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Tässä kandidaatintyössä on tavoitteena käsitellä yleisesti kelluvan ydinvoiman konsepti 

ja käydä läpi kelluvissa ydinvoimaloissa käytettävää tekniikkaa. Lisäksi työssä pohditaan 

kelluvan ydinvoiman mahdollisia etuja, haittoja ja taloudellista kannattavuutta.   

Tekniikan käsittelyssä käytetään tietoja vastavalmistuneesta venäläisestä Akademik 

Lomonosov -voimalasta ja sen ydinreaktorista. Työssä käydään myös pinnallisesti läpi 

muiden maiden suunnitelmia ja ratkaisuja kelluville ydinvoimalaitoksille. Suurin 

eroavaisuus tavanomaisempiin reaktoreihin on kelluvan ydinvoimalan reaktorin 

pienempi koko. 

Työssä huomataan, että kelluva ydinvoima on monipuolinen ratkaisu vastaamaan 

kasvavaan energiantarpeeseen helpon liikuteltavuutensa johdosta. Lisäksi kelluvalla 

ydinvoimalla on mahdollista tislata suuria määriä merivettä juomakelpoiseksi lisäämällä 

voimalan yhteyteen tislauslaitos. Ydinvoima on myös täysin hiilineutraalia, joten 

potentiaali korvata vanhoja fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimaloita rannikoilla on 

suuri.  

Suurimpia haasteita kelluvalle ydinvoimalle on saada voimalasta taloudellisesti 

kannattava. Taloudellisesta näkökulmasta vähäinen käyttöaste ja pitkät huoltotauot ovat 

suurimpia haasteita. 
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1 JOHDANTO 

Tämän kirjallisuustyön aiheena on selvittää kelluvan ydinvoimalan toimintaperiaate ja 

verrata sen toimintaa tavanomaisempiin ydinreaktoreihin. Lisäksi työssä selvitetään 

mahdolliset tekniikkaan liittyvät turvallisuus ja -ympäristöriskit. Työssä pohditaan myös 

kelluvan ydinvoimalan erityisiä käyttötarkoituksia ja taloudellista kannattavuutta. 

Kelluva ydinvoima ei energiantuotannon periaatteiltaan juurikaan eroa tavallisemmasta 

ydinvoimalasta. Konseptina kelluva ydinvoima on hyvin mielenkiintoinen, koska se 

mahdollistaa hiilidioksidivapaan energiatuotannon rannikoilla. Monet eri maat ovat 

osoittaneet kiinnostusta konseptiin jo 1990-luvun alusta. Tällä hetkellä lähimpänä 

konseptin toteuttamista ovat Venäjä ja Kiina.  Kelluvan ydinvoiman lisäksi monet maat 

ovat suunnitelleet erilaisia mereen sijoitettavia ydinvoimaloita.  

Kelluva ydinvoima on aiheena hyvin ajankohtainen, koska ensimmäinen voimalaitos on 

juuri Venäjällä siirtymässä asiakaskäyttöön. Lisäksi lisääntyvään energiantarpeeseen 

tulee kehittää erilaisia hiilineutraaleja ratkaisuja. Kelluva ydinvoima on potentiaaliltaan 

erittäin hyvä ehdokas korvaamaan vanhoja saastuttavia voimaloita rannikkoseuduilla. 

Tietyillä seuduilla on edelleen ongelmana puhtaan juomaveden riittävyys. Kelluvilla 

ydinvoimaloilla voidaan näille alueille energian lisäksi tuottaa suuria määriä puhdasta 

juomavettä. 

Ydinvoiman riskit ovat olleet erityisesti Fukushiman onnettomuuden jälkeen 

puheenaiheena. Yleisesti ydinvoima on yksi turvallisimmista energiantuotannon 

muodoista. Toki onnettomuuden sattuessa yleensä varsinkin ympäristöhaitat voivat olla 

merkittäväviä. Myös kelluvan ydinvoiman turvallisuuden takaaminen on tärkeää. Lisäksi  

meri tuo uutena ympäristötekijänä lisäriskejä tavanomaisempiin voimaloihin nähden. 

Lisäriskejä on pyritty hallitsemaan erilaisilla teknisillä turvallisuusjärjestelyillä ja 

varmistamalla käyttöpaikan ympäristön vakaus ennen käyttöönottoa. 
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2 SUUNNITTEILLA OLEVAT VOIMALAT 

Kelluva ydinvoima on konseptina melko vanha. Ensimmäinen todistetusti energiaa 

tuottava kelluva ydinvoimala MH-1A rakennettiin Yhdysvalloissa 1960-luvulla armeijan 

käyttöön. Voimala tuotti energiaa Panaman kanavan alueella vuosina 1968 – 1976. 

(Magwood 2001, 6) 

Vaikka ensimmäinen voimala rakennettiin jo 1960- luvulla, ensimmäisiä varteenotettavia 

suunnitelmia kelluvien voimaloiden rakentamiseen yleiseen energiantuotantoon tehtiin 

vasta 1990-luvun alussa. Ajateltu päätarkoitus oli käyttää voimaloita makean veden 

valmistamiseen merivedestä ja energian tuottamiseen. (IAEA 1997, 7) 

Venäjä on aikaisemmin käyttänyt laivareaktoreita sukellusveneissä, jäänmurtajissa ja 

ilmatukialuksessa. Näissä tapauksissa reaktoria on käytetty vain alusten voimanlähteenä. 

Reaktorit ovat olleet luotettavia, ja eniten käytössä olleella jäänmurtajalla on takanaan 

175 000 käyttötuntia. Venäjällä on eniten kokemusta ydinkäyttöisistä aluksista, joten oli 

luonnollista, että Venäjä aloitti ensimmäisten joukossa kelluvan ydinvoimalan 

suunnittelun. (IAEA 2013, 2) 

Voimalan suunnitteluvaiheessa Rosatom päätyi käyttämään reaktorina aikaisemmista 

laivareaktoreista tuttua KLT-40-reaktoria. Voimala suunniteltiin kelluvaksi, eli siinä ei 

ole omaa työntömoottoria, vaan voimala tulee hinata halutulle toiminta-alueelle. 

Reaktorityypiksi harkittiin myös muita vaihtoehtoja, mutta KLT-40 todettiin parhaaksi 

vaihtoehdoksi, koska se oli todettu aiemmassa käytössä toimivaksi. (IAEA 2016, 170) 

Ensimmäisen asiakaskäyttöön suunnitellun kelluvan Akademik Lomonosov -

ydinvoimalan rakennus alkoi vuonna 2007 Severodvinskissä, jossa rakentajana toimi 

Sevmash -telakka. Vuonna 2008 Rosatom päätti kuitenkin vaihtaa rakentajaksi Baltijski 

Zavod -telakan, jolloin myös aluksen rakennus siirtyi Pietariin. (WNN 2008) 

Vesille Akademik Lomonosov laskettiin vuonna 2010, mutta virallisen käyttöönoton on 

suunniteltu tapahtuvan vuonna 2019 lähellä Venäjän itärajaa, kun paikallinen Bilibinon-
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ydinvoimala poistetaan asteittain käytöstä. Oman voimalan käyttöönoton lisäksi Venäjän 

on tarkoitus myydä voimaloita muille valtioille. Voimala rakennettaisiin ostajan maassa 

käyttäen venäläistä tekniikkaa ja hinattaisiin siellä halutulle paikalle, jossa se toimisi noin 

15 vuotta, jonka jälkeen se hinattaisiin takaisin Venäjälle tankattavaksi ja huollettavaksi. 

