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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksessa on mallinnettu onnettomuusluonteisten laskeumien aiheuttamaa kotieläintuotteiden 
(maito, naudanliha, sianliha) ja viljan saastumista. Edelleen on selvitetty saastuneen ravinnon 
käytön kautta ihmiskehoon joutuvien radioaktiivisten aineiden määriä sekä niistä aiheutuvaa kehon 
sisäistä säteilyaltistusta ja sisäisen säteilyn annokset. Kotieläintuotteiden ja viljan saastumista on 
tarkasteltu kevääseen, kesään tai syksyyn ajoittuneeksi oletetuissa laskeumatilanteissa. 
Tarkasteltavat nukliditovat Cs-137, Cs-134 ja Sr-90. 

Tätä tutkimusta tukevia muita tutkimuksia ja tutkimusohjelmia ovat Säteilyturvakeskuksen 
Tshernobylin reaktorionnettomuuden jälkeen tekemät tutkimukset sekä kansainvälinen IAEA:n 
koordinoima ympäristövaikutusten arviointimallien validointiprojekti VAMP "Validation cf 
Environmental Model Predictions". 

Tutkimuksessa kehitetty malli laskee laidunruohon ja -maan seka viljan saastumisen. Laidunkautta 
koskien malli laskee myös saastuneer ravinnon aiheuttaman kotieläintuotteiden saastumisen. 
Edelleen lasketaan kasvukaudella jaksottain kerättävän heinä- ja viljarehun saastuminen ja 
tarkastellaan niiden vaikutusta kotieläintuotteiden pitoisuuksiin myöhemmin tapahtuvan eläinten 
sisäruokinnan yhteydessä. Kehitettyjen yksinkertaistettujen eläinten aineenvaihduntaa kuvaavien 
mallien avulla on laskettu maidon, naudanlihan sekä sianlihan saastuminen laskeuman 
seurauksena. 

Samansuuruista nuklidikohtaista laskeumaa kohden suurimmat ominaisaktiivisuuden kertymät 
aiheutuvat kesiumin nuklidien tapauksessa naudanlihassa ja strontiumin tapauksessa maidossa. 
Maidon normaalisti naudanlihaa suuremmasta kulutusmäärästä johtuen maidon kautta aiheutuu 
kuitenkin suurimmat sisäisen säteilyn annokset pitkällä aikavälillä sekä kesiumin että strontiumin 
tapauksessa. Laskeuma-ajankohtana haitallisin näyttäisi olevan keskikesä, jolloin laidunruoho ja 
talvea varten kerättävä rehu suurelta osin saastuisi ja näin saastuneet kotieläintuotteet aiheuttaisivat 
tällöin muuhun vuodenaikaan tapahtuvaan laskeumaan verrattuna suuremmat säteilyannokset 
laskeumatilanteen jälkeen. 
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TnVISTELMÄ (2/2) 

Onnettomuustapauksina on tarkasteltu Olkiluodon ydinvoimalaitoksen osalta suodatusjärjestelmän 
kautta oletettua päästötilannetta ja Loviisan ydinvoimalaitoksen osalta suojarakennuksen ohituksen 
tyyppistä, oletetun kollektorivaurion aiheuttamaa päästötilannetta. Neutraalin säätilanteen 
leviämisoletuksin voisi noin viiden kilometrin etäisyydellä >dinvoimalaitoksesta tuotettujen 
kotieläintuotteiden kulutus aiheuttaa tarkasteltujen nuklidien kautta Olkiluodon onnettomuustilan
teen tapauksessa noin 0,1 mSv ja Loviisan onnettomuustilanteen tapauksessa noin 0,4 mSv 
elinaikaisen sisäisen säteilyn yksilöannoksen. Sateen vallitessa laskeumahetkellä vastaavat arvot 
olisivat Olkiluodon tapauksessa noin 0,6 mSv ja Loviisan tapauksessa noin 2,8 mSv. 

Nuld'dikohtaiset normeeratut annosvaikutukset ovat vastaavin säätilannetta kuvaavin oletuksin 
viiden kilometrin etäisyydellä Olkiluodon tai Loviisan ydinvoimalaitoksesta kuivalaskeumatilan-
teessa 0,05 mSv/TBq (Cs-134), 0,05 mSv/TBq (Cs-13"7), 0,07 mSv/TBq (Sr-90) ja märkälas-
keumatilanteessa 0,3 mSv/TBq (Cs-134), 0,3 mSv/TBq (Cs-137), 0,4 mSv/TBq (Sr-90). 

Tarkasteltaessa ihmisen kehon saastumista laskeumatilanteen seurauksena, havaitaan suurimmat 
kokonaisaktiivisuudet miehen kehossa. Kehon ominaisaktiivisuuksien arvoissa ei ole pitkällä 
aikavälillä kovin merkittäviä eroja lapsen, naisen tai miehen välillä. 
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ESIPUHE 

Tutkimus on tefaty Säteilyturvakeskuksen tilauksesta Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) 
ydinvoimatekniikan laboratoriossa. Yhteyshenkilöinä ovat toimineet laboratoriopäällikkö Aino 
Rantavaara ja erikoistutkija Kari Sinkko Säteilyturvakeskuksesta (STUX) sekä tutkija Vesa 
Suolanen VTT:sta. 
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1 JOHDANTO 

Tutkimuksessa ennustetaan tärkeimpien ko
tieläintuotteiden ja viljan saastumista radioaktii
visten aineiden lyhytkestoisen laskeumarjlanteen 
seurauksena käyttäen tässä työssä kehitettyä 
täydennettyä laskentamallia. Laskeuma-ajan
kohtien vaikutusta on havainnollistettu tarkaste
lemalla erikseen keväällä, kesällä sekä syksyllä 
tapahtuviksi oletettnja iaskeumatUanteha. Tar
kasteltavat nuklidit ovat Cs-137, Cs-134ja 
Sr-90. Aiemmin tehtyä, maitoreitin mallinnuk
seen liittynyttä tutkimusta "Radioaktiivisesta 
jodi- ja cesnimlaskeumasta maidon kautta 
aiheutuvat annokset" 121, on hyödynnetty myös 
tässä täydentävässä tutkimuksessa. 

Käyttäen dynaamista, ravintoketjuja kuvaavaa 
laskentamallia, on työssä laskettu onnettomuus-

luonteisten Iaskeuimtilanfeiden kotieläintuot
teissa seka viljassa synnyttämien pitoisuuksien 
aikariippuvuus, pitoisuuden aikaintegraalh sekä 
edelleen kotieläintuotteiden kulutuksesu aiheu
tuva ihmisen keton saastuminen ja lyhyen sekä 
pitkän aikavälin säteilyannokset. Tulosten 
vertailemisen sekä joustavan käytettävyyden 
takia muussa yhteydessä on tulokset esitetty 
raportin liitteenä olevassa osassa myös saman
suuruisia nukHdikohtaisia laskeumia kohden. 

Mallin sovellutuksena on tarkasteltu kahden 
Olkiluodon sekä Loviisan ydinvoimalaitoksilla 
tapahtuviksi oletettujen onnettomuustilanteiden 
ja niistä arvioitujen päästöjen vaikutuksia ko
tieläintuotteiden saastumiseen. 
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2 LASKENTAMALLI 

2.1 Mallin kuvaus 

Kuvassa 1 on esitetty käytetyn kompartmentti-
mallin rakenne. Viivat eri kompartmenttien 
välillä kuvaavat radionuklidien siirtymistä. 
Malli koostuu olennaisesti laitumen ja viljan 
saastumisen laskevasta osasta sekä maidon ja 
lihakarjan (naudanliha, sianliha) saastumisen 
laskevasta osasta. Malliin liittyvät lähtötiedot ja 
keskeiset oletukset on esitetty taulukossa I. 

Lihakarjan ravinnon tarve on pienempi kuin 
maitokarjan ja lihakarjasta vain pieni osa lai
duntaa. Tästä syystä lihakarjan ravinnon kulu
tuksen on oletettu olevan kolmasosa maitokar
jan ravinnon kulutuksesta /3/. Koska lihakarja 
ei yleensä laidunna, on kuvan 1 malliin sisäl
lytetty mahdollisuus pintamaa-aineksen suorasta 
kulkeutumisesta laitumelta eläimen elimistöön 
jätetty lihakarjan osalta pois. 

