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ALKUSANAT 

Ensi keväänä tulee kuluneeksi kymmenen vuotta ihmiskunnan pahimmasta 
ydinenergiaonnettomuudesta Tshernobylissä, Ukrainassa. Tämän onnettomuuden 
jälkeen moni asia Euroopassa on muuttunut, niin poliittisesti kuin taloudellisesti
kin. Tshernobylin onnettomuus herätti myös päättäjät useissa maissa tarkastele
maan säteily- ja ydinfurvallisuuskysymyksiä maantieteellisesti aikaisempaa 
laajemmin. Kevään 1986 jälkeen oli kaikille selvää, että säteily- tai ydinturvalli
suus ei tunne valtioiden rajoja ja että lähialueiden ydinturvallisuus vaikuttaa myös 
oman maan säteilyturvallisuuteen. 

Itä-Euroopassa tapahtuneilla poliittisilla ja taloudellisilla mullistuksilla on ollut 
vaikutuksensa myös muun Euroopan säteily- ja ydinturvallisuuteen. Kaikissa 
Euroopan maissa on kehitetty varautumisjärjestelmiä yllättävien säteilytilanteiden 
varalta ja rikkaat länsimaat ovat panostaneet Itä-Euroopassa sijaitsevien ydinlai
tosten turvallisuuden kohentamiseen. Taloudellinen ahdinko entisen Neuvostoliiton 
valtioissa on myös ruokkinut ydinmateriaaleilla käytävää laitonta kauppaa, mikä 
on pakottanut eri maiden rajavalvonta- ja poliisiviranomaiset tiiviimpää yhteistyö
hön ja tiukennettuun valvontaan. 

Suomi on perinteisesti kuulunut niihin maihin, joissa säteily- ja ydinturvallisuu
teen suhtaudutaan vakavasti. Myös meillä on viime vuosien aikana panostettu 
entistä enemmän valmiuksien parantamiseen ja rajantakaisten ydinuhkien ennalta-
arviointiin ja niiden pienentämiseen. Keskeisenä viranomaisena ja asiantuntijana 
tässä työssä on Säteilyturvakeskus, joka järjesti 3.-4.10.1995 ydinuhkia ja niihin 
varautumista käsittelevän seminaarin. Seminaariin osallistui Säteilyturvakeskuksen 
asiantuntijoiden lisäksi runsas joukko pelastus- ja väestönsuojeluviranomaisia, 
ympäristöterveyden asiantuntijoita tai muuten työnsä puolesta valmiusasioihin 
kiinnitettyjä henkilöitä. 

Tämä julkaisu sisältää Säteilyturvakeskuksen asiantuntijoiden seminaariesitelmistä 
kootut raportit. Raportit käsittelevät laajasti niitä ydinuhkia, joita Säteilyturva
keskuksessa on analysoitu, radioaktiivisen laskeuman vaikutuksia ihmiseen ja 
ympäristöön sekä varautumisjärjestelyjä, joilla säteily- tai ydinonnettomuuden 
haitallisia vaikutuksia tarvittaessa vähennetään. 

Apulaisjohtaja Raimo Mustonen 
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FOREWORD 

Next spring it will be ten years since humankind's worst nuclear accident occurred 
in Chernobyl, Ukraine. Many things in Europe - both politically and economically 
- have changed since that unfortunate event. The accident at Chernobyl jarred 
decision-makers in many countries, prompting them to examine issues relating to 
radiation protection and nuclear safety from wider geographical angle than 
previously. Following the accident in spring 1986, it has been clear to everyone 
that radiation and nuclear safety recognizes no national borders, and that nuclear 
safety in neighbouring regions will affect safety in one's own country. 

The political and economic upheavals which have taken place in Eastern Europe 
have had an impact on radiation and nuclear safety throughout Europe. Emergency 
preparedness systems for unexpected nuclear events have been developed further 
in all European countries, and prosperous western nations have invested in 
improving the safety of East European nuclear power plants. The economic crisis 
facing countries of the former Soviet Union has also promoted illicit trade in 
nuclear materials; this has made it necessary for various border guards and police 
authorities to intensify their collaboration and to tighten border controls. 

Issues of radiation and nuclear safety have always been viewed seriously in 
Finland. Yet here, too, efforts to improve preparedness have been stepped up in 
recent years, as have efforts to predict and to minimise nuclear risks arising from 
beyond Finland's borders. Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety 
(STUK) is a central authority and expert in this task. On 3-4 October 1995, 
STUK arranged a seminar on nuclear threats and emergency preparedness in 
Finland. In addition to STUK experts, a wide range of rescue and civil defence 
authorities, environmental health specialists and other persons engaged in emer
gency preparedness attended the seminar. 

This publication contains a compilation of reports presented at the seminar. The 
reports cover a broad spectrum of nuclear threats analyzed at STUK, the impacts 
of radioactive fallout on human beings and on the environment, and preparedness 
systems by which the hannful effects of radiation or nuclear accidents can, if 
necessary, be minimised. 

Deputy Director Raimo Mustonen 
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1 LÄHIALUEIDEN YDINVOIMALAITOKSET 
UHKAKUVANA 

Jukka Laaksonen 

1.1 Säteilyaltistus on osa elinympäristöä 

Säteily on siitä poikkeuksellinen "ympäristömyrkky", että tavallisen ihmisen 
elinympäristössä esiintyvän luonnon säteilyn aiheuttama säteilya.uios on aina ollut 
suurempi kuin ihmisen toiminnasta johtuvan keinotekoisen säteilyn aiheuttama 
annos. Luonnon säteilyn määrä ja sen vaihtelu paikasta toiseen tarjoavatkin 
sopivan mittakaavan ihmisen synnyttämien säteilylähteiden aiheuttaman uhkan 
arviointiin. 

Keskimäärin suomalaiset saavat vuodessa noin 4 mSv säteilyannoksen. Siitä puolet 
on peräisin sisäilmassa olevasta radonkaasusta ja toinen puoli jakaantuu tasan 
muun luonnosta tulevan säteilyn sekä lääketieteellisiin tarkoituksiin saadun säteilyn 
kesken. Säteilyannos näistä lähteistä vaihtelee suuresti: jotkut saattavat selvitä 
yhteensä alle 1 mSv säteilyannoksella, mutta toisaalta tuhansien suomalaisten 
säteilyannos ylittää 10 mSv. 

Lääketieteellisen käytön ohella suomalaisia ovat eniten altistaneet keinotekoiselle 
säteilylle ilmakehässä vuoteen 1962 asti tehdyt ydinasekokeet ja Tshernobylin 
ydinturma vuonna 1986. Ydinasekokeiden seurauksena kertyvä kokonaisannos 
juuri ennen kokeiden alkua syntyneelle suomalaiselle koko hänen elinaikanaan on 
suuruusluokkaa 1 mSv ja Tshernobylin onnettomuudesta kertyvä vastaavasti 2 
mSv. 

Ydinenergian käytöstä Suomessa ja lähialueilla saadut säteilyannokset ovat niin 
pieniä, että ne eivät näy lainkaan samassa mSv-mittakaavassa, jolla edellämainit
tuja säteilyannoksia mitataan. Niistä puhuttaessa pitäisi mittakaavaa pienentää yli 
tuhatkertaisesti. Ydinenergian käytöstä saatavat säteilyannokset tulevat vastaisuu
dessakin pysymään merkityksettöminä, ellei jollakin lähialueen ydinvoimalaitok
sella satu ydinturmaa eli vakavaa reaktorionnettomuutta. 