(WNN 2018a) 

Vuonna 2014 Kiina teki sopimuksen Rosatomin kanssa voimalasta, joka käyttäisi samoja 

ratkaisuja kuin Akademik Lomonosov. Kiina tosin perui kaupan myöhemmin ja alkoi 

kehittämään omaa ratkaisuaan kelluvalle ydinvoimalalle. Kiina päätyi suunnitelluissaan 

ACPR50S-nimiseen reaktoriratkaisuun. Kiinalla on tarkoituksena saada ensimmäinen 

prototyyppi tuottamaan energiaa vuonna 2020. (WNA 2019) 

2.1 Akademik Lomonosov 

Tarkastellaan tarkemmin kelluvan ydinvoimalan toimintaa ensin Venäläisen Akademik 

Lomonosovin kautta, koska se on ainut tällä hetkellä valmistettu alus. Kiinan vaihtoehto 

kelluvalle ydinvoimalalle on vasta alkutekijöissään, joten sen tarkastelu on jätetty 

vähemmälle. 

Kelluvan ydinvoimalan käyttämät tilat voidaan karkeasti jaotella toiminnan perusteella 

yhdeksään eri osaan kuvan 1 mukaisesti. Myös erilaisia toteutusmenetelmiä on 

suunniteltu, mutta esimerkiksi käyttöön otettava Akademik Lomonosov perustuu 

karkeasti alla suunniteltuun malliin (IAEA 2016, 176-177). 
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Kuva 1. Aluksen karkea jaottelu tilojen käytön mukaan. (mukaillen IAEA 2000, 57) 

Asuintilojen tarkoitus on toimia majoituksena ja lepotilana voimalan työntekijöille 

laitoksen toiminta-aikana. Työntekijöitä Akademik Lomonosov aluksella on arvioitu 

olevan aktiivisesti noin 70. (Lee et.al 2015, 11472) 

Valvomosta käsin ajetaan voimalan toimintaa ja seurataan energiantuotantoa erilaisten 

instrumenttien avulla. Valvomot tulee suunnitella siten, että järjestelmiä on mahdollista 

ajaa myös hätätilanteiden aikana. Valvomoissa on esimerkiksi yleensä erikoisilmastointi, 

jolla pyritään estämään myrkyllisten kaasujen pääsy ulkopuolelta valvomoon. (Sandberg 

2004, 26-29) 

Apujärjestelmät reaktorin läheisyydessä ovat toiminnan varmistamista varten. 

Esimerkiksi apujärjestelmiin kuuluva generaattori tuottaa toimintaan tarvittavan 

sähkövirran mahdollisten virtakatkojen yhteydessä. Näiden järjestelmien avulla pyritään 

varmistamaan reaktorin normaali toiminta tilanteesta riippumatta. (TVO 2013, 38) 

Reaktoriosastossa on yleisesti koko reaktoripiiri. Tiloihin kuuluu reaktoripiirin lisäksi 

kuvan 1 mukaisesti myös käytetyn polttoaineen varastot. Akademik Lomonosov-

voimalassa käytetyn polttoaineen varastoinnissa on kaksi vaihetta: märkävarastointi ja 

kuivavarastointi. Märkävarastointi tapahtuu heti käytetyn ydinpolttoaineen talteenoton 

jälkeen. Käytetyn polttoaineen tehokas viileneminen varmistetaan märkävarastossa 
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veden avulla. Käytetyn polttoaineen jälkilämmöntuotannon pienennyttyä riittävästi, 

siirretään käytetty polttoaine kuivavarastointiin, jossa sen jäähtyminen tapahtuu 

ilmastoinnin avulla. (IAEA 2013, 8-9) 

Aluksella on yhteensä kolme vesiallasta märkävarastointiin, joihin kuhunkin mahtuu 

yhden reaktorin käytetty polttoaine. Lämmönpoisto käytetystä polttoaineesta suoritetaan 

aktiivisesti pumppaamalla merivettä märkävaraston jäähdytysputkistoihin. Lisäksi 

lämmönpoistoa tapahtuu passiivisesti, kun luovutettu lämpö höyrystää märkävaraston 

ympärillä olevasta uppoarkusta vettä tuuletusjärjestelmään. Kuivavarastot ovat tiiviitä 

ChT-14 tyypin kanistereita. Kanistereita on kuivavarastointiin neljä kappaletta, joista 

kukin pystyy varastoimaan yhden reaktorin käytetyt polttoaine-elementit. Kanistereiden 

jäähdytys on toteutettu avoimella tuuletuksella. (IAEA 2013, 8-9) 

Akademik Lomonosovin polttoaineen latausyksikkö on pitkälti modernisoitu versio 

vanhojen jäänmurtajien käyttämistä latausyksiköistä. Polttoainetta ei voi lisätä käytön 

aikana, vaan lataus tapahtuu huollon yhteydessä telakalla. Suurimmat muutokset liittyvät 

turvallisuuteen ja mahdollisten ympäristöriskien minimointiin. Korkeamman 

käyttöasteen säilyttämiseksi lataaminen suoritetaan 13 päivän jälkeen reaktorin 

sammuttamisesta. Tällöin vanhoista polttoaine-elementeistä vapautunut lämpöenergia on 

vielä korkea. (IAEA 2013, 9) 

Turbiini- ja generaattorihuoneessa sijaitsee  sähkön tuottamista varten kaksi turbiinia ja 

sähkögeneraattoria. Järjestelmiä on kaksi, koska myös reaktoreita on kaksi. 

Sähkönmuuntajia tarvitaan, jotta tuotettu sähköenergia saadaan syötettyä sähköverkkoon 

halutulla jännitteellä. (IAEA 2013, 19 – 21) 

2.2 Kelluvan ydinvoimalan käyttöönotto 

Kelluva lauttatyyppinen ydinvoimala ei pysty omatoimisesti liikkumaan, vaan se tulee 

hinata halutulle toiminta-alueelle. Liikkumisnopeus kuvan 1 mukaisella laitoksella 

ihanteellisissa olosuhteissa on noin 3,5-4,5 solmua. (Rosatom 2018) 
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Kelluvan ydinvoimalan käyttöönotto halutulla paikalla on suhteellisen yksinkertaista. 

Käyttöpaikalle pitää tehdä kuitenkin valmisteluja ennen laitoksen saapumista. 

Käyttöpaikalle tulee rakentaa jakeluverkko, jolla tuotettu sähköenergia voidaan siirtää 

asiakkaille. Lisäksi käyttöpaikalla on laituri, jotta voimala saadaan ankkuroitua 

paikalleen. Rannikolla on myös apurakennuksia, joilla sähkönsiirtoa ja voimalan 

toimintaa voidaan valvoa. (IAEA 2016, 176) 

2.3 Muut suunnitellut konseptit 

Merikäyttöön on suunniteltu muunkin tyyppisiä ydinvoimaloita toteutetun lauttamallisen 

voimalan lisäksi. Näistä pisimmälle suunnitellut ovat GBS-malli, Spar-malli ja upotettu-

malli. (Lee et.al 2015, 11472-11486) 

GBS -malli, eli painovoimaan perustuva rakennelma on eteläkorealaisten suunnitteilla 

oleva konsepti, jossa voimalan perusteet valetaan meren pohjaan. Seuraavaksi 

rakennetaan GBS-kuori, johon itse voimala sijoitetaan. Tämän jälkeen voimala 

hinattaisiin toimintapaikalle ja liitettäisiin valettuihin perusteisiin käyttämällä painoja. 

