä, 

ja aiheeseen liittyvä tutkimushanke 

onkin osana ohjelmaa. 

Ydinturvallisuuden tutkimusohjel-

massa keskeisimmässä asemassa ovat 

luonnollisesti reaktorisydämen käyt-

täytymiseen liittyvät asiat, eli reak-

torifysiikka ja dynamiikka, polttoaine, 

termohydrauliikka ja voimalaitosten 

materiaaleihin ja niiden kestävyyteen ja 

ikääntymiseen liittyvä tutkimus.

Runkosuunnitelmassa edellytettiin 

kehitettävän edelleen riskitietoista 

turvallisuuden hallintaa niin laitosten 

ja niiden muutosten arvioinnissa kuin 

käyttötoiminnan kehityshankkeissa, ja 

ohjelmassa on myös tähän keskittyviä 

hankkeita. Sisäisistä uhkatekijöistä 

tulipalot ovat edelleen tärkeä alkuta-

pahtuma, ja aiheeseen liittyvä hanke on 

mukana ohjelmassa. Ulkoisten tekijöi-

den, erityisesti sääilmiöiden merkitys 

alkutapahtumina on myös otettu 

mukaan ohjelman tarkasteluihin.

SAFIR2010 tutkimusohjelman hankkeet ja tulokset 

SAFIR2010-tutkimusohjelma on jaettu   

kahdeksaan tutkimusalueeseen, jotka ovat:

Organisaatio ja ihminen

Automaatio ja valvomo

Polttoaine ja reaktorifysiikka

Termohydrauliikka

Vakavat onnettomuudet

Reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus

Rakennustekninen turvallisuus

Todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi (PSA).

Näihin tutkimusalueisiin liittyy sekä oman alueen  

tutkimushankkeita että poikkitieteellisiä yhteishankkeita.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Automaation ja valvomouudistusten 

mukanaan tuomat haasteet ovat myös 

mukana ohjelman tutkimusaiheissa use-

ammassa pienehkössä hankkeessa.

Tutkimusohjelman  

tulosten hyödyntäminen

SAFIR2010-ohjelman ensimmäisen 

vuoden tuloksina syntyi mm. 192 

julkaisua ja neljä tohtorin ja yhdeksän 

perustutkintoa. Loppukäyttäjille hyö-

dyllisin tulos on kuitenkin ohjelmassa 

kehitetyt menetelmät, saadut koetulok-

set, koulutetut uudet osaajat. Ohjelman 

vuosisuunnitelmat ja raportit löytyvät 

ohjelman julkisilta www-sivuilta  

(www.vtt.fi/safir2010).

Tutkimusohjelmien tuottama tieto 

arkistoidaan, julkaisut jaetaan johtoryh-

missä mukana oleville organisaatioille 

ja tutkimustuloksia käytetään vaihdon 

välineinä. Tutkimusohjelman tiedon 

levittämisen haasteena on toisaal-

ta saavuttaa mahdollisimman suuri 

näkyvyys, edistää saavutetun tiedon 

hyödyntämistä, mutta samanaikaisesti 

varmistaa, että saavutetut tulokset 

säilyttävät arvonsa vaihdon välineinä 

kansainvälisissä yhteyksissä. 

Suomalainen tapa organisoida 

tutkimukset kolmen - viiden vuoden 

pituisiksi tutkimusohjelmiksi ei ehkä ole 

ainutlaatuista, mutta ainakin eurooppa-

laisessa mittakaavassa varsin poikkeuk-

sellista. Olennainen suomalainen piirre 

on, että kaikki loppukäyttäjät ovat 

mukana samassa ohjelmassa sen johto 

ja tukiryhmissä ja hyötyvät ohjelman 

tuloksista, vaikka ydinenergianlaissa 

puhutaankin nimenomaan viranomaista 

hyödyttävästä ohjelmasta. 

Ainakin kolme viimeisintä reakto-

riturvallisuuden tutkimusohjelmaa 

(FINNUS, SAFIR, SAFIR2010) ovat 

tulleet tunnetuiksi myös kansainväli-

sesti ja herättäneet kiinnostusta, mistä 

konkreettisimpana esimerkkinä ovat ul-

komaiset osanottajat eräissä nykyisen 

SAFIR2010 ohjelman hankkeissa. 

Nykyisten ydinvoimalaitosten turvallisuuden kehittäminen

Am, cor si. Gait, com-
mod tet, sum dit vel ent 
la feugait prat, sequat, 
con hent ad te feum 
vent lore modolobore 
tio digna facilit elit iure 
tat vercil del ipsusci-
dunt il el do dolobor 
sequatum quamet

Väestönsuojelu 
Kaavoitus, suoja-alue, ihmisten ja ympäristön suojeleminen  
radioaktiiviselta päästöltä, päästön seurausten lieventäminen

Onnettomuuden vakavoitumisen estäminen ja vakavan onnettomuuden hallinta 
Vakaviin onnettomuuksiin varautuminen, vakavan onnettomuuden seurausten 
lieventäminen hallintajärjestelmillä, vakavan onnettomuuden ohjeet

Häiriö- ja onnettomuustilanteiden hallinta 
Häiriö- ja onnettomuustilanteisiin varautuminen, moninkertaiset 
turvallisuusjärjestelmät, häiriö- ja hätätilanneohjeet

Häiriö- ja onnettomuustilanteiden ennalta ehkäiseminen
Korkea laatu ja vastuullinen käyttö

Häiriö tai  
onnettomuus

Moninkertaisten  turval-
lisuusjärjestelmien 

pettäminen

Painetta kestävän 
kaksoissuojarakennuk-

sen vuotaminen
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Pääosa maailmalla kaupallisessa käy-

tössä olevista yli 400 ydinreaktorista 

voidaan luokitella toisen sukupolven 

kevytvesireaktoreiksi. Nykyinen pai-

ne- ja kiehutusvesireaktorisukupolvi 

on yli kolmen vuosikymmenen aikana 

osoittanut että ydinenergiaa voidaan 

käyttää turvallisesti ja taloudellisesti, 

tuottamatta juuri lainkaan kasvihuone-

kaasupäästöjä. Kevytvesireaktoreiden 

tekniikkaa voidaan edelleen parantaa 

kehittämällä laitosten passiivista 

turvallisuutta eli ilman ulkoista käyttö-

voimaa toimivia turvallisuusjärjestelmiä 

ja parantamalla tuotantoprosessien te-

hokkuutta ja luotettavuutta. Uusimpien 

kaupallisten reaktoreiden voidaankin 

katsoa edustavan jo ydinteknologian 

kolmatta sukupolvea, ja samalla kevyt-

vesireaktoritekniikan kehityskaaren 

huippua. 

Taloudellisesta menestyksestään 

huolimatta kevytvesireaktoriteknii-

kan ongelmana on alusta lähtien ollut 

ydinpolttoaineen käytön tehottomuus. 

Termisellä neutronispektrillä toimivat 

kevytvesireaktorit kykenevät hyödyn-

tämään uraanin energia sisällöstä alle 

prosentin, pääasiassa 235U--isotoopin 

osuuden. Uraanin maailmanmarkkina-

hinnan pysyessä alhaalla tämä ei ole 

Neljännen sukupolven  
reaktoritekniikan tavoitteet

aiempina viuosina muodostunut ongel-

maksi, mutta uraanivarojen ehtymistä 

ja raaka-aineen hinnan voimakasta 

nousua voidaan tulevaisuudessa pitää 

ydinenergian käytön lisäämistä pitkällä 

aikavälillä rajoittavana tekijänä. 

Reaktorista poistettu ydinpolttoaine 

säteilee voimakkaasti kymmeniätu-

hansia vuosia. Käytetyn polttoaineen 

loppusijoituksesta tehtyjä ratkaisuja 

voidaan pitää luotettavina ja pitkällä 

aikavälillä väestölle aiheutuvat sätei-

lyannokset ovat alhaisia, mutta pitkiin 

aikaväleihin liittyvää ongelmaa ei nyky-

teknologialla kyetä poistamaan. Reak-

torissa syntyvää halkeamiskelpoista eli 

fissiiliä plutoniumia käytetään seka-

oksidipolttoaineena (MOX) esimerkiksi 

Ranskassa ja Belgiassa, ja kehittyneillä 

MOX-tekniikoilla voidaan tulevaisuudes-

sa päästä jopa plutoniumin 239-isotoo-

pin nollatuotantoon. Kevytvesireaktori 

tuottaa kuitenkin aina korkeampia akti-

nideja, joiden pitkäikäisyden asettamat 

haasteet on otettava huomioon käyte-

tyn polttoaineen loppusijoitusratkaisun 

päästöesteiden suunnittelussa. 

Neljännen sukupolven ydinteknolo-

gian tavoitteena on kehittää reaktori-

tyyppejä joiden turvallisuus ja talou-

dellisuus saadaan nostettua vähintään 

nykyisten kevytvesireaktoreiden tasolle, 

tehostaen samalla uraanin käyttöä ja 

vähentäen merkittävästi pitkäikäisten 

Kaaviokuva uraaniyti-
men halkeamisen eli 
fission vaiheista.

Hidas neutroni

U-235 U-236

fissiotuote

fissiotuote

nopea neutroni

nopea neutroni
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isotooppien määrää loppusijoitettavassa 

ydinjätteessä. Käytännössä tämä tar-

koittaa siirtymistä avoimesta suljettuun 

polttoainekiertoon, missä ydinpolttoai-

neeseen syntyvät aktinidit erotetaan 

fissiotuotteista ja käytetään uudelleen 

energiantuotantoon reaktoreissa. Sul-

jettu polttoainekierto vaatii toimiakseen 

kehittyneen reaktoritekniikan lisäksi te-

hokasta jälleenkäsittelyä sekä aktinidien 

erottelua teollisessa mittakaavassa. 

Teknologia on kallista ja haastavaa, ja 

edellyttää laajaa yhteistyötä ydinenergi-

aa käyttävien maiden välillä. 

Kansainvälinen Generation IV In-

ternational Forum (GIF) valitsi vuonna 

2002 kuusi neljännen sukupolven 

reaktorityyppiä ehdokkaiksi tarkempaa 

tutkimusta varten. Kaikki reaktorityypit 

perustuvat teknologioihin, joista on 

olemassa myös käytännön kokemusta. 

Uutta neljännen sukupolven ydintek-

nologiassa onkin lähinnä sille asetetut 

vaatimukset turvallisuuden, taloudelli-

suuden ja kestävän kehityksen suh-

teen. Kaikki reaktorityypit poikkeavat 

merkittävästi sekä toisistaan että 

nykyisistä kevytvesireaktoreista, mutta 

minkään reaktorityypin ei ole tarkoitus 

yksinään ratkaista kaikkia ydinenergian 

käyttöön liittyviä haasteita. Neljännen 

sukupolven teknologiasta puhuttaessa 

onkin tärkeää ymmärtää ettei kyse ole 

yksittäisistä ratkaisuista, vaan suurista 

kokonaisuuksista jotka vaativat muu-

toksia koko ydinteollisuuden nykyra-

kenteeseen. 

Neljännen sukupolven reaktori-

tyypit voidaan luokitella esimerkiksi 

jäähdytteen tai polttoaineen mukaan. 

Reaktorifysiikan kannalta olennaisin 

ero löytyy kuitenkin ketjureaktiota yllä-

pitävien neutronien energiaspektristä, 

joka vaikuttaa ratkaisevasti reaktorin 

turvallisuusominaisuuksiin, käyttömah-

dollisuuksiin, polttoainekiertoon sekä 

Olkiluodon ydinvoima-
lan 1 ja 2 reaktorit 
edustavat toista 
reaktorisukupolvea ja 
valmistuva olkiluoto 
3 reaktori kolmatta 
sukupolvea.

