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Ilmastonmuutos
Ydinvoimalla ei ole rakentavaa roolia ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa. Itse asiassa se toimii esteenä.
Seuraavassa tuodaan esiin syitä siihen, miksi ydinvoima ei ole ratkaisu ilmastonmuutokseen. Paitsi että ydinvoimassa on suuri turvallisuusriski, sen lisäksi
on olemassa valtava ratkaisematon ydinjäteongelma ja sen hallinta, ydinvoiman rakentamisen ja tuotetun sähkön kalleus sekä uraanilouhinnan tuhoisat
ympäristövaikutukset.
Viime aikoina ydinvoiman on kuitenkin esitetty olevan nollapäästöinen energiatuotannon muoto ja ratkaisu ilmastokysymykseen. Väite ei kuitenkaan kestä
tarkempaa tarkastelua, kuten seuraavasta käy ilmi.
Lisäksi ilmastonmuutokseen on jo ratkaisuna olemassa olevien halvempien,
turvallisempien ja ympäristötehokkaampien ratkaisujen nopea kehitys.

Ydinvoimalla on hiilijalanjälki
Kun väitetään ydinvoiman olevan nollapäästöistä, puhutaan vain sähköntuotannon vaiheesta ja vain kasvihuonekaasupäästöistä. Silti myös tuotantovaiheessa esiintyy päästöjä, erityisesti lämpöä ja radioaktiivisuutta. Tietyt reaktorien toiminnasta aiheutuvat päästöt, kuten hiili-14 CO2 muodossa sekä metaani,
ovat kasvihuonekaasuja.
Kuitenkin kun verrataan ydinvoiman hiilijalanjälkeä muihin energiamuotoihin, on otettava huomioon uraanin koko polttoaineketju. Näin tehtäessä ydinvoima pärjää huonosti verrattuna uusiutuviin energialähteisiin ja
energiatehokkuuteen.
Ydinpolttoaineketjun elinkaaripäästöt aiheutuvat uraanin louhinnasta, rikastuksesta, kuljetuksista, laitosten rakentamisesta ja toiminnasta, reaktorien poistamisesta käytöstä ja ydinjätteiden käsittelystä.1
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Huomioitaessa suunnittelu,
luvat, rakentaminen, toiminta,
kunnossapito ja käytöstä
poisto, ydinvoimalaitos
aiheuttaa vähintään 6-24
kertaa enemmän kasvihuonekaasujen päästöjä kuin tuuli...

Ydinvoimalaitoksen koko elinkaaren hiilidioksidipäästöt
Kun otetaan huomioon suunnittelu, luvat, rakentaminen, toiminta, kunnossapito ja käytöstä poistaminen, ydinvoimalaitos aiheuttaa vähintään 6-24 kertaa
enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin tuulivoimaenergia yhtä energiayksikköä kohti saman 100 vuoden tarkastelujakson aikana.2

Ydinpolttoaineketjun koko elinkaaren hiilidioksidipäästöt
Kuinka päästöt lasketaan? Ydinvoimateollisuuden hiilipäästöjen kokonaismäärän arviointi tarkoittaa päästöjen yhteenlaskemista sen kattaessa kaikki uraanipolttoaineketjun aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ja sen jakamista laitoksen
tuottaman sähkön määrällä voimalan koko elinkaaren ajalta.3 Eräät kaikkein
luotettavimmista analyyseistä on tehnyt tohtori Benjamin Sovacool, jonka dataa
on käytetty seuraavassa (ks. alaviite 1).
Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä kunkin vaiheen kohdalla tarkasteltuna:
»» Koko uraanipolttoaineketju. Tämä sisältää kaikki vaiheet uraanin louhinnasta laitoksen käytöstä poistamiseen ja jätehuoltoon. 66 gCO2e / kWh.
(StormSmith 80-130 grammaa CO2 / kWh.) 4
»»

Uraanin louhinta, rikastus, jalostus ja polttoaineen valmistus.
Laskelmat voivat vaihdella riippuen eri tekijöistä kuten uraanimalmin
koostumuksesta, louhintaan käytetystä energiamuodosta jne. 25,09 g / kWh

»»

Ydinvoimalan rakentaminen. Tämä sisältää rakennustarvikket ja rakentamisen, kuljetukset sekä eri materiaalien käyttö. 8,20 g/kWh

»»

Reaktorin käyttö ja kunnossapito. 11.58 g/kWh

»»

Radioaktiivisen jätteen käsittely ja varastointi. 9,20 g / KWh

»»

Käytöstä poistaminen. 12,01 g / KWh
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Hiilipäästöt prosentteina
Uraanipolttoaineketjun jokaisen vaiheen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen
prosenttiosuudet.
Uraanin louhinta, jauhatus ja rikastaminen:

38%

Rakentaminen:

13%

Käyttö (sis. Varavoima-dieselgeneraattorit):