Kun puhutaan lähialueiden ydinvoimalaitoksista uhkakuvana, tarkoitetaan 
nimenomaan sitä mahdollisuutta, että jollakin laitoksella sattuisi vakava ydinturma. 
Tällöin saattaisivat ihmisten säteilyannokset joillakin alueilla Suomessa ylittää 
huomattavastikin alueen asukkaiden vuotuisen keskimääräisen säteilyannoksen. 
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12 Lähialueen ydin voimalait ukset 

Lähialueen ydinvoimalaitokset voidaan uhkakuvaa ajatellen jakaa kahteen 
ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat voisivat vakavan onnettomuuden 
sattuessa aiheuttaa Suomessa sellaisen säteilytason kasvun, että se haittaisi yhteis
kunnan toimintaa. Toiseen ryhmään kuuluvat voisivat aiheuttaa samantapaisen 
säteilytilanteen, joka koettiin vuonna 1986 sattuneen Tshernobyl-onnettomuuden 
seurauksena. 

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat omat ydinvoimalaitoksemme ja naapurimaiden 
laitoksista Kuola, Leningrad ja Forsmark. Toiseen ryhmään kuuluvat muut 
Venäjän, Ruotsin ja Keski-Euroopan ydinvoimalaitokset. Karttapiirros lähimpien 
laitosten sijainnista on kuvassa 1. Mainittu jako kahteen ryhmään perustuu maan-

Kuva l. Suomea lähinnä olevien ydinvoimalaitosten sijainti. 
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tieteelliseen etäisyyteen ja vakavimman kuviteltavissa olevan onnettomuuden 
potentiaalisiin seurauksiin, mutta ei ota huomioon onnettomuuden todennäköisyyt
tä. 

Seuraavassa esitetään joitakin perustietoja lähimmistä naapurimaiden laitoksista. 

Kuolassa on neljä 440 MW tehoista VVER-tyyppistä ydinvoimalaitosta. Kaksi 
vanhinta yksikköä käynnistyivät 1973 ja 1974, kaksi uudempaa 1981 ja 1984. 
Loviisaan tarjottiin aluksi vanhimpien yksiköiden kaltaista laitosta, mutta ehdotusta 
ei hyväksytty, koska turvajärjestelmät eivät vastanneet suomalaisia vaatimuksia. 
Uudempien laitosten suunnittelussa sovellettiin jo osittain samoja turvallisuusperi-
aatteita, joihin venäläiset olivat tutustuneet Loviisa-hankkeen yhteydessä, mutta 
toteutuksen yksityiskohdat jättävät vielä paljon sijaa kritiikille. Samanlaisesta 
perusrakenteesta huolimatta Kuolan laitokset ovat siis olennaisesti erilaisia kuin 
Loviisan voimalaitos. 

Leningradin voimalaitos koostuu neljästä 1000 MW tehoisesta RBMK-tyyppisestä 
ydinvoimalaitosyksiköstä. Sielläkin 1973 ja 1975 käynnistyneet kaksi yksikköä 
edustavat vanhempaa sukupolvea kuin 1979 ja 1981 käynnistyneet uudemmat 
yksiköt. Olennaisilta osiltaan Leningradin laitos on samanlainen kuin onnettomuu
dessa tuhoutunut Tshernobylin laitos. Kuitenkin sen reaktoreiden rakennetta 
muutettiin Tshernobylin antamien opetusten perusteella niin, että vastaavan 
reaktoriräjähdyksen mahdollisuus on suljettu pois rakenteellisin ratkaisuin. 
Vanhimmat yksiköt on lisäksi hiljattain varustettu alkuperäistä huomattavasti 
kattavammin turvajärjestelmin. Uudet järjestelmät asennettiin perusparannus-
seisokeissa, joiden aikana 1. yksikkö oli pois käytöstä vajaat kaksi vuotta 1989-91 
sekä uudelleen runsaan vuoden 1994-95. Vastaavasti 2. yksikkö oli perusparan
nettavana kolme vuotta 1991-94. 

Forsmarkin voimalaitos koostuu kolmesta BWR-tyyppisestä ydinvoimalai
tosyksiköstä, joista kahden vanhemman teho on 900 MW ja uusimman teho 1050 
MW. Vanhimmat yksiköt otettiin käyttöön 1980 ja 1981, uusin 1985. Vanhimmat 
ovat rakenteeltaan hyvin samankaltaisia kuin TVO.n ydinvoimalaitosyksiköt 
Suomessa, mutta niiden teho on suurempi kuin TVO:n. Uusinkaan ei teknisiltä 
ratkaisuiltaan poikkea olennaisesti TVO:n laitoksista. 

1.3 Mikä voisi johtaa suureen radioaktiivisten aineiden 
paastoon? 

Suuri päästö on mahdollinen ainoastaan vakavan reaktorivaurion seurauksena, 
koska valtaosa ydinvoimalaitoksen sisältämistä radioaktiivisista aineista on 
keskittynyt reaktoriin. 
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Ydinpolttoaine on reaktorissa keraamisten uraanidioksiditablettien muodossa. 
Useimmat reaktorissa syntyvät radioaktiiviset aineet ovat olomuodoltaan kiinteitä 
ja ne pysyvät osana sitä keraamista tablettia, jossa ne syntyvät. Polttoainetable-
teista on koottu polttoainesauvoja pakkaamalla tabletit sormenvahvuisiin 
metalliputkiin (ns. polttoaineen suojakuoriin) ja hitsaamalla putket molemmista 
päistään kaasutiiviisti kiinni. Reaktorin toimiessa normaalisti polttoainesauvojen 
suojakuoret pidättävät sisälleen myös 
ne radioaktiiviset aineet, jotka ovat 
kaasumaisessa olomuodossa tai höy
rystyvät alhaisessa lämpötilassa ja ovat 
tihkuneet ulos keraamisesta materiaa
lista. 

Polttoainesauvat on koottu tukira
kenteiden avulla yhtenäisinä käsitel
täviksi sauvanipuiksi. Reaktori on 
saatu aikaan sijoittamilla sauvanip-
puja pystyasentoon reaktoripaineas-
tiassa olevaan kehikkoon tai erillisiin 
rinnakkaisiin putkiin (RBMK-tyyp-
pi). Reaktorin toimiessa jäähdytys
vesi virtaa jatkuvasti suurella no
peudella polttoainenippujen läpi ja 
huuhtelee kaikkien polttoainesauvo
jen pintoja. Jos poittoainesauvan 
jäähdytys on jatkuvasti turvattu, se 
säilyy hyvin suurella varmuudella 
ehjänä. Käytännön kokemus on 
osoittanut, että reaktorissa olevista 
kymmenistä tuhansista sauvoista 
menettää vuosittain tiiveytensä enin
tään pari sauvaa ja että niistä vuota
vat radioaktiiviset aineet kerääntyvät 
pääosin reaktorin jäähdytysvettä 
puhdistaviin suodattimiin. 

Vakava reaktorivaurio syntyy, jos 
polttoainesauvojen jäähdytys on 
riittämätöntä ja sauvat alkavat yli
kuumentua. Turvallisuusvaatimusten 
mukaan suunnitellussa reaktorissa 
vaara käytönaikaisesta laajamittai-

POL1TOAINENIPPU 

Ylälevy 
_ Painojousi 

Polttoainetabletti 

Polttoainekoteio 

•jpr- Välituki 

-Polttoainesauva 

Alalevy 

Kuva 2. Ydinpolttoaineen rakenne. 
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sesta ylikuumentumisesta on tosin olematon ja voidaan välttää pysäyttämällä 
reaktori. Pysäyttäminen on yksinkertainen toimenpide, joka on helppo toteuttaa 
suurella luotettavuudella ja joka toteutuisi myös luontaisten fysikaalisten 
ilmiöiden seurauksena useissa onnettomuustilanteissa. 

Ydinreaktorilla on kuitenkin muihin lämpölähteisiin verrattuna se ongelmallinen 
piirre, että jäähdytystarve ei keskeydy reaktorin toiminnan pysähtyessä. Syynä on 
polttoaineessa olevien radioaktiivisten aineiden kehittämä ns. jälkilämpö. 
Jälkilämpöteho vähenee vain hitaasti ajan mukana. 