Neljännen sukupolven reaktoritekniikan tavoitteet

erityisesti polttoainevarojen käytön 

tehokkuuteen.. 

Nopeat ja termiset reaktorit 

Ydinreaktorin toiminta perustuu 

fissioneutronien ylläpitämään ketjure-

aktioon. Absorboidessaan neutronin, 

raskaan alkuaineen ydin voi haljeta 

eli fissioitua kahdeksi keskiraskaaksi 

ytimeksi. Prosessissa syntyy noin 200 

megaelektronivolttia (MeV) energiaa, 

sekä tyypillisesti kahdesta neljään 

uutta neutronia, jotka voivat aiheuttaa 

uusia fissioita. Jos ympäröivämateriaali 

sisältää riittävästi halkeamiskelpoisia 

aktinidiytimiä, ketjureaktiota voidaan 

ylläpitää ilman ulkoista lähdettä, jolloin 

systeemin sanotaan olevan kriittinen. 

Reaktorin polttoaineena käytetään 

tavallisimmin uraania tai uraanin ja 

plutoniumin seosta. Polttoaine lada-

taan reaktorin sydämeen, missä se 

muodostaa kriittisen geometrian, ja 

© Hannu Huovila/TVO
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ketjureaktio käynnistyy. Reaktorin te-

hoa säädetään sydämen reaktiivisuutta 

muuttamalla, esimerkiksi nostamalla 

tai laskemalla ylimääräisiä neutroneita 

absorboivia säätösauvoja. 

Fissioneutronit syntyvät korke-

alle energia-alueelle, joka ulottuu 

kiloelektronivolteista noin kymme-

neen megaelektronivolttiin. Termisen 

neutronispektrin reaktoreissa nopeat 

fissioneutronit hidastetaan polttoainet-

ta ympäröivässä hidasteessa eli mode-

raattorissa, missä ne päätyvät lopulta 

tasapainotilaan termiselle millielektro-

nivolttien energia-alueelle. Tärkeimpiä 

moderaattoreita ovat tavallinen (kevyt) 

vesi, vedyn raskasta deuterium-iso-

tooppia sisältäväraskas vesi ja grafiitti. 

Moderoinnin etuna on, että kriittinen 

itseään ylläpitäväketjureaktio saadaan 

aikaan matalasti väkevöidyllä uraanilla 

(tyypillisesti 3   5% U-235). Ilman mo-

derointia väkevöintiaste pitää nostaa 

huomattavasti korkeammalle, mikä 

näkyy suoraan polttoaineen hinnassa. 

Ydinpolttoaineen reaktorifysikaaliset 

ominaisuudet riippuvat voimakkaasti 

neutronien energiaspektristä, ja nopei-

den ja termisten reaktorien fysikaaliset 

lähtökohdat poikkeavat huomattavasti 

toisistaan. Aktinidit voidaan jakaa yti-

men neutroniluvun mukaan fissiileihin eli 

halkeaviin (U-233, U-235, Pu-239, jne...) 

ja halkeamiskelpoisiin (U-238, Np-237, 

Pu-240, jne...) isotooppeihin. Halkeavilla 

aktinideilla on aina pariton määräneut-

roneita ytimessään (odd-N), ja fissio voi 

tapahtua millä tahansa neutronienergial-

la. Halkeamiskelpoisten (even-N) ytimien 

fissio on puolestaan kynnysreaktio, joka 

vaatii absorboituneelta neutronilta n. 1 

MeV kynnysenergian. 

Termisissä reaktoreissa yli 90% 

neutronivuorovaikutuksista tapahtuu 

Halkeamiskelpoisten aktinidien fissio-

kynnyksen alapuolella. Koska nämä 

ytimet eivät voi hajota kevyemmiksi 

alkuaineiksi, reaktorissa säteilytettä-

vään polttoaineeseen alkaa väistämät-

tä kertyä uraania raskaampia aineita 

eli aktinideja. Transmutaatioketju saa 

alkunsa polttoaineen U-238 -isotoopis-

ta, joka neutronikaappauksen ja kahden 

peräkkäisen beta-hajoamisen seurauk-

sena muuttuu Pu-239 ytimeksi. Synty-

nyt ydin voi joko fissioitua tai konver-

toitua vastaavalla tavalla plutoniumin 

raskaammiksi isotoopeiksi, ja lopulta 

korkeammiksi aktinideiksi (amerikium, 

curium). Uraania raskaammat isotoo-

pit muodostavat valtaosan käytetyn 

ydinpolttoaineen pitkäikäisimmästä 

aktiivisuudesta, minkä takia polttoaine 

pysyy voimakkaasti radioaktiivisena 

kymmeniä tuhansia vuosia. 

Nopean neutronispektrin reaktoreis-

sa käytetään jäähdytteenä neutroneita 

heikosti hidastavia aineita, kuten sulaa 

metallia tai kaasua. Korkean energian 

vuorovaikutusten osuus on huomatta-

vasti termisiä reaktoreita suurempi, ja 

halkeamiskelpoisten even-N -ytimien 

fission todennäköisyys vastaavasti 

korkeampi. Nopea reaktori saadaankin 

sopivalla sydänsuunnittelulla ja poltto-

ainevalinnoilla polttamaan tehokkaasti 

plutoniumia ja muita aktinideja eli ns. 

sivuaktinideja. Nopeassa reaktorissa 

syntyy myös enemmän ketjureaktion 

ylläpitämisen kannalta ylimääräisiä 

neutroneita. Tämä puolestaan mah-

A Technology Roadmap 
for Generation IV Nu-
clear Energy System.
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dollistaa uuden polttoaineen hyötä-

misen, eli ylimääräisten neutronien 

käyttämisen halkeavan materiaalin 

tuottamiseen. Hyötöreaktorit tuottavat 

tavallisesti fissiiliä plutoniumia (Pu-

239) fertiilistä eli hyötämiskelpoisesta 

uraanista (U-238), tai halkeavaa uraania 

(U-233) fertiilistä toriumista (Th-232). 

Nopea reaktori on siis polttoaineta-

loudeltaan termistä reaktoria moni-

puolisempi. Reaktoria voidaan käyttää 

uuden ydinpolttoaineen valmistami-

seen, mikä tehostaa olennaisesti uraa-

nivarojen käyttöä. Luonnonuraanin 238 

isotooppi saadaan tehokkaasti mukaan 

energiantuotantoon, ja maailman kau-

pallisesti hyödynnettävien uraaniva-

rojen riittävyys vastaavasti nostettua 

sadoista kymmeniin tuhansiin vuosiin. 

Toisaalta nopea reaktori soveltuu myös 

pitkäikäisten aktinidien hävittämiseen 

loppusijoitettavasta ydinjätteestä, 

kun taas termisissä reaktorien osalta 

käytetystä polttoaineesta erotettujen 

aktinidien kierrätys rajoittuu lähinnä 

fissiilin plutoniumin polttamiseen. 

Nopeiden reaktoreiden tekniikkaa 

voidaankin pitää välttämättömänä 

ehtona suljetulle polttoainekierrolle ja 

sen myötä uraanivarojen pitkäaikaisen 

riittävyyden takaamiselle.. 

Nopea neutronispektri ja plutonium-

pohjaiset polttoaineet tuovat kuitenkin 

mukanaan myös merkittäviä haasteita. 

Nopeiden reaktoreiden aikavakiot ovat 

noin tuhannesosa termisten reakto-

reiden vastaavista, ja myös reaktorin 

aikakäyttäytymistä hallitsevien vii-

västyneiden neutronien osuudet ovat 

oleellisesti pienempiä. Yleisesti ottaen 

voidaankin sanoa että nopean reaktorin 

säätö on vaikeampaa, säätömarginaalit 

kapeampia, ja että poikkeustilanteissa 

tehomuutokset etenevät huomattavas-

ti termistä reaktoria nopeammin. 

Neutronien energiaspektri ja polt-

toaineen isotooppikoostumus vaikut-

tavat aikakäyttäytymisen lisäksi myös 

reaktorin stabiilisuusominaisuuksiin. 

Kevytvesireaktoreiden fysiikalle on 

ominaista että polttoaineen lämpöti-

lan nousu ja erityisesti jäähdytteen 

kiehuminen johtavat voimakkaasti 

negatiivisen takaisinkytkentäkertoi-

men kautta reaktiivisuuden luontai-

seen alenemiseen.  Ilmiön taustalla on 

neutronien hidastuminen polttoaine-

sauvoja ympäröivässä vedessä: kun 

jäähdytteen tiheys lämpölaajenemisen 

tai kiehumisen takia pienenee, vähem-

män neutroneita pääsee hidastumaan 

ketjureaktion etenemisen kannalta tär-

keälle termiselle energia-alueelle. Tämä 

painaa fissiotehon välittömästi alas, ja 

pyrkii palauttamaan reaktorin alkupe-

räiseen toimintatilaansa. Vesijäähdytys 

siis paitsi poistaa fissioissa syntyvää 

lämpöä, myös ylläpitää ketjureaktion 

kulkua polttoaineessa. 

Neutronien hidastumisella ei nopean 

reaktorin toiminnassa ole vastaavaa 

roolia. Ketjureaktion kantajina toimivat 

Polttoaineen vaihto 
Olkiluodossa. Nykyi-
sissä laitoksissa polt-
toaineen uraanin 235 
isotoopin väkevöinti-
aste on 3-5%.
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nopeat fissioneutronit, ja jäähdytteen 

lämpötilan kasvu ja kiehuminen saatta-

vat tietyissä poikkeustilanteissa johtaa 

positiiviseen reaktiivisuuden takaisin-

kytkentään. Tällaisessa epästabiilissa 

toimintatilassa on mahdollista että 

reaktorin teho voisi lähteä kasvamaan. 

Tällaisten tilanteiden välttäminen 

asettaa merkittäviä haasteita reaktori-

sydämen ja reaktiivisuuden säätöjärjes-

telmien suunnittelulle.  

Neljännen sukupolven 

reaktorityypit 

Kestävän kehityksen mukaisen käy-

tön sekä paremman turvallisuuden ja 

taloudellisuuden lisäksi ydinenergian 

käyttöä pyritään uusilla teknologioil-

la laajentamaan sähköntuotannosta 

teollisuusprosessien lämmöntuotan-

toon, teollisen mittakaavan vedynval-

mistukseen sekä esimerkiksi puhtaan 

juomaveden tislaamiseen merivedestä. 

Seuraavassa esitellään Generation IV 

International Forumin valitsemat kuusi 

reaktorivaihtoehtoa, niiden tärkeimmät 

erityspiirteet ja teknologian sovellus-

kohteet. 

Ylikriittisessä paineessa toimiva 

vesijäähdytteinen reaktori (SCWR) 

Ylikriittisissä olosuhteissa (paine ja 

lämpötila) toimivaa vesijäähdytteistä 

reaktoria (Super-Critical Water-Cooled 

Reactor, SCWR) voidaan pitää nykyisen 

kevytvesireaktori¬tekniikan laajennuk-

sena neljänteen sukupolveen. Reaktorin 

peruskonsepti toimii termisellä neut-

ronispektrillä ja kevytvesijäähdytyk-

sellä, mutta reaktoria on tutkittu myös 

nopeana ja raskasvesijäähdytteisenä. 

Toiminnan perusajatuksena on nostaa 

jäähdytysveden paine kriittisen pisteen 

(vedellä 374°C / 22,1 MPa) yläpuolelle. 