17%

Polttoaineen käsittely ja jätehuolto:

14%

Käytöstä poistaminen:

18%

Ydinpolttoainekierron koko elinkaaren hiilidioksidipäästöt verrattuna
muihin energiamutoihin
Rikinpoistolla varustetut hiilivoimalat:

960 gCO2e/kWh

Maakaasuvoimalat:

443 gCO2e/kWh

Ydinvoimalat:

66 gCO2e/kWh

Aurinkosähkö:

32 gCO2e/kWh

Maalle sijoitetut tuulivoimalat:

10 gCO2e/kWh

Tästä seuraa, että ydinvoima tuottaa kaksi kertaa enemmän hiilidioksidia kuin
aurinkoenergia ja kuusi kertaa enemmän kuin tuulivoima.
Tai kuten Sovacool asian myös ilmaisee:
“Jokainen ydinvoimaan käytetty dollari olisi säästänyt viisin- tai kuusinkertaisesti hiilidioksidia sijoitettuna tehokkuuteen tai tuulipuistoihin.”
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Ydinvoima ei ole ”uusiutuva”
Ydinenergiaa tulisi oikeutetusti kutsua “uraanienergiaksi”, koska uraani on se
mitä tarvitaan polttoaineen tuottamiseksi reaktoria käyttäessä. Uraani on ehtyvä
luonnonvara, ei ”uusiutuva”. Ydinvoiman jatkuva käyttö köyhdyttää polttoaineen valmistukseen tarvittavia korkea-asteisia uraanivaroja.
Nykyinen maailmanlaajuinen energiankulutus vaatii noin 70 000 tonnia
uraania vuodessa. Ydinvoiman käytön lisääminen lisäisi huomattavasti tätä
määrää ja vaatisi uusien uraaniresurssien löytämistä.
Jos vaihtoehtona käytettäisiin köyhempää uraanimalmia, se vaatisi enemmän
energiaa louhittua uraaniyksikköä kohden ja aiheuttaisi näin ollen enemmän
hiilidioksidipäästöjä, jotka todennäköisesti lopulta olisivat yhtä suuret, ellei
suuremmat, kuin fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkön aiheuttamat. Tämä
voisi tapahtua jo rakenteilla olevien uusien ydinvoimaloiden elinaikana.5
Vaihtoehtona on esitetty uraanin erottamista merivedestä, mutta se ei olisi järkevää. Meriveden uraanipitoisuus on pieni - 3,3 ppb (3,3 miljardisosaa).
Uraanin erottaminen merivedestä veisi yhtä paljon energiaa kuin se antaisi, toteaa professori Derek Abbott tutkimuksessaan Nuclear Power: Game over.6

Uusien ydinvoimaloiden rakentaminen ei korvaisi hiilivoimaloita
Olettaen että reaktorin käyttöikä on 40 vuotta (vaikka keskimääräinen reaktorin
elinikä on 22 vuotta), ja että vanhoja reaktoreita suljetaan jatkuvasti, tarvittaisiin
80 uutta laitosta seuraavien 10 vuoden aikana maailmanlaajuisen ydinenergiatuotannon säilyttämiseksi nykyisellä tasolla. Sen lisäksi pitäisi rakentaa - ja
yhdistää verkkoon - vielä 200 laitosta seuraavien kymmenen vuoden aikana.
Koska keskimääräinen rakentamisaika on kymmenen vuotta, pystyttäisiin seuraavien 20 vuoden aikana rakentamaan 280 uutta laitosta vaikka työ aloitettaisiin jo huomenna, ja silti olisimme vain korvanneet nykyisen ydinvoimakapasiteetin, mutta ei yhtäkään hiilivoimalaitosta.7

Ydinvoimaloiden käyttäminen ilmastonmuutoksen torjumiseksi
sisältää valtavia haittoja
Vaikka ydinvoiman käyttö voitaisiin lisätä riittävästi ilmastonmuutoksen torjumiseksi (mikä on epätodennäköistä, ellei mahdotonta; katso ”Aika” -osio tämän
kirjasen lopussa), se johtaisi moniin erittäin vakaviin seurauksiin:
»» Onnettomuuksien todennäköisyys kasvaisi. Onnettomuudet vaarantavat ja
vahingoittavat korjaamattomasti ekosysteemejä, vahingoittavat ihmisten ja
eläinten terveyttä ja horjuttavat sosiaali- ja talousjärjestelmiä. Vaikka kaikki
energiajärjestelmät sisältävät riskejä ja vaikutuksia, ydinvoiman aiheuttamat
ovat paljon suurempia kuin uusiutuvan energian.
»»

Ydinjäteongelma, jota ei vielä ole ratkaistu, kasvaisi dramaattisesti.

»»

Ydinasevarustelun riski kasvaisi suuremman ydinenergiakäytön myötä yhä
useammissa maissa, ja tekisi ydinaseohjelmiin siirtymisen helpommaksi ja
todennäköisemmäksi.