Pysähtyneen reaktorin jäähdyttämiseksi riittää, että polttoaine pidetään veden 
ympäröimänä. Se edellyttää, että reaktorin primääristä jäähdytyspiiriä edelleen 
jäähdyttävistä rinnakkaisista jäähdytyspiireistä ainakin joku toimii ja estää 
reaktorin jäähdytysveden kiehumisen kuiviin. Mikäli reaktorin primäärinen 
jäähdytyspiiri alkaa vuotaa, pitää hätäjäähdystysjärjestelmien kyetä toimittamaan 
piiriin riittävästi korvaavaa vettä. 

Vakavaan reaktorionnettomuuteen johtavat tapahtumaketjut voivat olla monenlai
sia, mutta viime kädessä niillä on siis aina yhteisenä piirteenä se, että poltto-
ainesauvoja ympäröivä primäärinen jaähdyte menetetään tavalla tai toisella. 
Onnettomuuden kehittyminen kohti tällaista tilannetta voidaan tyypillisissä 
tapahtumaketjuissa ennustaa muutamia tunteja etukäteen. 

Jos reaktorissa oleva polttoaine jää kuivaksi, se ylikuumenee muutamassa 
minuutissa ja siitä alkaa irtaantua radioaktiivisia kaasuja ja höyrystyviä aineita. 
Polttoaine sulaa ainakin osittain ja saattaa sulattaa tiensä ulos jäähdytyspiiristä. 
Sulanut polttoaine jähmettyy uudelleen, jos se pääsee leviämään riittävän laajalle 
alueelle tai joutuu kosketuksiin suuren vesimäärän kanssa tai jos sen jäähdytys 
onnistutaan järjestämään muulla tavoin, kuten esimerkiksi reaktoripaineastiaa 
ulkoapäin jäähdyttämällä. Sulaneen polttoaineen jähmettyessä uudelleen päästöt 
loppuvat likipitäen kokonaan. 

Polttoaineesta vapautuvat radioaktiiviset kaasut ja höyryt pysyvät kaasutiiviin 
korkeaa painetta kestävän reaktorisuojarakennuksen sisällä, ellei rakennus petä. 
Esimerkiksi USA:ssa Harrisburgin lähellä vuonna 1979 sattuneessa TMI-laitoksen 
onnettomuudessa suojarakennus pysyi ehjänä ja esti ympäristöpäästöt osittain 
sulaneesta reaktorista käytännöllisesti katsoen kokonaan. Vaikka rakennus kestäisi 
vain vuorokaudenkin verran, se pienentäisi päästöä merkittävästi, koska höyrysty
neistä aineista suurin osa kiteytyy ja asettuu rakennuksen sisäpinnoille alle 
vuorokauden kuluessa. 
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Suomalaisten ja ruotsalaisten ydinvoimalaitosten suojarakennuksia on parannettu 
käyttöönoton jälkeen, jotta ne kestäisivät kaikki rasitukset, joita tutkimusten 
perusteella odotetaan esiintyvän vakavan reaktorionnettomuuden yhteydessä. 
Venäläisten laitosten tilanne suojarakennusten suhteen on heikompi ja on ilmeistä, 
että minkä tahansa Kuolan tai Leningradin ydinvoimalaitoksen reaktorin vakava 
vaurio johtaisi lähes välittömästi merkittävään radioaktiivisten aineiden päästöön. 

Jos suojarakennus ei pidätä radioaktiivisia aineita sisälleen, ne lähtevät pilvenä 
tuulen mukaan. Pilven leviäminen ja kulku riippuvat olennaisesti päästökor
keudesta ja säätilanteesta. Jos pilvi nousee laitokselta lähtiessään korkealle, ovat 
haittavaikutukset kaukana laitoksesta pahemmat kuin matalalta lähtevän pilven 
•ipauksessa. Lähialueen kannalta vastaavasti matala päästökorkeus on pahin. Sään 
stabiilisuus ja tuuli vaikuttaisivat puolestaan siten, että stabiilissa säässä ja 
hiljaisella tuulella pilvi voisi kulkea yhtenäisenä tiiviinä pakettina pitkiä matkoja, 
kun taas epästabiili sää ja voimakas tuuli hajoittaisivat pilven jo onnettomuuspai
kan läheisyydesf*. 

Radioaktiivisen pilven kulkureitillä siitä laskeutuu jatkuvasti maahan radioaktiivi
sia aineita. Voimakas pilven läpi tuleva sade lisäisi laskeumaa huomattavasti. 

Pilven vaikutuspiirissä olevat ihmiset altistuvat suoraan pilvestä tulevalle säteilylle 
ja hengitysilman mukana kehoon kulkevien aineiden lähettämälle säteilylle. Säteily 
kulkee ilmassa vain muutamia satoja metrejä, joten vaikutusalue on tarkasti 
rajautunut radioaktiivien pilven liikkeiden mukaan. Väestön kannalta olisi 
tärkeintä hyvä suojautuminen koko sinä aikana, kun pilvi on kohdalla. 

Radioaktiivisen pilven mentyä ohi välitön säteilyvaara vähentyy merkittävästi. 
Jälkitilanteessa altistusta aiheuttavat kuitenkin pilvestä maahan laskeutuneet 
radioaktiiviset aineet, joista saattaa pitkällä aikavälillä kertyä huomattavia 
säteilyannoksia ellei tilannetta tiedosteta ja huolehdita pysyvän elinympäristön 
puhdistamisesta. 

1.4 MiU olisivat ydinvoimalaturman pahimmat kuvitel
tavissa olevat seuraukset? 

Pahimmat kuviteltavissa olevat seuraukset saadaan yhdistämällä kaikki tilanteeseen 
vaikuttavat tekijät pahimmalla mahdollisella tavalla sekä lisäksi tekemällä 
tapahtuman vakavuutta todennäköisesti liioittelevia olettamuksia niiden ilmiöiden 
kohdalla, joita ei tunneta. 

Säteilyturvakeskuksessa on laskettu joukko esimerkkejä pahimmista kuviteltavissa 
olevista onnettomuuksista. Tuloksia näistä laskuista esitetään seuraavassa. 
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Tärkeimmät laskuissa tehdyt olettamukset ovat seuraavat: 

- Päästö on suurin kuviteltavissa oleva eli siihen sisältyvät kaikki reaktorissa 
olevat kaasumaiset radioaktiiviset aineet, suurin osa helposti höyrystyvistä 
radioaktiivisista aineista ja myös merkittävästi radioaktiivisia aineita, joiden 
sulamispiste on hyvin korkea. Päästö on suhteessa kunkin tarkasteltavan 
reaktorin tehoon suurempi kuin Tshernobyl-onnettomuudessa. 

- Päästön kesto on 12 tuntia. Tämä merkitsee sitä, että radioaktiivinen pilvi 
lähtee esimerkiksi Tshernobyl-onnettomuuteen verrattuna liikkeelle hyvin 
tiiviinä ja seurausvaikutukset pilven vaikutusalueella ovat vastaavasti pahem
mat. Tshernobyl-onnettomuudessa radioaktiivisia aineita lähti runsain määrin 
kymmenen peräkkäisen päivän kuluessa ja tänä aikana tuuli ehti vaihdella 
moneen kertaan kuljettaen laimeampia pilviä eri suuntiin. 

- Päästökorkeus on kunkin tarkasteltavan tapauksen kannalta pahempi kahdesta 
vaihtoehdosta, 100 m tai 500 m. Etäisyyksillä 100-200 km likipitäen pahin 
päästökorkeus on juuri tarkastelussa käytetty 100 m, kun taas pitemmillä 
etäisyyksillä korkeus 500 m on pahempi. 

- Säätila on sellainen, jossa pilvi kulkee kapeana vanana suoraan tarkasteltuun 
kohdekaupunkiin. Tuulen nopeus on valittu mahdollisimman suureksi siten, että 
pilvi vielä voi pysyä koossa. Säätila on teoriassa mahdollinen, mutta luultavasti 
aivan niin pahaa säätilannetta (ajatellen päästön kulkeutumista kohdekaupun
kiin) ei ole käytännössä koskaan esiintynyt. 