Lauttamalliin verrattuna voimala olisi tukevampi ja täten sähkölinjat ja putkistot eivät 

olisi suurella rasituksella vaativissa olosuhteissa. (Lee et.al 2015, 11472-11486) 

Spar-malli on MIT (Massachusetts Institute of Technology) tutkijoiden kehittämä 

voimalaitoskonsepti, joka sijaitsisi kauempana rannikosta, kuin lautta- ja GPS -malli. 

Spar-mallissa reaktori sijaitsisi vesirajan alapuolella ja tällöin voimalan painopiste 

saataisiin matalaksi. Lisäksi jäähdytysveden saanti olisi tällöin helppoa, koska veden 

pumppaaminen onnistuisi lähes täysin painovoimaa käyttäen. (Lee et.al 2015, 11472-

11486) 

Ranskalaiset ovat kehittämässä projektia nimeltä Flexblue, joka on upotettu ydinvoimala. 

Ydinreaktorit upotettaisiin noin 60-100 m syvyyteen ja noin 5-15 km päähän rannasta. 

Energian siirto tapahtuisi maanalaisilla johdoilla. Riippuen meripohjan vakaudesta, 

voimala joko ankkuroidaan pohjaan tai muutama metri pohjan yläpuolelle. Voimala on 

automatisoitu ja sen toimintaa valvotaan etänä rannikolta. (Lee et.al 2015, 11472-11486) 
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Kuva 2. Eri voimalaitostyyppien etäisyys rannikolta. (mukaillen Lee et.al 2015, 11486) 
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3 KELLUVAN YDINVOIMALAN REAKTORITEKNIIKKA JA 

ENERGIANTUOTANTOPROSESSI 

Tällä hetkellä kelluvissa ydinvoimaloissa on päädytty PWR-ratkaisuun, koska se on 

todettu merikäytössä ajansaatossa toimivaksi ja kestäväksi. Kokonaisuudessaan voimalan 

tärkeimmät komponentit ovat reaktori, turbiini, sähkögeneraattori ja lauhdutin. Reaktorin 

tärkeimmät komponentit painevesireaktorissa ovat: reaktorisydän, säätösauvat, 

paineistin, kiertopumppu ja höyrystin. Lisäksi reaktorissa on erilaisia 

hätäjäähdytysjärjestelmiä varmistamaan voimalan turvallisuus. Näiden komponenttien 

tekniikka vaihtelee reaktorista riippuen. (Collier 1987, 35-37) Akademik Lomonosov on 

tällä hetkellä ainut lähes käyttövalmis kelluva ydinvoimala, joten käydään tarkemmin läpi 

sen käyttämän reaktorin toimintaa ja teknisiä ominaisuuksia. 

3.1 KLT-40S 

KLT-40S on kelluvaan ydinvoimalaan venäjällä suunniteltu painevesireaktori. Reaktori 

perustuu laivareaktorina käytettyyn KLT-40-reaktoriin. Kelluvissa ydinvoimaloissa 

reaktorin tarkoitus ei ole tuottaa työntövoimaa kuten jäänmurtajissa ja sukellusveneissä. 

Reaktori on toiminnaltaan samankaltainen verrattuna maaperusteisiin reaktoreihin. 

Suurin eroavaisuus on pienempi koko. KLT-40S-reaktorin paineastia on noin 3,4 metriä 

korkea ja halkaisijaltaan noin 1,9 metriä. Paineastia on valmistettu teräksestä ja sen 

seinien paksuus on 12,8 cm. Reaktorisydän paineastian kanssa painaa siirrettäessä on noin 

70 500 kg (IAEA 2013, 32). Maaperusteisiin reaktoreihin verrattuna kokoero on 

huomattava. Esimerkiksi Olkiluoto 2 reaktorin paineastian korkeus on noin 20,6 metriä 

ja sisähalkaisija noin 5,5 metriä. Lisäksi pelkkä paineastia painaa noin 524 000 kg. (TVO 

2013, 57) 

Polttoaineena reaktori käyttää maksimissaan 20 % rikastettua uraania (235U). Suurempaa 

rikastusastetta ei voida käyttää, koska se on kielletty ydinasetuotannon leviämisen 

estämiseksi. Reaktori on suunniteltu kestämään yhdellä täydellä latauksella 

ydinpolttoainetta 3-4 vuotta aktiivista käyttöä. Reaktoriin ladataan aina kerralla 
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maksimikapasiteetti polttoainetta. Pitkä latausväli on kelluvalle ydinvoimalle kriittinen, 

jotta laitos olisi kannattava. (IAEA 2016, 171-172) 

Reaktoripiiriin kuuluu reaktorisydän, neljä höyrystintä, neljä paineistinta ja neljä 

kiertopumppua. Lisäksi reaktorissa on erilaisia turvallisuusjärjestelmiä. Kuvassa 3 on 

havainnollistettu tarkemmin reaktorin rakenne ja siihen kuuluvat osat (IAEA 2013, 5). 

 

Kuva 3. Reaktorin rakenne. (mukaillen, IAEA 2013, 5) 

3.2 Reaktorisydän 

Reaktiosydän on yksi ydinvoimalan tärkeimmistä elementeistä. Sydämen tehtävä on 

mahdollistaa fissioreaktio ja sen lämpöenergian siirto primääripiirin korkeapaineiseen 

veteen. Reaktorisydämen pääkomponentit ovat yleensä polttoaineniput ja säätösauvat. 

(Sandberg 2004, 31). 
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KLT-40S-reaktorin sydän koostuu 121:stä polttoainenipusta ja 11:sta säätösauvasta, jotka 

ovat sijoitettu reaktoriin kuvan 4 osoittamalla tavalla. Polttoainenipuissa on vaihtelevasti 

joko 69, 72 tai 75 polttoainesauvaa. Säätösauvojen pääasiallinen tehtävä on hallita 

fissioreaktiota absorboimalla neutroneita. Sauvoista kahdeksan on reaktorin säätämistä 

varten ja kolme pikasulkua varten. Säätösauvojen absorboivana materiaalina toimii 

dysprosium-titanaatti ja boorikarbidi. (IAEA 2013, 6 ja 30).  

 

Kuva 4. Reaktorin polttoainekokoonpanojen asettelu. (mukaillen IAEA 2013, 8) 

Polttoaineniput koostuvat polttoainesauvoista, neutronilähteistä ja käytön aikana 

palavasta polttoainepelletteihin seostetusta absorbaattorista. Palavan absorbaattorin 

tehtävänä on mahdollistaa reaktorin pitäminen kriittisenä latausjakson läpi. 

Neutronilähteitä käytetään pääasiassa reaktorin käynnistämiseen. Absorbaattori 

materiaalina toimii gadolinium ja neutronilähteenä toimii berylliumoxidi. 

Polttoainesauvat koostuvat UO2 pelleteistä. (Baybakow et.al. 2016, 185).  Polttoaine-

nippujen rakenne ja asettelu on havainnollistettu kuvassa 5. 
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Kuva 5. Reaktorin polttoainenippujen koostumus. (mukaillen Baybakow et.al. 2016, 185) 

3.3 Paineistusjärjestelmä 

Paineistusjärjestelmän tehtävä painevesireaktorissa on ylläpitää primääripiirin paine 

riittävän korkeana ja tasaisena. Yleensä primääripiirin paine länsimaisissa laitoksissa on 

noin 15 MPa. Tavanomaisesti reaktoreissa on vain yksi paineistin, jonka pohjalla on vettä 

ja yläosassa höyryä. Tällaisella paineistimella paineensäätö suoritetaan lämmittämällä 

pohjalla olevaa vettä sähkövastusten avulla ja ruiskuttamalla yläosaan vettä. Paine 

lisääntyy lämmityksen johdosta, koska lämmityksen aikana paineistimen höyrypitoisuus 

kasvaa. Ruiskutuksella taas saadaan painetta laskettua, koska paineistimen nestepitoisuus 

kasvaa. (Sandberg 2004, 46) Toinen mahdollinen ratkaisu on ulkoinen paineistin, joka 

toimii säätämällä paineistimen yläosassa olevan kaasun painetta pohjan veden sijaan. 