Sian ravinnon on kuvan 1 mukaisesti oletettu 
koostuvan laskeumassa saastuneesta rehuviljan 
seoksesta ja rehuviljaan nähden pienestä osuu
desta (0,06) maitoheraa. Maitoheran kesium 
kuivaphoisuuden on oletettu olevan 9,5 
kertainen maitoon nähden /4/, mistä syystä 
maitoheran syönnistä aiheutuva Cs-134 tai 
Cs-137 aktiivisuusvirta sian elimistöön voi olla 
ajoittain suurempi kuin rehuvUjan syönnistä 
aiheutuva vastaava aktiivisuusvirta. 

Viljan saastuminen on käsitelty samalla periaat
teella kuin laidunruononkin saastuminen. Ku
van 1 mukaisesti osa laskeumasta jää suoraan 
viljan pinnalle ja osa menee maaperään. Ra
dionuklideja poistuu viljan pinnalta sateen tai 
tuulen aiheuttaman huuhtoutumisen kautta ja 
toisaalta radionuklideja siirtyy resuspension 
kautta maaperästä viljan pinnalle. Edelleen 
viljan juurioton kautta radionuklideja siirtyy 
maaperästä viljaan. 
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I 
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n 
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RUOHON | — , 

riNTA 

RUOHON 
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Kuva 1. Käytetty kompartmenttimalli. 
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Tmimkkol. Lähtötiedot ja UOttOoUtukset. 

LAIDUNMALLI 

- iaohon miärä laitumella 
Ckfc../mIJ 

- raohoo pidätystekiji laskeumalle 

- II—iKiHiiiiiniiitm «n̂ mntwc 
tuohon punalla [% mokan 
kuivapainosta] 

- • * " • * * * • pmnliiiHOTni»»»» [•] 

niohon pionalta [d] 
- maa -> raoho rikastumistekijä 
- absoiptiokerroin pinnalta ruohon 

sisälle [d"'] 
- maakerros 1: [cm] 
- maakerros 2: [cm] 
- maakerros 3: [cm] 
- maan kokocaistiheys [kg/m*] 

•vettä [kfc/nr1] 
- kiintoainesta [kg/m3] 

- Mtffa kffkimiii iiiifn 
intensiteetti [mm/d] 

VuV 

161 

ni 

ni 
161 

w 

191 

Malli-

lihtödelo 

0,45» 

0,90s 

* OW= 

0 - > 1 
l - > 5 
5 - > 10 
1650 
300 
1350 

1,8 
45 

NiAlid&obtaisetläntötiedot 

Cs-137 

0,30" 
0,45» 
0,60» 

1») 
30 

25 
2- 10* 

2- 10' 

1 • 10* 

Cs-134 

0,30" 
0,45" 
0,60" 

2 

25 
2 - ia 1 

2 - ia 1 

1 • 10* 

Sr-90 

030" 
0,45s 

0,60» 

29 

14 
2- ia1 

2- 10* 

1 • 10* 

vnjA 

- viljan tuotto [ k g ^ . / m 2 ] 
- viljan piditystekijä laskeumalle 

- maakontaminaation alkuosuus 
viljan pinnalla [ % viljan kuiva-
painosta] 

- tebollinen puoliintumisaika 
viljan pinnalta [d] 

- > vilja rikastiimistekijä 

SISÄKAUDEN MALLI 

- oletetut sadonkorjuuajat 
rehutuotannossa 

161 
ni 

0,4 

0,01 

0,005" 
O.OOS4» 
0,01" 

32 
1 • 10* 

15.6, 15.7, 15.8 

0,005" 
0,008» 
0,01*» 

32 
1 • 10-1 

0,005" 
0,008s 

0,01s 

20 
l • ia1 

jatkuu 

1) laskeuma keväällä (1 .5 . ) , laidunkausi alkaa 10.5. 
2) laskeuma kesillä (1.6.), laidunkausi käynnissä 
3) laskeuma syksyllä (1.9.), laidunkausi päättyy 20.9., jolloin sisäkausi alkaa. 
4) viitetietoja, joita on käytetty suoraan tai joista tässä tutkimuksessa käytetyt 

arvot on johdettu 
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Taatatko I Qatkm) 

KOTIELÄIMIIN L i m T V Ä T 
LÄHTÖTIEDOT 

- mitofcarjm syömi raoho 
[kfc„/d] 

- inattofcagan laiduntaessa 
syömi maa-aines [kgjd] 

tuotto fl^na/kbmi/vuosil 
- likakaqao syömi raoho 

[kfc,/<0 
- sun syömi viljareau [kg/d] 
- Stan syömi maitotien [kg/d] 
- bmlogiset puoinDtmiBsajat 
T,»W 

-naudanliha 
• sianliha. 

4) viitetietoja, joita on käytetty 
aivot on johdettu 

Viae* 

131 

m 
141 
14! 
151 

suotaan tai 

Malli-
kohtainen 
ianöoeto 

50 

2 

4900 

17 
2,5 
0,15 

Nutiidikolttaiset taitotiedot 

Cs-137 Cs-134 Sr-90 

40 40 0,1 
18 18 0,04 

joista ässä tutkunjksessa käytetyt 

Kotieläinten ravinnonkulutuksessa käytetyt 
lähtötiedot sekä tarkasteltujen radionuklidien 
biologiset puoliintumisajat naudan-ja sianlihas
sa on esitetty taulukossa I. Laidunmallin yksi
tyiskohtaisempi kuvaus on esitetty aiemmin 
julkaistussa maitoreitin tarkasteluun liittyneen 
tutkimuksen raportoinnissa tll. Maidon ja 
naudanlihan saastumista laskettaessa on oletet
tu, että 70 % keshimista ja 35 % strcntiumista 
imeytyy lehmän ruoansulatuskanavassa 151. 

Tshernobylin reaktorionnettomuuden jälkeen 
tehtyjen maaperän ja kotieläintuotteiden pitoi
suusmittausten III perusteella on voitu havaita 
pitoisuustason pienenevän hitaasti. Kotieläin
tuotteiden pitoisuustasoon pitkällä aikavälillä 
vaikuttavat useat epävarmuustekijät, kuten 
eläinten maa-aineksen syönti ruohon mukana, 
radionuklidien liukoisuudessa tapahtuvat muu
tokset ajan kuluessa, maatalouskäytäntöön 
liittyvät tekijät. Näiden eri tekijöiden merkitys
tä pitkällä aikavälillä on vaikea arvioida ja 
niiden vaikutus on mallissa konservatiivisuuden 
takaamiseksi kuvattu siten, että laskeumassa 

saastunutta ainesta on mukana pieni, ajan ku
luessa asteittain vähenevä määrä eläinten ravin
nossa usean vuoden ajan laskeuman jälkeen Hl. 

Laidunkauden on oletettu alkavan toukokuun 
10. päivänä ja sisäiuokintakauden syyskuun 20. 
päivänä. 

2.2 Pitoisuusvasteet laskeuma-
ajankohdasta riippuen 

Laskeuma-ajankohtaan, ko. ravintoaineeseen ja 
radionuklidiin liittyvä aikavakio (biologinen 
puoliintumisaika) sekä maataloustuotantoon 
liittyvät seikat (rehun tuotanto yms.) vaikutta
vat siihen, minkä tyyppinen pitoisuuden ajalli
nen käyttäytyminen havaitaan kotieläintuotteiss-
sa laskeumatilanteen jälkeen. Pitoisuuksien 
ajallinen käyttäytyminen vaikuttaa edelleen 
laskennallisten pitoisuusintegraalien ja siis 
säteilyai nosten suuruuteen. 
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Kuvissa 2 - 1 0 (ss. 12-16) on esitetty saman
suuruisesta iOkBq/m* Cs-I37, Cs-134 ja 
Sr-90 laskeumasta lasketut pitoisuudet maidos
sa, naudanlihassa, sianlihassa sekä viljatuotteis
sa. Tarkasteltuina laskeuma-ajankohtina ovat 
kevät (1.5.), kesä (1.7.) sekä syksy (1.9.). 
Ennusteet on tehty soveltamalla DETRA tieto
koneohjelmaa /10/ kotieläintuotteiden saastumi
sen laskentaan, käyttäen kuvan 1 mukaista 
kotnf^menttuiiaUm rakennetta. Kuvissa 2 - '0 
esitetyt pitoisuuskäyrät lähtevät usein ens. -
maisesta saavutettavasta matemuarvosta. En
simmäinen pitoisuushuippu on melko kapea ja 
aiheutuu suoran laskeuman aiheuttamasta ruo
hon pinnan saastumisesta. Ruohon pinnalta 
radionuklidit poistuvat melko nopeasti huuhtou
tumalla maahan sateen ja tuulen vaikutuksesta. 

