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ABSTRACT 

The accident at the Chernobyl nuclear power plant in April 

1986 caused very uneven deposition of radionuclides in 

Finland. The deposited radionuclides were measured in 

relative high concentrations in fuel peat and especially 

in peat ash. The radionuclide concentrations were measured 

at six peat-fired power plants in different parts of Finland 

throughout the heating season 1986 -87. Also evaporation 

of different radionuclides in peat combustion and their 

condensation on fly ash particles were studied at four 

power plants. The *37Cs-concentrations in compiled peat 

samples varied between 30 and 3 600 Bq kg"1 dry weight 

and in ash samples between 600 and 68 000 Bq Kg*1 . Differen

ces in radionuclide concentrations between the power plants 

were great and also the radionuclide composition in fuel 

peat varied regionally. The a37Cs-concentrations of the 

fly ash after the ash precipitators varied betwee i 12 000 

and 120 000 Bq kg-1 and fly ash emissions varied from 17 

to 1 100 mg nr3 , depending on the power plant and the 

load of the boiler. High radioactivity concentrations in 

precipitator ash caused some restrictions to the utilization 

of peat ash for various purposes. 

Keywords: Chernobyl fallout, fuel peat, peat ash 
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TIIVISTELMÄ 

Onnettomuus Tshernobylin ydinvoimalaitoksella huhtikuussa 

1986 aiheutti hyvin epätasaisen radionuklidien laskeuman 

Suomeen. Laskeumanuklideja mitattiin suhteellisen suuria 

pitoisuuksia polttoturpeessa ja erityisesti turvevoimalai-

tosten erotintuhkassa. Pitoisuuksia polttoturpeessa ja 

erotintuhkassa seurattiin kuudessa turvetta polttavassa 

voimalaitoksessa koko lämmityskauden 1986 -87 ajan. Lisäksi 

tutkittiin eri radionuklidien höyrystymistä turpeen poltossa 

ja kiinnittymistä lentotuhkaan neljässä voimalaitoksessa. 
137 Cs-pitoisuudet polttoturpeen edustavissa kokoomanäytteis-

sä vaihtelivat laitoksesta riippuen välillä 3 0 - 3 600 

Bq kg-1 kuivapainoa ja tuhkanäytteissä välillä 600 -

68 000 Bq kg'1 . Suurimmat pitoisuudet mitattiin koko lämmi

tyskauden ajan Porissa sijaitsevalla laitoksella. Laitoskoh

taiset 137Cs-pitoisuuksitsn keskiarvot polttoturpeessa ja 

erotintuhkassa lämmityskauden aikana olivat 2 500 Bq kg'1 

ja 47 800 Bq kg'1 Porissa, 640 Bq kg'1 ja 17 900 Bq kg-1 

Kankaanpäässä, 930 Bq kg'1 ja 19 900 Bq kg'1 Tampereella, 

760 Bq kg'1 ja 10 300 Bq kg-1 Jyväskylässä, 660 Bq kg'1 

ja 12 700 Bq kg'1 Kuopiossa ja 40 Bq kg'1 ja 1 070 

Bq kg'1 Joensuussa. Tuhkanerottimen jälkeisessä lentotuhkas-

sa 137Cs-pitoisuudet vaihtelivat laitoksesta riippuen 

välillä 12 000 ja 120 000 Bq kg-1 ja tuhkaemissiot välillä 

17-1 100 mg m'3 . Erotintuhkan suuret radionuklidipitoisuu-

det johtivat eräisiin suosituksiin turvetuhkan hyötykäytön 

rajoittamiseksi. Raportissa tarkastellaan turvetuhkan 

hyötykäytön säteilyvaikutuksia sekä radlonuklidlemissioita 

voimalaitoksista. Polttoturpeen ja turvetuhkan radionuklidi-

pitoisuudet säilynevät samansuuruisina vielä lämmityskaudel

la 1987 -88. Ainakin tämän lämmityskauden ajan säteilyturva

keskus jatkaa turvetuhkan radioaktiivisuusseurantaa. 
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ESIPUHE 

Syyskuussa 1986 aloittivat VAPO Oy, kansanterveyslaitoksen 

ympäristöhygienian ja toksikologian osasto (KTL/YHT) ja 

säteilyturvakeskus (STUK) tutkimuksen Tshernobylin ydinvoi

malaitosonnettomuudesta peräisin olevien radioaktiivisten 

aineiden pitoisuuksista polttoturpeessa, turvevoimalaitos-

ten erotintuhkassa ja voimalaitosten savukaasuissa sekä 

radioaktiivisten aineiden leviämisestä voimalaitosten 

ympäristöön. Säteilyturvakeskuksen tutkimuskapasiteetin 

ollessa ylikuormitettuna onnettomuutta seuranneina kuu

kausina päätettiin tutkimus jakaa kahteen osaan, joista 

toisen tekijäksi tuli VAPO Oy ja toisen KTL. STUK toimi 

molemmissa tutkimuksissa asiantuntijana ja osittain myös 

näytteiden analysoijana. Suurin osa näytteistä mitattiin 

KTL: n ympäristöhygienian j a toksikologian osastolla Kuopios

sa. 

VAPO Oy: n projektissa selvitettiin radionuklidien pi

toisuuksia kuuden turvevoimalaitoksen polttoturpeessa ja 

erotintuhkassa ja KTL:n projektissa radionuklidien käyttäy

tymistä turpeen poltossa ja piipun kautta tapahtuvaa leviä

mistä ympäristöön neljässä voimalaitoksessa. Projektien 

vastuullisina johtajina olivat tutkimusjohtaja Timo Nyrönen 

VAPO Oy:stä ja laboratorionjohtaja Matti Jantunen KTL:sta. 

STUK:n asiantuntijana projekteihin osallistui erikoistutkija 

Raimo Mustonen. KTL:n projektin rahoitti kokonaisuudessaan 

kauppa-ja teollisuusministeriön energiaosasto ja osittain 

myös VAPO Cy:n projektin. Tämä julkaisu on molempien projek

tien loppuraportti. 

Projekteja valvoi ja ohjasi seurantaryhmä, jonka puheenjoh

tajana ja projektien valvojana oli vs. ylitarkastaja Jaakko 

Ojala kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Kauppa- ja teol

lisuusministeriön lisäksi seurantaryhmässä oiivat edustet

tuina VAPO Oy, KTL, STUK, Imatran Voima Oy, Kuopion energia

laitos, Tampereen kaupungin sähkölaitos. Oy W. Rosenlew 

Ab ja Kankaanpään Kaukolämpö Oy. 
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JOHDANTO 

Vuonna 1986 poltettiin Suomessa energian tuottamiseksi 

noin 13 miljoonaa kuutiometriä turvetta (4,1 miljoonaa 

tonnia). Energiamäärältään tämä vastaa noin miljoonaa 

öljytonnia. Polttoturpeesta yli 80 % oli jyrsinturvetta 

ja loput vajaa 20 % palaturvetta. Noin 59 % polttoturpeesta 

käytettiin kaukolämmön ja -voiman tuotantoon ja noin 37 % 

käytettiin teollisuuden energiatarpeisiin 1. 

Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden aiheuttama ra

dioaktiivinen päästö saapui Suomeen 27. huhtikuuta 1986. 

Valtaosa radioaktiivisista aineista oli laskeutunut maahan 

toukokuun 12. päivään mennessä 2 . Laskeuma Suomessa oli 

alueellisesti hyvin epätasainen ja sen nuklidlkoostumus 

vaihteli eri puolilla Suomea. Laskeuma oli suurin maan 

keski- ja länsiosissa. 