Ylikriittisessä olomuodossa olevan 

aineen termodynaamiset ominaisuudet 

poikkeavat tavallisesta, ja faasimuutos 

nesteen ja kaasun välillä häviää. Jäähdy-

te voidaan johtaa suoraan reaktorista 

turbiinille ilman painevesilaitoksissa 

käytettäviä lämmönvaihtimia tai kiehu-

tusvesireaktorien vesi- ja höyryfaasien 

erotusta paineastian sisällä. Lämmön-

siirto on tehokasta ylikriittisellä alueel-

la, ja korkealla toimintalämpötilalla reak-

torin hyötysuhde saadaan nostettua 

nykyistä korkeammalle tasolle. Vaikka 

SCWR-reaktoreista ei olekaan koke-

musta käytännön tasolla, ylikriittisen 

paineen teknologiaa on käytetty paljon 

konventionaalisissa voimalaitoksissa. 

Yksinkertaisesta perusajatuksesta 

huolimatta reaktorin suunnittelussa 

törmätään ongelmiin riittämättömän 

moderoinnin ja rakennemateriaalien 

kestävyyden kanssa. Veden tiheys 

ylikriittisellä alueella on pieni, eikä 

yksinkertainen jäähdytyskierto riitä 

hidastamaan neutroneita riittäväs-

ti itseään ylläpitävän ketjureaktion 

aikaansaamiseksi. Reaktorin korkea 

toimintalämpötila ja ylikriittisen veden 

aiheuttama korroosio asettavat kovia 

vaatimuksia materiaalien kestävyydelle. 

Vaikka samoihin materiaaliongelmiin 

törmätään konventionaalisella voimalai-

tospuolella, ydintekniikan erityisvaati-

mukset järjestelmien laadun ja luotetta-

vuuden suhteen vaikeuttavat laitoksen 

suunnittelua huomattavasti. 

Erittäin korkean  

lämpötilan reaktori (VHTR) 

Hiilidioksidijäähdytteisiä termisen 

neutronispektrin reaktoreita on ollut 

kaupallisessa käytössä1950-luvulta läh-

tien. Kaasujäähdytteisistä korkean läm-

pötilan reaktoreista (High-Temperature 

Reactor, HTR) puhuttaessa tarkoitetaan 

kuitenkin yleensä heliumjäähdytteisiä 

reaktoreita, joiden sydän on rakennettu 

kokonaisuudessaan korkeita lämpötiloja 

kestävästä grafiitista. Reaktorin poltto-

aineena käytettäväuraani-, plutonium tai 

toriumoksidi on pakattu mikroskooppisiin 

monikerrospartikkeleihin (TRISO), joiden 

tiivis rakenne eristää polttoaineeseen 

syntyvät radioaktiiviset fissiotuotteet 

tehokkaasti ympäristöstä. Mikropartik-

Ylikriittisessä painees-
sa toimiva vesijäähdyt-
teinen reaktori (SCWR).
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kelit ovat läpimitaltaan noin millimetrin 

suuruusluokkaa, ja ne on puristettu 

moderaattorina toimivan grafiitin kanssa 

joko pieniin polttoainepelletteihin tai 

tennispallon kokoisiin kuuliin. 

HTR reaktoreiden perusteknologi-

asta on suhteellisen paljon käytännön 

kokemusta 1960-luvulta lähtien. 

Pitkäikäisin prototyyppireaktori, 

saksalainen heliumjäähdytteinen AVR 

oli koekäytössä yli 20 vuotta ennen 

sulkemistaan vuonna 1988. Uudempaa 

teknologiaa edustaa etelä-afrikkalainen 

PBMR hanke, jonka tavoitteena on ra-

kentaa kaupallinen 110 MW:n demonst-

raatiolaitos vuoteen 2013 mennessä. 

Aikaisemmista koereaktoreista poiketen 

PBMR:ssä käytetään suoraa kaasutur-

biinikiertoa lämmönvaihtimilla erotetun 

höyryturbiinikierron asemesta. 

Kaasujäähdytteisten grafiittireak-

toreiden korkea toimintalämpötila on 

niiden tärkein etu kevytvesireaktori-

tekniikkaan verrattuna. Vesijäähdytys 

ja metalliset suojakuorimateriaalit 

rajoittavat konventionaalisten paine- ja 

kiehutusvesireaktorien toimintaläm-

pötilan noin 300ºC asteeseen. Kolman-

nen sukupolven PBMR-reaktorin on 

suunniteltu toimivan 900ºC asteessa, 

ja neljännen sukupolven VHTR-konsep-

tissa (Very-High-Temperature Reactor) 

lämpötila pyritään nostamaan jopa yli 

1000ºC asteen. Yhdistettynä suoraan 

kaasuturbiinikiertoon korkea toiminta-

lämpötila mahdollistaa yli 50% hyöty-

suhteen sähköntuotannossa. Sähkön 

lisäksi reaktori soveltuu teollisuus-

prosessien lämmöntuotantoon, sekä 

termokemialliseen vedynvalmistukseen. 

VHTR-reaktori toimii termisellä 

neutronispektrillä, ja sen stabiilisuus 

voidaan taata oikealla sydänsuun-

nittelulla. Reaktorin tehotiheys on 

pieni nykyisiin kevytvesireaktoreihin 

verrattuna, mikä yhdistettynä grafiitin 

hyvään lämmönsietokykyyn takaa polt-

toaineen säilymisen eheänä tilanteissa 

joissa reaktorin jäähdytyskierto häiriin-

tyy. Kevytvesireaktoreille asetettujen 

turvallisuusvaatimusten täyttäminen 

ei kuitenkaan välttämättä takaa käytön 

turvallisuutta, sillä uusi teknologia tuo 

aina mukanaan uusia turvallisuushaas-

teita. VHTR-reaktorin tapauksessa 

näitä ovat mm. grafiittimoderaattorin 

paloturvallisuus. 

Natriumjäähdytteinen 

nopea reaktori (SFR) 

Ydinsähköä tuotettiin ensimmäisen 

kerran Yhdysvalloissa vuonna 1951, ja 

sähköä tuottanut EBR-I oli tyypiltään 

natriumjäähdytteinen nopea hyötöreak-

Natriumjäähdytteinen 
nopea reaktori (sfr).

Neljännen sukupolven reaktoritekniikan tavoitteet
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tori. Nopeiden reaktoreiden, ja erityisesti 

hyötöreaktoreiden tutkimusta siivittivät 

1950-luvulta lähtien ydinvoiman käytön 

voimakkaat kasvuodotukset, sekä 

ennusteet ennemmin tai myöhemmin 

vastaan tulevista ongelmista raaka-

aineuraanin saatavuudessa. Tekniikka 

ei kuitenkaan koskaan saavuttanut 

kaupallista kilpailukykyä, ja suurin osa 

tutkimusohjelmista lakkautettiin viimeis-

tään ydinvoiman suosion romahdettua 

1980-luvun puolivälissä. Hyötöreakto-

ritutkimusta varjosti myös teknologian 

soveltuvuus ydinasemateriaalin termisiä 

reaktoreita tehokkaampaan tuottami-

seen. Vuoden 2007 lopussa kaupal-

lisessa käytössä oli ainoastaan kaksi 

demonstraatiolaitosta: ranskalainen 

Phenix ja venäläinen BN-600. 

Neljännen sukupolven nopea 

natriumjäähdytteinen reaktori (So-

dium-Cooled Fast Reactor, SFR) ei 

perusrakenteeltaan olennaisesti 

eroa aikaisemmista laitoksista. Uutta 

teknologiassa on lähinnä sille asetetut 

vaatimukset turvallisuuden ja taloudel-

lisuuden suhteen. Myös reaktorin käy-

tön painopiste on siirtynyt selvemmin 

polttoaineen hyötämisestä pitkäikäis-

ten aktinidien hävittämiseen. Reakto-

rityyppiä ei kuitenkaan pidä tarkastella 

erillisenä kokonaisuutena, vaan muiden 

nopeiden reaktorien tapaan osana 

suljettua polttoainekiertoa. 

Sula natrium on tehokas jäähdyte, ja 

mahdollistaa reaktorin toiminnan ma-

talassa paineessa suhteellisen pienellä 

virtauksella. Natriumin kiehumispiste 

on lähes 900ºC astetta, ja reaktoria voi-

daan käyttää kevytvesireaktoreita kor-

keammassa lämpötilassa, mikä nostaa 

myös sähköntuotannon hyötysuhdetta. 

Natriumjäähdytteen ongelmana on sen 

kemiallinen reaktiivisuus. Natrium reagoi 

voimakkaasti sekä veden että ilman ha-

pen kanssa, ja jäähdytyskierron tehokas 

eristäminen tuo lisää haasteita reaktorin 

turvallisuussuunnittelulle. Natriumjääh-

dytteisten reaktorien toimintaa vaikeut-

tavat myös stabiilisuuden hallintaan 

liittyvät haasteet, sekä kevytvesireak-

toreita hankalampi aikakäyttäytyminen. 

Lyijyjäähdytteinen  

nopea reaktori (LFR) 

Natriumin lisäksi nopeiden reaktoreiden 

jäähdytteeksi on ehdotettu sulaa lyijyä 

tai lyijyn ja vismutin seosta. Lyijyjääh-

dytteisten nopeiden reaktoreiden 

(Lead-Cooled Fast Reactor, LFR) tekno-

logiasta ei ole käytännön kokemusta, 

joskin sulaa lyijyä on käytetty termisten 

sukellusvenereaktoreiden jäähdyt-

teenä. Lyijy on natriumia raskaampaa, 

ja sen lämmönsiirto-ominaisuudet 

mahdollistavat reaktorin jäähdytyksen 

luonnonkierrolla. Lyijy ei reagoi kemi-

allisesti veden tai ilman kanssa, mutta 

sen aiheuttama korroosio asettaa 

kovia vaatimuksia reaktorimateriaalien 

kestävyydelle. 

Lyijyjäähdytteistä nopeaa reaktoria 

voidaan käyttää sekä polttoaineen hyö-

tämiseen että pitkäikäisten aktinidien 

hävittämiseen. Toimintalämpötila on 

korkea, ja reaktori soveltuu hyvin sekä 

sähköntuotantoon että termokemialli-

seen vedyn valmistukseen. 

Kaasujäähdytteinen 

nopea reaktori (GFR) 

Sulametallijäähdytyksen lisäksi neut-

ronit voidaan pitää korkealla energia-

alueella käyttämällä polttoaineen 

jäähdytykseen kaasua. Kaasujäähdyt-

teinen nopea reaktori (Gas-Cooled Fast 

Reactor, GFR) yhdistää korkean lämpö-
Lyijyjäähdytteinen 

nopea reaktori (LFR).
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tilan reaktorin erityispiirteet nopeaan 

neutronispektriin, ja reaktori soveltuu 

polttoaineen hyötämisen ja aktinidien 

polton lisäksi sähkön- ja vedyntuotan-

toon. 

Jäähdytteenä käytettävä helium ei 

reagoi lainkaan rakennemateriaalien, 

ilman tai veden kanssa. Reaktorin läpi 

virtaava kaasu on käytännössä läpinä-

kyvää reaktorisydämen neutroneille, 

eivätkä muutokset heliumin tiheydessä 

suoraan vaikuta reaktorin stabiilisuu-

teen. Kaasujäähdytyksen heikkoutena 

on kuitenkin sen alhainen lämmönsiirto-

kyky, erityisesti tilanteissa joissa jääh-

dytteen pakotettu virtaus häiriintyy tai 

jäähdytyspiirin paine romahtaa vuodon 

seurauksena. Laitoksen suunnitelmiin 

sisältyykin kevytvesireaktoreiden 

tapaan erityisiä hätäjäähdytysjärjes-

telmiä ja tavoitteena on, että voidaan 

hyödyntää ilman ulkoista käyttövoimaa 

toimivia, passiivisia, turvajärjestelmiä.

Sulasuolareaktori (MSR) 

Neljännen sukupolven reaktorikonsep-

teista sulasuolareaktori (Molten Salt 

Kaasujäähdytteinen 
nopea reaktori (GFR).