Laskuissa selvitettiin eräissä kaupungeissa saatavat säteilyannokset tietyn 
voimalaitoksen onnettomuuden seurauksena. Kuva 3 esittää laitos-kaupunkiparit, 
maantieteelliset etäisyydet ja pilven kulkuajat lasketuissa tapauksissa. Lasketut 
säteilyannokset edustavat pilven kulkureitin keskilinjalla ulkona oleskelleen 
henkilön annosta kahden päivän kuluessa siitä, kun päästöpilvi saapui kohdekau
punkiin. 

Kuvat 4 ja 5 esittävät laskettuja tuloksia kahdessa eri mittakaavassa. Kuvassa 4 
säteilyannoksia on varattu säteilytyöntekijän vuosiannosrajaan. Kuvassa 5 samoja 
annoksia on verrattu säteilysairauden kynnysarvoon ja suurella todennäköisyydellä 
kuolemaan johtavaan annokseen. Tuloksista voi vetää sen johtopäätöksen, että 
akuutteja terveyshaittoja ei tutkituissa tapauksissa esiintyisi, puhumattakaan 
kuolemanvaarasta. Kuitenkin säteilyannokset ovat niin suuria, että kaikissa 
tapauksissa toimenpiteet väestön suojaamiseksi olisivat tarpeen. Suojaustoimenpi
teillä voitaisiin merkittävästi pienentää pitkällä aikavälillä esiintyvän haitan eli 
syöpätapausten lisääntymisen vakavuutta. 
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Kuva 3. Ydinvoimalaitokset ja kohdepaikkakunnai, joita on tarkasteltu suuren 
päästön seurauksia laskettaessa. 

Pitkän aikavälin haitoista STUK:n selvityksessä arvioitiin kilpirauhassyövän li
sääntymistä Helsingissä Leningradin voimalaitoksen onnettomuuden seurauksena. 
Se olisi sairaustapausten lukumäärän kannalta pahin yhdistelmä tutkituista laitos-
kaupunki pareista. Kilpirauhassyöpä olisi lukumäärää ajatellen selvästi pahin 
esiintyvistä pitkän aikavälin terveyshaitoista kun kyse on kahtena ensimmäisenä 
päivänä tapahtuneesta säteilyaltistuksesta. Kilpirauhassyövän pääasiallisin syy olisi 
hengitysilmassa muutaman päivän ajan olevan radioaktiivisen jodin kertyminen ih
misten kilpirauhasiin. Sairaudet voitaisiin parantaa leikkaushoidolla siten, että 
enintään 10 % tapauksista johtaisi kuolemaan. Jos koko Helsingin väestö olisi 
suojaamattomana ulkona kahden päivän ajan, esiintyisi tulevina vuosina 5000 
kilpirauhassyöpää. Jot sen sijaan koko väestö suojautuisi sisätiloihin ja ottaisi 
joditabletit ohjeiden mukaan, esiintyisi 30 tapausta. Siis kuolemaan johtavien 
kilpirauhassyöpien odotusarvo olisi kolme. 

14 



STUK-A123 SÄTEILYTURVAKESKUS 

Säteilyannokset kohdekaupungeissa 
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Kuva 4. Säteilyannokset lasketuissa onnettomuustapauksissa verrattuna säteily-
työntekijän vuosiannosrajaan. 
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Kuva S. Säteilyannokset lasketuissa onnettomuustapauksissa verrattuna välittö
mien terveyshaittojen kynnysarvoihin 
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Edellä esitettyjen tulosten osalta on syytä korostaa, että ne ovat ilmeisesti tilanteen 
vakavuutta voimakkaasti liioittelevia. Suurin käytännössä mahdollinen päästö 
lienee alle 10 % edellä oletetusta, koska monet radioaktiiviset aineet lähtisivät 
liikkeelle reaktorijäänteistä vain hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissapa suuri osa 
näistä aineista tarttuisi todennäköisesti reaktorista ulos johtavalla reitillä oleviin 
pintoihin pääsemättä koskaan ympäristöön asti. 

Päästökorkeuden ollessa 500 m oletetun 100 m asemesta vähenisi annos alle 200 
km etäisyyksillä onnettomuuspaikasta kertoimella 2...3. Lisäksi laskennan 
lähtökohtana käytetyn teoreettisen säätilan korvaaminen todellisella pahimmalla 
säätilalla, joka esiintyy ao. alueella muutamana päivänä vuodessa vähentäisi 
annosta noin kertoimella neljä. 

Pitkän aikavälin haittoina esiintyisi myös muita syöpäsairauksia, jos paljon ihmisiä 
jäisi asumaan tai työskentelemään laskeuma-alueelle. Niiden määrää ei voi ennalta 
arvioida, koska määrä riippuisi olennaisesti onnettomuuden jälkeen tehtävistä 
suojelutoimia koskevista päätöksistä. Mahdollisia suojelutoimia olisivat esimerkiksi 
elintarviketuotannon ja -jakelun rajoitukset, paikalliset puhdistustoimet sekä 
äärimmäisenä vaihtoehtona saastuneilla alueilla asuneiden ihmisten pysyvä muutto 
puhtaalle alueelle. 

1.5 Onko onnettomuus odotettavissa? 

Vakavan reaktorivaurion todennäköisyyttä on arvioitu ns. todennäköisyyspohjaisilla 
turvallisuusanalyyseillä. Kukin analyysi koskee määrättyä ydinvoimalaitosyksikköä 
ja ottaa huomioon laitoksen järjestelmien rakenteen varsin yksityiskohtaisesti. 
Ensimmäiset tämäntyyppiset analyysit valmistuivat runsaat parikymmentä vuotta 
sitten ja sittemmin niitä on tehty useimmille läntisille ydinvoimalaitoksille, mm. 
kaikille Suomen ja Ruotsin laitoksille. Analyysien tulokset osoittavat vakavan 
reaktorivaurion todennäköisyyden yleensä niin pieneksi, että asiaa on käytännössä 
mahdoton uskottavasti todistaa. Näin on asianlaita, jos väitetään, että tietyn tapah
tuman todennäköisyys on pienempi kuin kerran 10 000 vuodessa. Joidenkin 
reaktoreiden kohdalla esitetään jopa sata kertaa pienempiä todennäköisyyksiä. 

Venäläisille laitoksille on tehty viime vuosina vastaavia analyysejä, mutta 
toistaiseksi varsin karkeilla yksinkertaistetuilla malleilla. Lisäksi analyysien 
lähtötietoina tarvittavat yksittäisten laitteiden vikataajuudet perustuvat puutteelli
seen tietoaineistoon. Venäläisille laitoksille tehdyt analyysit antavat yleensä jonkin 
verran suurempia onnettomuustodennäköisyyksiäkuin läntisille laitoksille lasketut, 
mutta ero ei ole niin suuri kuin voisi arvioida vertaamalla erilaisia asiaan 
vaikuttavia tekijöitä. Ilmeisenä syynä on se, että käytetyt analyysimenetelmät eivät 
ole yhteismitallisia. 
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Analyysimenetelmien eroista johtuen asiantuntijapiireissä ei panna kovin suurta 
painoa lasketun onnettomuustodennäköisyyden absoluuttiselle numeroarvolle. 
Täikeämpää on, että analyysi tehdään johdonmukaisesti ja että sen avulla voidaan 
tunnistaa kustakin laitoksesta mahdolliset selvät suunnitteluvirheet ja muut 
parantamista vaativat kohdat. Ero maailman turvallisimpien j2 vaarallisimpien 
ydinvoimalaitosten välillä lienee todellisuudessa samaa luokkaa kuin kokemuspe
räisesti todettu ero maailman parhaitten ja huonoimpien lentoyhtiöitten onnetto-
muustilastoissa: ilmailuviranomaisten keräämien tilastojen mukaan huonoimpien 
yhtiöiden lentokoneille sattuu onnettomuuksia kymmeniä kertoja useammin kuin 
parhaiden yhtiöiden koneille. 