Yli puolet Suomen turvetuotantosoista sijaitsee niin sano

tulla laskeuma-alueella. Kuvassa 1 on esitetty yksinkertais

tettuna turveteollisuusliitolta* saatuihin turvetuotantosoi-

den sijaintiin perustuen, miten vuoden 1986 alueellinen 

turvetuotanto sijoittuu radioaktiivisen cesiumin laskeuma

kartalla 3 . Kun tässä raportissa puhutaan laskeuma-alueesta, 

tarkoitetaan sillä aluetta, jossa i3?Cs-laskeuma oli suurem

pi kuin 5000 Bq nr2 . 

Syksyllä 1986 arvioitiin karkeasti, että tällä laskeuma-

alueella keskimääräinen l37Cs-laskeuma olisi noin 15 000 

Bq m*2 . Laskeuma-alueen sisällä turvetuotantopinta-ala 

vuonna 1986* oli noin 27 x 107 m2 , joten turvetuotantosoiden 

pintakerroksessa olevan 13 7 Cs:n kokonaisaktiivisuus laskeu

ma-alueella ennen turpeen nostoa kesällä 1986 arvioitiin 

olevan noin 4 x 1012 Bq. Yhden kesän aikana turvesuosta 

jyrsitään noin 15 cm paksuinen kerros, joten periaatteessa 

* Keijo Sahrman, henkilökohtainen tiedonanto, Turveteol-

lisuusliltto, Kauppakatu 21 B, 40100 Jyväskylä. 



6 

kaikki käytössä oleville turvetuotantosoille larkeutuneet 

radioaktiiviset aineet olivat kesällä 1986 tuotetussa 

turpeessa. Laskeuma-alueella kesällä 1986 tuotetun poltto

turpeen kokonaismäärä oli noin 2,2 miljoonaa kuivapainoton-

nia, joten 137Cs:n keskipitoisuudeksi kaskeuma-alueella 

tuotetussa polttoturpeessa arvioitiin noin 1 800 Bq kg-1 

kuivapainoa. Käytännössä pieni osa radioaktiivisista aineis

ta jäi turvesoille, koska turpeen nostotehokkuus ei ole 

sataprosenttinen. Jyrsinturpeen kuiva-aineen tuhkapitoisuus 

on keskimäärin 5 %, joten laskeuma-alueella turvetuhkan 

ennakoitu 137Cs.n keskipitoisuus olisi noin 35000 Bq kg-1 . 

Nämä arvioidut cesiumpitoisuudet olivat niin korkeita, että 

syyskuussa 1986 päätettiin aloittaa tutkimus keinotekoisten 

radionuklidien todellisten pitoisuuksien selvittämiseksi 

polttoturpeessa ja turvetuhkassa eri puolilla Suomea. 

Tutkimuksen säteilysuojelullisena päämääränä oli selvittää 

ovatko todelliset aktiivisuuspitoisuudet turvetuhkassa 

niin korkeita, että tarvitaan rajoituksia tai suosituksia 

turvetuhkan hyötykäyttöön. 

Koska kyseessä oli ainutkertainen tilaisuus tutkia eri 

alkuaineiden käyttäytymistä turpeen poltossa, päätettiin 

myös selvittyä, miten eri radionuklidit höyrystyvät turpeen 

poltossa, kiinnittyvät savukaasujen hiukkasiin ja emittoitu

vat voimalaitosten piipusta ympäristöön. 

Poltettaessa kiinteitä polttoaineita osa palamattomista 

alkuaineista höyrystyy tulipesässä ja tiivistyy lentotuhka-

hiukkasten pinnalle savukaasun jäähtyessä. Koska hiukkasen 

pinta-alan suhde tilavuuteen on kääntäen verrannollinen 

hiukkasen halkaisijaan, pienimmät hiukkaset keräävät suurim

mat pitoisuudet tiivistyvistä alkuaineista. Tutkittaessa 

aikaisemmin 1 * luonnon radionuklidien käyttäytymistä turpeen 

poltossa havaittiin, että 210Pb oli odotetusti melko hyvin 

haihtuva ja rikastui pienimpiin lentotuhkahiukkasiin. 

Luonnon uraani-, torium- Ja radiumisotoopeiila ei havaittu 

tällaista rikastumista. Tuolloin ilmakehässä suoritetuista 
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ydinasekokeista peräisin oleva 1 3 7Cs osoitti lievää rikastu

mista pienimpiin hiukkasiin. Kiviillen poltossa radio

nuklidit rikastuvat järjestyksessä 2 1 0Pb > 2 3 8u > 226P.a 

(228 Ra) «.s^ Torium ja kalium eivät rikastu vaan ovat 

matriisialkuaineita *. 

Lämpötila turpeen poltossa on tavallisesti pienempi kuin 

hiiltä poltettaessa. Turvetuhka sulaa vain osittain ja 

siksi sisältää sekä sulaneita pallomaisia hiukkasia, jotka 

erottuvat tehokkaasti lentotuhkanerottimissa, että epäsään

nöllisen muotoisia hiukkasia, joille keräystehokkuus on 

pienempi. Näillä hiukkasilla on suuri pinta-ala/tilavuus

suhde, ja ne keräävät suhteellisen korkeat pitoisuudet 

haihtuvia alkuaineita 7. 

AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tutkimuskohteet 

Laskeuman radionuklidien määrän selvittämiseksi polttotur

peessa ja voimalaitosten erotintuhkassa valittiin tutkimus

kohteiksi kuusi turvetta käyttävää voimalaitosta. Näistä 

viisi sijaitsi ns. varsinaisella laskeuma-alueella (Tam

pereella, Porissa, Kankaanpäässä, Jyväskylässä ja Kuopiossa) 

ja yksi sen ulkopuolella (Joensuussa). Laitoksia koskevat 

yleistiedot on esitetty taulukossa 1. 

Kaikki tutkitut polttoturve- ja tuhkanäytteet olivat edusta

via kokoomanäytteitä. Joka päivä turpeesta ja tuhkasta 

otettiin neljä pientä näytettä ja kaikki nämä osanäytteet 

koottiin kalenterikuukauden ajalta yhdeksi näytteeksi, 

paitsi syyskuulta 1986, jolloin kokoomajakso oli yksi 

viikko. Lyhyempi keräysperiodi syyskuussa tutkimuksen 

alussa oli välttämätön, koska ensimmäiset tulokset haluttiin 

mahdollisimman nopeasti. Viimeiset näytteet kerättiin 

toukokuulta 1987. Laitosten henkilökunta keräsi näytteet 

ja lähetti ne laboratorioon mitattaviksi. 
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Radionuklidien käyttäytymistä turpeen poltossa selvitettiin 

neljässä kattilalaitoksessa, joista kolme oli jyrsinturvetta 

käyttäviä ja varustettu sähkösuodattimella ja yksi leijuker-

rospolttosysteemillä ja multisykloonilla varustettu laitos. 

Laitosten yleistiedot on esitetty taulukossa 2. Laitos A 

on 80 MWt teollisuuden vastapainehoyryvoimalaitos, jossa 

poltetaan jyrsinturvetta ja jätepuuta. Siinä on sekä pöly-

poltto että liikkuva arina. Sen Ien to tuhka sisälsi runsaasti 

palamatonta hiiltä. Lentotuhkanerottimena on sähkösuodatin, 

jonka keskimääräinen keräystehokkuus oli 98,8 % näytteenke

räyksen aikana. 