Sulasuolareaktori (MSR).
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Reactor, MSR) poikkeaa eniten nykyisin 

käytössä olevista reaktorivaihtoehdois-

ta. Reaktorin polttoaine ei ole kiinteäs-

sä vaan nestemäisessä olomuodossa, 

uraanin fluoridisuolana. Suola virtaa  

n. 700ºC asteisena kiinteän grafiittiloh-

kon läpi, missä se muodostaa kriittisen 

geometrian, ja ketjureaktio käynnistyy. 

Reaktorisydämen jälkeen suola johde-

taan lämmönvaihtimen läpi, ja takaisin 

sydämeen. Polttoaine toimii itse omana 

jäähdytteenään, ja kiertoon voidaan 

kytkeä kemiallinen jälleenkäsittelypro-

sessi joka poistaa suolasta fissiotuot-

teita. Reaktori soveltuu sähkön-, läm-

mön- ja vedyntuotantoon, sekä jossain 

määrin myös polttoaineen hyötämiseen 

ja aktinidien polttoon. 

Asiaan liittyvä nettisivu

Generation IV International Forum (GIF) 

http://gif.inel.gov
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Johdanto

Maailmalla keskustellaan 

jälleen toriumin käyttämisestä 

ydinvoimaloiden polttoaineena. 

Osaltaan tämä johtuu uraanin 

hinnan erittäin voimakkaasta 

noususta muutaman viime 

vuoden aikana. Keskustelua ovat 

vauhdittaneet laajemminkin 

energiapolitiikassa käsitellyt 

aiheet: ilmastonmuutos, huoli 

energiaomavaraisuudesta sekä mm. 

kasvaneiden energiakustannusten 

teollisuudelle aiheuttama taakka. 

Näistä syistä tätä keskustelua 

on käyty myös maissa, joissa ei 

nykyisin ole sähköntuotantoon 

tarkoitettuja ydinreaktoreita 

– esimerkiksi Turkissa ja jopa 

perinteisesti ydinvoimakielteisessä 

Norjassa. 

Asia itsessään ei ole uusi, vaan 

toriumin käytön mahdollisuuksia 

on tutkittu aina ydinvoiman 

hyödyntämisen alkuajoista lähtien. 

Ensimmäiset koelaitokset käyttivät 

toriumpolttoainetta jo 60-luvun 

lopulla. Aiheeseen liittyvää 

tutkimusta on tehty erityisesti 

Yhdysvalloissa sekä mm. Saksassa, 

Venäjällä, Japanissa ja Kiinassa. 

Nykyisin erityisesti Intialla on 

pitkälle vietyjä suunnitelmia 

toriumvarojensa hyödyntämisestä 

ja maassa toimii tälläkin hetkellä 

useita toriumia polttoaineena 

käyttäviä koereaktoreita. 

Torium on noussut laajemminkin 

keskusteluihin tulevia, ns. neljännen 

sukupolven ydinvoimalaitoksia 

ja niiden polttoaineratkaisuja 

pohdittaessa.

TOHTORI JANI HALINEN 
Pääsuunnittelija, turvallisuusosasto, Fortum Nuclear Services 

“Kehittyneet ydinpolttoainekierrot” -tutkimushankkeen projektipäällikkö
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Torium -  
vaihtoehtoinen ydinpolttoaine

Nykyiset ydinpolttoaineet

Ydinreaktoreissa nykyisin käytetty 

polttoaine koostuu uraanin isotoopeista 
235U ja 238U, joista 235U on fissiili eli hal-

keava ja 238U fertiili eli hyötämiskelpoi-

nen. Luonnosta löytyvä uraani koostuu 

pääosin isotoopista 238U, isotoopin 235U 

pitoisuus on vain noin 0,7 %. Yleisimmän 

reaktorityypin eli kevytvesireakto-

rin polttoaineena käytetään uraania, 

jota on ketjureaktion ylläpitämiseksi 

väkevöity 235U-isotoopin suhteen siten, 

että sen osuus on 3-5 %. Suomenkin 

reaktorit Loviisassa ja Olkiluodossa ovat 

kevytvesireaktoreita, joissa fissioissa 

vapautuva energia lämmittää jäähdyt-

teenä toimivaa vettä ja prosessissa syn-

tyvä höyry pyörittää edelleen turbiineja.

Polttoainetta käytettäessä energia 

ja ketjureaktiota ylläpitävät neutronit 

saadaan aluksi 235U:n fissioista. Samalla 

osa fissioissa vapautuvista neutro-

neista muuttaa 238U-ytimiä plutoni-

umytimiksi (239Pu), jotka ovat niin ikään 

fissiilejä. Kevytvesireaktorin poltto-

aineen elinkaaren aikana tuotetusta 

energiasta 60 % syntyy 235U:n fissioissa 

ja loput 40 % 239Pu:n fissioissa. Maa-

ilmalla käytetään myös jonkin verran 

sekaoksidipolttoainetta (mixed-oxide 

fuel, MOX), jossa fissiilinä materiaalina 

hyödynnetään 235U:n sijaan käytetyn 

polttoaineen jälleenkäsittelyssä erotet-

tua plutoniumia.

Torium ydinpolttoaineena

Uraanin ja plutoniumin tavoin torium 

löytyy alkuaineiden jaksollisesta 

järjestelmästä aktinidien joukosta. 

Torium on ryhmälle nimen antavan 

aktiniumin jälkeen kevein aktinidi 

– järjestys¬luvultaan 90, uraanin 

järjestysluvun ollessa 92 ja plutoniumin 

94. Toriumilla on useita eri isotooppe-

ja, mutta käytännössä kaikki luonnon 

torium on isotooppia 232Th. Torium 

soveltuu ydinpolttoaineeksi, sillä 238U:n 

tavoin tämä isotooppi on fertiili. Mikäli 

toriumia halutaan käyttää energian 

tuottamiseen, se on siis kuitenkin ensin 

muutettava halkeavaksi isotoopiksi 

altistamalla toriumytimet reaktorin 

neutronisäteilylle. 

Puhdasta toriumia ei siten voi suo-

raan käyttää polttoaineena. Neutronin 

osuessa 232Th-ytimeen ydin ei siis 

halkea, vaan muuttuu toriumin ras-

kaammaksi isotoopiksi ja hajoaa sitten 

vähitellen protaktiniumiksi (233Pa) ja lo-

pulta 233U-ytimeksi, joka puolestaan on 

fissiili. Jos tähän ytimeen osuu jatkossa 

neutroni, se voi haljeta tuottaen lisäksi 

energiaa ja uusia neutroneja. Nämä 

neutronit muuttavat toriumytimiä 

edelleen uraaniytimiksi ja saavat aikaan 

uusia fissioita. Toriumpolttoainettakin 

käyttäen on siis mahdollista saada 

aikaan itseään ylläpitävä ketjureaktio. 

Prosessin käynnistämiseksi tarvittavat 

neutronit on kuitenkin ensin tuotetta-

va muilla keinoilla. Toriumin joukkoon 

voidaan lisätä joko 235U- tai 239Pu-iso-

tooppeja. Eräs mahdollisuus on jälleen-

käsitellä säteilytetty toriumpolttoaine 

ja erottaa siitä torium ja 233U. Jälkim-

mäistä voidaan sitten käyttää fissii-

linä materiaalina uutta polttoainetta 

valmistettaessa. Neutronien tuottami-

seksi on suunniteltu käytettävän jopa 

hiukkaskiihdyttimiä (accelerator-driven 

subcritical system, ADS).

Torium käy polttoaineeksi mitä erilai-

simpiin reaktoreihin, periaatteessa siinä 

missä uraanikin. Käyttökokemuksiakin 
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on kertynyt kevytvesireaktorien ohella 

myös esimerkiksi kaasujäähdyt¬teisistä 

reaktoreista ja sulasuolareaktoreista. 

Toriumvarojen mahdollisimman tehok-

kaan hyödyntämisen kannalta olisi hyvä 

käyttää juuri tähän tarkoitukseen suun-

niteltua reaktoritekniikkaa. Esimerkiksi 

sulasuolareaktorissa, jossa polttoaine 

kiertää jäähdytteenä toimivan sulan 

suolan mukana, siitä voitaisiin hyödyn-

tää periaatteessa jopa 97 %.

Ideaalisessa tapauksessa toriumis-

ta syntyy reaktorissa uutta fissiiliä 

materiaalia (233U) nopeammin kuin sitä 

häviää fissioissa. Toriumpolttoainetta 

käyttämällä tällainen tilanne voitaisiin 

periaatteessa saavuttaa kevytvesireak-

toritekniikallakin. Vaikka uraanipolttoai-

neestakin syntyy kevytvesireaktorissa 

fissiiliä plutoniumia, sitä ei synny yhtä 

paljon kuin isotooppia 235U fissioituu. 

Tähän tarvittaisiin ns. nopeita reakto-

reita, joissa neutroneita hidastava ja 

jäähdytteenä toimiva vesi on korvattu 

esimerkiksi nestemäisellä natriumilla tai 

lyijyllä. 

Polttoainekierron alkupää: 

toriumvarat ja kaivostoiminta

Torium on noin kolme kertaa yleisempi 

alkuaine kuin uraani, maankuoressa 

suunnilleen yhtä yleinen kuin lyijy. Sitä 

esiintyy useissa eri mineraaleissa ja 

kivilajeissa. Runsain lähde on monatsiit-

ti, joka on harvinaisia maametalleja si-

sältävä fosfaattimineraali. Monatsiittia 

louhitaan pääosin juuri näiden maame-

tallien, ei niinkään toriumin vuoksi. 

Maailman toriumvaroista on olemas-

sa useita toisistaan suurestikin poik-

keavia arvioita. Tämä kertonee lähinnä 

siitä, että varoja ei todellisuudessa ole 

kartoitettu kovin tarkkaan, sillä toriu-

mille ei ole juurikaan teollista käyttöä. 

Yleisen käsityksen mukaan runsaimmat 

toriumvarat löytyvät Australiasta, 

Intiasta ja Norjasta sekä Pohjois-Ameri-

kan lisäksi mahdollisesti mm. Turkista ja 

Brasiliasta. 

Monatsiittia on helppo louhia, sillä 

esimerkiksi Intiassa sitä esiintyy ranta-

hiekoissa. Toriumin louhinnassa syntyy 

huomattavasti vähemmän radioaktiivis-

ta jätettä kuin perinteisessä uraanikai-

voksessa. Merkittävä säteilylähde uraa-

nia louhittaessa on radonin isotooppi 
222Rn, joka puoliintuu noin neljässä 

päivässä. Toriumin hajoamisketjussa 

esiintyy radonin isotooppi 220Rn, jonka 

puoliintumisaika on vain minuutin luok-

kaa. Radonin haittavaikutukset jäävät 

siis toriumia louhittaessa pienemmiksi, 

sillä malminlouhintajätteiden loppusi-

joitus on yksinkertaisempaa toteuttaa 

ja tarvittavien eristyskerrosten ei 

tarvitse olla yhtä paksuja ja tiiviitä kuin 

uraania louhittaessa. Henkilökunnan 

säteilyaltistus jää myös vähäisemmäk-

si maanalaisessa kaivostoiminnassa 

mutta voi olla suurempi maanalaisessa 

louhinnassa. 

Toriumin käyttö

Uraanikierron tavoin toriumkierto 

voidaan järjestää joko avoimena tai 

suljettuna. Avoin kierto alkaa malmin 

louhinnasta, jatkuu sen jalostuksella 

polttoainenipuiksi ja reaktorikäytöllä, 

päättyen lopulta käytetyn polttoaineen 

loppusijoitukseen esimerkiksi kallio-

perään. Suljetussa kierrossa käytetty 

polttoaine jälleenkäsitellään ja siitä 

erotetaan vielä hyödynnettävissä 

oleva materiaali. Nykyisin käytetystä 
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kevytvesireaktorin polttoaineesta jopa 

95 % voisi olla vielä hyödynnettävissä. 