Kesiumin laskeuman tapauksessa syntyvät 
suurimmat pitoisuudet naudanlihaan. Laidun
kauden ja sisäruokintakauden jaksollisuus 
aiheuttaa pitoisuustasossa kvalitatiivisesti sa
mantyyppistä ajallista vaihtelua maidossa ja 
naudanlihassa, vaikka yleissuunta onkin laske
va. Sianlihan pitoisuuden ajallinen käyttäytymi
nen määräytyy viljan ja maidon pitoisuuksien 
perusteella, koska sian ravinnosta noin 90 % 
on rehuviljaa ja loput esimerkiksi maitoneraa. 

Kevään laskeumatilanne on rehun puhtauden 
kannalta haitallisin, koska tällöin ei yleensä 
voida välttää kyseisellä kasvukaudella kerättä
vän rehun saastumista. Kevään laskernnatilanne 
aiheuttaakin seuraavalla sisäniokintakaudeila 
voimakkaan kotieläintuotteiden pitoisuuksien 
nousun. Kotieläintuotteiden saastumisen ja 
pitkän aikavälin säteilyvaikutusten kannalta 
kesän laskeumatilanne aiheuttaisi laskelmien 
mukaan suurimman annossitouman, koska 

tällöin sekä laidunruobo että rehu saastuisi 
merkmävältä osin. Syksyn laskeumatilanteessa 
rehu olisi ehditty saada valtaosin puhtaana 
talteen ja kotieläintuotteissa havaittavan las
keuman jälkeisen lyhytkestoisen pitoisuushui
pun jälkeen pitoisuuksien muuttuminen on 
kesiumin nuklidien osalta selvimmin laskeva. 

Kesiumin nuklidien kanssa samansuuruista las
keumaa kohden Sr-90 pitoisuus kotieläintuot
teissa lantee kertaluokka alhaisemmalta tasona 
liikkeelle. Strontium rikastuu kuitenkin ke-
shunia voimakkaammin juurioton kautta ruo
hoon ja viljatuotteisiin, mistä syystä alussa 
saavutettava pitoisuustaso näyttää pitkällä aika
välillä laskevan hyvin hitaasti maidossa, nau
danlihassa, viljassa sekä sianlihassa. Sianlihan 
ennustettu strontiumin pitoisuustaso on lisäksi 
selvästi muiden tarkasteltujen ravintoaineiden 
alapuolella. Sianlihan alhainen strontium pitoi
suus aiheutuu mm. mallissa oletetusta lyhyestä 
stronthunin biologisesta puoliintumisajasta sian
lihassa. 

Viljan pitoisuustason mallinnettu kasvu myö
hemmässä vaiheessa perustuu havaittuun vilja
tuotteiden pitoisuuksien käyttäytymiseen /3/ . 
Syitä tämäntyyppiseen myöhäiseen pitoisuus
tason nousuun viljan tapauksessa voi olla esi
merkiksi rikastumisen lämpötilariippuvuus 
(keskimääräistä lämpimämpi kasvukausi) tai 
viljelysmaan muokkauksen aiheuttama maa-
aineksen sekoittuminen siten, että radionuklidit 
siirtyvät juurioton kannalta edulliselle syvyydel
le. Ennusteita tehtäessä ei tiedetä tulevien 
vuosien sääoloja. Arvioitu viljan pitoisuustason 
nousu aiheuttaa myös kuvissa esitetyn sianlihan 
pitrisuuksien nousun kolmannella vuodella 
laskeuman jälkeen, koska sian pääasiallisena 
ravintona on viljarehu. 
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1000 

[Bq/kg] 

100 

10 r 

1 r 

0,1 

MAITO 
NAUDANLIHA 
SIANLIHA 
VIUA 

Cs-137/kevät 
• i - J— , ^ ^ - L . ' ' ' • • • 

1 2 3 
Aika [vuosi] 

Kuva 2. 10 kBq/m2 Cs-137 laskeumasta ennustetut kotieläintuotteiden pitoisuudet, laskeuma 
keväällä. 

MAITO 
NAUDANLIHA 
SIANLIHA 
VIUA 

1 2 3 
Aika [vuosi] 

Kuva 3. 10 kBq/m2 Cs-1 ?7 laskeumasta ennustetut kotieläintuotteiden pitoisuudet, laskeuma 
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1000 

[Bq/kg] 

100 

10 

1 

n 1 

• 
-•- MAITO 

NAUDANLIHA 
SIANLIHA 
VIUA 

T N 

\ x 

VK ^ 

• * ^ ^ * ^ - l . ' V . •"•" "*• 

' \ * — - — S*-' N. 

" Cs-137/syksy V - ' 

1 2 3 4 5 
Aika [vuosi] 

Kuva 4. 10 kBq/m2 Cs-137 laskeumasta ennustetut kotieläintuotteiden pitoisuudet, laskeuma 
svksxlla. 

1000 

[Bq/kg] 

100 

10 

0,1 

MATTO 
NAUDANLIHA 
SIANLIHA 
VHJA 

Cs-134/kcvät 
1 

1 2 3 
Aika [vuosi] 

Kuva 5. 10 kBq/m2 Cs-134 laskeumasta ennustetut kotieläintuotteiden pitoisuudet, laskeuma 
keväällä. 
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1 2 3 
Aika [vuosi] 

Kuva 6. 10 kBq/m2 Cs-134 laskeumasta ennustetut kotieläintuotteiden pitoisuudet, laskeuma 
kesällä. 

100 

[Bq/kg] 

10 

0,1 r 

0,01 

MATTO 
NAUDANLIHA 
SIANLIHA 
VILJA 

Cs-134/syksy 
nU, j . — i . i j . 1 

2 3 
Aika [vuosi] 

Kuva 7. 10 kBq/m2 Cs-134 laskeumatta ennustetut kotieläintuotteiden pitoisuudet, laskeuma 
s\ks\llä. 
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100 

[Bq/kg] 

10 

1 

0,1 

0,01 

0,001 

••'"" MATTO 
NAUDANLIHA 
SIANLIHA 
VDLJA 

! ^ > V ^ ^ 

i 
Sr-90/kevät 

1 2 3 4 ! 
Aika [vuosi] 

Kuva 8. 10 kBq/m2 Sr-90 laskeumasta ennustetut kotieläintuotteiden pitoisuudet, laskeuma 
keväällä. 

100 F 

[Bq/kg] 

10 

0,1 

0,01 

0,001 

S 

Sr-90/Kesä 
• • ! • » • • • • • 

MAITO 
NAUDANLIHA 
SIANLIHA 

• VILJA 

2 3 
Aika [vuosi] 

Kuva 9.10 kBq/m2 Sr-90 laskeumasta ennustetut kotieläintuotteiden pitoisuudet, laskeuma kesällä. 
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100 

[Bq/kg] 

10 

1 

0,1 

0,01 

0,001 

\ \ - - - -

MAITO 
NAUDANLIHA 
SIANXMA 
VHJA 

: n • - • • » , - • 

\\,—" — y<aiy^—s-/ 

-

• Sr-90/syksy 

1 2 3 4 . 
Aika [vuosi] 

5 

Kuva 10. 10 kBq/m1 Sr-90 laskeumasta ennustetut kotieläintuotteiden pitoisuudet, laskeuma 
syksyllä. 

100000 
Laskeuma 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Etäisyys [km] 

Kuva 11. Olkiluodon onnettomuuspäästössä tarkasteltujen nuklidien kokonaislaskeuma eri 
säätilanteissa. 
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3 ONNETTOMUUSSKENAARIOT 

3.1 Tarkasteltavat onnettomuus-
tapavkset 

Oimettomuusskenaarioina tarkastellaan Olki
luodon ydinvoimalaitoksen osalta tapausta, 
jossa reaktorisydämen oletetaan sulavan ainakin 
osittain. Loviisan ydinvoimalaitoksen osalta 
oletetaan onnettomuustapaus, joka johtaisi 
suojarakennuksen ohitukseen. Reaktorisydämen 
ei kuitenkaan oleteta salavan. Tarkasteltujen 
onnettomuuksien todennäköisyys on arvioitu 
hyvin pieneksi, alle 1/10 000 reaktorivuotta 
kohden laskettuna. Kyseiset ydinvoimalaitoson
nettomuudet voisivat kuitenkin potentiaalisesti 
johtaa merkittävään radioaktiivisten aineiden 
päästöön ympäristöön. Tällöin mm. kotieläin
tuotteiden ja viljan kautta kertyvien säteilyan
nosten arviointi ennakolta on hyödyllistä mm. 
vastatoimenpiteiden suunnittelun takia. 