Laitokset B ja C ovat kunnallisia kaukolämpö- ja sähkövoima

laitoksia. Laitoksessa B on 100 MWt kattila, joka polttaa 

jyrsinturvetta ja öljyä neljällä etuseinässä sijaitsevalla 

polttimella. Sen palamislämpötila oli korkein (1500-

1600 K) neljästä tutkimusta laitoksesta. Sen lentotuhkanero-

tin on sähkösuodatin, jonka keskimääräinen keräystehokkuus 

oli 96,7 % näytteenkeräyksen aikana. Laitoksessa C on 200 

MWt kattila, jossa myös poltetaan sekä jyrsinturvetta 

että öljyä. Polttimia on kahdeksan ja ne sijaitsevat katti

lan nurkissa. Lentotuhkanerottimena on sähkösuodatin, jonka 

keskimääräinen keräystehokkuus näytteenkeräyksen aikana 

oli 99,0 %. 

Laitos D on 17 MWt teollisuuden vastapainehoyryvoimalaitos, 

jossa on luijukerrospoltto. Lentotuhkanerottimena on mul-

tlsykloni. Sen keräystehokkuus näytteenkeräyksen aikana 

oli kuitenkin lähes olematon, koska kattilaa ajettiin 

melko pienellä kuormalla. 

Näissä laitoksissa tutkittiin radionuklidien höyrystymistä 

ja kiinnittymistä lentotuhkan eri hiukkaskokofraktiolhln 

ennen ja jälkeen tuhkanerottimen. Tuhkafraktiot kerättiin 

lsokineettisesti viisiasteisella kaskadisentripeterillä21 , 

jok.-, jaotteli kerätyn lentotuhkan viiteen eri hiukkaskokoon. 
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Savukaasun lämpötilassa kokoluokat olivat <1,5 pun, 1,5-

4,5 Aim, 4,5 - 12 pm, 12 - 50 pm ja > 50 pm. Tutkituista 

laitoksista otettiin lisäksi näytteet turpeesta ja erotin-

tvhkasta. 

Radionuklidien mittaaminen 

Kaikki turve- ja erotintuhkanäytteet kuivattiin ja homo

genisoitiin ennen aktiivisuusmittausta. Näytteet mitattiin 

gammaspektrometrillä KTL:ssa Kuopiossa, koska kaikki STUK: n 

laboratoriot olivat ylikuormitettuja Tshernobylin onnetto

muutta seuranneina kuukausina. Kuitenkin syyskuun 1986 ja 

tammikuun 1987 näytteet mitattiin myös STUK:ssa laborato

rioiden tuottamien tulosten yhdenmukaisuuden varmentamiseksi 

ja myös sellaisten nuklidien havaitsemiseksi, joiden gam-

maintensiteetit ja pitoisuudet ovat pieniä. STUK: ssa käytös-

säolevat spektrometrit olivat tehokkaampia ja herkempiä 

kuin KTL:ssa. KTL:ssa käytetyn litium-driftatun germanium-

detektorin suhteellinen tehokkuus oli 10 % ja energian 

erotuskyky noin 8 keV mitattuna 1332 keV energialla. 

STUK:ssa käytettyjen detektoreiden tehokkuus vaihteli 

välillä 15 - 39 % ja energian erotuskyky 1,75 - 2,0 keV. 

KTL: ssa näytteet mitattiin yhden litran muovisissa pakastin-

rasiois3a ja STUK:ssa noin 0,6 litran Marinelli-tyyppisissä 

muoviastioissa. Molemmat laboratoriot käyttivät 4000-kana-

vaisia analysaattoreita. 

Turve- ja tuhkanäytteistä mitattiin seuraavien gammaemitte-

reiden pitoisuudet; 137Cs, 13«Cs, 144Ce, 141Ce, 106Ru, 

io3Ru nom A g j a »szr. Näiden radionuklidien pitoisuudet 

laskettiin STUK:ssa käyttämällä analysointiohjelmaa GAMMA-

83 e 9 ja KTL: ssa käyttämällä monikava-analysaattorin 

ohjelmasta* tähän tarkoitukseen muunnettua ohjelmaa. Tyypil

liset havaitsemisrajat eri radionuklideille STUK:ssa mita-

* Silena Cato Multichannel Analyzer User's Guide, Silena 

S.p.A., Via Negroli, 10/a-20133 Milano, Italy. 
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tuissa turvenäytteissä, määriteltynä kolme kertaa Compton-

taustan hajontana, olivat 2 Bq kg-1 137 Cs:lle, 134 Cs:lle, 
95Zr:lle ja 110-Ag:lle, 5 Bq kg-1 103 Rurlle ja 141Ce:lle 

ja 10 Bq kg-1 106Ru:lle ja 144Ce:lle. Tuhkanäytteissä 

vastaavat havaitsemisrajat olivat noin kymmenen kertaa 

suuremmat. KTL:ssa mitatuissa turvenäytteissä tyypilliset 

havaitsemisrajat olivat 10 Bq kg-1 137Cs:lle ja 134Cs:lle, 

50 Bq kg-1 141Ce:lle, 95Zr:lle ja 110"Ag:lle ia 100 Bq 

kg-1 14« Ce:lle ja 106 Ru:lle. 

Osasta turve- ja tuhkanäytteitä mitattiin STUK:ssa myös 
89 Sr:n ja 90Sr:n pitoisuudet. Koska 8-Sr ja 90Sr ovat 

puhtaita beetasäteilijöitä, joudutaan ne määrittämään 

radiokemianisesti. Tällöin strontium erotetaan puhtaana 

alkuaineena ja mitataan sen beeta-aktiivisuus. Koska voima

laitosten erotintuhkassa oli runsaasti eri metalleja (suurin 

osa rautaa), ei tällaiselle materiaalille sopivaa erotus

menetelmää löytynyt kirjallisuudesta. Menetelmä kehitettiin 

itse ja testattiin sen sopivuus erotintuhkanäytteille. 

Menetelmä perustui tunnettuihin saostus- ja ioninvaihtomene-

telmiin 10 -11 . 

Ennen kemiallista erotusta turpeen orgaaninen aine ja 

myös erotintuhkan pienet orgaanisen aineen jäämät hävitet

tiin tuhittamalla (<600°C). Kemiallinen erotus aloitettiin 

tekemällä karbonaattisulate korkeassa lämpötilassa (800 

°C). Tällä varmistettiin, että myös vaikealiukoisessa 

muodossa oleva strontium saatiin muutettua liukeneviksi 

karbonaateiksi. Tämän jälkeen analyysi eteni karbonaattien 

erotuksella, pesulla, silikaattien poistolla ja rautala-

kaisulla. Näillä toimenpiteillä päästiin eroon suurista 

metallipitoisuuksista. Saadusta suodoksesta tehtiin kai-

bonaattirikastus, ni traattierotus ja ioninvaihto, jolla 

strontium saatiin lopullisesti erotettua muista maa-alkali-

metalleista ja lyijystä. Lopuksi strontium saostettiin 

karbonaattina ja mitattiin nestetuikelaskurilla 12 . Kemial

linen saalis määritettiin lisätyn Sr-kantajan perusteella 

atomiabsorptiomenetelmällä. 
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Voimalaitosten savukaasuista kerätyt erikokoiset tuhkafrak-

tiot mitattiin kaikki STUKrssa tehokkaalla ja hyvän erotus

kyvyn omaavalla gammaspektrometrillä (germanium gamma-X 

detektori, suhteellinen tehokkuus 26 % ja energian erotusky

ky 1,96 keV 1332 keV energialla). Tuhkafraktioista mitattiin 

95Zr,
 103Ru, 106Ru, 110"Ag, 125Sb, 134Cs, 137Cs, 141Ce, 

144Ce ja 210Pb. Samaa kokofraktiota ja voimalaitosta edusta

vat suodatinpaperit yhdistettiin ja prässättiin sylinterin

muotoiseksi näytteeksi, jauhettiin pulveriksi, homogenisoi

tiin ja prässätttiin uudelleen sylinterinmuotoiseksi näyt

teeksi. Näytteet mitattiin tasapohjaisessa plexiastia^sa, 

jonka pohjan halkaisija oli 4,2 cm. Mahdollisen suodatinpa

perien tausta-aktiivisuuden selvittämiseksi mitattin myös 

puhtaat suodatinpaperit. Analysointiohjelmana käytettiin 

tässäkin GAMMA-83 ohjelmaa ja havaitsemisrajat määritettin 

samoin kuin turve- ja tuhkanäytteissäkin. 