Avoimen toriumkierron tapauksessa siis 

fissiilillä materiaalilla täydennetty tori-

umpolttoaine sijoitetaan reaktoriin, jos-

sa toriumista muodostuu neutronisätei-

lyn vaikutuksesta 233U:a. Polttoaineen 

säteilytystä jatkettaessa 233U tulee 

käytetyksi polttoaineena. Säteilytyk-

sen päätyttyä polttoaineniput loppu-

sijoitetaan. Suljetussa toriumkierrossa 

käytetty polttoaine jälleenkäsitellään 

ja siitä erotetaan torium ja 233U. Näistä 

valmistetaan uutta polttoainetta.

Avoin kierto on periaatteessa helppo 

toteuttaa, sillä tällöin ei ole juuri-

kaan tarpeen käsitellä radioaktiivista 

käytettyä polttoainetta muulla tavoin 

kuin sen sijoittamista loppusijoitus-

kapseleihin. Suljetulle kierrolle asettaa 

omat haasteensa se, että sekä 233Pa:

sta että 233U:sta syntyy käytön aikana 

hieman myös isotooppia 232U. Koska 

kyseessä on uraanin toinen isotooppi 

eli sama alkuaine, tätä ei tietenkään voi 

erottaa kemiallisesti isotoopista 233U. 

Osa 232U:n tytärytimistä lähettää hyvin 

voimakasta gammasäteilyä. Tämän 

vuoksi säteilytetyn toriumpolttoaineen 

käsittely on suoritettava automatisoi-

dusti etätyönä, jolloin jälleenkäsittelyn 

hinta nousee. Toisaalta tämän on myös 

arvioitu vaikeuttavan 233U:n käyttä-

mistä esimerkiksi asetarkoituksiin. 

Jälleenkäsittelyä varten on kehitetty 

ns. THOREX-prosessi (THOrium-urani-

um EXtraction), jossa torium ja uraani 

erotetaan käytetystä polttoaineesta 

kemiallisesti keittämällä sitä typpihap-

poa, fluorivetyä ja alumiininitraattia 

sisältävässä liuoksessa. Prosessia ei 

kuitenkaan ole testattu laajassa mitta-

kaavassa. Luultavasti 232U:n käsittelyyn 

liittyvät ongelmat johtivat jo aikanaan 

siihen, että silloin sotilaallisista tarpeis-

ta lähtenyt kehitystyö johti nykyisen 

uraanipolttoainekierron valitsemiseen.

Avoimessa kierrossa fissiilinä 

materiaalina on käytettävä 235U- tai 
239Pu-isotooppeja. Toriumpolttoainetta 

voitaisiin tällöin valmistaa pitkälti sa-

moin menetelmin kuin nykyisiä uraa-

ni- ja MOX-polttoaineita. Plutoniumin 

käyttö mahdollistaisi aseohjelmissa ja 

uraanipolttoainekierrossa kertyneiden 

varastojen hyödyntämisen. Mikäli polt-

toaineessa ei käytetä uraania, ei uutta 

plutoniumia myöskään synny.

Maailmalla on tutkittu paljon mahdol-

lisuutta valmistaa toriumista poltto-

ainenippuja, joita voitaisiin käyttää 

mahdollisimman vähäisin muutoksin 

nykyisen tyyppisillä ydinvoimalaitok-

silla. Ratkaisuja on periaatteessa kahta 

eri tyyppiä. Nykyisen uraanipolttoai-

neen tavoin fissiili materiaali voidaan 

sekoittaa tasaisesti toriumin joukkoon. 

Vaihtoehtoisessa ratkaisussa yhdessä 

polttoainenipussa voi olla esimerkiksi 

kahta eri sauvatyyppiä: nipun keskellä 

olevissa sauvoissa fissiiliä materiaalia 

(seed), nipun reunoilla olevissa sauvois-

sa toriumia (blanket). Tämä tunnetaan 

keksijänsä mukaan Radkowskyn suun-

nitteluratkaisuna. Toriumia sisältävät 
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tärkeimmät ovat plutoniumin ohella 

amerikium ja curium. Fissiotuotteet 

puoliintuvat yleensä suhteellisen no-

peasti, mutta aktinideista johtuen käy-

tetty ydinpolttoaine säilyy kohtuullisen 

radioaktiivisena hyvin pitkiä aikoja. 

Toriumin yhtenä etuna on pidetty 

sitä, että käytetyn toriumpolttoaineen 

potentiaalinen radiotoksisuus voisi olla 

muutaman sadan alkujakson (noin 600 

vuotta) jälkeen selvästi alhaisempi kuin 

nykyisin käytettyjen polttoaineiden 

radiotoksisuus aina noin 10 000 vuo-

teen asti. . Tämä johtuu siitä, että 232Th 

on selvästi keveämpi ydin kuin 238U. 

Toriumytimen polku neutronikaappaus-

ten kautta kohti raskaita aktinideja on 

pitkä ja sillä on useita fissiilejä isotoop-

peja. Niinpä 98-99 % toriumytimistä 

fissioituu ennen kuin niistä syntyy edes 

uraanin isotooppia 236U. 

Käytetyn toriumpolttoaineen loppu-

sijoittaminen esimerkiksi peruskallioon 

voisi myös olla uraanipolttoainetta 

helpompaa polttoaineen erilaisten 

liukoisuusominaisuuksien ja fissio-

tuotteiden vapautumisominaisuuksien 

vuoksi.  Loppusijoituksen turvallisuutta 

mahdollisten pitkäaikaisten ympäris-

tövaikutusten kannalta ei kuitenkaan 

voida arvioida pelkästään potentiaa-

lista vaarallisuutta tarkastelemalla tai 

polttoaineen muiden ominaisuuksien 

perusteella. Ottamalla huomioon suun-

nitelluissa geologisissa loppusijoitusrat-

kaisuissa sovellettavien luonnollisten 

ja teknisten päästöesteiden vaikutus 

jäävät erot eri polttoainekiertovaihto-

ehtojen välillä varsin pieniksi.

Tulevaisuus 

Toriumin käyttämiseen ydinpolttoai-

neena liittyy useita teknisiä ja taloudel-

lisia haasteita, mutta myös lukuisia hy-

viä puolia. Kokonaisuuden arvioiminen 

riippuu paljolti painotuksista. Toriumin 

käytöllä ei saavuteta juurikaan etua 

uraaniin nähden, mikäli pitäydytään ke-

vytvesireaktoreissa. Kevytvesireaktorit 

tullevat kuitenkin olemaan laajimmin 

käytetty reaktorityyppi vielä pitkälle 

tämän vuosisadan loppupuolelle saak-

ka. Ei ole myöskään nähtävissä, että 

avoimesta polttoainekierrosta oltaisiin 

aivan lähitulevaisuudessa siirtymässä 

laajassa mittakaavassa käytetyn polt-

toaineen jälleenkäsittelyyn. 

Vuosittain louhittava uraanimäärä 

vastaa tällä hetkellä vain noin 60 % 

maailman ydinpolttoainetarpeesta. 

Loput ovat peräisin jälleenkäsittelystä, 

köyhdytetyn uraanin jatkoväkevöin-

nistä sekä kertyneistä siviili- ja sotilas-

varastoista. Nämä toissijaiset lähteet 

ovat kuitenkin ehtymässä: vuonna 

2025 niiden arvioidaan täyttävän enää 

vain 4-6 % kysynnästä. Kysynnän ja 

tarjonnan epätasapaino maailmanmark-

kinoilla sekä niukkuuden vaikutelma 

ovat nostaneet uraanin hinnan poikke-

uksellisen korkealle. Edellä mainitusta 

syystä hinta tuskin tulee laskemaan 

aiemmalle hyvin alhaiselle tasolleen. 
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 Fissiili uraanisauva

 Fertiili toriumsauva

 Ohjausputki

21,4 cm

21,4 cm

osat voisivat olla reaktorissa esimerkik-

si yhdeksän vuotta, fissiiliä materiaalia 

sisältävät osat kolme vuotta. Näin 

toriumista muodostuva 233U tulisi hyö-

dynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. 

Ratkaisu voidaan viedä aina reakto-

risydämen tasolle asti: osa sydämen 

nipuista voi sisältää lähes pelkästään 

toriumia, loput fissiiliä materiaalia. 

Nykyisissä polttoaineissa uraani on 

uraanidioksidijauheesta puristetuissa 

tableteissa. Toriumista voidaan valmis-

taa ydinpolttoainetta periaatteessa 

samoin menetelmin. Uraanidioksidiin 

verrattuna toriumdioksidilla on useita 

suotuisia ominaisuuksia: se on kemi-

allisesti vakaampaa, kestää paremmin 

säteilyä ja johtaa paremmin lämpöä. 

Korkeampi sulamispiste voisi osaltaan 

parantaa toriumpolttoainetta käyttä-

vän reaktorin turvallisuutta. 

Polttoainekierron loppupää

Käytetyn ydinpolttoaineen radiotok-

sisuus seuraa siihen käytön aikana 

kertyneistä fissiotuotteista ja uraanista 

neutronikaappausten kautta synty-

neistä raskaammista aktinideista, joista 
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Uraanin korkea maailmanmarkkinahinta 

on aiemminkin antanut alkusysäyksen 

toriumin mahdollisuuksien tutkimiselle.

Toriumin hyödyntäminen voisi 

moninkertaistaa maailman ydinpolttoai-

nevarat. Viime kädessä tämän toteu-

tuminen riippuu siitä, tuleeko toiminta 

olemaan taloudellisesti kannattavaa. 

Vaikka uraanin hinta onkin poikkeuksel-

lisen korkealla, se muodostaa kuitenkin 

vain pienen osan ydinvoimalla tuotetun 

sähkön kustannuksista. Nykyisellä 

kulutustasolla arvioidut konventionaali-

set uraanivarat riittävät vielä lähes 300 

vuodeksi, joten uraani ei ole aivan heti 

maailmasta loppumassa, vaikka ydinvoi-

makapasiteettia selvästi kasvatettai-

siinkin. Kysymys kuuluukin, kannattaako 

olemassa olevan ja testatun uraanipolt-

toainekierron rinnalle rakentaa toista 

polttoainekiertoa. Vaikka tekniikka on 

periaatteessa olemassa, sen kaupallista-

minen vaatii paljon työtä. Aikanaan uraa-

nipolttoainekiertoon päädyttiin osaltaan 

sen vuoksi, että siihen liittyvä tekniikka 

oli varhaisten ydinaseohjelmien jäljiltä 

paitsi olemassa myös tunnettua. Siten 

uraanipolttoaine tarjosi pienimmän riskin 

tien ydinvoiman laajamittaiseen rauhan-

omaiseen hyödyntämiseen.