3.2 Olkiluodon onnettomuus
tapaus 

Olkiluodon ydinvoimalaitokselle on oletettu 
sydämensulamisonnettomuus, joka johtaisi 
suojarakennuksen paineen nousuun. Suojara
kennuksen ruiskutuksen oletetaan toimivan ja 
osan sydämestä vapautuvista radioaktiivisista 
aineista oletetaan vapautuvan suodatetun pai-
neenalennusjärjestelmän kautta ilmastointipiip-
puun. Suodatetussapaineenalennusjärjestelmäs-
sä radionuklidit kulkeutuvat mm. vesisuodatti-
meen ja hiukkasmuodossa olevat päästökom
ponentit erottuvat tehokkaasti ko. järjestelmäs
sä. 

Tässä työssä on käytetty Olkiluodon 
ydinvoimalaitokselle edellä kuvatun tyyppiselle 
onnettomuudelle arvioitua päästöä: 10" Bq 
(Cs-134), 10" Bq(Cs-137) ja 3-1010 Bq(Sr-90). 

Päästökorkeutena on käytetty ISO m ja päästön 
kestona kaksi tuntia. Päästön leviäminen 
ilmakehässä eri säätilanteissa on laskettu 
VTT/YDI:n ARANO -mallilla /11/ (J. Rossi, 
VTT/YDI 1991). Tässä tutkimuksessa on 
tarkasteltu radioaktiivisten aineiden leviämistä 
kolmessa eri stabiilisuusluokassa olettaen 
kulloinkin, että leviäminen tapahtuu tietyssä 
stabiilisuusluokassa koko päästöjakson u>n 
samaan suuntaan. Työssä lask> Jt 
kokonaislaskeuma-arvot on poimitat 
leviämispilven keskiakselilta ja ovat siten 
arvioidut maksimiarvot leviämissuunnassa. 

Edellä selostetun onnettomuuden yhteydessä 
vapautuisi myös jodia ympäristöön ja jodi 
aiheuttaisi lyhytkestoisen mutta merkittävän 
lähinnä maidon saastumisen 121. Tässä 
tutkimuksessa lyhytikäistä jodia ei kuitenkaan 
käsitellä vaan pääpaino on pitkällä aikavälillä 
saastumista aiheuttavien nuklidien tarkastelussa, 
joiden suhteen esimerkiksi vastatoimenpiteistä 
aiheutuu suurempia kustannuksia. 

3.2.1 Laskeumat, pitoisuusintegraalit sekä 
säteilyannokset 

Kuvassa 11 on esitetty Olkiluodon ydinvoima
laitokselle oletetun onnettomuuden aiheuttama 
kokonaislaskeuma etäisyyden funktiona eri 
säätilanteissa. Luokka A tarkoittaa epävakaata 
(jolloin vertikaalinen konvektio on voimakasta) 
eli ns. labiilia säätilannetta, oletettu tyypillinen 
tuulennopeus 5 m/s. Luokka D tarkoittaa neut
raalia säätilannetta, oletettu tuulennopeus 
S m/s. Luokassa D on lisäksi tarkasteltu sateen 
vaikutusta laskeumaan. Luokka F tarkoittaa 
vakaata eli ns. stabiilia säätilannetta, oletettu 
tuulennopeus 1 m/s. Laskeumamaksimi on 
neutraalissa säätilanteessa noin viiden kilomet
rin etäisyydellä ydinvoimalaitoksesta. 
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Taulukossa II on esitetty tarkastellun 
onnettomuuspäästön aiheuttamat ajan suhteen 
täydelliset pitoisuusintegraalit kotieläin 
tuotteissa. PHoisuusintegraalilla [Bq-d/kg] 
tarkoitetaan tarkasteltavan nuklidin 
aktiivisuuskertymää ko. kotieläintuotteen 
massayksikköä kohden erikseen määritellyllä 
ajanjaksolla laskeuman jälkeen. Kertomalla 
pitoisuusintegraalin arvo ravintoaineen 
kulutusmäärällä {kg/d] sekä nuklidikohtaisella 
muunnoskertoimella [Sv/Bq] saadaan 
kotieläintuotteen kulutuksesta aiheutuva 
säteilyannos eli 50 vuoden annossitouma 
arvioitua. Taulukon II säteilyannosten 
laskennassa käytetyt oletukset on esitetty 
taulukon alapuolella. Maidon kulutusmäärä 
sisältää myös juuston kulutuksen. Koska 
kotieläintuotteiden tuotanto Olkiluodon 
ydinvoimalaitoksen ympäristössä vaihtelee 

suunnan ja etäisyyden suhteen, on taulukossa II 
esitettyjä arvoja pidettävä laskennallisina 
arvoina, jotka kuvaavat suurimpia oletettuja 
annosvaikutuksia laskeuiuamaksimin kohdalla. 

Tärkein annosreitti on maito ja tärkeimmät 
nuklidit Cs-134 ja Cs-137, jotka näyttävät 
olevan lähes yhtä merkittäviä. Sr-90 merkitys 
on Olkiluodon päästön tapauksessa vähäinen. 

Neutraalin säätilanteen leviämisoletuksin voisi 
viiden kilometrin etäisyydellä asuvalle 
henkilölle aiheutua tarkasteltujen annosreittien 
ja nuklklien kautta Olkiluodon 
onnettomuustilanteen tapauksessa noin 0,1 mSv 
elinaikainen (50 a) säteilyannos. Sateen 
vallitessa laskeumahetkellä vastaava arvo olisi 
noin 0,6 mSv. 
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Taulukko II. Olkiluodon ydinvoimalaitokselle oletetun onnettomuuspäastOn aiheuttamat ajan 
suhteen täydelliset pitoisuusintegraalit kotieläintuotteissa etäisyyden fitnktiona, parametrina 
stabiUisuuslunkka. Oletettu laskeuma-ajankohta 1.7. Lisäksi on esitc*.y 5 km etäisyydellä tuotetuksi 
oletettujen kotieläintuotteiden kulutuksesta miehelle 50 vuoden kuluessa kertyvä säteilyannos. 

Nuklidi Kotieläin
tuote 

Cs-134 maito 

lyaiwfanliha 

sianliha 

Cs-137 maito 

TpnHflnfih» 

sianliha 

Sr-90 maito 

naudanliha 

sianliha 

Stab. 
luolia 

A 
D 
F 
D+sade 
A 
D 
F 
D+sade 
A 
D 
F 
D+sade 

A 
D 
F 
D+sade 
A 
D 
F 
D+sade 
A 
D 
F 
D+sade 

A 
D 
F 
D+sade 
A 
D 
F 
D+sade 
A 
D 
F 
D+sade 

Pitoisuusintegraali [Bq 

5 km 

7,8 • 10? 
1,8 
2,6 
1,2 
4,3 
9,9 
1,5 
6,6 
4,7 
1,1 
1,6 
7,3 

1,0 
2,4 
3,5 
1,6 
6,2 
1,4 
2,1 
9,6 
8,5 
2,0 
2,9 
1,3 

2,5 
5,9 
8,6 
3,9 
1,0 
2,4 
3,5 
1,6 
9,0 
2,1-
3,0 

IO3 

•10* 
•IO4 

•IO3 

•IO3 

10» 
•IO4 

•IO2 

1Ö5 

IO2 

10» 

•IO3 

IO3 

IO3 

104 

IO3 

104 

IO3 

104 

1Ö2 

1Ö5 

10» 
104 

10' 
10' 

IO2 

10' 
10' 

IO2 

IO2 

ia» 
10J 

1,4 

10 km 

4,3 • IO2 

1,7 
1,4 
6.8 
2,4 
9,2 
7,9 
3,8 
2,6 
1,0 
8,8 
4,2 

5,8 
2,2 
1,9 
9,1 
3,5 
1,3 
1,2 
5,5 
4,7 
1,8 
1,6 
7,4 

1,4 
5,5 
4,7 
2,2 
5,7 
2,2 
1,9-
9,1 
5,0-
1,9-
1,7-

IO3 

10» 
10» 
IO3 

103 

103 

104 

IO2 

102 

102 

103 

102 

103 

103 

103 

103 

104 

104 

104 

102 

103 

103 

103 

10" 
10' 
10' 
102 

10' 
10' 
10' 
io-2 

10"' 
10-' 

7,9 • 10-' 

d/kg] 