TULOKSET 

Polttoturpeen ja erotintuhkan radioaktiivisuus 

Kaikilla kuudella voimalaitoksella korkeimmat aktiivisuuspi-

toisuudet mitattiin cesiumin isotoopeille 137 Cs ja 134 Cs. 
137Cs-pitoisuudet olivat 1,7 kertaa suuremmat kuin 134 Cs-

pitoisuudet, kun referenssipäiväksi valittiin 28. huhtikuuta 

1986. Keskimääräiset 137 Cs-pitoisuudet ja niiden hajonnat 

polttoturpeessa ja erotintuhkassa koko lämmityskaudella 

(syyskuusta 1986 toukokuun 1987 loppuun) eri voimalaitoksil

la on esitetty taulukossa 3. Korkeimmat pitoisuudet mitat

tiin Porissa sijaitsevalla laitoksella ja matalimmat laskeu

ma-alueen ulkopuolella, Joensuussa sijaitsevalla laitoksel

la. Porissa pitoisuudet olivat korkeimmat koko lämmityskau

den ajan. 

Kuvassa 2 on 137Cs-pitoisuuksien kuukausikeskiarvot eri 

voimalaitoksilla. Kuopiossa sijaitseva laitos saa polttotur-

peensa osin laskeuma-alueelta ja osin sen ulkopuolelta. 
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mikä näkyy myös saaduissa tuloksissa. Jyväskylässä sijaitse

va laitos poltti syyskuussa 1986 myös kesällä 1985 nostettua 

turvetta (ennen Tshernobylin onnettomuutta), minkä vuoksi 

syyskuun keskipitoisuus on muita kuukausia pienempi. Tämä 

laitos voi polttaa samanaikaisesti sekä turvetta, kivihiiltä 

että öljyä ja pienemmät l37Cs-pitoisuudet vuoden 1987 

alun jälkeen aiheutuvat siellä kivihiilen suuremmasta 

osuudesta laitoksen polttoaineessa. Korkein 13 7 Cs-pitoisuus 

mitattiin Porissa yhden viikon kokoomanäytteessä syyskuulta 

1986 (68 000 Bq kg"1 ). 

STUK:ssä mitattujen 20 turve- ja tuhkanäytteen isotooppisuh-

teet cesiumille, ceriumille ja ruteniumille on esitetty 

taulukossa 4. Aktiivisuuksien suhteet on laskettu maanan

taille 28. huhtikuuta 1986, jolloin ensimmäiset kvantitatii

viset analyysit laskeumasta tehtiin. Tulokset osoittavat, 

että saman alkuaineen eri isotoopit esiintyivät laskeumassa 

vakiosuhteissa. Taulukossa esitetyt aktiivisuussuhteet 

poikkeavat huomattavasti niistä aktiivisuussuhteista, 

jotka Neuvostoliiton Atomienergian Valtionkomitea julkaisi 

onnettomuutta selvittäneessä raportissaan Wienissä elokuussa 

1986 13 . 

Mittaustuloksista laskettiin myös 134 Cs-pitoisuuden suhde 
144Ce-, 95Zr-, 110™Ag- ja l06Ru-pitoisuuksiin. Vertai-

lunuklidiksi valittiin 1 3 4Cs, koska vanhaa 1960-luvun 

pommikokeista peräisin olevaa 137Cs:aon vielä havaittavissa 

merkittäviä määriä turpeessa1 * . Aktiivisuussuhteet, lasket

tuna referenssipäivään 28.4 1986, ja niiden hajonnat on 

esitetty taulukossa 5. Siitä nähdään, että 134 Cs:n suhteissa 
144Ce:iin, 95Zr:iin ja 110mAg:aan ei ole merkittäviä eroja 

eri voimalaitosten välillä. Sen sijaan 134Cs:n suhde 
106Ru:iin Joensuussa poikkeaa huomattavasti muilla paikka

kunnilla mitatuista suhteista. Tämä havainto osoittaa, 

että ruteniumin suhteellinen osuus laskeumassa Itä-Suomessa 

oli suurempi kuin ns. varsinaisella laskeuma-alueella. 

Tämän havainnon varmentamiseksi mitattiin 66 yksittäistä 

turvenäytettä eri puolilta Suomea. Näiden näytteiden 
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134Cs/106 Ru-suhteet on esitetty kuvassa 3. Kuva osoittaa 

hyvin selvästi, että ruteniumin suhteellinen osuus 

varsinaisen laskeuma-alueen ulkopuolella oli suurempi 

kuin kuvassa 1 esitetyllä laskeuma-alueella. Myös 90Sr 

oli Joensuussa enemmän kuin olisi odottanut cesiumlaskeuman 

perusteella. Maan suurin 90 Sr-laskeuma mitattiin Kuhmossa2 . 

Tammikuun 1987 turve- ja tuhkanäytteistä mitattiin myös 
89 Sr- ja 90Sr-pitoisuudet. Tulokset on esitetty taulukossa 

6, referenssipäivä on 15.1.1987. Koska analyysit tehtiin 

vasta vuoden 1987 puolella, oli valtaosa 89 Sr:sta ehtinyt 

hävitä näytteistä (89Sr:n puoliintumisaika on vain 50 

päivää), eikä kaikissa turvenäytteissä sille saatu kvantita

tiivista tulosta. Vanhan 1960-luvun strontiumlaskeuman 

selvittämiseksi mitattiin myös vertailunäytteenä yksi 

turvetuhkanäyte Oulusta. Näyte oli vuodelta 1985, siis ennen 

Tshernobylin onnettomuutta, ja siinä havaittiin vielä 

vanhaa 90 Sr:a 250 Bi* kg-1 . 

Radionuklidien käyttäytyminen poltossa 

1 3 7 Cs:n pitoisuudet kokoluokitelluissa lentotuhkanäytteissä 

vaihtelivat välillä 14 000 - 120 000 Bq kg"1 ja olivat noin 

kaksi kertaluokkaa ennen Tshernobylin onnettomuutta mitattu

ja pitoisuuksia korkeampia. 

Laitosten A - D keskimääräiset lentotuhkapäästöt eri hiuk

kaskokoluokissa, laskeuman radionuklidien ja 210Pb:n pi

toisuudet lentotuhkassa ja eri nuklidien keräystehokkuudet 

lentotuhkanerottimissa on esitetty taulukossa 7. Mitattujen 

radionuklidien pitoisuudet eri hiukkaskokoluokissa ennen 

ja jälkeen tuhkanerottimen on esitettyu kuvissa 4A - 4D. 
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TULOSTEN TARKASTELU 

Polttoturpeen radionuklidikoostumus 

Alueelliset erot polttoturpeen ja tuhkan radionuklidipi-

toisuuksissa olivat odotusten mukaisia. Ruteniumin suhteel

lisesti suurempi osuus laskeumassa Itä-ja Pohjois-Suomessa, 

jossa laskeuma määrällisesti oli muuta maata pienempi, 

osoittaa, että päästön koostumus tuhoutuneesta reaktorista 

vaihteli onnettomuutta seuranneiden päivien aikana. Saman

suuntainen havainto tehtiin jo kesällä 1986, kuri eri puolil

ta maata kerättyjä pintaturvenäytteitä analysoitiin KTL:n 

tekemässä tutkimuksessa 15. Tuo tutkimus osoitti erilaiset 

laskeuma-alueet vaikeasti ja helposti höyrystyville nukli-

deille. Johtopäätelmänä esitettiin, että valtaosa vaikeasti 

höyrystyvistä nukli.deista, kuten ceriumin ja zir :oniumin 

isotoopit vapautuivat polttoainepartikkeleiden mukana 

reaktorin räjähdyksessä. Pääosa helposti höyrystyvistä 

nuklideista, kuten jodin, cesiumin ja telluurin isotoopit, 

puo.i estaan vapautuivat räjähdystä seuranneen reaktorin palon 

aikana. 