Kokonaan toinen kysymys on se, 

millä maailman voimakkaasti kasvava 

energiantarve tullaan tulevaisuudessa 

kattamaan - etenkin, jos fossiilisista 

polttoaineista ollaan luopumassa. Tämä 

parantanee ydinvoiman taloudellista 

kilpailukykyä entisestään ja resurssien 

lisääntynyt kysyntä voi avata oven 

myös toriumin hyödyntämiselle. Uraania 

torium ei ole korvaamassa eikä sen 

laajamittaiseen hyödyntämiseen muu-

tenkaan päästäne ainakaan muutamaan 

vuosikymmeneen. 
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Lähteitä verkossa:

IAEA:n kattava tekninen julkaisu:  

Thorium fuel cycle — Potential benefits and challenges 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TE_1450_web.pdf

World Nuclear Association:  

http://www.world-nuclear.org/info/inf62.html

Thorium as an Energy Source - Opportunities for Norway (Thorium Report Committee),  

http://www.ife.no/files/news_files/thoriumreport/fss_download/Attachmentfile

Toriumaiheinen blogi ja linkkejä: 

http://thoriumenergy.blogspot.com/
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Fuusio – tulevaisuuden ydinvoimaa 

Fuusiossa kaksi kevyttä atomiydintä sulautuu yhteen, jolloin vapautuu 

energiaa. Samalla syntyy raskaampia alkuaineita. Auringon ja tähtien 

energiantuotto perustuu vety-ytimien fuusioon, jossa syntyy 

lopputuotteena heliumia. Lisäksi fuusion kautta voi syntyä raskaampia 

alkuaineita aina rautaan asti. Auringossa keskustan lämpötila on noin 

10-15 miljoonaa astetta ja painovoima pitää “polttoaineen” koossa -  

maan päällä pitää käyttää muita keinoja.

Fuusioenergia on lupaava vaihtoehto tulevaisuuden perusvoiman 

tuottamiseen. Fuusioenergian etuja ovat käytännössä ehtymättömät 

polttoainevarat ja turvallisuus. Se ei tuota kasvihuonekaasuja eikä 

radioaktiivista polttoainejätettä, sillä palotuotteena syntyy heliumia. 

Primääripolttoaineina ovat deuterium ja litium. 

KARIN RANTAMÄKI, VTT
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Fuusion haittapuolena voidaan pitää 

vaikeaa teknologiaa sekä sitä ettei 

fuusiokaan ole täysin vapaa radioaktii-

visuudesta: litiumista valmistetaan itse 

reaktorissa tritiumia, joka fuusioituu 

deuteriumin kanssa. Tritium on radio-

aktiivinen aine, jonka puoliintumisaika 

on 12,6 vuotta. Se on kuitenkin vain 

välituote, joka hajoaa ei-radioaktiivisek-

si heliumiksi. 

Hajoamisessa syntyvän elektronin 

energia on niin pieni, ettei se kulje 

ilmassa kuin muutaman millimetrin eikä 

läpäise edes paperia. Haitallista tritium 

on ainoastaan, jos se pääsee elimistöön. 

Fuusioreaktiossa syntynyt neutroni 

aiheuttaa fuusiokammion seinämäma-

teriaalien aktivoitumista. 

Seinämämateriaalien aktivoitumi-

seen puolestaan voidaan vaikuttaa 

valitsemalla sellaisia materiaaleja, jotka 

aktivoituvat mahdollisimman vähän ja 

näin radioaktiivisten jätteiden määrä 

jää vähäiseksi. Näköpiirissä on lisäksi 

ratkaisuja, joilla materiaalit voidaan 

kierrättää 100 - 200 vuoden kuluttua.

Mitä on fuusio

Fuusiossa kaksi kevyttä atomiydintä 

sulautuu yhteen, jolloin vapautuu 

energiaa. Samalla syntyy raskaampia al-
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kuaineita. Auringon ja tähtien energian-

tuotto perustuu vety-ytimien fuusioon, 

jossa syntyy lopputuotteena heliumia. 

Lisäksi fuusion kautta voi syntyä ras-

kaampia alkuaineita aina rautaan asti. 

Auringossa keskustan lämpötila on noin 

10 - 15 miljoonaa astetta ja painovoima 

pitää “polttoaineen” koossa - maan 

päällä pitää käyttää muita keinoja.

Maan päällä fuusio on helpoiten 

toteutettavissa vedyn (H) raskaiden 

isotooppien, deuteriumin (D eli H2) ja 

tritiumin (T eli H3), välisenä reaktiona. 

Tähän reaktioon perustuu myös tämän 

hetken reaktorien kehitystyö. Deute-

riumin ja tritiumin yhdistyessä syntyy 

heliumia, neutroni ja vapautuu 17,6 

MeV eli noin 100 000 kWh/g energiaa. 

Jotta atomiytimet voivat fuusioitua, 

niitä pitää olla riittävästi eli tarvitaan 

riittävä tiheys. Lisäksi ytimien pitää 

ylittää hylkimistä aiheuttava Coulombin 

voima, koska kumpikin ydin on positiivi-

sesti varautunut. Jotta fuusio itsessään 

voisi toimia ja tuottaa energia enemmän 

kuin käytetään kuumentamiseen, tarvi-

taan riittävän hyvä eristys, eli energian 

karkaaminen pitää saada kuriin. Fuu-

sio- ja plasmafysiikassa puhutaan tässä 

yhteydessä yleensä energian koossapi-

dosta ja koossapitoajasta. 

Näiden kolmen suureen - tiheyden, 

lämpötilan ja koossapitoajan - tulolle 

voidaan määrittää raja-arvo, joka pitää 

ylittää, jotta fuusio toimii. Tätä tuloa 

kutsutaan fuusio- tai kolmituloksi.

Maan päällä ei ylletä yhtä korkeisiin 

paineisiin kuin auringossa eikä paino-

voimakaan ole niin suuri, että siitä olisi 

apua, joten polttoaine pitää kuumentaa 

vielä noin 10 kertaa auringon keskustaa 

korkeampaan lämpötilaan eli yli 100 

miljoonaan asteeseen. 

Plasmafysiikassa käytetään elekt-

ronivoltteja ilmaisemaan lämpötilaa, 

jolloin tämä lämpötila on 10 keV. Näin 

kuumissa olosuhteissa elektronit 

irtoavat atomeista ja kaasu on osittain 

tai täysin ionisoitunutta, jolloin sitä 

kutsutaan plasmaksi. Sitä voidaankin 

kutsua aineen neljänneksi olomuodoksi. 

Yli 99 % maailmankaikkeuden materi-

asta on plasmaa. Tutuimpia plasmoja 

ovat ehkä loisteputkien kaasu, salama 

ja revontulet.

Fuusiotuloon jää tämän jälkeen vielä 

kaksi parametria, tiheys ja koossapi-

toaika, joita voidaan varioida. Tästä 

syntyykin kaksi eri tutkimushaaraa 

riippuen siitä, miten näitä käsitellään. 

Nämä haarat ovat magneettinen koos-

sapito ja inertiakoossapito, jota kutsu-

taan usein myös laserfuusioksi. Näistä 

magneettinen koossapito on pidemmäl-

le kehittynyt ja siihen keskitytään myös 

Euroopan fuusiotutkimusohjelmassa.

Magneettinen koossapito

Magneettisessa koossapidossa plasman 

tiheys on pieni, mutta kolmitulon saavut-

tamiseksi pyritään energian koossapi-

toaikaa kasvattamaan. Koossapitoajalla 

tarkoitetaan sitä aikaa, jonka plasma 
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pysyy kuumana sen jälkeen, kun siihen ei 

enää syötetä energiaa. Plasma pidetään 

koossa voimakkailla magneettikentillä 

– puhutaan jopa magneettisesta pullosta. 

Magneettikentillä plasma saadaan 

pidettyä irti tyhjiökammion seinämistä, 

koska plasma koostuu varatuista hiuk-

kasista ja varatut hiukkaset seuraavat 

magneettisia voimaviivoja. Näin saa-

daan energian karkaaminen kuriin, eli 

parannettua plasman eristystä. 

Kun magneettikenttä kierretään 

renkaaksi, estetään myös kentän päistä 

tapahtuvat hiukkasvuodot. Tämäkään 

koossapito ei kuitenkaan ole täydelli-

nen, sillä energiaa karkaa mm. säteile-

mällä ja hiukkasten kulkeutuessa ulos 

törmäysten seurauksena.

Magneettikentät luodaan tyhjiökam-

mion ulkopuolella olevissa käämeissä 

kulkevalla voimakkaalla sähkövirralla. 

Parhaimman koossapidon saavutta-

miseksi magneettikentästä tehdään 

kierteinen eli siitä tulee suunnilleen 

venytetyn pöytäpuhelimen johdon 

näköinen.

Laitteet voidaan jakaa stellaraat-

toreihin ja tokamakeihin riippuen siitä, 

miten tämä kierteinen magneettikenttä 

synnytetään. Lisäksi on vielä olemassa 

kääntökenttäpinne, jota ei tässä yhtey-

dessä käsitellä.

Tokamak on pisimmälle kehitetty 

fuusiokoelaite. Ulkoisen magneetti-

kelan lisäksi plasmaan indusoidaan 

sähkövirta, joka synnyttää ympärilleen 

magneettikentän, jolloin tuloksena 

saadaan kierteinen kenttä. Tällöin 

plasma toimii muuntajan toisiopiirinä: 

kun ensiöpiirin keloissa virta muuttuu, 

indusoituu toisiopiiriin, eli plasmaan, 

sähkövirta. Muuntaja ei kuitenkaan 

pysty tuottamaan jatkuvaa virtaa, joten 

virtaa pitää ylläpitää muilla keinoin.

Stellaraattorissa koko magneetti-

kenttä luodaan ulkoisilla magneettike-

loilla. Kelat voivat olla mutkikkaankin 

mallisia, ja ne perustuvat tarkkaan 

laskentaan ja suunnitteluun. Toisin kuin 

tokamakissa, stellaraattorissa ei tarvita 

lainkaan plasmavirtaa, joten stellaraat-

tori on luonteeltaan jatkuvatoiminen.

Koossapidon lisäksi plasmaa pitää 

kuumentaa. Tokamakissa plasmavirta 

auttaa jonkun verran ja sillä päästään-

kin noin kymmenesosaan tarvittavasta 

lämpötilasta. Plasman vastus pienenee 

lämpötilan kasvaessa, mikä rajoittaa 

lämpötilan kasvua. Tarvitaan ulkoista 

kuumennusta, jotta tarvittava lämpö-

tila saavutetaan. Tähän käytetään joko 

neutraalihiukkassuihkuja tai suuritaajui-

sia radiotaajuusaaltoja. 

Neutraalisuihkukuumennuksessa 

energeettisiä neutraaleja hiukkasia 

(eli varauksettomia hiukkasia joilla on 

runsaasti liike-energiaa) ammutaan 

plasmaan, missä ne ionisoituvat ja luo-

vuttavat energiansa plasmaan kuumen-

taen sitä. 

Radiotaajuuskuumennuksessa 

käytetään kolmea taajuusaluetta: 

ionisyklotroniresonanssikuumennus 10-

100MHz, elektronisyklotronikuumennus 

100-300 GHz ja alahybridikuumennus 
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1-10GHz. Aallot vuorovaikuttavat 

plasman hiukkasten kanssa ja luovutta-

vat energiaansa resonanssiabsorption 

kautta. Kun kuumennustehot ovat jopa 

kymmeniä megawatteja, on teholäh-

teiden kehitystyö vaatinut, ja vaatii 

edelleen, paljon työtä. Isoja kysymyksiä 

ovat esim. laitteiden eri osien kuumene-

minen pitkään kestävän käytön aikana.

Voimalaitosolosuhteissa myös 

fuusioreaktiossa syntyvä helium 

kuumentaa plasmaa. Helium saa noin 

viidesosan reaktiossa vapautuvasta 

energiasta, joka siirtyy törmäysten 

kautta plasmaan. Loput 4/5 energiasta 

karkaa plasmasta neutronin mukana. 

Kun tällä tavoin syntyvä kuumennus on 

suurempi kuin energiahäviöt plasmasta, 

sanotaan plasman syttyneen. Silloin 

palo ylläpitää itse itseään samaan 

tapaan kuin nuotiossa puut palavat 

itsekseen ilman, että sitä täytyy auttaa 

tulitikuilla tai muilla keinoin.