25 km 

9,4 • 10' 
5,5 • 1Ö2 

1,7 • IO3 

1,9 • 193 

5.1 • IO2 

3,0 • IO3 

9,2 • IO3 

1,1 IO4 

5,7 • 10' 
3,4 • IO2 

1,0 • IO3 

1,2 • IO3 

1,2 • IO2 

7,4 • IO2 

2,2 • IO3 

2,6 • IO3 

7,5 • IO2 

4,4 • IO3 

1,3 • IO4 

1,5 • IO4 

1,0 • IO2 

6,0 • IO2 

1,8 • IO3 

2,1 • IO3 

3,0 
1,8 • IO1 

5,5 • 10' 
6,2 • 10' 
1,2 
7,3 
2,2 - 10' 
2,5 • 10' 
1,1 • ia2 

6,3 • IO"2 

1,9- IO"' 
2,2 • lC* 

Annos [mSv] 

5 km 

1,5 • IO"2 

3,4 • ia 2 

4,9 • ia 3 

2,3 • IO"' 
5,5 • 10» 
1,3 • ia 2 

1,9 • ia 3 

8,4 • ia2 

8,3 • ia 4 

1,9 • IO"3 

2,8 • ia4 

1,3 • IO"2 

1,3 • IO-2 

3,2 • ia 2 

4,6 • ia3 

2,1 • IO"' 
5,6 • IO"3 

1,3 • IO2 

1,9 • ia3 

8,6 • ia 2 

1,0 • ia 3 

2,5 • IO"3 

3,6 - IO" 
1,6 • IO"2 

8,5 • 10* 
2,0 • IO"3 

2,9 • IO4 

1,3 • IO"2 

2,3 • IO"5 

5,5 • IO"5 

8,1 • 10* 
3,7 • IO4 

2,9 • IO'7 

6,7 • IO"7 

9,5 • 10* 
4,4 • 10* 

Käytetyt nautinta-annostekijät /18/: Kulutusmallit 131: 

Cs-134: 
Cs-137: 
Sr-90: 

2,0 • IO4 Sv/Bq 
1,4 • IO4 Sv/Bq 
3,6 • 10* Sv/Bq. 

maito: 
naudanliha: 
sianliha: 

0,940 kg/d 
0,065 kg/d 
0,090 kg/d. 
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Taulukko Iii. Kehon saastumisen laskenna 

Biologinen puoliintumisaika Tl/2b 

• Cs 
• Sr/5/ 

Kehon massa [kg] 

Kulutusmäärät [g/d] /3/ 
maho 

- naudanliha 
• sianliha 

,[d] 

rsa käytetyt lOhtötiedct. 

Lapsi 
10 v 

50 
0,11 

35 

770 

40 

Nainen 

85 
0,19 

65 

640 
40 
55 

Mies 

90 
0,20 

'5 

940 
5065 
90 

3.2.2 Kehon saastuminen 

Ihmisen kehon saastumisen laskennassa käytetyt 
lähtöoletukset ja lähtötiedot on esitetty taulu
kossa m. Käytettyjen aikuisen ihmisen kehon 
biologisten puoliintumisaikojen valinnat perus
tuvat kesiumin osalta Säteilyturvakeskuksessa 
tehtyihin kokokehomittauksiin/12,13/. Suomen 
väestölle tehdyistä mittauksista johdetut biologi
set puoliintumisajat aikuisen ihmisen kehossa 
ovat lyhyempiä kuin mitä kansainvälinen sätei-
lysuojelukomissio (ICRP) ehdottaa käytettäväk
si /14/. Lapselle käytetty kehon biologinen 
puoliintumisaika kesiumille on ICRP:n suosi
tuksen mukainen /I4/. 

Kehon saastumista laskettaessa on oletettu, että 
ruoan mukana nautittu kesium imeytyy koko
naan elimistöön ja strontiumista kolmasosa 
/18/. 

Kuvassa 12 on esitetty oletetusta Olkiluodon 
onnettomuuspäästöstä lasketut miehen kokoke-
hopitoisuudet 5 km etäisyydellä ydinvoimalai
toksesta. Kotieläintuotteet oletetaan tuotetun 
viiden kilometrin etäisyydellä ydinvoimalaitok
sesta ja miehen oletetaan noudattavan ta
vanomaista suomalaista ruokavaliota. Kuvasta 
havaitaan, että maidon vaikutus kokokehopitoi-
suuteen on dominoiva. Yksityiskohtana voidaan 
lisäksi mainita, että noin kolme vuotta las

keuman jälkeen sianlihan pitoisuus kääntyy 
nousuun ja sianlihan suhteellinen merkitys 
kokokehon pitoisuuden kannalta kasvaa. Vilja-
rehun, jota siat käyttävät ravintona, pitoisuus
tason myöhäinen nousu on yksi selitys sianlihan 
pitoisuuden kasvuun. Kotieläintuotteiden ja 
viljan pitoisuuksien ajallinen käyttäytyminen 
riippuu yleensäkin mm. maataloustuotantoon 
liittyvistä käytännön seikoista, viljely- ja lai
dunmaan ominaisuuksista sekä kyseessä olevan 
ydinlaskeuman ominaisuuksista, kuten liukoi
suudesta. 

3.3 Loviisan onnettomuustapaus 

Loviisan ydinvoimalaitoksen tapauksessa on 
oletettu höyrystimen kollektorin vaurioituminen 
ja samassa yhteydessä tapahtuva tilapäinen 
vaihtosähkön menccystapaus. Onnettomuuden 
seurauksena primäärijäähdytteen ja osan poltto
aineen aktiivisuussisillöstä oletetaan purkautu
van jäähdytteen mukana primääripiiristä sekun-
dääripuolelle ja edelleen ulospuhalluksen kautta 
ympäristöön. 

Primääripiirh paineenlasku voi aiheuttaa polt
toaineen vaurioitumista ja merkittävää aktiivi
suuden vapautumista polttoaineesta. Vioittuneen 
höyrystimen eristämisen oletetaan sujuvan 
suunnitellun toimeimideaikataulun mukaisesti. 
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100 

[Bq/kg] 

10 

1 

0,1 

; 

^ 

-_— N . 
*^J^JV\̂ ^ 
4 1 ^ \ 

^C^iijT_^^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ^ ^ s 

- » - CS137MA 

- * - CS137LI 

- • - CS137SI 
- • - CS134MA 

— CS134LI 

-*- CS134SI 

SUMMA 

QQl 1 . • , 1 , i , 1 , . _ i , , 1 . 1 L—i i__l 

1 2 3 4 5 
Aika [vuosi] MA = maito 

LI = naudanliha 
laskeuma/OL/5 km/D SI = sianliha 

Kuva 12. Olkiluodon onnettomuustapauksen aiheuttamat miehen kokokehopitoisuudet 5 km 
etäisyydelläydinvounalaitoksesta, oletettu säätilanne neutraali, laskeuma-ajankohtana kesä. Sr-90 
aiheuttamat pitoisuudet jäävät niin pieniksi, ettei sen vaikutus kokokehopitoisuuteen tule kuvassa 
näkyviin. 

Tässä työssä on käytetty Loviisan ydinvoima
laitokselle edellä kuvatun tyyppiselle onnetto
muudelle arvioitua päästöä: 3-10" Bq(Cs-134), 
31012 Bq(Cs-137) ja 21(FBq(Sr-90). Päästö
korkeutena on käytetty 150 m, päästön kestona 
kaksi tuntia. Käytetty päästökorkeus on melko 
suuri sillä yleensä primääri - sekundäärivuoto-
jen tapauksessa päästön oletetaan tapahtuvan 
nk. matalana päästönä eli noin 20 m korkeudel
ta. Kollektorivaurion vakavuusasteesta riippuen 
ympäristöön vapautuvan pilven lämpösisältö 
voisi olla 1 - 20 MW luokkaa, eikä radioaktii
visten aineiden nouseminen 150 m korkeudelle 
ole tällöin poissuljettu vaihtoehto /15,16,17/. 

Edellä selostetun onnettomuuden yhteydessä 
vapautuisi myös jodia ympäristöön ja jodi 
aiheuttaisi lyhytkestoisen mutta merkittävän 

lähinnä maidon saastumisen IV. Tässä tutki
muksessa lyhytikäistä jodia ei kuitenkaan käsi
tellä vaan pääpaino on pitkällä aikavälillä saas
tumista aiheuttavien nuklidien tarkastelussa, 
joiden suhteen esimerkiksi vastatoimenpiteistä 
aiheutuu suurempia kustannuksia. 