STUK:n mittausten mukaan radioaktiivinen laskeuma huhtikuun 

lopulla ja toukokuun alussa levisi pääasiassa Etelä-, 

Keski- ja Länsi-Suomeen (ks. kuva 1). Toukokuun 9. päivän 

jälkeen oli onnettomuusalueelta uusi suora ilmavirtaus 

Suomeen ja sen mukanaan tuoma laskeuma levisi tasaisemmin 

yli koko maan. Tämä ilmavirtaus sisälsi suhteellisesti 

enemmän ruteniumia kuin aikaisempi suoraan Suomeen saapunut 

ilmavirtaus 16 . Tämän vuoksi myös Itä- ja Pohjois-Suomesta 

kerätyt turvenäytteet sisälsivät enemmän ruteniumia suhtees

sa cesiumiin kuin muualta maasta kerätyt turvenäytteet. 

Turvetuhkan hyötykäytön säteilyvaikutukset 

Turvetuhkan cesiumpitoisuudet olivat taulukon 3 mukaan 

keskimäärin 21 kertaa suuremmat kuin polttoturpeessa. 

Tämä olikin odotettu tulos, koska kuivan jyrsinturpeen 



15 

keskimääräinen tuhkapitoisuus on noin 5 %. Turvetuhkan 

paikoin hyvinkin korkeat cesiumpitoisuudet antoivat aihetta 

kiinnittää huomiota turvetuhkan hyötykäytön säteilyvaiku

tuksiin. Turvetuhkaa on käytetty betonin valmistuksessa 

lisäaineena, lannoitetarkoituksessa maa- ja metsätaloudessa 

ja maantäyttöaineena rakennuspaikoilla ja maisemoinnissa. 

Heti ensimmäisten tulosten valmistuttua syyskuussa 1986 

oli selvää, ettei aktiivista turvetuhkaa varsinaiselta 

laskeuma-alueelta voida sekoittaa asuinrakennustuotannossa 

käytettävään betoniin. Suomessa turvetuhkaa voidaan käyttää 

korkeintaan 120 kg kuutiometrissä betonia. Cesiumpitoisen 

turvetuhkan säteilyvaikutuksia asuinrakennusbetonissa on 

tarkasteltu erillisessä STUK.n raportissa 17. Siinä on 

arvioitu, että gammasäteilystä aiheutuva efektiivinen 

annosekvivalentti olisi 8,4 mSv vuodessa normaalissa be

tonista valmistetussa kerrostaloasunnossa, jos kuutiometri 

betonia sisältää 120 kg tuhkaa, jonka 137Cs-pitoisuus on 

50 000 Bq kg"1 ja 13 4 Cs-pitoisuus 25 000 Bq kg-1 . Jos 

tuhkamäärä betonissa olisi 50 kg m*3 ja tuhkan cesiumpi

toisuudet 20 000 Bq kg"1 137Cs:a ja 10 000 Bq kg"1 i34Cs:a, 

olisi vuosiannos 1,4 mSv. Nämä annokset olisivat ensimmäisen 

vuoden aikana saatavia annoksia. Viidessä vuodessa annos 

pienenisi puoleen alkuperäisestä Johtuen 134 Cs:n lyhyestä 

puoliintumisajasta (2,1 vuotta). Tällaisiin säteilyannoksiin 

ei kuitenkaan jouduttu, koska tuhkan käyttö asuinrakennusbe

tonissa keskeytettiin pian Thernobylin onnettomuuden jäl

keen. Tietyissä betonituotteissa tuhkan käyttöä jatkettiin 

rajoitetusti sillä edellytyksellä, että ensin tutkitt in 

käytettävän tuhkan radioaktiivisuus ja STUK antoi käyttöta

vasta lausunnon. 

Turvetuhkaa on käytetty emäksisyytensä vuoksi maanparan

nusaineena pelloilla ja metsissä. Osa tuhkan radioaktii

visista aineista tulee maaperässä liukoiseen muotoon ja 

on näin kasvien käytettävissä. Säteilyaltistuksen kannalta 

merkittävimmät näistä aineista ovat 137Cs ja 1 3*Cs. Pohjois

maisen ministerineuvoston raportissa "Landdeponering af 
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restprodukter f ra forbränding af kul och t#rv" l,(osa 

MIL-1 projektista "Milj^ef fekter ved energiproduktion") 

esitettyjen tulosten mukaan turvetuhkan stabiilista cesiu

mista vain 1-6 % liukenee pitkän ajan kuluessa sadeveteen. 

STUK:n tekemässä turvetuhkan liuotuskokeessa saatiin tulos, 

jonka mukaan 15 % turvetuhkan 137 Csrsta liukene veteen*. 

Seuraavassa oletetaankin, että maanparannusaineena käytettä

vän turvetuhkan cesiumisotoopeista 15 % on kasveille käyttö

kelpoisessa muodossa. 

Karkeita arvioita sellaisten elintarvikkeiden aiheuttamasta 

säteilyannoksesta, jotka ovat kasvaneet turvetuhkan a 

lannoitetussa maassa, voidaan tehdä vertaamalla tuhkan 

mukana maaperään levitettyjen radionuklidien määriä Tsherno

bylin onnettomuuden aiheuttaman suoran laskeuman radionukli-

dimääriin ja katsomalla, minkälaisia säteilyannoksia Ts

hernobyl-laskeuma aiheutti elintarvikkeiden kautta. Tsherno

byl-laskeuman aiheuttamat radionuklidipitoisuudet suoma

laisissa elintarvikkeissa on julkaistu muissa STUK:n rapor

teissa 19-20 . Väestön tiheydellä painotettu keskimääräinen 
137Cs-laskeuma Suomessa 3 oli noin 15 000 Bq nr2 . Vastaava 
134Cs-laskeuma oli noin puolet tästä, eli 7 500 Bq m"2 . 

Keskimääräinen cesiumisotooppien saanto maidon, lihan ja 

viljan kautta oli vuonna 1986 noin 4 900 Bq 137Cs:a ja 

2 400 Bq 134Cs:a 20. Näiden aiheuttama efektiivinen an

nos on noin 100 /uSv. 

Jos oletetaan, että peltoon levitetään neliömetrille 1 kg 

turvetuhkaa, jonka 137Cs-pitoisuus on 20 000 Bq kcf1 ja 
134Cs-pitoisuus 10 000 Bq kg-1 ja 15 % näistä on ensim

mäisenä vuonna kasveille käyttökelpoisessa muodossa, olisi 

vuotuinen 137Cs-saanto maidon, lihan ja iljan kautta 

noin 1000 Bq ja vastaava 1J4Cs-saanto noin 500 Bq. Tämä 

edellyttää, että kaikki maito, liha ja villa saadaan alueel

ta, jossa turvetuhkaa on pelloilla käytetty kyseinen määrä. 