Kaasun paineen säätäminen tapahtuu ulkoisen kompressoidun ilman ja venttiilien avulla. 

(Reistad & Ølgaard 2006, 20) 

Primääripiirin paineen ylläpitämiseksi KLT-40S-reaktoripiirissä on neljä ulkoista 

paineistinta. KLT-40 reaktorissa paineistimet toimivat säätämällä paineistimen yläosassa 

olevan kaasun painetta kompressoidun kaasun avulla. Reaktorissa päädyttiin tähän 

ratkaisuun, koska sillä saatiin merkittävästi lyhennettyä putkia, jotka kiinnittävät 

paineistimet piiriin. Ennen muutosta aikaisemmissa KLT40-reaktoriversioissa oli kaksi 
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tavanomaisempaa sähkövastuksella toimivaa paineistinta. (Reistad & Ølgaard 2006, 20). 

Paineistusjärjestelmään kuuluu kokonaisuudessaan neljä paineistinta, kaksi 

kaasusylinteriryhmää, varalla oleva kaasusylinteriryhmä ja kompressori. Lisäksi 

järjestelmässä on erilaisia venttiilejä ja putkistoja. (IAEA 2013, 9) 

Paineen ylläpitäminen on voimalan toiminnalle elintärkeää, koska ilman riittävää painetta 

primääripiirissä kiertävä vesi höyrystyisi ja mahdollisesti aiheuttaisi onnettomuuden. 

Lisäksi myös liian kova paine voi aiheuttaa reaktorissa ongelma tilanteita. 

3.4 Höyrystimet 

Höyrystimien tehtävä painevesireaktorissa on saada sekundääripiirin vesi höyryksi, jolla 

voidaan pyörittää turbiinia. Yleisin ratkaisu höyrystimelle on putki-vaippa lämmönsiirrin, 

jossa primääripiirin vesi kulkee putkissa ja siirtää konvektiolla lämpöenergiaa 

matalapaineisempaan sekundääripiirin veteen, joka tällöin höyrystyy. (Sandberg 2004, 

45) 

 

Kuva 6. KLT-40S reaktorin höyrystin. (Mukaillen IAEA 2000, 31) 
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Höyryn tuottaminen sekundaaripiirissä KLT-40S-reaktorissa tapahtuu neljällä kuvan 6 

tyyppisellä putki-vaippa lämmönsiirtimellä. Siirrin koostuu sadasta titaaniseoksesta 

valmistetusta putkesta ja ruostumattomasta teräksestä valmistetusta vaipasta. Putkivetoja 

lämmönsiirtimessä on yksi. (IAEA 2013, 31) 

3.5 Kiertopumput 

Kiertopumppujen tehtävänä on varmistaa tasainen jäähdytysaineen virtaus ja kierrättää 

primääripiirin vettä höyrystimelle. Reaktoripiiriin kuuluu neljä kiertopumppua, joista 

kaksi on varalla ongelmatilanteita varten. Pumppuja pyörittää asynkroninen 

sähkömoottori. Suunnitellulla toiminta-alueella pumput kykenevät pumppaamaan vettä 

tilavuusvirralla 870 m3/h. Pumppujen suurin suunniteltu pyörimisnopeus on 50 rps ja 

pienempi 16,7 rps. (IAEA 2013, 31) 

3.6 Turvallisuusjärjestelmät 

KLT-40S on turvallisuusjärjestelyiden puolesta modernisoitu versio KLT-40-reaktorista. 

Lisäksi turvallisuusjärjestelyjä suunniteltaessa otetaan huomioon kelluvan voimalan 

erilainen ympäristö klassisiin voimaloihin nähden. Kasvaneet riskit verrattuna tavallisiin 

voimaloihin ovat aluksen uppoaminen, törmäys toiseen alukseen, terrorismi sekä 

luonnonkatastrofit. (IAEA 2013, 10-11) 

Reaktorin turvallisuusjärjestelmät voidaan jaotella aktiivisiin ja passiivisiin järjestelmiin. 

Passiiviset järjestelmät toimivat ilman ulkopuolista väliintuloa ja toiminta perustuu 

painovoimaan ja muihin luonnonvoimiin. Aktiiviset järjestelmät taas vaativat 

käyttövoimaa tai manuaalisen käyttöönoton. Ydinvoimaloissa turvallisuusjärjestelmien 

tehtävänä ovat yleensä reaktorin pikasulku, lämmönpoisto primääripiiristä, 

reaktoriytimen jäähdytys ja säteilyn eristäminen. (IAEA 2013, 12)  KLT40S- reaktorin 

turvallisuusjärjestelmät on havainnollistettu kuvassa 7. 
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Kuva 7. KLT-40S reaktorin turvallisuusjärjestelmät. (Mukaillen, Green Car Congress 

2014) 

KLT-40S-reaktorissa pikasulku suoritetaan aktiivisesti säätösauvojen avulla, joita 

liikuttaa sähkömoottori. Säätösauvoja voidaan liikuttaa normaalissa toiminnassa 

nopeudella 2 mm/s. Sähkömoottorin pettäessä sähkömagneetit lopettavat toimintansa ja 

sauvat laskeutuvat painovoiman avulla passiivisesti sammuttaen reaktorin. Säätösauvojen 

laskeutumisnopeus reaktorin pikasulussa painovoimalla on 30-130 mm/s. 

Pikasulkupainikkeen painalluksen jälkeen sauvat alkavat laskeutumaan 0,4 sekunnin 

kuluttua.  (IAEA 2010, 32).  

Reaktorin jäähdytys pikasulun jälkeen voidaan suorittaa passiivisesti tai aktiivisesti. 

Aktiivinen jäähdytys pikasulkemisen jälkeen tapahtuu primääripiirin 

puhdistusjärjestelmän lämmönvaihtimen avulla, josta lämpö siirtyy kolmannen piirin 

kautta ympäröivään meriveteen. Lisäksi lämmönpoistoa suoritetaan aktiivisesti pikasulun 

yhteydessä höyrystimien ja prosessilauhduttimen avulla. Passiivisesti lämmönsiirto 

tapahtuu höyrystimien avulla, joista lämpö siirtyy vesialtaaseen. Vesialtaasta lämpö 
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siirtyy haihtumalla ilmakehään. Passiivinen järjestelmä aloittaa toiminnan primääripiirin 

paineen muuttuessa kriittisesti. (IAEA 2000, 34) 

Reaktorissa on myös järjestelmiä jäähdytteenmenetysonnettomuutta varten (LOCA, loss 

of coolant accident). Näiden järjestelmien on tarkoitus aktivoitua, kun reaktorin 

jäähdyttämiseen käytetty vesi on jostain syystä vähentynyt kriittisesti. Järjestelmään 

kuluu kaksi korkeapainepiiriä yksi matalapainevesipiiri. Korkeapainejärjestelmässä 

aktiivisessa järjestelmässä vettä pumpataan sähköpumppujen avulla vesialtaasta 

jäähdyttämään reaktorisydäntä. Lisäksi jäähdyttämistä varten on myös passiivinen 

järjestelmä, jossa jäähdytysveden pumppaus tapahtuu hätäjäähdytysakkujen avulla. 