3.3.1 Laskeumat, pitoisuusintegraalit sekä 
säteilyannokset 

Päästön leviämislaskut on Loviisan tapauksessa 
tehty samalla menettelytavalla kuin edellä 
Olkiluodon tapauksessa selostettiin. Loviisan 
onnettomuuspäästön osalta laskeuma käyttäytyy 
etäisyyden suhteen samantyyppisesti kuin edellä 
kuvassa 11 (sivu 16) esitettiin Olkiluodon 
onnettomuustapaukselle. Kuvan 11 laskeuma-
arvot on vain kerrottava Loviisan ja Olkiluodon 
päästöjen suhteella. 
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Taulukko IV. Loviisan ydinvoimalaitokselle oletetun onnettomuuspäästOn aiheuttamat ajan 
suhteen täydelliset pitoisuusintegraalit kotieläintuotteissa etäisyyden junktiona, parametrina 
stabiilisuusluokka. Oletettu laskeuma-ajankohta 1.7. Lisäksi on esitetty 5 km etäisyydellä tuotetuksi 
oletettujen kotieläintuotteiden kulutuksesta miehelle 50 vuoden kuluessa kertyvä säteilyannos. 

Nuklidi Kotieläin
tuote 

Cs-134 maito 

naudanliha 

sianliha 

Cs-137 maito 

naudanliha 

sianliha 

Sr-90 maito 

naudanliha 

sianliha 

Sub. 
luokka 

A 
D 
F 
D+sade 
A 
D 
F 
D+sade 
A 
D 
F 
D+sade 

A 
D 
F 
D+sade 
A 
D 
J 

D+sade 
A 
D 
F 
D+sade 

A 
D 
F 
j+sade 
A 
D 
F 
D+sade 
A 
D 
F 
D+sade 

Pitoisuusintegiaali [Bq 

5 km 

2,3 • 10» 
5,4 • 10» 
7,8 • IO2 

3,6 • 10* 
1,3 - 10* 
3,0 • 10* 
4,5 • 10» 
2,0 • 10» 
1,4 • 10» 
3,3 • 10» 
4,8 • 10s 

2,2 • 10* 

3,0 • 10» 
7,2 - 10" 
1,1 • 10» 
4,8 - 10* 
1,9 • 10* 
4,2 • 10* 
6,3 • 10» 
2,9 • 10s 

2,6 • 10» 
6,0 • 10» 
8,7 • 10* 
3,9 • 10* 

1,7 • 10» 
3,9 • 10s 

5,7 • 10= 
2,6 • 10* 
6,7 • IO2 

1,6 • 10» 
2,3 • IO2 

1,1 • 10* 
6,0 
1,4 • 10' 
2,0 
9,3 • 101 

10 km 

1,3 • 10» 
5,1 
4,2 
2,0 
7,2 
2,8 
2,4 
1,1 
7,8 
3,0 
2,6 
1,3 

1,7 
6,6 
5,7 
2,7 
1,1 
3,9 
3,6 
1,7 
1,4 
5,4 
4,8 
2,2 

9,3 
3,7 
3,1 
1,5 
3,8 
1,5-
1,3 
6,1 
3,3 
i,3 
1,1 

•10» 
-KP 
• 10* 

10» 
• 10* 

10* 
• 10» 

IO2 

102 

10» 
10* 

10» 
10» 
10» 
10* 
10* 
10* 
10* 
10» 
lC 
10» 
10» 
10* 

iO2 

10» 
10» 
10* 
102 

10» 
10» 
10' 

10' 
10' 

5,3 • 10' 

-d/kg] 

25 km 

2,8 • IO2 

1,7 • ltf 
5,1 • 10» 
5,7 • 10» 
1,5 • 10» 
9,0 • 10» 
2,8 - 10* 
3,3 • 10* 
1,7 • 102 

1,0 • 10» 
3,0 - 10» 
3,6 • 10» 

3,6 • 102 

2,2 • 10» 
6,6 • 10» 
7,8 • 10» 
2,3 • 10» 
1,3 • 10* 
3,9 • 10* 
4,5 • 10* 
3,0 • 102 

1,8 • 10» 
5,4 • 10» 
6,3 • 10» 

2,0 • 102 

1,2 • 10» 
3,7 • 10» 
4,1 • 10» 
8,0 • 10' 
4,9 • 102 

1,5 • 10» 
1,7 • 10» 
7,3 - 10' 
4,2 
1,3 • 10' 
1,5 • 10' 

Annos [mSv] 

5km 

4,4 - ia2 

1,0 • ia1 

1,5 • ia2 

6,9 • ia1 

1,7 • ia 2 

3,9 • ia 2 

5,7 - IO"3 

2,5 - 10-' 
2,5 - IO"3 

5,7 - ia3 

8,4 • 10" 
3,9 • IO"2 

3,9 • IO"2 

9,6 • IO"2 

1,4 - IO"2 

6,3 • 10-' 
1,7 • IO"2 

3,9 • IO"2 

5,7 • ia 3 

2,6 • 10-' 
3,0 • IO"3 

7,5 - IO"3 

1,1 - IO"» 
4,8 • IO"2 

5,7 • IO"2 

1,3 • 10"' 
1,9 • IO"2 

8,7 • iO"1 

1,5 • IO"3 

3,7 • IO"3 

5,4 • IO* 
2,5 • IO"2 

1,9 • 10-* 
4,5 • IO"5 

6,3 • IO* 
2,9 • 10" 

Käytetyt nautinU-annostekijät /18/: Kulutusmaata! IV: 

Cs-134: 
Cs-137: 
Sr-90: 

2,0 • 10* Sv/Bq 
1,4- 10* Sv/Bq 
3,6 • 10* Sv/Bq. 

maito: 
naudanliha: 
sianliha: 

0,940 kg/d 
0,065 kg/d 
0,090 kg/d. 
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Taulukossa IV on esitetty tarkastellun onnetto-
muuspäästön aiheuttamat ajan suhteen täydelli
set pitoisuusintegraalit ja säteilyannokset. Kos
ka kotieläintuotteiden tuotanto Loviisan ydin
voimalaitoksen ympäristössä vaihtelee suunnan 
ja etäisyyden suhteen, on taulukossa IV esitet
tyjä arvoja pidettävä laskennallisina arvoina, 
jotka kuvaavat suurimpia oletettuja annosvaiku-
tuksita laskeumamaksimin kohdalla. Tärkein 
annosreitti on maito. Sr-90 on lähes yhtä mer
kittävä kuin Cs-134 tai Cs-137, koska tarkastel
lussa Loviisan prunääri-sekundäärivuodon 
onnettomuustilanteessa stronthunin päästö on 
arvioitu huomattavasti suuremmaksi kuin Olki
luodon tapauksessa suodatusjärjestelmän kautta 
vapautuvaksi oletetussa onnettomuuspäästössä. 

Neutraalin säätilanteen leviäraisoletuksin voisi 
viiden kilometrin etäisyydellä asuvalle henkilöl
le aiheutua tarkasteltujen annosreittien ja nukli-
dien kautta Loviisan onnettomuustilanteen 
tapauksessa noin 0,4 mSv säteilyannos. Sateen 
vallitessa laskeumahetkeUä vastaava arvo olisi 
noin 2,8 mSv. 

332 Kefaon saastuminen 

Kehon saastumisen laskennassa käytetyt oletuk
set ovat samat kuin edellä kohdassa 3.2.2 on 
esitetty. Kuvassa 13 on esitetty oletetusta 
Loviisan onnettomuuspäästöstä lasketut miehen 
kokokehophoisuudet 5 km etäisyydellä ydin
voimalaitoksesta. 

CS137MA 

CS137LI 

CS137SI 

CS134MA 

CS134LI 

CS134SI 

SUMMA 

2 - 3 4 
Aika [vuosi] 

MA 
LI 
SI 

maito 
naudanliha 
sianliha 

Kuva 13. Loviisan onnettomuustapauksen aiheuttamat miehen kokokehopitoisuudet 5 km etäisyy
dellä ydinvoimalaitoksesta, oletettu säätilanne neutraali, laskeuma-ajankohtana kesä. Sr-90 
aiheuttamat pitoisuudet jäävät niin pieniksi, ettei sen vaikutus kökokehopitoisuuteen tulee kuvassa 
näkyviin. 
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Kuvassa 14 on vielä havainnollistettu kehon 
kontaminoitumista kymmenvuotiaan lapsen, 
naisen seki miehen tapauksessa, kun on oletet
tu tapahtuneen 10 kBq/m2 Cs-137 laskeuma. 
Tarkasteltava reitti on maito. Voidaan havaita, 
että lapsi saavuttaa kofcokchopitoisuuden maksi
mitason nopeammin ja vastaavasti pitoisuus 

laskee nopeammin kuin naisella tai miehellä. 
Tämä joroni nopeammasta kehon aineenvaih
dunnasta ja radioaktiivisien aineiden kehosta 
poistumista kuvaava aikavakio on tällöin pie
nempi kuin aikuisella ilmisdlä. Selvästi suurin 
kehon kofconaJsaktirvisuus havaitaan miehellä. 