* A. Rantavaara, säteilyturvakeskus, henkilökohtainen 
tiedonanto 
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Nämä cesiumsaannot vastaisivat efektiivistä vuosiannosta, 

joka on suuruusluokkaa 20 ŷ Sv. Mikäli sama määrä cesiumia 

levitettäisiin tuhkan mukana metsiin, olisi sienten kautta 

saatava sisäinen annos vielä tätäkin pienempi. Tshernobyl-

laskeuman aiheuttamat radionuklidlpitoisuudet sienissä on 

julkaista toisessa STUK:n raportissa 20 . 

Turvetuhkan hyötykäytön suurimmat säteilyvaikutukset il

menisivät paikoissa, joissa tuhkaa kasataan suuria määriä 

peittämättömänä. Esimerkkeinä voidaan mainita tuhkan käyttö 

viheralueiden maisemointiin, soranottokuoppien täyt:öön 

ja täytemaana rakennuspaikoilla. Tällöin säteilyaltistus 

aiheutuu cesiumisotooppien lähettämästä gammasäteilystä 

ja se voisi olla efektiivisenä annosekvivalenttina useita 

millisieverttejä vuodessa ilman suojaavaa maakerrosta. 

Jos esim. täyttöalueen tuhkakerros on metrin paksuinen ja 

siinä 137Cs-pitoisuus on 30 000 Bq kg-1 ja 134Cs-pitoisuus 

15 000 Bq kg-1 , annosnopeus täyttöalueen päällä olisi 

noin 8 /uSv tunnissa. Tämäntyyppiset täyttöalueet on aina 

syytä peittää lopuksi vähintään puolen metrin maa-aineksel

la, jotta annosnopeus putoaisi normaalin taustasäteilyn 

tasolle. Tshernobylin onnettomuuden jälkeen STUK antoi 

turvetuhkan läjittämisestä useita lausuntoja. 

Radionuklidien höyrystyminen ja kiinnittyminen lentotuh-

kaan 

Laitoksessa B, jossa turpeen palamislämpötila oli korkein, 

2ioPb läpäisi sähkösuodattimen helpoiten, ja muiden nukli-

dlen läpäisy pieneni järjestyksessä Sb, Ru ja Cs. Cerium 

ei rikastunut lentotuhkanerottimissa, eikä zirkoniumia 

havaittu useimmissa hiukkaskokoluokissa. Kahdessa muussa 

sähkösuodatinta käyttävässä laitoksessa palamislämpötilat 

olivat matalampia ja lentotuhkanerottimet tehokkaampia. 

Tämän vuoksi nuklidien läpäisyt niissä olivat lähellä 

toisiaan. 

Antimoni (Sb) käyttäytyy lähes samoin kuin lyijy, mikä 
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voidaan myös päätellä sen sulamislämpötilasta (taulukko 8). 

Cesium on huomattavasti vähemmän haihtuva kuin voisi odottaa 

sulamispisteen perusteella, mutta cesiumin vähäinen haihtu-

vuus tässä tutkimuksessa sopii hyvin yhteen aikaisemman 

tutkimuksemme kanssa x 4. Haihtuvuuden suhteen hopea (Ag) 

on verrattavissa cesiumiin. Ruteniumin haihtuvuus on cesiu

min ja lyijyn välissä. Se on paljon suurempi kuin ruteniumin 

hyvin korkeista sulamis- ja kiehumispisteistä voisi päätel

lä, mikä kuitenkin on jälleen yhtäpitävää erään aikaisemman, 

mm. ruteniumin käyttäytymistä Tshernobylin reaktoripalossa 

käsitelleen tutkimuksemme tuloksien kanssa 15. Jotkin 

ruteniumin oksidit sulavat huoneen lämpötilassa. Aikaisemman 

Tshernobylin laskeuma tutkimuksen perusteella 1S cerium 

ja zirkonium eivät odotetusti ole haihtuvia turpeen palamis-

lämpötiloissa. Todennäköisesti niiden hiukkaskokojakaumat 

lentotuhkassa ovat samoja kuin niiden alkuperäiset hiukkas

koko jakaumat laskeumassa. 

Voimalaitosten päästöistä aiheutuva hengitysannos 

Aikaisemmat tutkimukset turvevoimalaitosten päästöistä 

Suomessa 2i-5 ovat osoittaneet, että sähkösuodattimien 

keskimääräiset keräystehokkuudet voivat vaihdella välillä 

71 - 99,7 %. Keräystehokkuuden pitkäaikaisen keskiarvon 

on arvioitu olevan 94 % ja lentotuhkaemission tällä keräys-

tehokkuudella on mitaatu olevan noin 90 mg per yksi MJ 

polttoaineen lämpöenergiaa. 

Päästöstä aiheutuvat radionuklipitoisuudet maanpinnan 

tasolla riippuvat päästönopeudesta, lentotuhkan hiukkaskoko-

jakaumasta, lentotuhkan radionuklidipitoisuuksista, päästö

korkeudesta ja ilmasto-olosuhteista. Arvioitaessa radionuk-

lidipitoisuuksia ilmassa on käytettävä päästön leviämismal

leja. Suurimmat pitoisuudet ilmenevät 1 - 3 km etäisyydellä 

voimalaitoksesta, riippuen sääolosuhteista ja ympäröivästä 

maastosta 22 23 , jos oletetaan, että päästönopeus on vakio, 

tehollinen päästökorkeus on 150 m, tuulen suunta vaihtelee 

tasaisesti yli 360 asteen, tuulen keskinopeus on 3 m s*1 
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ja sateen ajallinen osuus on 10 %. Näissä olosuhteissa 

1000 MWt kattilalaitos aiheuttaa pintailmaan keskimäärin 

noin 1,8 /xg m-3 lentotuhkapitoisuuden. Tämä tuhkapitoisuus 

puolestaa aiheuttaa suuruusluokaltaan 0,01 /xSv efektiivisen 

vuosiannoksen hengityksen kautta, jos oletetaan, että 

keskimääräinen tuhkaemissio on 90 mg MJ"1 , hengitysno-

peus on 0,75 m3 h"1 ja tuhkan radionuklidipitoisuudet 

ovat seuraavat; 137Cs 50 000 Bq kg"1 , 134Cs 25 000 

Bq kg"1 , 1 0 6Ru 10 000 Bq kg"1 ja 144Ce 5 000 Bq kg-1 . 

Annosarviossa on käytetty kansainvälisen säteilysuojeluko-

mission (ICRP) julkaisemia annostekijoitä 24-25 . 

YHTEENVETO 

Korkeat keinotekoisten radionuklidien pitoisuudet Etelä-

j a Keski-Suomen turvevoimalaitosten erotintuhkassa aiheutti

vat sen, että erilaisten turvetuhkan hyötykäyttötapojen 

säteilyvaikutuksia oli selvitettävä. Heti ensimmäisten 

tulosten valmistuttua syyskuussa 1986 oli selvää, ettei 

näillä alueilla syntyvää tuhkaa tule käyttää betonin 

lisäaineena asuinrakennusbetonissa. Sen sijaan eräissä 

teollisuusrakentamisessa käytettävissä betonituotteissa 

ja kunnallisteknisissä betonituotteissa tuhkaa voitiin 

käyttää edelleen rajoitetusti, kun niiden säteilyvaikutukset 

oli ensin arvioitu. 