»»

Uraanivarantojen puute pakottaisi siirtymään kertaluontoisesta uraanin-
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Uusien ydinvoimaloiden rakentaminen ei korvaisi
hiilivoimaloita... Olettaen, että reaktorin käyttöikä on
40 vuotta, tarvittaisiin 80 uutta voimalaa seuraavien
10 vuoden aikana maailmanlaajuisen ydinenergiatuotannon säilyttämiseksi nykyisellä tasolla.
käytöstä suljettuihin uusiokäyttöjärjestelmiin, jotka vaativat jälleenkäsittelya, erittäin saastuttavaa prosessia, joka aiheuttaa nestemäisiä ja kaasumaisia radioaktiivisia päästöjä ilmaan ja veteen sekä rohkaisee ja mahdollistaa
ydinaseiden kehittämisen.
»»

Ydinvoiman korostaminen puhtaampien sähköntuotantomenetelmien
sijaan voisi häiritä ilmastonmuutoksen hillitsemistä siinä tilanteessa, jos
vakava onnettomuus tapahtuu jossain ydinteollisuuslaitoksessa, ydinvoimalassa, uraaninrikastus- tai jätelaitoksessa. Tällöin ydinvoimasta olisi luovuttava, ja koska korvaavaa uusiutuvaa energiaa ei olisi riittävästi tarjolla,
ilmastonmuutoksen torjunta kärsisi tappion.

Kysymys peruskuormasta
Ydinvoiman kannattajien väittämä on, että tarvitaan ”perusvoimaa” koska
uusiutuvan energian tuotanto on liian ”epäsäännöllistä”. Perusvoiman tuottajat, kuten ydin- ja hiilivoimalaitokset ovat tyypillisesti suuria yksiköitä, jotka
ovat toiminnassa enemmän tai vähemmän jatkuvasti 70-90 -prosenttisesti
nimelliskapasiteetistaan.8
Toisaalta jatkuva toiminnassa oleminen ei ole tehokasta. Perusvoimalaitokset eivät pysty pikaisesti lisäämään tai sulkemaan tuotantoaan. Ne toimivat korkealla kapasiteetilla jopa yöllä, kun energian kysyntä on alhaisempaa.
Itse asiassa ydinvoimalla on pienin joustavuus ja huonoin kyky vastata energiankysynnän muutoksiin verrattuna kaikkiin muihin sähköntuotantomuotoihin.9
Koska maailma on muuttumassa selvästi kohti hajautuvaa sähköntuotantoa
ja mikroverkkoja, perusvoiman tuottajat kuten ydinvoimalat eivät enää sovellu
21. vuosisadan sähköntuotannon tarpeisiin. Nyt keskitytään uusiutuviin energiamuotoihin ja joustavaan tuotantoon, kysynnän hallintaan ja energiatehokkuuteen.
Ilmastonmuutos ja miksi ydinvoima ei ole sen ratkaisu
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Koska maailma liikkuu
selvästi kohti hajautuvaa
sähköntuotantoa ja
mikroverkkoja, perusvoiman
tuottajat kuten ydinvoimalat
eivät enää sovellu
21. vuosisadan
sähköntuotannon tarpeisiin.

Tämän yhdistelmän hallinta perustuu kykyyn ennakoida, ja se asia on ratkaistavissa. Uusiutuvan energian tuotannon vaihtelevuus ei tarkoita epäluotettavuutta: niin kauan kuin voidaan riittävän ajoissa luotettavasti ennustaa, miten
tuuli käyttäytyy ja kuinka paljon tuulivoimaa on missäkin saatavana, tuuleen
pohjautuva sähköverkko voi olla erittäin luotettava. Sama koskee aurinkoa.10
Sähköverkon luotettavuus
Siellä missä verkko-operaattoreilla on parempi ennakointitietokyky ja ne ovat
halukkaita analysoimaan reaaliaikaisia olosuhteita ja vastaamaan tuotannolla
kysyntään, nk. uusiutuvien energialähteiden ajoittaisuus on helposti sovitettavissa. Itse asiassa mailla, joilla on korkein uusiutuvien energialähteiden levinneisyys, on vähiten ongelmia verkkojensa hallinnoinnissa.11
Verkko-operaattorien haluttomuus innovoida, eikä perusvoiman tarve, on ollut syy ydinvoiman ja fossiilisten polttoaineiden valta-asemaan verkossa. Kyse
ei ole enää siitä ”ettei aurinko paistaa ja tuuli ei puhalla jatkuvasti”.
Lisäksi, koska energian varastoinnin haasteet alkavat olla ratkaistut, uusiutuvan energian varastointi ja sen syöttäminen verkkoon kysyntää vastaavasti, on
joustava, käytännöllinen ja taloudellinen vaihtoehto.
Kuten Saksa on osoittanut, verkko, joka perustuu pienempiin, hajautettuihin
vaihteleviin energianlähteisiin voivat olla yhtä luotettavia ja jopa joustavampia
ja turvallisempia kuin verkko, joka perustuu peruskuormatuotantoon.12
Ydinvoima ei kuulu valtion uusiutuvan energian osuuteen
Yhdysvalloissa ainakin 29 osavaltiota (julkaisuhetkellä) ja District of
Columbia ovat hyväksyneet uusiutuvan osuuden standardit (RPS). Nämä standardit edellyttävät, että yritysten myymästä sähköstä tietty prosenttiosuus tai
8
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Ilmaston lämmetessä vedestä on nopeasti
tulossa arvokas hyödyke. Ei ole järkevää
ylläpitää suuria lämpövoimaloita, jotka
kuluttavat suuria määriä vettä.