Inertiakoossapito

Inertiakoossapidossa ei niinkään 

välitetä koossapidosta, vaan kolmitulo 

pyritään saamaan aikaan kasvattamalla 

tiheyttä. Pieneen, muutaman millimet-

rin halkaisijaltaan olevaan D-T-polt-

toainepellettiin kohdistetaan erittäin 

tehokkaat laser- tai ionisuihkut. Nämä 

suihkut kuumentavat äkillisesti kohtion 

pinnan, joka muuttuu plasmaksi ja laaje-

nee nopeasti. 

Syntynyt rekyyli puristaa pellettipal-

lon sisäosan erittäin suureen tiheyteen, 

jolloin fuusioreaktiot lähtevät käyntiin 

ja fuusiopalo leviää. Nämä ”mikroräjäh-

dykset” kestävät vain joitain miljar-

disosasekunteja (nanosekunteja), ja 

pulsseja toistetaan tasaisin välein. 

Laserit ovat noin jalkapalloken-

tän kokoisia ja kohtio, johon ne pitää 

fokusoida, on halkaisijaltaan millimetrin 

luokkaa. Tämän hetken suurimassa 

koelaitteistossa National Ingnition 

Facilityssa (NIF) USA:ssa on 192 laser-

sädettä. Voimalaitoksessa kohtioita 

pitäisi räjäyttää 5-10 kappaletta sekun-

nissa hyvällä hyötysuhteella. Laserien 

suhteen vaaditaan kuitenkin vielä aika 

tavalla kehitystyötä hyötysuhteen 

parantamiseksi.

Fuusiovoimala

Fuusioreaktori on oikeastaan vain to-

della kuuma kaasupoltin, jolla kuumen-

netaan vettä. Palokammioon syötetään 

deuterium-tritium –kaasua, joka kuu-

mennetaan 100 miljoonaan asteeseen. 

Kun palo on syttynyt, fuusioreaktiot 

tuottavat niin paljon energiaa, että se 

voittaa häviöt ja ulkoinen kuumennus 

voidaan lopettaa. Kerrallaan kammiossa 

on vain muutama gramma polttoainetta, 

joten häiriön sattuessa fuusiopalo sam-

muu. Palo sammuu myös, jos kammioon 

joutuu liikaa polttoainetta. 

Vaikka kuuma plasma onkin eristetty 

palokammion seinistä, kuumenevat 

seinämämateriaalit niin, että niitä 

pitää jäähdyttää. Seiniä kuumentavat 

sekä reaktiossa syntyvät neutronit 

että plasmasta syntyvät säteilyhäviöt. 

Jäähdyttämiseen käytetään joko vettä 

tai kaasua. 

Reaktorin alaosassa on lisäksi alue, 

jota kutsutaan diverttoriksi ja jota käy-

tetään plasman epäpuhtauksien ja heli-

umtuhkan poistamiseen. Heliumtuhkak-

si kutsutaan sellaisia heliumytimiä, jotka 
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ovat luovuttaneet energiansa plasmalle. 

Diverttorialue vaatii materiaaleilta 

paljon, koska lämpökuormat ovat hyvin 

suuria. Siksi tällä saralla tehdäänkin 

paljon tutkimusta sopivien materiaalien 

ja menetelmien löytämiseksi.

Fuusioreaktiossa syntyvä neutro-

ni tuo plasmasta pois energiaa, joka 

saadaan hyötykäyttöön, kun se otetaan 

talteen seinien sisällä kulkevaan jääh-

dytteeseen. Lämmönvaihtimien jälkeen 

tuo energia kuljetetaan höyrystimiin ja 

sieltä edelleen turbiiniin ja generaatto-

riin, jossa siitä tuotetaan sähköä. Tämä 

osa voimalaitosta on samanlainen kuin 

missä tahansa lauhdevoimalassa.

Lisäksi neutroni hyödynnetään 

plasmakammion seinän takana olevassa 

litiumvaipassa tritiumin hyötämiseen, 

sillä yhdellä fuusioneutronilla voidaan 

tuottaa enemmän kuin yksi uusi tri-

tiumydin. Näin voimalaitos on tritiumin 

suhteen omavarainen, eikä sitä tarvitse 

tuoda laitoksen ulkopuolelta. 

Koska tritium on kuitenkin radioak-

tiivinen aine, on sen määrälle asetettu 

raja-arvoja. Pääosa tritiumista on sitou-

tunut plasman ensiseinämän materiaa-

leihin polttokammiossa. Voimalaitok-

sessa kokonaismäärä rajoitetaan niin 

pieneksi, ettei pahinkaan mahdollinen 

kuviteltavissa oleva onnettomuus ai-

heuta vaaraa lähialueen asukkaille eikä 

evakuointeihin tarvitse ryhtyä. 

ITER

Iter (latinaksi ”tie”) on seuraava askel 

kehitettäessä fuusioreaktoria. Se on 

suunniteltu maailmanlaajuisena yhteis-

työnä, jossa mukana ovat EU, Intia, Ja-

pani, Kiina, Korea, Venäjä ja Yhdysvallat. 

Sopimus Iterin rakentamisesta allekir-

joitettiin marraskuussa 2006 Pariisissa, 

ja laitos rakennetaan Cadaracheen, 

Ranskan Provanceen. Rakennuskustan-

nukset tulevat olemaan noin 5 miljardia 

euroa. Rakentaminen kestänee noin 

8-10 vuotta ja laitoksen käyttöikä on 

noin 20 vuotta. 

Iterin tavoitteena on osoittaa fuusio-

energian teknillistieteellinen toteutet-

tavuus. Sillä on tarkoitus osoittaa paitsi 

että fuusiolla voidaan tuottaa energiaa 

enemmän kuin reaktorin käynnistämi-

seen ja käyttöön tarvitaan, myös se 

että teknologia energian tuottamiseen 

on olemassa. Kaupallinen kannattavuus 

tulee osoitettavaksi vasta myöhem-

mässä vaiheessa, eri laitteella.

Iter tulee jo olemaan voimalaitok-

sen kokoinen, eli noin kaksinkertai-

nen verrattuna nykyisiin suurimpiin 

laitteisiin. Nykyiset laitteet ovat liian 

pieniä tuottaakseen enemmän energia 

kuin kuumennukseen käytetään. Fuu-

sioteho nimittäin skaalautuu plasman 

tilavuuden mukaan ja energiahäviöt 

puolestaan pinta-alan mukaan. Nykyi-

sissä laitteissa tämä suhde on vielä liian 

huono. Iterillä sen pitäisi olla riittävä. 

Iterin arvioidaan tuottavan 500 MW 

fuusiotehoa, kun plasmaa kuumenne-

taan syöttämälle siihen 50 MW kuu-

mennustehoa. Tehovahvistus olisi siten 

10, kun voimalaitokselle on kaavailtu 

arvoa 30-40. Pulssin pituus Iterissä 

olisi alkuvaiheessa noin 6 minuuttia, 

mutta myöhemmässä vaiheessa tätä 

tullaan pidentämään. 

Suurimpia haasteita ovat sopivien 

materiaalien löytäminen ja kehittämi-

nen. Plasmaa kohtaavien materiaalien 

tutkiminen ja kehittäminen on iso osa 

tätä samoin kuin vähemmän aktivoitu-

vien terästen ym. materiaalien tutki-

minen. Myös eri materiaalien liitostek-

niikkaa kehitetään. Esimerkiksi kuparin 

ja teräksen liittäminen toisiinsa vaatii 

aivan omat menetelmänsä. 

Tritium tuotaneen Iteriin vielä ulko-

puolelta, mutta sen tuottamista litiu-

mistakin kokeillaan. Myös etäoperointi 

ja robotiikka on merkittävä kehityksen 

kohde. Fuusioreaktorin alaosa, eli di-

verttori, joka ottaa vastaan suurimman 

osan lämpökuormasta, on kuluva osa, 

joka pitää vaihtaa säännöllisesti. Tätä 

varten kehitetään etäoperointityöka-

luja, joiden pitää pystyä käsittelemään 

jopa 50 tonnia painavia komponentteja 

ja kuljettamaan niitä millimetrintarkasti 

ulos plasmakammiosta. Tutkimus- ja 

kehitystyötä varten on Tampereen 
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VTT:lle rakennettu täyden mittakaavan 

koealusta, jossa näitä laitteita voidaan 

testata ja kehittää.

Myös mittausjärjestelmiä kehitetään 

koko ajan, jotta laitteista saataisiin ulos 

kaikki se tieto, mikä kehitystyössä tar-

vitaan. Mittaustuloksia käytetään myös 

uusien tietokonemallien tukena. Koe-

tuloksia ja tietokonemalleja käytetään 

sekä ennustamaan tulevien laitteiden 

suorituskykyä että varmistamaan, että 

nykyiset laitteet toimivat kuten niiden 

on tarkoitus.

Kehitys on nopeaa

Vaikka viimeiset kaksikymmentä vuotta 

fuusio on ollut ”50 vuoden päässä”, on 

kehitys itse asiassa ollut hyvin nopeaa. 

70-luvulta alkaen tuotettu fuusioteho 

on noussut watista yli 10 MW:iin: Ox-

fordin lähellä Englannissa sijaitsevassa 

JETissä tehtiin vuonna 1998 fuusio-

tehon maailmanennätys 16MW. Tämä 

kehitys on itse asiassa nopeampaa kuin 

tietokoneiden prosessorien kehitys, 

jota pidetään huimana. Seuraava tehon 

parannus saadaan kuitenkin vasta 

Iterillä, sillä nykyiset koelaitteet ovat 

liian pieniä.

Iter lienee ihmiskunnan toistaisek-

si haastavin teknologiaprojekti. Sen 

lisäksi ja sen rinnalla tarvitaan paljon 

kehitystyötä myös seuraavalle laitteel-

le, Demolle, joka rakennettaneen Iterin 

jälkeen. Sillä olisi tarkoitus osoittaa 

myös sähköntuotanto ja kaupallinen 

toteutettavuus. Vasta sen jälkeen, 

vuosisadan jälkipuoliskolla, rakennetta-

neen varsinaisia kaupallisia fuusiovoi-

maloita.

Fuusiotutkimuksesta ovat hyötyneet 

paitsi tutkimusorganisaatiot ja -verkos-

tot myös teollisuus. Teollisuudella on 

ollut tärkeä rooli laitteiden ja kompo-

nenttien rakentamisessa. Toisaalta 

fuusiotutkimus on tarjonnut sille 

alustan teknologiakehitykselle, jota se 

on voinut hyödyntää myös muilla aloilla. 

Suomessa fuusio-tutkimuksen päära-

hoittajat ovat Tekes ja Euratom. 
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Asiaan liittyviä nettisivuja

http://europa.eu.int/comm/research/energy/fu/fu_en.html

http://www.efda.org

http://www.jet.efda.org

http://www.iter.org

http://www.fusion-eur.org
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Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus  
– ONKALO-tutkimustila

Posiva Oy on TVO:n ja Fortumin yhdessä omistama yritys, jonka 

tehtävä on huolehtia omistajiensa ydinvoimaloissa syntyvän käytetyn 

ydinpolttoaineen loppusijoituksesta. ONKALO puolestaan on Posivan 

käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen maanalainen 

kallioperäntutkimustila jonka on tarkoitus toimia kulkuväylänä varsinaiseen 

loppusijoitusluolastoon kun sitä aletaan rakentaa 2010 luvulla.

Posivan ydinjätteen loppusijoitus-

projektia voidaan verrata muinaisten 

egyptiläisten pyramideihin. Molemmis-

sahan on kyse eräänlaisista hautajaisis-

ta ja vainajan säilömisestä ikuisuudeksi 

turvaan ulkopuolisilta. Toki projektit 

eroavat jossain määrin toisistaan. 