Hätäjäähdytysakkujen toiminta perustuu säiliön veden paineistamiseen ulkoisen voiman 

avulla, joka hätätilanteessa vapautuu veden pumppaukseen. Painetta 

hätäjäähdytysakuissa pidetään yllä yleensä joko jousella, painoilla tai kaasulla. KLT-40S 

reaktorissa hätäjäähdytysakkujen paineistus on toteutettu typpikaasulla. (IAEA 2000, 36-

37) 

Onnettomuuksien yhteydessä tulee ottaa huomioon myös syntyvän paineen purkaminen 

reaktoritilasta, jotta rakenne ei pääse vaurioitumaan. Paineen purkaminen KLT-40S-

reaktorissa on toteutettu passiivisella järjestelmällä. Järjestelmä perustuu höyryn 

kondensoitumiseen kuplintasäiliössä ja lämmönvaihtimen pinnoilla. Kondensoitunut vesi 

ohjataan painovoiman avulla vesisäiliöön. Vesisäiliön tarkoitus on olla viimeinen 

jäähdytyskeino täydellisen sulamisen ja reaktoriastian hajoamisen yhteydessä. Yksikään 

turvallisuusjärjestelmä ei käytä merivettä reaktorin jäähdyttämiseen. Merivesi kiertää 

ainoastaan lauhduttimessa erillisessä piirissä. (IAEA 2000, 37) 

Täydellisen järjestelmien pettämisen varalta reaktorin ympärillä on vesitiivis 

suojarakennus, jonka tehtävänä on estää radioaktiivisten aineiden leviäminen 

ympäristöön. Suojarakennus on suunniteltu kestämään painetta sisäpuolelta viiteen 

baariin asti. Käytön aikana suojarakennuksessa pidetään osittainen tyhjiö, noin 300 Pa. 

(IAEA 2000, 37) 
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3.7 Akademik Lomonosovin energiantuotantoprosessi 

Energiantuotanto perustuu kaikissa ydinvoimaloissa fissioreaktiossa vapautuvaan 

lämpöenergiaan. Fissioreaktiossa esimerkiksi uraaniydin halkeaa kahdeksi 

keskiraskaaksi ytimeksi, kun sitä pommitetaan neutroneilla. Halkeamisen yhteydessä 

vapautuu lisää neutroneita, jotka mahdollistavat ketjureaktion syntymisen halkaisemalla 

uusia uraaniytimiä. Mikäli syntyneet neutronit aiheuttavat keskimäärin yhden uuden 

halkeamisen reaktionopeus pysyy vakiona, jos halkeamisia tapahtuu useampia, on reaktio 

kiihtyvä. Ydinvoimaloissa onkin tärkeää pystyä saavuttamaan vakaa reaktio, jota 

pystytään säätelemään. (Sandberg 2004, 26-29) 

Termisiä neutroneja hyödyntävät ydinvoimalaitokset voidaan luokitella neutroneita 

hidastavan aineen sekä reaktoria jäähdyttävän aineen perusteella. Yleisimmin käytössä 

on kevytvesireaktorit, joissa vesi toimii sekä hidasteena että jäähdyttävänä aineena. 

Kevytvesireaktoreita on kahta eri tyyppiä: painevesireaktori PWR (pressurized water 

reactor) ja kiehutusvesireaktori BWR (boiling water reactor). (Sandberg  2004, 41-48) 

Kelluvissa ydinvoimaloissa on tähän asti suunniteltu käyttöön vain PWR-reaktoreita. 

Myös Akademik Lomonosov käyttää PWR-reaktoria. (IAEA 2013, 2) 

Akademik Lomonosovin energiantuotantoprosessi on samankaltainen, kuin muissa 

painevesireaktorivoimalaitoksissa. Reaktorissa on kaksi piiriä: primääri- ja 

sekundääripiiri. Primääripiirissä kuumennetaan ydinreaktiosta saatavalla lämpöenergialla 

korkeapaineistettua vettä. Höyryn muodostuminen tapahtuu höyrystimissä, joissa 

reaktorissa lämmennyt vesi kiertää ohuissa putkissa. Saatu lämpöenergia siirtyy putkista 

johtumalla sekundääripiirin matalampipaineiseen veteen. Matalamman paineen takia 

sekundääripiirin vesi höyrystyy. Tämän jälkeen toisiopiirissä muodostunut höyry 

johdetaan pyörittämään turbiinia. PWR-reaktoreissa turbiinille kulkeutuva höyry ei ole 

radioaktiivista, toisin kuin ensiöpiirissä kiertävä vesi. (Sandberg 2004, 44-45) Akademik 

Lomonosovin energiantuottoprosessi on havainnollistettu kuvassa 8. Lisäksi on ajateltu, 

että kelluvan ydinvoimalan lauhdutusprosessissa lämpenevää merivettä voitaisiin 

pumpata käytettäväksi juomaveden tislausprosessiin (IAEA 1997, 40).  
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Kuva 8. Akademik Lomonosovin energiantuotantoprosessi. 
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4 ERITYISET MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET  

Kelluvia ydinvoimaloita voidaan käyttää monissa eri tilanteissa erityispiirteidensä 

vuoksi. Voimalan helppo liikuteltavuus mahdollistaa energiantuotannon lähes missä 

tahansa, joskin huomioon tulee ottaa mahdolliset turvallisuusriskit, joita esimerkiksi 

tsunamit ja hirmumyrskyt voivat aiheuttaa. Lisäksi energian tarve maailmassa lisääntyy 

jatkuvasti, joten kelluva ydinvoima mahdollistaa nopean ja tehokkaan energiantuotannon 

paikoissa, joissa energiantuotanto muuten olisi vaikeaa. (Lee et.al 2015) 

4.1 Juomaveden valmistus 

Yksi suunnitelluista käyttötarkoituksista on ydinvoiman mahdollistama suuri kapasiteetti 

juomaveden valmistukseen. Erityisesti Afrikan rannikoilla on suuri vaje 

juomakelpoisesta vedestä. Jotta ydinreaktiosta saatavaa energiaa voidaan käyttää 

juomaveden valmistukseen, tulee alukseen rakentaa tislauslaitos. Esimerkiksi Akademik 

Lomonosov -voimalaan mitoitetulla tislauslaitoksella voitaisiin täydellä teholla käydessä 

mahdollistaa juomaveden valmistus nopeudella 20000-100000 m3/h. (IAEA 2013, 29) 

Mahdollisen tislauslaitoksen pääkomponentit ovat veden sisäänottojärjestelmä, veden 

esikäsittelyjärjestelmä ja tislausjärjestelmä. Veden sisäänotto voidaan suorittaa 

pumppaamalla järjestelmään suoraan merivettä aluksen ympäriltä. Lisäksi vesi voidaan 

pumpata järjestelmään tarvittaessa kauempaa putkilinjoja käyttäen. (IAEA 1997, 26) 

Veden esikäsittelyn tarkoituksena on erottaa epäpuhtaudet merivedestä ennen tislaamista. 