Käyttökokemuksia maailman ydinvoimalaitoksista on yhteensä noin 8200 käyttö
vuoden ajalta. Tänä aikana on sattunut kaksi vakavaa reaktorivauriota. TMI-
laitoksen onnettomuus Harrisbuigin lähellä USA.ssa v. 1979 johtui ensisijaisesti 
siitä, että tuohon aikaan ymmärrettiin painevesireaktorin käyttäytyminen vielä 
hyvin puutteellisesti. Vaikka onnettomuus johti laitoksen tuhoutumiseen, ei se 
kuitenkaan aiheuttanut sanottavia päästöjä ympäristöön. Myönteinen asia 
onnettomuudessa oli, että sen jälkeen käynnistyi ydinvoimalaitosten turvallisuuden 
lisäämiseksi tehtävä tutkimus- ja kehitystyö kokonaan uudelta pohjalta ja johti jo 
muutamassa vuodessa merkittävään tiedon ja taidon lisääntymiseen. 

Neuvostoliittolaisten suunnittelemilla ja rakentamilla ydinvoimalaitoksilla on 
takanaan yhteensä noin 1300 käyttövuotta. Näiilä laitoksilla ei ole sattunut muuta 
vakavaa reaktorivauriota kuin Tshernobylin onnettomuus vuonna 1986. Onnetto
muus johtui ensisijaisesti reaktorista, jonka räjähdysmahdollisuutta ei oltu estetty 
rakenteellisin keinoin. Reaktorityypin rakenteelliset virheet on sittemmin korjattu 
eikä vastaavaa onnettomuutta enää pidetä mahdollisena. Varojen puute ja sekava 
yhteiskunnallinen tilanne ovat kuitenkin uusia riskitekijöitä ja vaikeuttavat 
turvallisuuden parantamista Venäjän ydinvoimalaitoksilla. 

Ydinvoimasta tähän asti saatujen käyttökokemusten samoin kuin tehtyjen 
todennäköisyyspohjaisten analyysien perusteella voidaan joka tapauksessa sanoa, 
että Kuolan, Ignalinan ja Leningradin laitosten käyttö todennäköisemmin jatkuu 
ilman vakavia onnettomuuksia niiden suunnitellun käyttöiän loppuun kuin johtaa 
jonakin päivän suureen päästöön. Toisaalta käyttövuosia näillä yhteensä kymme
nellä laitosyksiköllä on kaikesta päättäen jäljellä vielä niin paljon, että onnetto-
muustodennäköisyyttä on ennustettava prosenttien suuruusluokkaan. 

1.6 Miten turvallisuutta voidaan parantaa? 

Mitä tahansa onnettomuusriskiä määriteltäessä on otettava huomioon kaksi tekijää, 
joista riski yhdessä muodostuu: onnettomuuden todennäköisyys ja onnettomuuden 

17 



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A123 

potentiaaliset seuraukset. Nämä kaksi riskin eri puolta ovat keskeisiä esimerkiksi 
vakuutusmatematiikassa. Potentiaaliset seuraukset ovat useimmille tarkasteltaville 
onnettomuuksille luonteenomaisia eikä niihin voida sanottavasti vaikuttaa. Sen 
sijaan onnettomuuden todennäköisyyttä voidaan yleensä pienentää monin tavoin. 

Ydinvoimalaitosten reaktoreissa on tyypistä riippumatta likipitäen reaktorin tehoon 
verrannollinen määrä radioaktiivisia aineita. Teoreettisin tarkasteluin voidaan aina 
osoittaa potentiaalisia onnettomuusskenaarioita, joiden seurauksena valtaosa noista 
radioaktiivisista aineista pääsisi ympäristöön. Näin ollen vakavan onnettomuuden 
pahimmat kuviteltavissa olevat seuraukset ovat ne, joita on edellä kuvattu. 
Kokonaan toinen kysymys on, ovatko seuraukset todellisuudessa mahdollisia. 
Kysymykseen ei voida antaa varmaa kielteistä vastausta, joten pahintakaan 
vaihtoehtoa ei voi unohtaa. 

Pyrittäessä parantamaan ydinvoimalaitosten turvallisuutta on keskityttävä suureen 
päästöön johtavan onnettomuuden todennäköisyyden pienentämiseen. Ensinnäkin 
on pienennettävä vakavan reaktorivauiion todennäköisyyttä, ja sen lisäksi on 
parannettava mahdollisuuksia pitää reaktorista mahdollisesti vapautuvat aineet 
hallitusti rakennusten sisällä. Tämänkaltaista työtä tehdään jatkuvasti kaikilla 
laitoksilla. 

Onnettomuuden todennäköisyyteen voidaan vaikuttaa ainakin seuraavien 
osatekijöiden kautta: 
- laitoksen perusrakenne 
- häiriöalttius 
- varautuminen ulkoisiin uhkiin 
- turvajärjestelmät 
- laitteiden laatu 
- käyttötoiminta 
- turvallisuuskulttuuri 

Ydinvoimalaitoksen perusrakenne luo pohjan sen turvallisuudelle. Tässä suhteessa 
hyvä esimerkki on pieni Neuvostoliitossa suunniteltu VVER-440 reaktori, jota 
käytetään Loviisan ja Kuolan ydinvoimalaitoksilla. Se on epäherkkä erilaisten 
häiriöiden vaikutuksille ja sietävät täydellistä sähkökatkoa paljon pitempään kuin 
muut ydinvoimalaitostyypit. Tärkein yksittäinen turvallisuutta antava tekijä on 
suuri jäähdytysveden määrä suhteessa reaktorin tehoon. Lisäksi itse reaktori on 
pieni ja helppo hallita. Kuolan laitoksella on hyvän perusrakenteen turvin selvitty 
useampaankin otteeseen pelkällä säikähdyksellä tilanteissa, jotka toisenlaisella 
laitostyypillä olisivat saattaneet johtaa vakavaan reaktori vaurioon. Perusrakenteen 
vahvuuksia voidaan hyödyntää myös turvallisuusparannuksia suunniteltaessa, mutta 
itse perusrakenteen muuttaminen on käyvillä laitoksilla vaikeata. Poikkeuksena on 
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itse reaktori, joka koostuu suurelta osin vaihdettavista osista. Esim. Leningradin 
voimalaitoksella käytettävää RBMK-reaktoria muutettiin yksinkertaisin toimenpi
tein Tshernobyl-onnettomuuden antamien opetusten pohjalta. Muutoksista 
huolimatta Leningradin laitoksen perusrakenne on jossain määrin kysymysmerkki, 
koska reaktori on rakenteeltaan monimutkainen, ja tähän asti käytetyt teoreettiset 
mallit eivät ole pystyneet riittävän hyvin kuvaamaan sen käyttäytymistä erilaisissa 
häiriöissä. Perusrakenteen muutos oli myös Loviisan voimalaitoksella vuonna 1980 
tehty muutamien polttoainenippujen korvaaminen teräselementeillä, jolloin 
vähennettiin ratkaisevasti reaktoripaineastiaan kohdistuvaa ja sen materiaalia 
haurastavaa neutronisäteilyä. 