Tuhkan lannoitekäytön kautta saatavat säteilyannokset 

ovat laskennallisesti hyvin pieniä. Tästä huolimatta ei 

tuhkan lannoitekäyttöä pidetty hyväksyttävänä, koska siitä 

ei voitu katsoa olevan olennaista hyötyä ja näin ollen 

aiheutuvat pienetkin säteilyannokset olisivat turhia. Kun 

lisäksi tällainen tuhkan hyötykäyttö liittyy suoraan elin

tarviketuotantoon, katsottiin että sillä voi olla myös 

psykologisesti suuremmat negatiiviset vaikutukset kuin 

käytöstä mahdollisesti aiheutuva hyöty tai kustannussäästö 

voimalaitoksille. 
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Säteilyturvakeskus suositteli voimalaitoksia kuljettamaan 

syntyvän turvetuhkan kaatopaikoille, joissa se hautautuu 

suhteellisen nopeasti muuhun kaatopaikkajätteeseen. Lisäksi 

kaatopaikat ovat alueita, joiden käyttö tai mahdollinen 

käyttötarkoituksen muuttuminen ovat julkisen valvonnan 

alaisia sinä aikana, jolloin tuhkan radioaktiivisuus on 

merkittävää. Tapauksissa, joissa tuhkaa haluttiin läjittää 

muualle kuin kaatopaikoille, suositteli säteilyturvekeskus 

pyytämään lausunnon mahdollisista säteilyvaikutuksista. 

Tällaisia lausuntoja annettiin useita. Niissä päähuomio 

kiinnitettiin läjittämisen aikaiseen säteilyvalvontaan ja 

alueiden viimeistelyyn läjittämisen päätyttyä. 

Turvevoimalaitosten piipun kautta tapahtuvat radioaktiivis

ten aineiden päästöt ympäristöön ovat niin pieniä, tttei 

niistä aiheudu ympäristön asukkaille minkäänlaista tervey

dellistä haittaa. Samoin voimalaitostyntekijoiden altistu

minen turpeen tai tuhkan lähettämälle säteilylle osottautui 

niin vähäiseksi, ettei katsottu aiheelliseksi suositella 

normaalista työhygieniasta poikkeavia suojatoimenpiteitä. 

Vuonna 1986 nostettiin polttoturvetta hyvien sääolosuhteiden 

vuoksi enemmän kuin aikaisempina vuosina keskimäärin. 

Tämän johdosta vuoden 1986 turvetta poltetaan vielä vuoden 

1988 puolella ja turpeen ja tuhkan radioaktiivisuus säilyy 

lähes samanlaisena kuin lämmityskaudella 1986 -87. On 

todennäköistä, että radionuklidipitoisuudet tulevat pienene

mään merkittävästi, kun kesällä 1987 ja sen jälkeen nostet

tua turvetta aletaan polttaa. Uusien tuotantosoiden käyt

töönotto tulevaisuudessa aiheuttaa sen, että Tshernobyl-

laskeumasta peräisin oleva radioaktiivisuus on tällöin 

uudelleen ajankohtainen. Säteilyturvakeskus jatkaa turvetuh

kan radioaktiivisuusseurantaa vielä ainakin lämmityskauden 

1987 -88 ajan ja tällöin seurannan piiriin kuuluu tässä 

tutkimuksessa mukana olleiden kuuden voimalaitoksen lisäksi 

kaksi muuta laitosta. 
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Taulukko 1. Kattilalaitosten, joiden polttoturpeen Ja 

erotintuhkan radlonuklidipitoisuuksia tutkittiin, sijainti

paikkakunnat, tehot ja tuhkanerottimien tyypit. 

Laitoksen Lämpö-/sähkö- Polttoturve Tuhkanerotin 

sijainti teho, MW 

Pori 

Kankaanpää 

Tampere 

Jyväskylä 

Kuopio 

Joensuu 

178/25 

5,2/-

240/120 

160/80 

117/62 

120/60 

Jyrsinturve 

Palaturve 

Jyrsinturve 

Jyrs inturve 

Jyrsinturve 

Jyrsinturve 

Sähkösuodatin 

ei ole»1 

Sähkösuodatin 

Sähkösuodatin 

Sähkösuodatin 

Multisykloni 

<1 kaasutusprosessi 
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Taulukko 2. Kattilalaitokset, Joissa tutkittiin radionukli

dien käyttäytymistä turpeen poltossa, laitosten tehot, 

polttotavat ja tuhkanerottimien tyypit. 

Laitoksen 
nimi 

Laitos A 
Pori, 
Rosenlew 

Laitos B 
Kuopio, 
Haapaniemi I 

Laitos C 
Kuopio, 
Haapaniemi II 

Laitos D 
Koskenkorva, 
ALKO 

Laitos
tyyppi 

Vastapaine-
höyryvoima 

Lämmitys-
voimalaitos 

Lämmitys-
voimalaitos 

Lämmitys-
voimalaitos 

Lämpö/ 
sähköteho 

178/25 

62/30 

117/62 

17/-

Poitto-
tapa 

Arina/ 
pölypoltto 

Pölypoltto 

Pölypoltto 

Leijuker-
ros poltto 

Pöly-
erotin 

Sähkösuodatin/ 
multisykloni 

Sähkösuodatin 

Sähkösuodatin 

Multisykloni 
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Taulukko 3. 137 Cs-pitoisuudet polttoturpeessa ja erotintuh-

kassa kuudella turvetta polttavalla voimalaitoksella lammi• 

tyskautena 1986 -87 (syyskuusta toukokuun loppuun). 

11 kokoomanäytettä, aritmeettinen keskiarvo + hajonta. 

Laitoksen 137 Cs-pitoisuus, Bq kg-1 kuivapainoa 
sijainti Polttoturve Erotintuhka 

Pori 2 530 + 490 47 800 + 13 300 

Kankaanpää 640 + 260 17 900 + 8 200 

Tampere 930 +310 19 900 + 7 900 

Jyväskylä 760 + 420 10 300 + 10 200 

Kuopio 660+160 12 700 + 4 500 

Joensuu 4 0 + 1 2 1 070 + 600 
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Taulukko 4. Mitatut isotooppisuhteet polttoturpeessa ja 

erotintuhkassa (referenssipä!vä 28.4.1986) ja vastaavat 

Neuvostoliiton Atomienergian Valtionkomitean (SCAE) 

ilmoittamat isotooppisuhteet Tshernobylin onnettomuuden 

päästössä 6.5.1986 mennessä. 

20 kokoomanäytettä, aritmeettinen keskiarvo + hajonta. 

Suhde Mitattu STUKrssa SCAE:n ilmoittama 

1.704 + 0.026 2.0 

0.518 + 0.106 0.86 

0.218 + 0.036 0.50 

1 3 7Cs 
13«Cs 
1 4 4Ce 
1 4 1Ce 
10*Ru 
1 0 3Ru 
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Taulukko 5. 134 Cs-pitoisuuden suhde 144 Ce-, 95 Zr-, uo" Ag-

ja 106 Ru-pitoisuuksiin polttoturpeessa ja erotintuhkassa 

eri turvevoimalaitoksilla. Referenssipäivä 28.4.1986. 

Laitoksen Näyte- 134 Cs " 4 Cs 134 Cs 134 Cs 

sijainti määrä "4 Ce 9S Zr 110« Ag 106 Ru 

Pori 

Kankaanpää 

Tampere 

Jyväskylä 

Kuopio 

Joensuu 

6 

2 

6 

6 

6 

4 

4.5 + 1.3 

3.5 + 0.1 

2.7 + 2.1 

2.7 + 1.1 

2.1 + 1.4 

2.2 + 1.6 

2.7 + 0.6 

2.2 + 0.2 

1.3 + 0.8 

1.3 + 0.7 

1.4 + 1.0 

1.0 + 0.61 

3 5 + 7 

86 + 66 

48 + 14 

6 2 + 8 

64 + 10 

36 + 391 

3.5 + 0.3 

3.6 + 0.1 

3.9 + 0.6 

3.9 + 0.8 

3.7 + 1.5 

0.4 + 0.1 

1 vain kaksi näytettä 
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Taulukko 6. Strontlumpltoisuudet eri voimalaitosten poltto

turve- ja erotintuhkanäyttelssä tammikuussa 1987. Referens-

sipäivä 15.1.1987. 