Posivan ONKALOn valmistuttua on sen 

tarkoitus erottua maisemasta mahdol-

lisimman vähän ja tiettävästi suunnit-

teilla ei myöskään ole pääarkkitehdin 

hautaamista ydinjätteen mukana. 

Ydinvoimaloita rakennettaessa oli 

ajatuksena, että silloisen Imatran Voi-

man, nykyisen Fortum Power and Heat 

Oy:n, Loviisan ydinvoimalan käytetty 

polttoaine palautetaan Neuvostoliit-

toon. TVO puolestaan oli suunnitellut, 

että sen käytetty polttoaine jälleen-

käsitellään länsimaisissa laitoksissa. 

Palautus itään toimikin hyvin. TVO 

puolestaan alkoi selvittää kotimaisia 

loppusijoitus¬mahdollisuuksia, koska 

jälleenkäsittely oli kallista ja jätteet 

palautettiin kuitenkin alkuperämaa-

han. Vuonna 1994 eduskunta muutti 

ydinenergialakia kuitenkin siten, että 

käytetyn ydinpolttoaineen vienti maas-

ta kiellettiin samoin kuin ydinjätteiden 

tuontikin. Ydinvoimayhtiöille ainoaksi 

vaihtoehdoksi jäi miettiminen, miten ne 

järjestävät ydinjätteen loppusijoituksen 

kotimaassa. Posiva perustettiin yhtei-

seksi yhtiöksi huolehtimaan asiasta.

Posiva jätti vuonna 1999 valtioneu-

vostolle periaatepäätöshakemuksen 

loppusijoituslaitoksesta ja eduskunta 

vahvisti v. 2001 valtioneuvoston teke-

män päätöksen ydinjätteen loppusijoit-

tamisesta Eurajoen Olkiluotoon. Tällä 

hetkellä hanke on edennyt varmenta-

vien, maanalaisten paikkatutkimusten 

vaiheeseen, jossa ONKALOa louhitaan 

kolmessa vuorossa viitenä päivänä 

viikossa, tällä työmäärällä tunneli eteen 

n. 25m viikossa. Toukokuussa 2008 on 

edetty lähes 300 m syvyyteen ja tun-

nelia kuva Y on louhittu lähes 3100 m. 

Varsinaisen loppusijoitusluolaston on 

tarkoitus sijaita n. 500m syvyydessä. 

Varsinaista loppusijoitusluolastoa 

tullaan louhimaan sitä mukaa kuin 

sitä tarvitaan ja se täyttyy. Jätteen 

sijoittaminen ei siis estä samanaikais-

ta louhintatyötä uudelle tunnelille. 

Loppusijoitusluolassahan ydinjäte on 

sijoitettu moninkertaisen turvajärjestel-

män sisään. Luolan tunnelin pohjaan tai 

yksittäisten tunnelien väliin poratussa 

reiässä kapselin ja kallion välinen tila 

vuorataan ensin kovaksi puristetulla 

bentoniittisavella, joka veden kanssa 

kosketuksiin joutuessaan turpoaa ja 

estää pohjaveden liikkumisen loppusi-

joituskapselin ja kallion välillä. Kapseli 

itsessään on kaksikerroksinen. Ulompi, 

kuparista valmistettu säiliö ympäröi 

tiiviisti pallografiittiraudasta valmistet-

tua sisempää säiliötä ja suojelee sitä 

pohjaveden syövyttävältä vaikutuk-

selta. Laajojen kokeellisten ja teo-

reettisten selvitysten mukaan 5 cm:n 
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paksuisen kuparikuoren syöpyminen 

kestää epäsuotuisissakin oloissa satoja 

tuhansia vuosia. Pallografiittirautainen 

sisäsäiliö puolestaan on riittävän vahva 

kestämään kapseliin kallioperässä koh-

distuvat mekaaniset rasitukset. Lopuksi 

varsinainen luola täytetään vielä pai-

suvasta savesta puristetuilla harkoilla, 

jotka tiivistävät tunnelin umpeen.

Massiivinen FoaK projekti.

Projekti ei ole massiivinen pelkästään 

paljaiden lukujen valossa, jotka nekin 

ovat toki vaikuttavia. Loppusijoituksen 

on arvioitu nykyrahassa maksavan 

investointeina 670 miljoonaa euroa, 

käytön kustannukset 2100 miljoonaa ja 

käytöstä poiston eli jälkien siivoamisen 

loppusijoituksen päätyttyä 230 miljoo-

naa. Hanke on erityislaatuinen erityi-

sesti sen vuoksi, että se on ensimmäi-

nen laatuaan eli ns. FoaK-hanke (First 

of a Kind). Mikään maa maailmassa ei 

ole vielä loppusijoittanut korkea-aktiivi-

sia ydinjätteitään, joten Suomi yhteis-

työssä Ruotsin kanssa on todellinen 

alan edelläkävijä. Omat haasteensa 

luo myös se että hankkeessa on paljon 

elementtejä, joita ei voida kokeellisesti 

tutkia täydessä mittakaavassa ja hyvin 

pitkällä aikavälillä vaan täytyy luottaa 

laskelmiin ja arviointiin, joiden varmis-

tamiseen käytetään osailmiökohtaisia 

laboratorio- ja kenttätutkimusten tulok-

sia. Jos loppusijoitetun ydinjätteen sijoi-

tusaika on useita satojatuhansia vuosia, 

ei kapselien kestävyyttä luonnollisesti 

voida kokeellisesti mitata koko aikavä-

lillä, mutta laboratoriotutkimuksissa 

voidaan tutkia kapselia syövyttäviä 

ilmiöitä..

Koska jo pelkästään rakennuspro-

jekti kestää vuoteen 2020 ennen kuin 

aloitetaan varsinainen loppusijoitus-

toiminta, joka puolestaan jatkuu peräti 

vuoteen 2130 asti, poikkeaa projekti 

huomattavasti tavanomaisemmista 

rakennushankkeista. Kysymyksiä joita 

ei tavallisesti jouduta pohtimaan ovat 

esimerkiksi se, miten projektin doku-

mentointi, tai tieto siitä, millä perusteil-

la erilaisiin ratkaisuihin projektin eri vai-

heissa päädyttiin, saadaan säilymään. 

Miten voidaan varmistaa, että vaik-

kapa sadan vuoden kuluttua tulevilla 

päätöksentekijöillä on selvä kuva siitä, 

miksi tällaiseen loppusijoitusratkaisuun 

Kaaviokuva ONKALOsta 
ja loppusijoitustiloista.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus  – ONKALO-tutkimustila
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päädyttiin. Tai mikäli nämä haluavat 

toteuttaa jonkin toisen ratkaisumalliin 

ydinjätteen suhteen, miten heille siir-

retään tieto siitä miten sijoitusluola on 

rakennettu ja miten se avataan. 

Innovaatioita ja  

työllistävää vaikutusta

Hankkeessa on jouduttu kehittämään 

paljon uusia käytäntöjä ja laitteita. 

Esimerkiksi kun kallioperää lähdettiin 

alun perin tutkimaan, ei tarkoitukseen 

sopivaa tutkimuskairaustekniikkaa ollut 

olemassa. Koska kaivostoiminnassa 

yleisesti käytössä ollut kairanterän 

halkaisija 46mm oli hankkeeseen 

liian pieni tutkimuksessa tarvittaville 

mittalaitteille, kehitettiin uusi 56mm 

reikäkoolle sopiva tutkimustekniikka 

reikään sopivine mittalaitteineen. 

Projektin kuluessa on syntynyt useita 

patentteja liittyen esimerkiksi hitsa-

ukseen, uudenlaisiin virtausantureihin, 

ydinjätekapselien valmistukseen, eri-

laisiin näytteenottimiin ja pohjaveden 

vertauksen mittaukseen. 

Yhteistyötä on tehty sekä kansain-

välisesti että kotimaisten toimijoi-

den, kuten VTT:n ja Patria Aviationin 

kanssa. Näissä hankkeissa suunniteltuja 

laitteita voidaan varmasti hyödyntää 

myös muissa hankkeissa kuin ONKALO 

projektissa. Esimerkkinä projektissa 

kehitetystä sovellutuksesta, jolle voisi 

helposti ennustaa löytyvän tämän 

hankkeen ulkopuolellakin kaupallisia 

käyttöä on ns. vihivaunu. Kauko-ohjat-

tua vihivaunua käytetään käytetyllä 

polttoaineella täytettyjen kapseleiden 

siirtelyyn - kapseleiden, jotka siis paina-

vat 20-25 tonnia. Lisäksi vaunun tulee 

liikkua millintarkasti suunnassa vakaasti 

edeten. Suurin innovaatio on kuitenkin 

projekti kokonaisuutena. Koska kaikki 

ydinvoimaa käyttävät maat joutuvat 

jossakin vaiheessa päättämään, miten 

hoitavat ydinjätekysymyksensä, tulee 

suomalainen ONKALO hankkeessa 

hankittu osaaminen varmasti olemaan 

arvokasta pääomaa. Jo pelkästään 

projektinhallinnon näkökulmasta hank-

keessa on syntynyt huomatta määrä 

ainutlaatuista tietotaitoa, jolle varmasti 

löytyy halukkaita ostajia.

ONKALO projekti työllistää tällä 

hetkellä huomattavan määrän ihmisiä. 

ONKALOn parissa työskenteleekin paitsi 

Posivan omaa henkilökuntaa. n. 80 hen-

keä, niin lisäksi saman verran alihankki-

joita paikan päällä Olkiluodossa. Lisäksi 

tutkimus ja tuotekehitystehtävissä n. 250 

henkilöä eri konsulttiyrityksissä ja tutki-

muslaitoksissa. Hanke myös työllistää ih-

misiä yli sadaksi vuodeksi eteenpäin aina 

laitoksen sulkemiseen ja maanpäällisten 

osien purkamiseen asti. Nämä ovat lisäksi, 

toisin kuin monissa muissa hankkeissa 

varmasti toteutuvia, koska ydinjäte on 

loppusijoitettava joka tapauksessa. 

Koekäyttö ja käyttöönotto

Loppusijoituslaitoksen rakentaminen

ONKALOn rakentaminen ja 
varmentavat tutkimukset  
Olkiluodossa

Paikan valinta

Paikkatutkimukset

2020 Loppusijoituksen aloitus

2018  Käyttölupahakemus

2012 Rakentamislupahakemus

2001 Hallituksen ja eduskunnan periaatepäätös

1983 Hallituksen päätös kokonaisaikataulusta

1978 Geologisen loppusijoituksen soveltuvuusselvitykset alkavat

40 vuoden taival

VLJ-luolat

KPA-välivarastot
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PRG-Tec Oy:n kehittämää ja Posivan patentoimaa virtauseromittaria 

on käytetty ONKALOn tutkimusrei’issä  vettä johtavat rakojen pai-

kallistamiseen  ja näiden vedenjohtavuuden määrittämiseen. Laitetta 

käytetään mm. tulevien kuilujen kohdalla ns. injektointirei’issä. Mitta-

ustuloksia hyödynnetään sementti-injektoinnin suunnittelussa. Mit-

taus suoritetaan myös  injektoinnin jälkeen tehtävissä kontrollirei’issä.  

Tuloksia käytetään injektoinnin vaikutuksen selvittämiseen.

Samaa laitetta voidaan käyttää myös rakoyhteyksien selvittämi-

seen eri reikien välillä. Uusin innovaatio on rakoyhteyksien selvittä-

minen rakoon syötetyn sähkövirran avulla. Toisesta reiästä haetaan 

rakoyhteyskohta vastaavan sähköjännitteen perusteella.  Innovaatio 

liittyy elektrodien rakenteeseen.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus  – ONKALO-tutkimustila
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