Esikäsittelyssä merivesi suodatetaan erilaisten suodattimien läpi, jonka jälkeen 

kemiallisella käsittelyllä vedestä poistetaan epäpuhtaudet, joita suodattimilla ei saada 

poistettua. Karkeusjärjestyksessä suodattimet koostuvat yleensä kivisorasta, hiilestä ja 

kvartsihiekasta. Isompirakeisten suodattimien tehtävänä on karsia isommat epäpuhtaudet 

ennen hienompijakoisia suodattimia, jotta ne eivät tukkiintuisi. Kemiallisen puhdistuksen 

jälkeen puhdistettu merivesi pumpataan korkeapainepumpuilla tislattavaksi. Tislauksen 

jälkeen lopputuotteena saadaan juomakelpoista vettä. (IAEA 1997, 26-27) 
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Tislauslaitos voidaan rakentaa myös rannikolle voimalan läheisyyteen, mutta tällöin 

laitosta ei voitaisi siirtää tarvittaessa. Energian tislauslaitoksen laitteet saavat 

ydinvoimalasta. Lisäksi tislauslaitoksen ollessa lautalla, voidaan veden pumppaamiseen 

laitokselle käyttää samoja pumppuja, jotka pumppaavat voimalaitosprosessissa 

lauhtunutta vettä takaisin mereen. (IAEA 1997, 27) 

4.2 Energian tehokas tuotanto syrjäseuduilla 

Kelluva ydinvoima on erittäin nopea ja tehokas ratkaisu vastaamaan energiatarpeisiin 

rannikkoseuduilla. Syrjäisimmillä paikoilla kelluva ydinvoima on erittäin toimiva 

ratkaisu, koska voimala on nopeasti otettavissa käyttöön ja vaatii vähän työvoimaa 

tavallisiin voimaloihin verrattuna. Lisäksi jos energiantarve tarve laskee esimerkiksi 

teollisuuden vähentyessä seudulta, voidaan voimala siirtää uuteen kohteeseen nopealla 

aikataululla. 

Rannikkojen lisäksi kelluva ydinvoima on erinomainen vaihtoehto asutetuille saaristoille, 

joissa energiantuottaminen muilla keinoilla on haastavaa ja suhteessa kallista. Myös 

öljynporauslauttojen ylläpitämiseksi on suunniteltu kelluvia ydinreaktoreita. Kiinan 

suunnitelmiin kuuluu myös sotilastoiminnan ylläpito kelluvaa ydinvoimaa käyttäen. 

Sotilastoimintaa ajatellen kelluva ydinvoima on loistava ratkaisu, koska energiantuotanto 

voi liikkua tarvittaessa sotilastoiminnan ja muuttuvien tukikohtien mukana. (Nguyen 

2018, 2-3) 

Ydinvoima on myös täysin hiilineutraali vaihtoehto muille energiamuodoille, koska 

karuissa ympäristössä uusiutuvan energian tuottaminen olosuhteiden vuoksi on hankalaa. 

Lisäksi tehokas mahdollisuus tuottaa juomavettä energiantuotannon lisäksi on tietyssä 

karuissa ympäristöissä todella merkittävä etu. 
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4.3 Ympäristöystävällisyys ja riskit 

Kuten edellä mainittu, ydinvoima on käytön aikana päästöiltään täysin hiilineutraali. 

Suurin haaste ympäristölle on käytössä syntyvä ydinjäte. Kelluvassa ydinvoimalassa 

päästöjä syntyy lisäksi lautan hinaamisesta käyttöpaikalle ja huoltoon.  Ydinvoiman 

lisääminen syrjäseuduilla on ympäristön kannalta tällä hetkellä realistisesti paras 

vaihtoehto korvaamaan fossiilisia polttoainetta käyttäviä voimaloita, koska ydinvoimalla 

päästään helposti vaadittuihin energiamääriin. Lisäksi energiantuotto on tasaista ja 

säädeltävissä.  

Kelluva ydinvoimala tuo myös ympäristöriskin mahdollisuuden onnettomuuden 

tapahtuessa. Ydinjätteen säilytys tapahtuu voimalassa ja jos jäte joutuu onnettomuuden 

yhteydessä mereen, ovat paikalliset ympäristövaikutukset vakavat. Toisaalta, verrattuna 

tavallisiin ydinvoimaloihin, kelluvassa ydinvoimalassa tapahtuvan onnettomuuden 

seuraukset ovat paljon pienemmät. Eli esimerkiksi Akademik Lomonosovin korvatessa 

Bilibinon vanhan ydinvoimalan, riski ympäristölle ei kasva, ja onnettomuuden sattuessa 

vahingot olisivat pienemmät. 

Käyttöpaikan ympäristö muuttuu ydinvoimalan käynnistyessä. Voimala aiheuttaa 

virtauksia veteen ja lämmittää ympärillä olevaa vettä. Akademik Lomonosovin on 

arvioitu pumppaavan vuorokauden aikana 144000 kg vettä takaisin ympäristöön. Lisäksi, 

jos laitoksessa on tislauslaitos, tulee suolan määrä kasvamaan lähistön merivedessä, 

koska tislauksen jälkeen takaisin vapautettavassa vedessä suolapitoisuus on noin 42,5 

grammaa kohti yhtä kilogrammaa vettä. Ympäristön muuttuminen voimalan seurauksena 

voi tuhota paikallisen eläinkunnan asuinalueen. (Nikitin & Andreyev 2011, s 39-42). 

Paikallisten ihmisten mielestä voimala voi olla myös turvallisuusriski ja herättää huolia. 

Lisäksi erityisesti hinauksen ja välipysähdysten aikana tapahtuvat onnettomuudet voivat 

olla vaikeampia hallita lautan sijainnista riippuen. Hinaus myös tapahtuu muiden maiden 

rannikoiden läheisyydessä. Esimerkiksi Norjassa hinaus jäämeren kautta on herättänyt 

keskustelua (Staalesen, 2018).  
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5 KELLUVAN YDINVOIMALAN TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS 

Yksi tärkeimmistä asioista voimalatyypin yleistymiselle on sen taloudellinen 

kannattavuus. Verrataan kelluvan ydinvoiman kannattavuutta muihin tavanomaisempiin 

ydinvoimaloihin. 

Verrattuna tavallisiin maalle rakennettaviin ydinvoimaloihin kelluvan ydinvoimalan 

rakentamisen on arvioitu olevan huomattavasti nopeampaa ja kustannustehokkaampaa. 

Rakennusaika on lyhyempi, koska kelluvan ydinvoimalan reaktoria ja käyttöpaikkaa 

voidaan valmistella samanaikaisesti (kuva 9). Lisäksi kelluvat ydinvoimalat ovat yleensä 

huomattavasti pienempiä rakennelmia verrattuna tavallisiin ydinvoimaloihin. (Lee et.al 

2015, 11486-11487). 

 

Kuva 9. Arvio kelluvan ydinvoimalan rakennusajasta verrattuna perinteiseen 

ydinvoimalaan. (mukaillen, Lee et.al 2015, 11487) 

Rakennusajan lisäksi myös materiaalikustannukset ovat pienemmät. Kelluvaa 

ydinvoimalaa varten ei tarvitse ostaa maata, jolle laitos rakennettaisiin. Käyttöpaikan 
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rakennuksien vaatima tontti on huomattavasti pienempi, kuin kokonaisen voimalan 

vaatima.  

Esimerkiksi Akademik Lomosovin rakentaminen aloitettiin vuonna 2007, joskin prosessi 

siirtyi eri telakalle vuonna 2009, jossa vesillelasku tapahtui 2010. Kuvaan 9 eroten 

reaktorit asennettiin 2013 vesillelaskun jälkeen, joskin asentaminen tapahtui telakalla 

eikä merellä. Vuonna 2017 Pevekin satamassa aloitettiin käyttöpaikan valmistelut, jotta 

se olisi valmis ottamaan voimalan vastaan vuonna 2019. Suunnitelmien mukaan voimala 

hinattiin ydinpolttoaineen latauspaikalle Murmanskiin, jossa suoritettiin latauksen lisäksi 

onnistunut laitoksen koekäyttö. Hinaus käyttöönottopaikalle ja voimalan käynnistäminen 

on tarkoitus suorittaa kesään 2019 mennessä. (WNN 2018b) 

Rakennusprosessi noudatti pitkälti kuvan 9 mukaista suunnitelmaa, joskin esimerkiksi 

ensimmäinen vesillelasku ja reaktorin asentaminen tapahtui eri järistyksessä. Projektin 

rakennusprosessi käyttöönottovalmiuteen kesti yhteensä noin 12 vuotta, joskin voimala 

oli jo valmis reaktorit asennettuna vuonna 2013. Kyseessä on ensimmäinen 

asiakaskäyttöön tuleva kelluva ydinvoimala, joten viivästykset ovat ymmärrettäviä.  