määrä on uusiutuvaa. Prosenttiosuus vaihtelee eri osavaltioissa. Havaijilla on
tällä hetkellä kaikkein aggressiivisin RPS: 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä; 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä; 70 prosenttia vuoteen 2040 mennessä;
100 prosenttia vuoteen 2045 mennessä.13 RPS edistää tuuli-, aurinko- ja muiden
uusiutuvien energialähteiden markkinoita ja mahdollistaa valtioiden energiakokoonpanon monipuolistumisen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämisen.
Ydinvoiman liittäminen RPS:ään, kuten jotkut ydinvoiman kannattajat ovat
yrittäneet tehdä, heikentäisi näitä ponnisteluja14, hidastaisi uusiutuvien energialähteiden kasvua ja leikkaisi niiden markkinaosuuksia..15
Ydinvoimalaitokset kuluttavat liikaa vettä
Lämpenevän ilmaston olosuhteissa vedestä on nopeasti tulossa arvokas hyödyke. Ei ole järkevää ylläpitää suuria lauhdevoimaloita, jotka kuluttavat suuria
määriä vettä.
Vesijäähdytteiset voimalat käyttävät minuutissa miljoona gallonaa vettä (lähes 3,8 miljoonaa litraa), joka purkautuu lämpönä yleensä samaan vesistöön
mistä on lähtöisin ja siten lämmittää sitä. Jäähdytystorneja käyttävät voimalat
(jäähdytys suljetulla kierrolla) ottavat vettä ja haihduttavat sen höyryksi ja näin
ollen kuluttavat ja vähentävät vesivarastoja.
Vaikka vesijäähdytteisten ydinvoimalaitoksien läpi virtaa enemmän vesistöistä pumpattavaa vettä, jäähdytystornilla varustetut kuluttavat enemmän vettä, koska vain murto-osa vedestä palautuu alkuperäiseen vesistöön tiivistyneenä höyrynä.
Union of Concerned Scientists -asiantuntijaryhmän mukaan::
»» Päivittäinen vedenkulutus kierrätysjäähdytyksen suljetulla kierrolla
(jäähdytystorni): * 19-62 milj. gallonaa (65-212 milj. litraa) päivässä 1GWreaktorin kohdalla
»»

Päivittäinen vedenkulutus kerran läpi -jäähdytyksen kautta: 0,6-1,4 miljardia gallonaa (2-4,8 mrd litraa) päivittäin 1 GW –reaktorin kohdalla

Ydinvoimalaitosten on vähennettävä tuotantoa tai toiminnan oltava
pysähdyksissä kuivuuden ja helleaaltojen aikana
Kuivuus ja helleaallot lisääntyvät ilmaston lämpenemisen myötä. Näissä
olosuhteissa ydinvoimalaitosten jäähdytystehokkuus edellyttää niiden joko
vähentävän tuotantoaan tai sulkemaan reaktorit kokonaan.
Helleaallon iskiessä, jäähdytysvesilähteen vesi voi lämmetä liikaa ollakseen
turvallista käyttää tai tarpeeksi tehokasta reaktorin jäähdyttämiseen. USA:n
ydinalan viranomainen, The Nuclear Regulatory Commission, asettaa rajat kunkin ydinvoimalan kohdalla sille kuinka lämmintä jäähdytysvesi saa olla. Kun
Ilmastonmuutos ja miksi ydinvoima ei ole sen ratkaisu
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Kuivuus ja helleaallot lisääntyvät
ilmaston lämpenemisen
myötä. Näissä olosuhteissa
ydinvoimalaitosten
jäähdytystehokkuus edellyttää
niitä joko vähentämään tuotantoaan
tai sulkemaan reaktorit kokonaan.