[Bq/kg] 

a) 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

LAPSI 

S, /MIES 

^j^-NAINEN 

\ \ 
^3^ 

2 3 4 
Aika [vuosi] 

[Bq] 

b) 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

1 1 1 1 1 1 i • 

Aika [vuosi] 

Kuva 14.10 kbqfm2 Cs-137 laskeumasta aiheutuvat kehon pitoisuudet (a) ja kehon kokonaisaktii-
visuudet (b) maidon kautta lapselle, naiselle seka miehelle, laskeuma-ajankohtana kesä. 
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksessa on arvioitu kotieläintuotteiden ja 
vujan saastuminen onnettomuuslnonteisesta 
yHfl>ijftfr»mm^j laskftrtwraHin avulla. 

aihepiiriin liittyneeseen 
tutkhnukseen 121 nähden laskentamalliin on 
lisätty strontiumin mallinnus manoreirillä sekä 
naudanlihan, sianlihan, viljan ja ihmiskehon 
saastumisen laskfnta kesiumin sekä stroatiumin 
osaha. 

laskentamallin kaikki osat on käsitelty ajasta 
riippuvasti, luonnollisesti monia mallin osa-
aluena on ollut järkevää ja tarpeellistakin yk
sinkertaistaa siten, että olennaisimmat siirtymis-
mrkannrnit tulevat kuitenkin riittävän kattavasti 
kuvatuiksi. Lähtötietojen tarkentuessa mallin 
rakennettakin voi ajatella edelleen tarkeoDetta-
vaksi. 

Laskentamallin tulokset näyttävät kvalitatiivi
sesti luotettavilta ja kansainvälisessä IAEAn 
koordinoimassa validointiprojektissa / 3 / tehty
jen vertailujen perusteella mallin tulosten kvan
titatiivinenkin yhteensopivuus havaintoaineis
toon nähden vaikuttaa melko hyvältä. Kehitetty 
malli pyrkii lisäksi ottamaan huomioon Suo
messa vallitsevat kasvukauden olosuhteet ja 
maatalouskaytäntöön liittyvät seikat. Tutkimus
tulosten /3/ mukaan saman päästölähteen nor-
meeratut phoisuusvasteet keskeisten kotieläin
tuotteiden osalta ovat erilaiset tarkasteltaessa 
pitoisuuksia pohjoisissa olosuhteissa tai toisaal
ta siirryttäessä etelämmäksi. 

Laskeumatilanteen seurauksena kotieläintuot
teista saastuisi eniten pitkällä aikavälillä tarkas
teltuna kesiumin osalu naudanliha ja stron-
thimin osalta maito. Maidon normaalisti nau
danlihaa suuremmasta kulutusmäärästä johtuen 
maito aiheuttaisi kuitenkin suurimmat sisäisen 
säteilyn annokset. 

Kotieläintuotteiden suuren Imlutusmäarän sekä 
radionuklidien hitaan kehosta poistumisen takia 
miehelle äheufuu suurempi kehon kokonaisak-
timsuus kuin naiselle tai 'apsdle. 

Tarkastelluista onimioinuHSiapaiiksista oletettu 
Olkiluodon ydinvounalaäoksen päästötilanne 
voisi ainoitta makshnilaskrinnan - di noin 
viiden kilometrin etäisyydellä tuotettujen ko-
tJflaWmwiTfHfn kulutuksesta - noin 0,1 mSv 
yksilöannoksen. Oletetussa Loviisan ydinvoi
malaitoksen onnettonvustilanteessa aiheutuva 
yksilöannos voisi olla vastaavin ympäristön 
olosuhteita kuvaavin oletuksin noin nelinkertai
nen Olkiluotoon nähden. 

Loviisan ja Olkiluodon ympäristössä maaperän 
koostumus on hieman <_niainea - Loviisassa 
maa-aines on saviphotsempaa kuin Olkiluodos
sa. Tästä johtuen kesiumin sitoutuminen maa-
ainekseen on Loviisan ympäristössä tehokkaam
paa kuin Olkiluodossa. Tämän tekijän vaikutus 
johtaisi mahdollisesti hieman ennustettua pie
nempiin kotidäintuotteiden keshunphoiruuksiin 
Loviisan ympäristössä. 

Arvion perustedla valtaosa kotieläintuotteiden 
ominaisakriivisuuden kertymästä saavutetaan 
noin kahden vuoden kuluessa laskeuman 
jälkeen (kesiumilla noin 80 % ja strontiumilla 
noin 70 % ajan suhteen täyddiisestä pi-
toisuusintegraalista). 

Laskentamallilla tehtyjen analyysien perustedla 
tärkeä tekijä puhtaiden kotimaisten kotieläin
tuotteiden saatavuuddle laaja-alaisen radioaktii
visten aineiden laskeuman jälkeen on, että 
suhteellisen saastumatonta kotidäinten rehua 
olisi tarjolla riittävän pitkän aikaa laskeumati
lanteen jälkeen. 
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LIITE 1 

Yksikköpäästöön ja yksikkölaskeumaan perustuvat laskelmat 

Ydinvoimalaitoksesta ympäristöön vapautuvaan 
nuklidikohtaiseen aktiivisuusyksikköön ns. 
yksikköpäästöön [1 Bq] tai maahan laskeutu
vaksi oletettuun ns. yksikkölaskeumaan 
[1 Bq/m2) perustuvat laskelmat ovat usein 
käyttökelpoisia aputuloksia, kun halutaan verra
ta eri nuklidien säteilyvaarallisuutta tai jos 
halutaan tietää esimerkiksi todellisesta päästöstä 
aiheutuva laskeuma tai todellisesta laskeumasta 
aiheutuvat pitoisuudet esimerkiksi kotieläintuot
teissa. Todellisen päästön tai laskeuman vaiku
tukset saadaan selville, kun kerrotaan yksikkö-
päästön vaste todellisella päästöllä tai yksikkö-
laskeuman vaste todellisella laskeumalla. 

Taulukossa a) on esitetty VTT/YDLn ARANO 
-mallilla /11/ lasketut (J. Rossi, VTT/YDI, 
1991) yksikköpäästön aiheuttamat kokonaislas
keumat ja integroidut ilmapitoisuudet maanpin
nan läheisyydessä. Laskeuma-arvot ja ilman 
pitoisuusintegraalit on poimittu pilven keskiak-
selilta eli ovat arvioidut maksimiarvot. Päästö
korkeutena käytettiin 150 m, päästön kestona 
kaksi tuntia. Tulokset on esitetty etäisyyden 
funktiona eri säätilanteissa. 

Luokka A tarkoittaa epävakaata (jolloin verti
kaalinen konvektio on voimakasta) eli ns. labii

lia säätilannetta, oletettu tyypillinen tuulen
nopeus S m/s. Luokka D tarkoittaa neutraalia 
säätilannetta, oletettu tuulennopeus S m/s. 
Luokassa D on lisäksi tarkasteltu sateen vaiku
tusta laskeumaan. Luokka F tarkoittaa vakaata 
eli ns. stabiilia säätilannetta, oletettu tuulenno
peus 1 m/s. 

Taulukoissa b), c) ja d) on esitetty tässä työssä 
esitetyllä mallilla lasketut yksikkölaskeumasta 
aiheutuvat kotieläimuotteidenpitoisuusintegraa-
lit Cs-137:lle, Cs-134:lle ja Sr-90:lle. Tarkas
teltuina laskeuma-ajankohtina on ollut kevät, 
kesä ja syksy. Cs-137:lle pitoisuusintegraalit 
ovat suurimmat laskeutunutta aktiivisuusyksik-
köä kohden. 

Taulukoiden b), c) ja d) arvot antavat pienen 
laskutoimituksen avulla helposti käsityksen 
todellisen laskeuman kotieläintuotteissa aiheut
tamista pitoisuusintegraalista ko. nuklideille ja 
edelleen annoskertymästä, jos annosta rajoitta
via vastatoimenpiteitä ei oleteta tehdyn. Jos 
todellinen nuklidikohtainen laskeuma olisi 
esimerkiksi 40 kBq/m2, taulukoiden b), c) ja d) 
lukuarvot tulee kertoa 4 • 10\llä. 
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Taulukko a) Kokonaislaskeuma sekä integroitu ilmapitoisuus ilmaan vapautuvaa aktiivisuusyksik-
köä [1 Bq] kohden laskettuna (J. Rossi, VTT/YDI 1991). Laskeuma- ja Umapitoisuuden arvot 
soveltuvat sekä stroruiumille että kesiumille. 