Käytön aikana kelluvan ydinvoiman taloudellisia heikkouksia ovat huippukäyttöajan 

epävarmuus elinkaaren aikana. Energian tarve voi syrjäseuduilla vaihdella paljon 

esimerkiksi vuodenajan mukaan. Lisäksi voimalassa tuotettua energiaa ei voida myydä 

käyttöpaikan verkon ulkopuolelle hiljaisina käyttöaikoina. On arvioitu, että Akademik 

Lomonosov pääsee korkeintaan 50 % käyttökertoimeen, kun perinteisimmissä 

voimaloissa käyttökerroin on yleensä noin 90 %. Vaikka energiantarve olisi tasaista, ei 

kelluvalla ydinvoimalla voida 12 vuoden välein tehtävän vuoden mittaisen huollon takia 

päästä yli 82% käyttöasteeseen. Voimalan käyttöaste on erittäin tärkeä ajatellen voimalan 

kannattavuutta, koska vaikka energian kysyntä vähenee ja laitosta ajetaan vähemmän, 

eivät käyttökustannukset merkittävästi pienene. Myös vakuutuskustannuksien on arvioitu 

olevan suhteessa noin 1,5 -kertaiset tavallisiin ydinvoimaloihin. Tämä ero selittyy 

voimalan syrjäisellä sijainnilla ja uusilla turvallisuusriskeillä. (Nikitin & Andreyev 2011, 

32-33). 



27 

 

Kelluva ydinvoimala vaatii myös säännöllistä huoltoa 12 vuoden välein. Suoria 

kustannuksista tulee normaalin huollon lisäksi kelluvan ydinvoimalan erityispiirteistä. 

Voimalan huoltoa varten tulee vuokrata telakka ja hinata voimala huoltopaikalle. Lisäksi 

vuoden mittaisen huoltokatkon aikana tulee käyttöpaikalla epäsuoria kustannuksia, koska 

hävinnyt energiantuotanto käyttöpaikalla tulee silloin korvata jotenkin. Tulevaisuudessa 

tarkoitus on viedä toinen kelluva laitos huollossa olevan tilalle ja näin vähentää korvaavan 

energiantuotannon aiheuttamia kuluja huoltokatkojen aikana (Nikitin & Andreyev 2011, 

31-32). 

5.1 Akademik Lomonosovin tunnusluvut 

Ensimmäiset arviot voimalan kokonaisinvestoinniksi projektin alussa vuonna 2001 olivat 

kokoluokaltaan noin 132,35 miljoonaa euroa (150 miljoonaa dollaria). Kuitenkin nopeasti 

selvisi, että tämä arvio oli hyvin alakanttiin. Voimalan rakentamisen edetessä tiedotus 

kustannuksista venäjällä oli hyvin vähäistä. Kuitenkin vuonna 2010 projektin toteuttaja 

Rosatom ilmoitti sen hetkiseksi arvioksi 485,44 miljoonaa euroa (550 miljoonaa dollaria). 

Tästä summasta 373,5 miljoonaa euroa käytettiin itse voimalaan ja reaktoriin. 

Käyttöpaikan valmisteluihin käytettiin noin 53 miljoonaa euroa. Lopun budjetista 

arvioidaan menneen eri järjestöille, jotka ovat olleet projektissa mukana, esimerkiksi 

telakan vaihtoprosessiin. (Nikitin & Andreyev 2011, 31) 

Vuosittaiseksi kokonaiskustannukseksi on arvioitu noin 52,5 miljoonaa euroa. Tähän 

summaan sisältyy kiinteät ja muuttuvat kustannukset. Kiinteät kustannukset eivät ole 

riippuvaisia laitoksen käyttöasteesta, vaan ne tulee maksaa joka tapauksessa. Kiinteisiin 

kustannuksiin kuuluu esimerkiksi palkkakustannukset ja käyttöpaikan maavuokra. 

Muuttuvat kustannukset riippuvat laitoksen käyttöasteesta. Polttoaine on paras esimerkki 

muuttuvista kustannuksista. 

Arvioitujen kustannusten ja voimalan kapasiteetin avulla voidaan arvioida 

energiantuotannon omakustannushinta. Ominaiskustannuksissa on oletettu voimalan 

olevan n: sukupolven voimala, jonka suunnittelu ja valmistusprosessissa ei ole tullut 

ylimääräisiä kustannuksia. (Nikitin & Andreyev 2011, 35) 
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Akademik Lomonosovin sähköenergian omakustannushinnalle on eri lähteissä monia eri 

arvioita. Ensimmäinen arvio on noin 51 e/MWh (IAEA 2013, 177), toinen 88 e/MWh 

(IAEA 2016, 29) ja kolmas suurimmillaan 135 e/MWh (Nikitin & Andreyev 2011, 35). 

Kuten huomataan, arviot eroavat toisistaan suuresti. Syynä eroihin voi olla lähteiden 

ajoitus ja oletukset kustannuksista sekä käyttöasteesta. Luotettavin on todennäköisesti 

uusin lähde ja sen arvo kuulostaakin kaikista järkevimmältä verrattuna tavallisiin 

ydinvoimaloihin, joissa sähköenergian omakustannushinta on noin 50 e/MWh (WNA 

2019b). 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Konseptina kelluva ydinvoima on suhteellisen laaja käsite. Monet maat ovat osoittaneet 

kiinnostusta aiheeseen ja suunnitelleet monia eri konsepteja voimaloille. Näistä 

konsepteista ainut valmistunut on lauttamallinen Akademik Lomonosov. Lauttamalli on 

konsepteista helpoiten liikuteltava ja rakenteeltaan yksinkertaisin. Lisäksi voimalan 

valmistusta helpotti Venäjällä jo saatavilla oleva pienreaktoritekniikka. 

Akademik Lomonosov- ydinvoimalan reaktoritekniikka ja energiantuotantoprosessi ei 

toiminnaltaan juurikaan eroa tavanomaisemmista painevesireaktorivoimaloista. Suurin 

ero on reaktorin pienempi koko ja pienempi energiantuotannon kapasiteetti. 

Tulevaisuudessa reaktoria olisi todennäköisesti mahdollista kehittää tehokkaammaksi jo 

saatavalla olevalla tekniikalla, koska Akademik Lomonosovin reaktori perustuu jo 

pitkään Venäjällä käytössä olleisiin laivareaktoreihin. Lisäksi Akademik Lomonosov on 

vasta ensimmäinen asiakaskäyttöön tuleva kelluva ydinvoimala, joten kehittämistä 

varmasti on vielä tehtävissä. 

Kelluvan ydinvoimalan erityspiirteiksi voidaan luokitella liikuteltavuus, mahdollisuus 

tehokkaaseen juomaveden valmistukseen ja laitoksen lyhyt rakennusaika. Voimalaa on 

helppo liikutella paikasta toiseen, joskin liikuteltavuudessa tulee huomioida myös 

toimintaa varten tarvittavat suhteellisen laajat rakennelmat käyttöpaikalla. Rakennuksien 

tarve myös rajaa voimalan käyttöpaikkoja, koska mille tahansa rannalle ei välttämättä 

niitä voida rakentaa. Lisäksi rakennelmien valmistamiseen kuluu aikaa ja rahaa. 