ilmaston lämpeneminen etenee, nämä rajat saavutetaan entistä useammin, mikä
siten yhä useammin aiheuttaa seisautuksia ydinvoimaloissa. Kun jäähdytysveden lämpötilat ovat korkeammat, ydinvoimalaitos joutuu kuluttamaan tavallista
enemmän vettä.
Kuivuus ja helleaallot lisääntyvät ilmaston lämpenemisen myötä. Näissä olosuhteissa ydinvoimalaitosten jäähdytystehokkuus edellyttää niiden joko vähentävän tuotantoaan tai sulkemaan reaktorit kokonaan.
Helleaallon iskiessä, jäähdytysvesilähteen vesi voi lämmetä liikaa ollakseen
turvallista käyttää tai tarpeeksi tehokkasta reaktorin jäähdyttämiseen. USA:n
ydinalan viranomainen, The Nuclear Regulatory Commission, asettaa rajat kunkin ydinvoimalan kohdalla sille kuinka lämmintä jäähdytysvesi saa olla. Kun
ilmaston lämpeneminen etenee, nämä rajat saavutetaan entistä useammin, mikä
siten yhä useammin aiheuttaa seisautuksia ydinvoimaloissa. Kun jäähdytysveden lämpötilat ovat korkeammat, ydinvoimalaitos joutuu kuluttamaan tavallista
enemmän vettä.

Rannikolla sijaitsevat ydinvoimalat voisivat päätyä veden alle
Ilmastonmuutoksen vuoksi merenpinta nousee. Monet ydinvoimalat sijaitsevat
rannikoilla. Kuten dramaattisesti kävi ilmi Japanin Fukushimassa vuonna 2011,
tulva voi olla katastrofaalinen. Siihen ei tarvita edes tsunamia. Kun merenpinta
nousee, rannikoiden riskialueiden ydinvoimalat voivat joutua veden valtaan
ja muuttua toimintakyvyttömiksi. Niiden radioaktiivisten jätteiden varastot
vuotavat siten valtameriin, ellei varastoja siirretä ajoissa. National Geographicin
mukaan 14 Yhdysvaltain ydinvoimalaa on vaarassa upota ilmastonmuutoksen
aiheuttaman merenpinnan nousun vuoksi.16
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Myös myrskyaallot ja rannikkotulvat, jotka ovat riskitekijöitä jo nykyisin,
voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa eräille Yhdysvaltain korkean riskin rannikkovoimaloille, erityisesti Keski-Atlantin ja koillisen alueilla.17, 18

Ydinreaktoreiden sulkeminen ei tarkoita fossiilisten
polttoaineiden käytön lisäämistä
Kun ydinvoimaloita suljetaan, niitä ei automaattisesti korvata lisäämällä
fossiilisen polttoaineen käyttöä. Esimerkiksi kun Ft. Calhounin ydinvoimala
Nebraskassa suljettiin, Omaha Public Power District päätti korvata ydintuotannon tuulivoimalla eikä fossiilisilla polttoaineilla. Yhtiö arvioi tuulivoiman
tuottavan 40% sen sähköstä vuoden 2019 loppuun mennessä19. Pacific Gas
and Electric on ilmoittanut, että Diablo Canyonin ydinvoimalansa sulkemisen
jälkeen - joka oli Kalifornian viimeinen ydinvoimala - se korvaa voimalan tuottaman sähkön uusiutuvalla energialla ja energiatehokkuudella, ja hiljensi siten
ydinvoiman puolestapuhujat, jotka ennustivat osavaltion hiilidioksidipäästöjen
nousua.20

Ilmastonmuutosta ei ole aiheuttanut fossiilisten polttoaineiden
suosiminen ydinvoiman kehittämisen sijaan
Tresidentti Nixonin ennustus Yhdysvaltain tuhannesta ydinreaktorista
vuoteen 2000 mennessä ei toteutunut. Ydinvoimaloiden tätä pienempi määrä
ei kuitenkaan ole syy ilmastonmuutokseen johtaneeseen fossiilisten polttoaineiden liikakäyttöön. Syy oli ydinenergian valinta ylimalkaan. Vuonna 1952
Yhdysvallat oli energiatienristeyksessä. Sinä vuonna presidentti Trumanin
Materials Policy -komission raportin suositukset kehottivat ”aggressiiviseen

Ydinvoiman käytön jatkaminen
vaatii sellaisen sähköjärjestelmän
ylläpitoa, joka on sovitettu siihen, että
osa sähköstä tuotetaan joustamattomilla
peruskuormavoimaloilla. Tämä hidastaa
ja estää siirtymisen hajautettuun
uusiutuvaan energiajärjestelmään.