Perusrakenteeseen läheisesti liittyvä asia on laitoksen häiriöalttius. Mitä vähemmän 
laitoksella sattuu häiriöitä, sitä pienempi on vaara siitä, että jokin häiriö kehittyisi 
vakavaksi onnettomuudeksi. Kokemusten mukaan sekä Suomen että Ruotsin 
laitokset, kuten myös Leningradin voimalaitos ovat käyneet viime vuosina erittäin 
luotettavasti ja ilman suurempia häiriöitä. Häiriöalttiutta on pienennetty kaikilla 
laitoksilla merkittävästi erityisesti niiden säätöjärjestelmiä parantelemalla ja 
käyttötapoja muuttamalla. Tällä alueella merkittäviä parannuksia on edelleen 
vireillä esim. TVO:n voimalaitosyksiköillä niiden modernisoinnin yhteydessä. 
Häiriöalttiuden osalta varsinainen murheenkryyni on ollut Kuolan voimalaitos, 
jossa on viime vuosina usein sattunut poikkeuksellisia tapahtumia. 

Toinen perusrakenteeseen läheisesti liittyvä asia on varautuminen ulkoisiin uhkiin 
laitoksen suunnittelussa. Erityisesti tulipalot ovat ydinvoimalaitoksille merkittävä 
uhka, ellei niihin ole varauduttu erottamalla turvallisuudelle tärkeitä laitteita 
suurista paiokuormakeskittymistä ja sijoittamalla turvajärjestelmien rinnakkaisia 
osia erilleen toisistaan. Ruotsalaisten suunnittelemissa laitoksissa ulkoisiin uhkiin 
on varauduttu jo alunpitäen hyvin, mutta neuvostoliittolaisten laitosten osalta ei voi 
samaa sanoa. Tilanteen korjaaminen laitoksen käytön aikana on hankalaa i tulee 
erittäin kalliixsi, mutta tällaista työtä on tehty laajassa mitassa kaikilla neuvosto
liittolaisten suunnittelemilla laitoksilla, myös Loviisan voimalaitoksella. 

Turvajärjestelmät ovat tarpeen silloin, jos jokin häiriö on kehittymässä onnetto-
muusasteelle. Kuitenkin niiden merkitystä laitoksen kokonaisturvallisuuteen on 
usein liioiteltu, kun on kauhisteltu entisen Neuvostoliiton reaktoreiden vaaralli
suutta. Suurimpia heikkouksia vanhemmissa neuvostoliittolaisissa laitoksissa ovat 
olleet suuria ja keskikokoisia jäähdytevuotoja korvaavien reaktorin hätäjääh-
dytysjärjestelmien puuttuminen kokonaan sekä muiden turvajärjestelmien 
toiminnan puutteellinen varmistus rinnakkaisilla osilla. Leningradin ja Kuolan 
reaktoreiden ympärillä ei myöskään ole tiivistä paineenkestävää suojarakennusta. 
Turvajärjestelmiä, jotka varmistavat reaktorin jäähdytystä erilaisissa poikkeus-
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tilanteissa, on rakennettu lisää niin Loviisan kuin Leningradinkin laitokselle niiden 
käyttöönoton jälkeen. 

Laitteiden katu on luonnollisesti tärkeä tekijä, joka varmistaa sen, että laitoksia 
voidaan käyttää niin kuin on tarkoitettu. Laitteiden laatua seurataan useimmilla 
laitoksilla järjestelmällisesti osana niiden kunnossapitoa, ja tarvittaessa laitteita 
vaihdetaan parempiin. Laitteiden uusimiseen investoidaan esimerkiksi suomalaisilla 
laitoksilla vuosittain kymmeniä miljoonia markkoja. Samanlaista politiikkaa 
noudatetaan Leningradin voimalaitoksella, mutta taloudelliset resurssit asettavat 
sille määrättyjä rajoituksia. Suomalaisesta näkökulmasta huolestuttavin tilanne 
laitteiden laadun ja kunnon osalta on Kuolan voimalaitoksella. 

Laitosten käyttötoiminta on avainasemassa turvallisuuden varmistamiseksi. Tällä 
rintamalla voidaan tehdä paljon: parantaa ohjaajien koulutusta ja heidän käytössään 
olevia ohjeita, kehittää laitteiden tarkastus- ja testausmenetelmiä, tehostaa 
laitteiden kunnossapitoa, jne. Kaikilla näillä alueilla on Suomessa ja Ruotsissa 
tehty jatkuvasti työtä laitosten käyttöönoton jälkeen. Osaaminen ja työmenetelmät 
laitosorganisaatioissa ovat aivan eri tasolla kuin 15 vuotta sitten. Työsarka on 
kuitenkin loppumaton, kun pyritään kohti mahdollisimman täydellisiä suorituksia. 
Vastaavaa käyttötoiminnan kehittämistä ei ole harjoitettu aktiivisesti venäläisillä 
laitoksilla. Poikkeuksena on Leningradin voimalaitos, joka on muutaman viime 
vuoden aikana omaksunut uuden politiikan. 

Käyttötoimintaa sivuava, mutta Iaajavaikutteisempi asia on turvallisuuskulttuuri, 
joka vallitsee voimalaitoksen omistaja- ja käyttöorganisaatiossa, laitoksille 
tavaroita ja palveluita myyvissä organisaatioissa sekä myös turvallisuusvi
ranomaisten keskuudessa ja valtionhallinnossa yleensä. Turvallisuuskulttuuri 
heijastuu ennen kaikkea turvallisuuteen vaikuttavaan päätöksentekoon ja alalla 
työskentelevien henkilöiden asenteisiin. Turvallisuuskulttuurin merkitys tunnistet
tiin Tshernobylin onnettomuuden jälkeen, kun havaittiin, että se oli yhdellä sanalla 
kuvattuna onnettomuuteen johtaneen pitkän kehityksen perussyy. Turvallisuuskult
tuuria on alettu järjestelmällisesti kehittää eri maissa muutaman viime vuoden ku
luessa, ja positiivinen turvallisuusvaikutus on jo nähtävissä. 
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2 YDINKÄYTTÖISET ALUKSET JA MUUT 
LÄHIALUEIDEN PIENET YDINREAKTORIT 

Tero Varjoranta 

2.1 Johdanto 

Lähialueillamme on runsaat 80 käytössä olevaa ydinsukellusvenettä, runsaat 70 
käytöstä poistettua ydinsukellusvenettä, 7 käytössä olevaa ydinkäyttöistä jäänmur
tajaa, yksi käytöstä poistettu jää murtaja, kaksi ydinkäyttöistä hävittäjää, yksi 
konttialus, ainakin viisi käytössä olevaa tutkimus- ja harjoitusreaktoria sekä kaksi 
käytöstä poistettua pientä harjoitusreaktoria. Näissä on yhteensä noin 320 ydin
reaktoria. Erityisesti pohjoinen lähialueemme edustaa maailman tiheintä ydinreak-
toriahietta. Neuvostoliiton hajoaminen, Venäjän talouden romahdus, kylmän sodan 
loppumisen ja aseistariisunnan myötä tarpeettomaksi, taakaksikin käyneet lukuisat 
ydinkäyttöiset alukset ovat säteily- ja ydinturvallisuusmielessäkin arveluttaneet. 
Alusten reaktorit ovat kuitenkin niin pieniä, vain muutamia prosentteja esim 
Sosnovy Borin laitoksen tehosta, ettei niistä ole suoraa terveysuhkaa suomalaisille. 

Lähialueillamme tarkoitetaan tässä esityksessä Murmanskin lääniä, Arkangelin 
lääniä, Barentsin ja Karan merta, Novaja Zemljaa, Karjalan autonomista tasavaltaa, 
Leningradin aluetta, Viroa, Latviaa ja Liettuaa. 

2.2 Pienreaktorit aluksen voimanlähteenä 

Ydinreaktorin käyttö aluksen voimanlähteenä perustuu siihen, että reaktorilla 
kehitetään höyryä, joka kovalla paineella ohjataan turpiiniin, jolloin turpiini alkaa 
pyöriä. Turpiinin akseli on yhdistetty aluksen vaihteistoon ja sitä kautta potku, ja 
näin turpiini akselin pyöriminen pyörittää aluksen potku. 