Etäisyys A 5 m/s D 5 m/s F 1 m/s D+sade 5 m/s 
Pan] L" I* L I L I L I 

1,0 
2,0 
3,0 
5,0 
7,5 
9,3 
1,1 
1,4 
1,6 
1.9 
2,5 
3,5 
5,0 
7,0 
8,5 
1,0 

10' 
10' 
10' 
10» 
10' 
10' 
10' 
10' 
10' 
1C 

4,3 
7,7 
7,9 
6,5 
4,6 
3,6 
2,7 
2,0 
1,6 
1,3 
7,8 
4,5 
2,6 
1,6 
1,2 
9,5 

ia10 

ia10 

ia'° 
ia10 

ia10 

ia10 

ia10 

ia10 

ia10 

ia10 

ia" 
ia" 
ia" 
ia" 
ia" 
i a" 

4,3 • ia* 
7,7 • ia» 
7,9 • 10* 
6,5 • ia* 
4,6 • 10* 
3,6 • 10* 
2,8 • 10* 
2,0 • ia* 
1,6 • 10* 
1,3 • 10* 
7,8 • ia» 
4,5 • ia* 
2,6 • 10* 
1,6 • ia» 
1,2 • 10* 
9,5 • ia10 

4.6 
2,2 
6,6 
1,5 
1,5 
1,4 
1,2 
9,8 
8,1 
6,7 
4,6 
2,8 
1.6 
9,8 
7,5 
6,0 

ia" 
ia10 

• ia1 0 

10» 
10* 
ia» 
ia» 
10'° 
ia10 

ia10 

ia10 

ia10 

ia10 

ia" 
ia" 
ia" 

4,6 
2,2 
6,6 
1,5 
1,5 
1,4 
1,2 
9,8 
8,1 
6,7 
4,6 
2,8 
1,6 
9,8 
7,5 
6,0 

ia'° 
10* 
ia* 
10' 
ia ' 
10' 
ia7 

10* 
10* 
ia* 
10* 
10* 
10* 
10* 
10* 
10* 

3,0 
1,5 
9,0 
2,2 
6,8 
1,2 
1,6 
1,8 
1,8 
1,8 
1,4 
1,0 
6,6 
4,0 
2,9 
2,3 

ia'* 
10» 
10" 
ia10 

10'° 
10* 
10* 
10» 
10* 
10» 
10* 
10* 
10!0 

ia10 

10'° 
ia10 

3,0 
1,5 
9,0 
2,2 
6,8 
1,2 
1,6 
1,8 
1,8 
1,8 
1,4 
1,0 
6,6 
4,0 
2,9 
2,3 

ia'« 
10" 
ia10 

10* 
10* 
ia7 

ia7 

ia7 

ia7 

ia7 

ia 7 

ia7 

10* 
ia* 
10* 
10* 

4,9 
2,4 
1,6 
1,0 
7,1 
5,7 
4,6 
3,6 
2,9 
2,3 
1.6 
8.9 
4,7 
2,3 
1,4 
9,4 

10* 
ia* 
10* 
10* 
10» 
10» 
10» 
ia» 
10' 
ia» 
10* 
ia10 

10'° 
10'° 
10'° 
ia" 

40-10* 
2,1 10* 
63-10* 
1,4-107 

i,4- ia7 

uio 7 
1,0-107 

8,1-10* 
6,4-10* 
23-10* 
32-10* 
1,7 10* 
8,0-10» 
3.7-10» 
23-10» 
1,5-10» 

1) L on kokonaislaskeuma [Bq/m2]. 
2) I on integroitu ilmapitoisuus (Bq - s/m3]. 

Päästökorkeus: 150 m. 
Päästön kesto: 2 h. 
Kuivalaskeumanopeus: 0,01 m/s. 
Sateen intensiteetti (stab, luokassa D): 0,7 mm/h. 

Taulukko b) Cs-137 pitoisuusintegraalit [Bq • d/kg] kotieläintuotteissa nuklidikohtaisesta 
yksikkOlaskeumasta [1 Bq/m2]. 

Kotieläintuote Laskeuma-ajankohta Pitoisuusintegraali 
[Bq • d/kg]/[l Bq/ml 

lkk 

4,3-
1,7-
1,5-

2,8-
1,6-
6,1-

2,2-
4,6-
4,3-

10' 
10' 
10' 

10' 
10' 
10' 

10' 
10' 
10' 

l v 

6,9 
1,1 
3,4 

3,1 
5,7 
1,6 

4,2-
6,9-
4,3-

lO' 

lO' 

ia1 

10' 
ia1 

2 v 

8,9-
1,4 
3,7-

5,0 
7,7 
1,9 

6,0-
9,4-
4,9-

lO' 

10' 

10' 
10' 
10' 

4 v 

9,8-
1,5 
4,0-

5,8 
9,0 
2,0 

7,2-
1,2 
6,0-

ia1 

ia1 

ia1 

ia' 

50 v 

Li 
1,6 
4,3-

6,5 
9,6 
2,2 

8,1-
1,3 
6,5-

28 

maito 

naudanliha 

sianliha 

kevät (1.5.) 
kesä (1.7.) 
syksy (1.9.) 

kevät (1.5.) 
kesä (1.7.) 
syksy (1.9.) 

kevät (1.5.) 
kesä (1.7.) 
syksy (1.9.) 
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Taulukko c) Cs-134 pitoisuusintegraalit [Bq • d/kg] 
yksikkölaskeumasta [1 Bqfm2]. 

kotieläintuotteissa nuklidikohtaisesta 

Kotieläintuote 

maito 

naudanliha 

sianliha 

Laskeuma-ajankohta 

kevät (1.5.) 
kesä (1.7.) 
syksy (1.9.) 

kevät (1.5.) 
kesä (1.7.) 
syksy (1.9.) 

kevät (1.5.) 
kesä (1.7.) 
syksy (1.9.) 

lkk 

4,3 • ia* 
1,7 • ia1 

1,5 • ia' 

2,7 • ia* 
1,6 • ia' 
6,0 • ia* 

2,0 • ia1 

3.8 • ia* 
3.4 • ia* 

l v 

5,9 
9,2-
3,2-

2,6 
4,8 
1,5 

3,1-
5,0-
3,2-

Pitoisuusintegraali 
[Bq • d/kg]/[l Bq/m2] 

2v 

ia' 7,2 • ia' 
ia' 1,1 
ia1 3,4 • ia' 

3,9 
6,1 
1,6 

ia' 4,3 • ia' 
ia' 6,4 • ia' 
ia' 3,5 • ia' 

4 v 50 v 

7,6 • ia1 7,7 • 
1.2 1.2 
3,5 • ia1 3.5 • 

4,3 4,4 
6.6 6,6 
1.7 1,7 

4.7 • ia' 4,8 • 
7,3 • ia' 7,3 • 
3.8 • ia' 3,8 • 

ia1 

ia1 

ia' 
ia' 
ia' 

Taulukko d) Sr-90 pitoisuusintegraalit [Bq 
laskeumasta [1 Bq/m2]. 

d/kg] kotieläintuotteissa nuklidikohtaisesta yksikkö-

Kotieliintuote Laskeuma-ajankohta Pitoisuusintegraali 
[Bq • d/kg]/[l Bq/m*] 

maito 

na^iHanlj^a 

sianliha 

kevät (1.5.) 
kesä (1.7.) 
syksy (1.9.) 

kevät (1.5.) 
kesä (1.7.) 
syksy (1.9.) 

kevät (1.5.) 
kesä (1.7.) 
syksy (1.9.) 

lkk l v 2v 4 v 50 v 

5,2 
1,8-
1.7-

8,5-
3,5-
2.3-

4,6-
8.1-
1,0-

ia* 
ia' 
ia' 

ia' 
ia* 
ia* 

ia« 
ia5 

ia4 

3,4-
6,9-
2,8-

2,1-
2,9-
8,8-

7,3-
2,0-
1,0-

ia1 

ia1 

ie* 

5,1 • ia1 

9.3 • ia' 
3.4 - ia1 

ia' 3,2 
ia' 3,6 
ia* i,i 

ia4 i,3 
ia' 2,8 
ia3 1,3 

ia1 

ia< 
ia' 

ia' 
ia' 
ia» 

8,2 
1,2 
5,0 

4,6 
4,9 
1,6 

2,3' 
4,2 
2,2 

ia ia' 9,2 
1,3 

ia' 5,4 • ia1 

ia' 
ia1 

ia1 

5,2 
5,3 
1,8 

ia1 

ia1 

ia' 

iaJ 2,6 • ia' 
ia' 4,6 • ia3 

ia* 2,4 • ia' 
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