tutkimukseen koko aurinkoenergian alalla - ponnistus, jolla Yhdysvallat voisi
antaa valtavan panoksen maailman hyvinvoinnille ”. 21 Raportissa todettiin,
että ydinenergia voisi tuottaa vain ”vaatimattoman osuuden Amerikan energiatarpeista parhaimmillaan.”
Kuitenkin tätä seurannut Eisenhowerin hallinto valitsi ydinvoiman aurinkovoiman sijaan ja toi tilalle Atoms for Peace -ohjelman. Syyt eivät tietenkään liittyneet ainoastaan energian tarpeisiin, vaan olivat erottamattomasti sidoksissa
ydinaseiden kehittämiseen.
Varhaiset ponnistukset keskittyivät ”kaksoiskäyttö” -reaktoreihin, jotka
palvelivat asekelpoisen plutoniumin tuotantoa, jossa sähkö lähinnä oli pelkkä
sivutuote.
Silloinkin, kun kaksoiskäyttöiset sotilaalliset reaktorit hylättiin kaupallisten
vain sähköä tuottavien voimaloiden hyväksi, ydinvoimaloiden rakentaminen
osoittautui hitaaksi ja erittäin kalliiksi. Siten Yhdysvaltain päätös pitää massiivisen uusiutuvan energian kehittämisen ovi suljettuna, johti nykyiseen riippuvuuteen halvemmista, vähemmän monimutkaisista fossiilisista polttoaineista.
Ydinvoima ei koskaan täyttänyt presidentti Nixonin rohkeita ennustuksia.
Sitä vastoin 1950-luvun kohtalokkaiden päätösten vuoksi ei toteutunut aiemmin ehdotettu massiivinen aurinko- ja tuulivoiman kehittäminen, joka nyt olisi
valmis korvaamaan ydinvoiman ja fossiiliset polttoaineet. Tämä tilanne on mahdollistanut tyhjiön täyttämisen maakaasulla ja siten tuominnut meidät riippuvuuteen fossiilisista polttoaineista, mikä sekä aiheuttaa että pahentaa ilmastonmuutosta. Tämä olisi ollut vältettävissä, jos uusiutuvat energianlähteet, eikä
ydinvoima, olisi valittu energiantuotannon ensisijaiseksi kehityssuunnaksi.

Ydinenergian käyttö estää uusiutuvan energian kehitystä
Ydinvoiman käyttö jatkossa vaatii sellaisen sähköjärjestelmän ylläpitämistä,
joka sisältää joustamatonta peruskuormasähköä. Tämä hidastaa ja estää siirtymisen hajautettuihin uusiutuviin energialähteisiin (katso peruskuorma yllä).
Kun ydinvoimayhtiöiden taloudellinen tilanne jatkuvasti huononee, yrittävät yhtiöt saada laina-takuita ja valtiontukea laitostensa pitämiseksi toiminnassa. Tämä merkitsee huomattavasti vähemmän valtion rahoitusta olemassa
olevan, luotettavan ja markkinakelpoisen uusiutuvan energiasektorin nopeaan
käyttöönottoon.
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Aika
Olennainen virhe väitteessä, jonka mukaan ydinvoima
on ratkaisevan tärkeä ilmastonmuutoksen torjunnassa, on
aikatekijä. Aikaa ei yksinkertaisesti ole riittävästi jäljellä,
jotta ydinvoimalla olisi mitään merkitystä asiassa.
Ydinvoimalaitosten rakentaminen kestää liian kauan
Ilmastoasiantuntijoiden välillä vallitsee yhteisymmärrys siitä, että ilmaston lämpeneminen on nopeasti eskaloituva kriisi. Arviot siitä, kuinka monta vuotta on
jäljellä ennen kuin muutokset ovat peruuttamattomia jatkavat kutistumistaan.
Suurin osa maailmassa parhaillaan rakenteilla olevista ydinvoimaloista on aikataulustaan jäljessä. Vaikka jotkut uudet ydinvoimavaltiot pyrkivät rakentamaan
voimalaitoksia, edistyminen on hidasta tai olematonta. Nämä seikat vaikeuttavat tarkkaa ennustamista siitä, kuinka nopeasti jokin laitos voitaisiin rakentaa.
Jos tarkastellaan vain reaktoreita, jotka ovat valmistuneet ja liitetty verkkoon
vuosien 2006-2016 aikana, maailmanlaajuinen rakentamisajan keskiarvo on 10
vuotta. Se on liian myöhäistä ilmastonmuutoksen kannalta.
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Kokonaistoteutuksen aika (scale-up time) on vielä pitempi ja
huomattavasti pitempi kuin uusiutuvien kohdalla
Ydinvoiman toteuttamisaika, joka käsittää ajan suunnittelemisen alkamisesta
laitoksen käyttöönottoon, voi kestää jopa 20 vuotta. Tuulen ja auringon toteuttamisaika on yleensä 2-5 vuotta.