Reaktori prixääri-ja sekundäärispiireineen ja vaihteistoon kaaviomaisesti havain
nollistettu kuvassa 1. Yleensä reaktori, sen prixääri- ja sekundäärispiirit sekä 
näiden valvomot on suljettu paineen kestävään suljettuun runkoon (reactor hull), 
jonka halkaisija on 9 m Juokkaa ja pituus aina 50 m luokkaa. Venäläiset reaktorit 
ovat useimmiten painevesireaktoreita (PWR) lämpöteholtaan 80 MW - 200 M"W. 
Reaktoriin mahtuu noin 200 polttoainenippua, joiden pituus on noin 1 m. Ne ovat 
siis kooltaan pieniä venattuna sähkön tuottamiseen käytettyjen reaktoreiden 
polttoainenippuihin (esim. Teollisuuden Voima Oy:n yhdessä reaktorissa on 500 
nippua, joiden pituus on noin 4 m). Yhdessä käyttämättömässä nipussa arvioidaan 
olevan noin kilo U-235. Nipun rikastusaste on 30% - 60%. 
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Kuva 1. Laivareatoorin toimintaperiaate. 

Venäläisissä ja amerikkalaisissa ydinkäyttöisissä sukellusveneissä on merkittäviä 
eroja. Esimerkiksi suurimmassa osassa venäläisiä sukellusveneitä on kaksi reakto
ria, kun taas amerikkalaiset käyttävät yhtä reaktoria. Venäläisen reaktorin 
uraanipolttoaineen rikastusasteet vaihtelevat yleensä 30% - 60%, amerikkalaisilla 
sen ollessa noin 90%. 

Sukellusveneet voivat operoida merellä jopa 7 - 1 0 vuoden ajan ilman polttoaine-
täydennystä. Sukellusveneen reaktoriin on suunniteltu vaihdettavaksi uutta poltto
ainetta kerran, korkeintaan kaksi, veneen käyttöiän aikana. Pinta-aluksissa 
reaktorillinen riittää 4 - 7 vuoden käyttöön. 

23 Missä lähialueidemme lukuisat pienreaktorit sijaitse
vat? 

Lähialueillamme sijaitsevat pienreaktorit (lämpöteholtaan 80 MW - 200 MW) 
voidaan jakaa seuraavasti: 

- sukellusveneissä (161 kpl käytössä olevissa aluksissa, 135 kpl käytöstä poiste
tuissa) 

- jäänmurtajissa (12 kpl käytössä olevissa, kaksi käytöstä poistetussa) 
- hävittäjissä (neljä reaktoria) 
- konttialuksessa (yksi reaktori) 
- koulutusreaktorit (laivastolla ainakin kolme reaktoria, joista kaksi käytössä) 
- tutkimusreaktorit (ainakin yksi). 
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Kuva 2. Ydinkäyttöisten alusten tukikohdat Kuolan niemimaalla (piirros; Bel-
lona). 

Eniten pienreaktoreita on Venäjän pohjoisella laivastolla ydinsukellusveneiden 
voimanlähteinä. 

Päätös ensimmäisen venäläisen ydinsukellusveneen rakentamisesta tehtiin Stalinin 
johdolla vuoden 1952 lopulla. Kuutta vuott3 myöhemmin kaksi November-luokan 
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sukellusvenettä, joissa molemmissa oli kaksi painevesi-tyyppistä reaktoria, 
luovutettiin Pohjoisen laivastolle. Niiden tukikohdaksi tuli Zapadnaja Litsa, joka 
sijaitsee noin 100 km Suomen ja 40 km Norjan rajasta. 

Tukikohtien verkosto laajeni ajan myötä noin kahteen kymmeneen sijaiten Mur
manskin vuonoissa Liisan ja Gremikhan välillä. Yhdeksään näistä sijoitettiin 
ydinkäyttöisiä sukellusveneitä, joiden kokonaismäärä alueella on ISO aluksen 
luokkaa. Tarkkaa määrää ei tiedetä, se vaihteleekin operatiivisten tilanteiden ja 
purjehdustilanteiden mukaan. Maailman suurimmat ydinsukellusveneet, Typhoon-
luokka, jonka kukin alus voi kuljettaa 200 ydinasetta, on sijoitettuna Zapadnaja 
litsa - vuonoon. 

Tukikohtien sijainnit on esitetty kuvassa 2. 

Ydinkäyttöiset jäänmurtajat, samoin kuin konttialus, sijaitsevat Murmanskin 
kaupungin läheisyydessä. Kaupungin lähellä Severodmorskissa sijaitsevat myös 
laivaston kaksi ydinkäyttöistä hävittäjää. 

Ydinkäyttöisten alusten miehistöjä on koulutettu maissa ydinreaktoreilla, jotka 
vastaavat laivareaktoreita. Koulutuskeskuksia on sijainnut (ainakin) Suomen lahden 
rannikolla Sosnovy Borin kaupungin läheisyydessä ja Virossa Paldiskissa. Tieto
koneiden kehityksen myötä simulaattorit ovat korvaamassa harjoitusreaktorit. 
Esimerkiksi Paldiskin koulutuskeskusta ollaan parhaillaan purkamassa eikä 
reaktoreita enää voida käyttää. Sosnovy Borissa kolmesta reaktorista yksi ei ole 
enää käytössä. 

2.4 Ydinkäyttöiset sukellusveneet ja hävittäjät 

Sukellusveneiden voimanlähteinä, moottoreina voidaan käyttää diesel-koneita tai 
ydinreaktoreita. Molemmilla tavoilla käyvät veneet voivat kuljettaa tavanomaisia 
aseita ja/tai ydinaseita. Venäläisissä ydinkäyttöisissä sukellusveneissä on yleensä 
kaksi ydinreaktoria, läntisissä veneissä yksi. 

Ydinsukellusveneet voidaan jakaa kokonsa ja aseistuksensa perusteella kolmeen 
luokkaan: torjuntatehtäviin tarkoitettuihin, risteilyohjuksia ampuviin sekä ballistisia 
ohjuksia ampuviin, joista siis viimemainitut veneet ovat kooltaan suurimpia, aina 
170 m pitkiä. 

Lähialueillamme on kaikkiin näihin luokkiin kuuluvia aluksia yhteensä 14 eri 
tyyppiä. Eräitä tyyppejä on lisäksi muutamia eri variaatioita. 
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Pohjoisen laivaston käytössä ovat seuraavat alukset: 

alustvvppi 

Typhoon 

Delta I-IV 

Yankee 

Oscar 

Charlie I—III 

Echo II 

Akuh 

Sierra 

Victor I—III 

X-ray 

Uniform 

Yhteensä 

pituus (m) 

170 

140-160 

130 

150 

94-103 

112-116 

107 

110 

93-104 

(pienin) 
? 

aluksia 

6 

23 

5 

7 

4 

1 

4 

4 

27 

1 

84 

reaktoreita/alus 

2PWR 

2PWR 

2PWR 

2WR 

1PWR 

2PWR 

2PWR 

2PWR 

2PWR 

1 

1 

161 reaktoria 

Pohjoisen Laivaston operatiivisesta käytöstä poistettuja aluksia (sijaitsevat edelleen 
pohjoisessa): 

alustvvDoi 

Delta 

Yankee 

Oscar 

Charlie 

Echo 

Papa 

Alfa 

Victor 

November 

Yhteensä 

Dituus (m) 

140-160 

130 

150 

94-103 

112-116 

110 

81,4 

93-104 

110 

aluksia 

4 

26 

1 

4 

6 

1 

7 

9 

13 

71 

reaktoreita/alus 
2PWR 

2PWR 

2PWR 

1PWR 

2PWR 

2PWR 

1 sulametalli 

2PWR 

2PWR 

153 reaktoria 
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Lisäksi yksi Mike-luokan sukellusvene (pituus llOm, yksi PWR-reaktori, kaksi 
ydintorpedoa) "Komsomolets" upposi 1989 Norjan merellä. 