Voimalaa ei näistä syistä kannata liikutella jatkuvasti. Lisäksi hyödyt voimalan käytöstä 

juomaveden valmistukseen ovat hyvin paikkakohtaisia. Läheskään kaikkialla ei ole 

tarvetta tislata merivedestä juomakelpoista. Oma arvioni on, että juuri tästä syystä 

Akademik Lomonosov voimalan yhteyteen ei ole rakennettu tislauslaitosta. Arvio 

perustuu tietoon voimalan käyttöpaikan Bilibinon käyttövesilähteestä. Bilibinon 

kaupunki ja tehtaat ottavat vetensä Ponneurgen joesta (Rosenergoatom, 2019). 

Tarkastellun Akademik Lomonosov voimalan käyttöönotto rakennuksen aloittamisesta 

kesti viivästyksineen noin 12 vuotta, joka on pidempi kuin tavanomaisemmilla 
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voimaloilla yleensä. Oman arvioni mukaan realistisesti ilman viivästyksiä Akademik 

Lomonosov olisi voinut olla käyttöpaikalla valmiina jo noin 4-5 vuodessa. Arvio perustuu 

toteutuneeseen voimalan rakennukseen vuoden 2009 telakan vaihdon jälkeen. Voimala 

oli valmis vuonna 2013 ja tämän neljän vuoden aikana käyttöpaikka olisi myös ollut 

mahdollista saada valmiuteen. Verrattuna saman kokoluokan tavallisiin ydinvoimaloihin, 

rakennusaika ei juurikaan eroa, eli tällä hetkellä kuvan 9 osoittamaan rakennusajan 

lyhenemiseen ei päästä. Tulevaisuuden projekteista lyhyempään rakennusaikaan on 

mahdollista päästä, koska voimalan rakennuksesta on aikaisempaa kokemusta. 

Yksi tärkeimmistä asioista kelluvalle ydinvoimalalle on sen taloudellinen kannattavuus, 

joskin sitä on vielä vaikea arvioida. Erityisesti energian ominaiskustannukset olivat vielä 

työtä tehtäessä ennusteita ja ne erosivat lähteestä riippuen huomattavasti. Lisäksi voimala 

on ensimmäinen laatuaan Venäjällä, joten tulevaisuudessa myös rakennusaika ja 

kustannukset tulevat todennäköisesti kokemuksen myötä laskemaan. Suurin haaste 

taloudellisesta näkökulmasta tulee olemaan voimalan käyttöasteen saaminen 

korkeammalle tasolle.  

Ympäristöllisestä näkökulmasta kelluva ydinvoima herättää ymmärrettävästi paljon 

ajatuksia. Erityisesti hinauksen aikana lautta on helppo kohde terrorismille. Lisäksi on 

olemassa mahdollisuus onnettomuuteen merenkäynnin aikana. Hinauksen aikana 

voimala myös kulkee monien eri maiden vesistöjen läpi, joka voi synnyttää kiistoja 

maiden välille.  
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7 YHTEENVETO 

Työn lähtökohtana oli selvittää kelluvan ydinenergian mahdollisuuksia ja kannattavuutta 

energiantuotannossa. Työtä tehdessä havaittiin, että erilaisia vaihtoehtoja kelluvalle 

ydinenergialle oli eri valtioissa suunniteltu paljon. Näistä pisimmälle kehitettyjä olivat 

lautta-, spar-, GBS- ja upotettu-malli. Rajasin työn käsittelemään lähimpänä 

asiakaskäyttöä olevan lauttamallisen kelluvan ydinvoimalan Akademik Lomonosovin 

teknisiin ratkaisuihin ja toimintaan.   

Työssä huomattiin kelluvien ydinvoimaloiden suurimmaksi eduksi niiden erityiset 

käyttökohteet ja liikuteltavuus energiantuotannossa. Pääkäyttötarkoitukseksi selvisi 

tehokas ja ympäristöystävällinen energiantuotanto syrjäseuduilla. Lisäksi tulevaisuudessa 

juomaveden valmistaminen on mielenkiintoinen mahdollisuus seuduilla, joilla 

juomavettä tarvitaan energian lisäksi.   

Lauttamallisen kelluvan ydinvoimalan reaktorin rakenne on samankaltainen verrattuna 

perinteisempiin voimaloihin. Suurimmat erot olivat reaktorin koko ja useampi paineistin. 

Itse lautta eroaa tavanomaisemmista voimalarakennuksista enemmän. Lautalla on 

esimerkiksi asumistilat miehistöä varten. 

Taloudellisesta näkökulmasta kelluvan ydinvoiman etuihin voidaan luokitella 

teoreettisesti nopeampi rakennusaika ja vähäisempi tarve materiaaleille. Heikkoutena on 

liikuteltavuudesta ja huoltokatkoista johtuva heikko käyttöaste verrattuna 

tavanomaisempiin voimaloihin.  

Ympäristön kannalta kelluva ydinvoima voi auttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. 

Liikuteltavuutensa ansiosta voimalalla voidaan korvata vanhoja saastuttavia voimaloita. 

Suurin haitta käytön aikana on voimalan läheisyydessä olevan meriveden olosuhteiden 

muuttuminen. Paikallinen eläimistö voi häiriintyä ja menettää elintilaa. Reaktorin pienen 

koon vuoksi onnettomuustilanteessa, myös ympäristön vauriot jäävät paikallisemmiksi 

kuin tavanomaisen ydinvoimalan onnettomuuden yhteydessä. 
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Staalesen, A. (2018). Floating nuclear power plant entering Norwegian waters. The 

Barents Observer. [Verkkojulkaisu]  Saatavilla: 

https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2018/05/floating-nuclear-power-

plant-entering-norwegian-waters [Viitattu 27.3.2019]. 

TVO (2013) OL1 & OL2 Ydinvoimayksiköt. Tekninen esite. TVO. Saatavilla: 

https://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/OL1_OL2_laitosyksikot_tekninen_esite.p

df 

Viet Phuong Nguyen, (2018) China's planned floating nuclear power facilities in South 

China Sea: Technical and political challenges.  The maritime issues 21.11.2018 

World Nuclear Association, (2019) Chinese Nuclear Energy             

[Verkkojukaisu] saatavilla: http://www.world-nuclear.org/information-library/country-

profiles/countries-a-f/china-nuclear-power.aspx.  

World Nuclear Association, (2019b) Economics of nuclear power. [Verkkojulkaisu] 

saatavilla: http://www.world-nuclear.org/information-library/economic-

aspects/economics-of-nuclear-power.aspx [Viitattu 6.4.2019]. 

World Nuclear News (2018). First reactor on Russia's floating plant starts up. 

[Verkkojulkaisu] saatavilla: http://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-reactor-

on-Russia-s-floating-plant-starts-up [Viitattu 23.3.2019]. 

World Nuclear News, (2008) Russia relocates construction of floating power plant. 

[Verkkojulkaisu] saatavilla: http://www.world-nuclear-news.org/NN-

Russia_relocates_construction_of_floating_power_plant-1108084.html.               

[Viitattu 17.2.2019]. 



34 

 

World Nuclear News, (2018b) Russia loads fuel into floating power plant. 

[Verkkojulkaisu] Saatavilla:                         

http://www.world-nuclear-news.org/Articles/Russia-loads-fuel-into-floating-power-

plant [Viitattu 22.2.2019]. 