Emme voi rakentaa riittävästi ydinvoimaloita niin nopeaan tahtiin,
että sillä olisi mitään merkitystä
Ydinvoima on tehoton ja riskialtis tapa vastata ilmastonmuutokseen. Vuoden
2003 MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) tutkimuksessa todetaan,
että fossiilisten polttoaineiden aiheuttamien merkittävien hiilidioksidimäärien
korvaaminen ydinvoimalla vaatisi 1 000 – 1 500 uuden reaktorin (1 000 MW tai
suurempia) liittämisen verkkoon maailmanlaajuisesti vuoteen 2050 mennessä,
mikä on enemmän kuin kaksi uutta reaktoria kuukaudessa. Mitään merkkejä
sellaisesta kehityksestä ei ole nähtävissä.
Vaikkakin tällainen massiivinen rakennussuunnitelma toteutuisi - mikä on
äärimmäisen epätodennäköistä - se vain johtaisi suhteellisen pienen hiilidioksidimäärän korvaamiseen. MIT julkaisi jälleen vuonna 2015 toisen analyysin,
jossa todetaan, että vaikka Pariisin vuoden 2015 CO2-sopimukset (COP 21) toteutetaan, ja 1 000 uutta ydinreaktoria rakennettaisiin, maailmanlaajuiset hiilidioksidipäästöt edelleen kasvavat ainakin 64 gigatonniin.
Niin kutsutut kehittyneet reaktorit ovat vuosikymmenien päässä
todellisuudesta
Ilmastotutkijat (mm. James Hansen, joka kannattaa Integral Fast Reactorin
kaltaisia ns. Generation IV -reaktoreita) varoittavat, että aika hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on nopeasti loppumassa karkaavan ilmastonmuutoksen
lieventämiseksi. Gen. IV -reaktorit ovat teoreettisesti vuosikymmenien päässä todellisesta käyttöönotosta, mikä on aivan liian myöhäistä ilmastokriisin
kannalta, eikä niitä voisi koskaan tuottaa riittävän paljon, jotta niillä olisi mitään
merkitystä hiilidioksidipäästöihin. Pieniä modulaarisia reaktoreita (SMR), määritelmän mukaan kapasiteetiltaan paljon pienempiä - yleensä 10 - 300 megawattia - tarvittaisiin vielä suurempia määriä kasvihuonekaasuvähennysten saavuttamiseksi. Ottaen huomioon, että SMR-järjestelmien tilauskanta on nollassa,
myös tämä on turha strategia.
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REAKTOREIDEN RAKENTAMISAJAT 2006-2016
Rakennusajat (vuosina) - Käyttöönotot vuodesta 2006 heinäkuuhun 2016
Maa

Yksiköt

Keskimääräinen
aika

Min

Max

Kiina

25

5.7

4.3

11.2

Intia

6

7.7

5.0

11.6

Etelä-Korea

5

5.3

4.0

7.2

Venäjä

4

28.8

25.3

32.0

Argentiina

1

33.0

33.0

33.0

Iran

1

36.3

36.3

36.3

Japani

1

5.1

5.1

5.1

Pakistan

1

5.2

5.2

5.2

Romania

1

24.1

24.1

24.1

USA

1

43.5

43.5

43.5

Yhteensä

46

10.4

4

43.5

Sources: IAEA-PRIS, MSC, 2016
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Ydinvoima Suomessa
Toiminnassa olevat ydinvoimalat
Suomessa on tällä hetkellä kaksi ydinvoimalaa, joissa neljä toiminnassa olevaa
ydinvoimalaitosyksikköä: Fortumin kaksi neuvostovalmisteista 500 MW:n painevesireaktoria Loviisassa ja Teollisuuden Voiman kaksi ruotsalaista 880 MW:n
kiehutusvesireaktoria Eurajoen Olkiluodossa. Reaktorit tuottavat noin kolmanneksen maassa käytetystä sähköstä. Ne kytkettiin verkkoon 1977-80.