Laitoksen Polttoturve Erotintuhka 

sijainti 89 Sr 90 Sr 89 Sr 90 Sr 

Bq kg-1 Bq kg-1 

Pori 

Kankaanpää 

Tampere 

Jyväskylä 

Kuopio 

Joensuu 

< 0,5 

14 

7 

< 0,5 

< 0,5 

< 0,5 

78 

36 

42 

18 

25 

70 

78 

42 

190 

130 

25 

9 

540 

300 

940 

330 

230 

240 

Vertailunäyte ennen Tshernobylin onnettomuutta 

Oulu, 1985 0 250 
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Taulukko 7. Laitosten A - D keskimääräiset lentotuhkapääs-

töt eri hiukkaskokoluokissa, laskeumanuklidien ja 21° Pb:n 

pitoisuudet lentotuhkassa ja eri nuklidien keräystehokkuu-

det lentotuhkanerottimissa. 

Hiukkaskoko Tuhka 2 1 0Pb 1 3 7Cs 1 3 4Cs 10«Ru 1 4 4Ce 1 2 5Sb 95Zr 110"Ag 
um (mg/Nm3) Bq kg-1 

Laitos A, 80 Mtft , turve 

Ennen sähkösuodatinta 
48 - 150 

14,6 - 48 
*,6 - 14,6 
1,5 - 4,6 
0,5 - 1,5 
Summa/keskiarvo 

Sähkösuodattimen 
48 - 150 

14,6 - 48 
4,6 - 14,6 
1,5 - 4,6 
0,5 - 1,5 
Summa/keskiarvo 

Läpäisy (%) 

150 
1700 
2300 
890 
610 
5600 

i ja jätepuu, 

220 
360 
490 
300 

i jälkeen 
8 

32 
14 
5 
7 

66 

1,2 

250 
630 
1100 
340 
370 

1,5 

Laitos B, 100 MWt, turve ja 

Ennen sähkösuodatinta 
4,6-48 
1,5 - 4,6 
0,5 - 1,5 
Summa/keskiarvo 

1800 
340 
170 

2300 

470 
660 
260 
480 

Sähkösuodattimen jälkeen 
4,6-48 
1,5 - 4,6 
0,5 - 1,5 
Summa/keskiarvo 

Läpäisy ;%) 

44 
23 
9 
77 

3,3 

1100 
1900 
3100 
1600 

10,7 

16000 
16000 
23000 
25000 
30000 
22000 

16000 
21000 
44000 
66000 
25000 
29000 

1,6 

etuseinäpolttimet, 

7500 
7800 
11000 
12000 
15000 
10000 

7800 
9700 
21000 
32000 
12000 
14000 

1,6 

1600 
2000 
2300 
2600 
22C0 
2200 

1300 
1600 
2100 
4800 
1200 
1900 

1,0 

öljy, etuseinäpoltt 

9700 
14000 
12000 
10000 

15000 
19000 
20000 
17000 

5,2 

3800 
5700 
4700 
4100 

6400 
7600 
8400 
7000 

5,5 

900 
2000 
2200 
1200 

1300 
3000 
3800 
2100 

5,9 

1000 
3700 
2600 
2700 
1900 
2800 

410 
1600 
730 
930 
290 
1100 

0,5 

imet, 

1000 
530 
390 
890 

1300 
680 
600 
1000 

3,7 

sähkösuodatln 

360 
270 
530 
670 
990 
520 

340 
420 
1600 
2300 
670 
830 

1,9 

120 
660 
420 
440 
240 
470 

210 

210 

0,5 

sähkösuodatir 

210 
530 
460 
280 

380 
770 
1000 
570 

6,8 

240 

240 

510 

510 

7,1 

59 
51 

220 
170 
160 
150 

68 
100 
320 
980 
180 
220 

1,75 

i 
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Hiukkaskoko Tuhka 210Pb 1S7Cs 13*Cs I04Ru 144Ce 12SSb ,5Zr ll0-Ag 
um (mg/Nm3 ) B q kg-i 

Laitos C, 200 MWt, turve ja öljy, nurkkapolttimet, sähkösuodatin 

Ennen sähkösuodatinta 
4,6 - 48 1100 
1,5 - 4,6 340 
0,5 - 1,5 220 
Summa/keskiarvo 1700 

Sähkösuodattimen jälkeen 
4,6-48 6 
1,5 - 4,6 8 
0,5 - 1,5 3 
Summa/keskiarvo 17 

440 
650 
430 
480 

t 

560 
800 
400 
800 

11000 
13000 
12000 
12000 

12000 
14000 
16000 
13000 

4800 
5500 
4800 
4900 

5100 
5700 
6600 
5600 

1000 
1700 
1700 
1200 

1400 
1700 
5200 
2100 

1300 
770 
780 
1100 

2400 
500 

1300 

210 
390 
320 
260 

440 
580 
640 
540 

380 
230 
190 
320 

570 

390 
520 

Läpäisy (*) 1,0 1,7 1,2 1,2 1,8 1,3 2,1 1,7 

Laitos D, 17 MWt, turve, leijukerrospoltto, multisykloni 

Multisyklonin jälkeen 
730 43000 20000 2500 1100 830 190 
1000 53000 24000 3500 1300 890 110 
1800 81000 37000 3600 2200 1600 120 
2800 110000 52000 4200 1700 2900 
4000 120000 54000 6200 1400 4500 

Summa/keskiarvo 1100 2100 89000 40000 3900 1800 2100 120 

48 -
14,6 -
4,6 -
1,5 -
0,5 -

150 
48 
14,6 
4,6 
1,5 

27 
130 
500 
330 
61 

130 
240 
310 
490 
470 
360 
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Taulukko 8. Analysoitujen laskeumanuklidien ja 2l0 Pb:n 

sulamis- ja kiehumispisteet. 

Nuklidi Alkuaine Oksidi 

Sul.piste Kieh.piste Sul.piste Kieh.piste 

°C 

Cs-134/137 28,4 678 

Pb-210 327,5 1740 888 (PbO) 

Sb-125 631 1750 656 1550 

Ru-103/106 2310 3900 25,5 (Ru04)
l 

Ag-110m 962 2212 

Ce-141/144 799 3246 2600 (Ce02) 

Zr-95 1852 4377 2700 5000 (Zr07) 

1 Ru-02 -systeemissä myös Ru03 esiintyy kaasufaasissa ja 

1000 °C yläpuolella sen osapaine on suurempi kuin Ru04:n. 



FALLOUT REGIONS IN 1986 

Kuva 1. Turvetuotannon alueellinen jakauma Suomessa 
kesällä 1986 Ja Tshernobylin ydinvoimalaitosonnetto
muuden aiheuttama 137 Cs-laskeuma Suomessa. 
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Kuva 2. 137 Cs-pitoisuuksien kuukausikeskiarvot poltto
turpeessa (̂  ) ja erotintuhkassa (&) kuudella turvetta 
polttavalla kattilalaitoksella lämmityskaudella 1986-87. 



KANKAANPÄÄ 

PORI 

Kuva 3. 134 Cs:n suhde 106 Ru:iin eri puolilta Suomea 
Kerätyissä turvenäytteissä (referenssipäivä 28.4.1986). 
Lokeroidut luvut ovat keskiarvoja kuudella turvevoima-
laitoksella mitatuista turvenäytteistä lämmityskautena 
1986 -87. 
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Kuva 4. Eri radionuklidien 
pitoisuudet lentotuhkan eri 
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tutkituissa neljässä turve-
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