Rakenteilla ja suunnitteilla olevat ydinvoimalat
Olkiluodossa on ollut jo 14 vuotta rakenteilla ranskalais-saksalainen ydinvoimalaitosyksikkö OL3, mallia EPR eli eurooppalainen painevesireaktori, joka
valmistuessaan olisi teholtaan maailman suurin, 1600 MW. Reaktori on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta jo 10 vuotta, ja sen hinta on noussut yli kaksinkertaiseksi. Hankkeen avaimet käteen -hinta oli 3,2 miljardia euroa. Toteutuva
8,5-9 miljardin hinta tekee siitä maailman toiseksi kalleimman rakennuksen.
Helmikuussa 2019 STUK epäsi OL3:n käyttöönottoluvan reaktorin paineputkiston turvanormit ylittävän värähtelyn vuoksi, mutta myönsi luvan kuitenkin
pian tämän jälkeen kunhan korjaukset laitteistoon olisi tehty.
Fennovoima Oy:llä on ollut vuodesta 2007 meneillään hanke rakentaa ydinvoimala Pyhäjoen Hanhikiven niemelle. Hanhikivi 1:n 1200 MW:n painevesireaktorin rakentaisi Venäjän ydinaseista ja voimaloista vastaava valtionyhtiö
Rosatom, ja se on myös hankkeen osakas kolmanneksen omistuksella. Hintaarvio on 6,5-7 miljardia euroa. Hanke sai vuonna 2014 eduskunnalta periaateluvan, mutta rakentamislupa puuttuu. Hankkeen etenemisen tiellä on suuria
haasteita, kun Rosatom ei kykene vastaamaan Suomen ydinvoimaturvallisuusvaatimuksiin ja Fennovoimalla on ongelmia osaamisessa ja työkulttuurissaan.
Tästä huolimatta Fennovoima/Rosatom on aloittanut Hanhikiven niemellä mittavat perustyöt: niemen puusto on hakattu, lentokenttäkelpoinen tie rakennettu
ja kunnallistekniikka vedetty niemelle, aloitettu satamatyöt ja voimalaitoksen
perustusten rakentaminen. Hanhikiven niemi on useilla virallisilla päätöksillä
luonnonsuojelualuetta, myös merialueensa puolesta, ja ainutlaatuinen maailmanlaajuisestikin. Marraskuussa 2018 YK:n maailman biodiversiteettia käsittelevä konferenssi totesi pohjoisen Pohjanmeren kuuluvan Itämeren yhdeksään
ekologisesti ja biologisesti merkittävimpään merialueeseen.
Paljon keskustelua ovat herättäneet myös hankkeen kannattavuus ja sen geopoliittinen ulottuvuus.

Ilmastonmuutos ja miksi ydinvoima ei ole sen ratkaisu
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Alun perin ydinvoimalan piti olla valmis viimeistään vuonna 2018, mutta nykyinen arvio on 2028.

Ydinjätteet
Loviisan ydinvoimaloiden korkea-aktiiviset jätteet vietiin vuoteen 1996 asti
Venäjän Tsheljabinskiin, Majakin jälleenkäsittelylaitokseen. Majakin historiaan
kuuluu paitsi vuoden 1957 vakava ydinonnettomuus luokkaa INES 6, myös
lukuisia muita aivan viime vuosiin asti, sekä koko alueen vakava saastuminen.
Myöhemmin syntyneet, nyt varastoituna olevat jätteet on tarkoitus haudata yhdessä TVO:n jätteiden kanssa Olkiluodon kallioperään. Tarkoitusta varten
perustettu yhtiö Posiva aloitti 455 metriä syvän Onkalon rakentamisen vuonna
2004.
Laitoksen käyttölupahakemus jätetään nykyisen aikataulun mukaan vuonna
2020 ja loppusijoitus on tarkoitus aloittaa sen jälkeen. Tämän hetken suunnitelmien mukaan tilat saataisiin suljettua 2120 -luvulla.
Jätteensijoitusmenetelmä KBS-3 on kehitelty yhteistyössä Suomen ydinjätehuollosta vastaavan Posiva-yhtiön ja Ruotsin vastaavan SKB-yhtiön kesken.
Suomessa projekti etenee ilman minkäänlaista julkista keskustelua huolimatta
siitä, että Ruotsissa Nackan Ympäristötuomioistuin antoi tammikuussa 2018 lausunnon Ruotsin hallitukselle, jossa se katsoo, että menetelmä vaatii vielä tarkastelua liittyen mm. kuparin korroosioon ja bentoniittisaven laatuun. Ruotsi ei ole
vielä aloittanut rakennustöitä. Suomessa luola on lähes valmis.

Ydinvoimaloiden polttoaine
Suomessa ei ole ydinvoimatuotannon alkupään laitoksia, kuten uraanikaivoksia, uraaninerotus-, konvertointi- ja väkevöintilaitoksia ja polttoainetehtaita.
Ympäristötuhoa aiheuttaneen ja kertaalleen konkurssiin menneen
Talvivaaran nikkeli- ja sinkkikaivoksen malmista on löytynyt uraania, jonka
talteenottoa suunnittellaan. Tosin jo aiemmin kaivos myi uraanipitoista sakkaa
venäläisyhtiölle, joka erottaa siitä uraanin.
Fennovoima ostaa sopimuksen mukaan ainakin ensimmäiset 10 vuotta tarvitsemansa jälleenkäsitellyn uraanipolttoaineen Rosatomilta, ja se tuotetaan
Tsheljabinskissa Venäjällä.

Ydinvoima on kallista
”Tuulivoima on halvin tapa tuottaa Suomessa sähköä ja ilman mitään tukia”,
sanoi Wärtsilän johtaja Matti Rautkivi marraskuussa 2018.
Yhdistetty tuuli- ja biokaasusähkö on keskimäärin neljänneksen halvempaa
kuin ydinvoimalla tuotettu.

Naiset Rauhan Puolesta -liike ja Osuuskunta Noidanlukko julkaissut Beyond
Nuclear Internationalin luvalla 3/2019
Naiset Rauhan Puolesta -liike, www.naisetrauhanpuolesta.org
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