Pohjoisella laivastolla on myös kaksi hävittäjää. Molemmat ovat 248 m pitkiä 27 
900 tonnin sota-aluksia. Molemmissa on kaksi reaktoria. Aluksissa on ydinohjuk
sia sekä helikoptereita, joiden raportoidaan voivan kuljettaa ydinaseita. 

25 Jäänmurtajat 

Murmanskin laivausyhtiö Murmanskin kaupungissa operoi seitsemää ydinkäyttöistä 
jäänmurtajaa, yhtä ydinkäyttöistä konttialusta sekä tavanomaisia aluksia. 

Laivausyhtiön omistuspohjaa on muuteltu siten, että enemmistö osakkeista kuuluu 
yhtiön työntekijöille. Vähemmistön omistavat Venäjä ja yksityiset sijoittajat. 
Yhtiön taloudellinen tila on huono. 

Viisi murtajaa kuuluvat vahvaan Arktika-luokkaan, niissä on kussakin kaksi 
reaktoria teholtaan noin 135 MW. Kaksi hieman kevyempää kuuluvat jokimurta-
jiin, niissä on molemmissa yksi reaktori. Yksi Artika-luokan murtaja on rakenteil
la. 

Murtajat on rakennettu pitämään Siperian huoltoreitti auki (kuva 3). Ne pystyvät 
murtamaan 2,5 m paksuista jäätä kymmenen solmun nopeudella. 

Kuva 3. Ydinkäyttöisillä jäänmurtajilla aukipidettävä Siperian huoltoreitti. 

2.6 Koulutusreaktorit 

Sosnovy Borissa olevia kolmea, teholtaan alle 100 MW, reaktoria on käytetty 
sukellusvenemiehistöjen koulutukseen. Kaksi reaktoreista on vielä käytössä. Ne 
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eivät edusta mainittavaa riskiä pienen tehonsa (vrt läheinen Leningradin voimalai
tos, jossa on 4 RBMK-reaktoria, kukin lämpöteholtaan 3000 MW) ja vajaan 
käyttönsä takia. 

2.7 Tutkimusreaktorit 

Hatchinassa, noin 50 km Pietarista etelään, on tutkimusreaktori. Reaktorin rapor
toidut päästöt ovat pieneen kokoon nähden suuret, mutta onnettomuusriski lienee 
vähäinen. 

Latviassa Salaspilissa sijaitsee yksi pieni 5MW:n tutkimusreaktori, joka käyttää 
polttoaineenaan korkeasti rikastettua uraania. Reaktorin polttoaine riittää vielä noin 
vuodeksi, jonka jälkeen se on tarkoitus poistaa käytöstä. 

2.8 Pienten reaktoreiden turvallisuudesta 

2,8.1 Yleistä 

Tarkastelun lähtökohdaksi on hyvä palauttaa mieleen lähialueidemme erilaisten 
ydinriskien merkitykset: 

- sotilaallinen ydinräjäytys maamme rajojen läheisyydessä; aiheuttaisi meille 
paljon vaikeamman säteilytilanteen kuin mikään ajateltavissa oleva ydinlaitok
sen onnettomuus. Pahimmassa tapauksessa tällainen ydinräjäytys aiheuttaisi 
suojaamattomalle henkilölle Suomessa vuorokaudessa säteilyannoksen, joka 
suurella todennäköisyydellä johtaisi kuolemaan. 

- vakava reaktorionnettomuus Leningradin voimalaitoksella; tämä edustaisi 
pahempaa tilannetta kuin vastaa onnettomuus Kuolan voimalassa. Aiheuttaisi 
meillä säteilytason nousun, mutta ei niin paljoa, että seuraisi välittömästi 
ilmeneviä terveyshaittoja eikä pitkälläkään aikavälillä uhkaisi suurten kansan
joukkojen terveyttä. Suojautumistarve epäedullisissa sääolosuhteissa ilmeisesti
kin syntyisi ja maan käytön rajoitukset voisivat olla tarpeen jopa yli 10 000 
km2 alueella. 

- laiva- ym pienreaktorit; näiden teho on joitain prosentteja yllämainituista 
sähköntuotantoon tarkoitettujen reaktoreiden tehoista. Ottaen lisäksi huomioon 
sen, että ydinkäyttöisiä aluksia ei purjehdi merialueillamme, voidaan sanoa, 
ettei pienreaktoreista ole suomalaisille terveysuhkaa suomalaisille 

- ydinjätekeskittymät; Terveysuhkaa suomalaisille ei ole, mutta ympäristöon
gelmana tilanne on pahenemassa. Eivät voi aiheuttaa säteilytason nousua 
Suomessa. 
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- radioaktiivisten aineiden salakauppa ja -kuljetukset; hämärämiehet eivät 
pääsääntöisesti ole selvillä radioaktiivisista aineistaan ja voivat altistaa säteilylle 
kanssa matkustajia. 

Alusten reaktoreiden toimintaperiaate on siis hyvin samankaltainen kuin tavallisten 
ydinvoimalaitosten. Mahdollisten onnettomuuksien seuraukset ovat myös luonteel
taan samankaltaisia, mutta paljon pienempiä. Reaktorit ovat kooltaan prosentteja 
tavallisista ydinreaktoreista eikä laivareaktoreita yleensä käytetä täydellä teholla. 
Sähköntuotantoreaktoreiden onnettomuuksien kannalta suurimmat säteilyannokset 
aiheutuvat lyhyt ikäisistä radioaktiivisista isotoopeista (esim jodi 131). Laiva 
reaktoreissa näiden merkitys on paljon pienempi, reaktoreita käytetään pidempään 
ja yleensä pienellä teholla. 

Yleensä sotilasalusten suunnittelukriteerit ovat tiukkoja. Onhan aluksen kestettävät 
sota-ajan taisteluolosuhteet, sekä nopeat ja suuret tehon muutokset manöövereiden 
aikana. Materiaaleille asetetaan suuria vaatimuksia myös sen takia, että niiden 
tulisi olla keveitä. Näin voidaan lisätä mukana kuljetettavan aseistuksen massaa. 

Koska erityisesti sukellusveneissä reaktorit järjestelmineen pyritään pitämään 
kevyinä, niistä toisaalta puuttuu eräitä tehoreaktoreille tyypillisiä turvajärjestelmiä. 

Pahimmat potentiaaliset seuraukset syntyisivät silloin, jos reaktorin sydän vaurioi
tuisi aluksen ollessa satamassa. Esimerkiksi Murmanskissa aluksia on sijoitettuna 
jopa muutamien satojen metrien päähän asutuksesta. 

Yleisesti jäänmurtajilla reaktorisydämet ovat hieman suurempia ja varustettu 
laajemmilla vara- ja hätäjärjestelmillä, koska sellaista tarvetta painon minimoin
tiin, kuin on sukellusveneillä, ei murtajilla ole. 

Sukellusveneiden uppoamisesta aiheutuvaa säteilyvaraa on tarkasteltu tositilantei
den pohjalta. Tarkimmin arvioidut tapaukset ovat Komsomolets-veneet uppoami
nen 1989 Norjan merelle sekä venäläisten ydinjätteinä upottamat laivareaktorit 
Novaja Zemljan rannikolle. 

Komsomoletsin uppoaminen huolestutti norjalaisia kalastajia kalojen kontaminoi-
tumisen pelossa. Huolta ruokkivat monet venäläisetkin tahot, joskin paljolti muista 
kuin säteilyturvallisuussyistä. Olihan Komsomolets uusi prototyyppialus, jonka 
kaksoisrunko oli titaania. Komsomoletsia ei haluista huolimatta edes ole pyritty 
nostamaan. Monet analyysit ovat nyttemmin selkeästi osoittaneet, ettei runsaan 
1600 m syvyydessä olevasta aluksesta ole ympäristökatastrofin varaa. Aluksen 
kahden ydinkärjen plutoniumin määrä, ehkä noin 6 - 8 kg on merkityksetön 
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verrattuna esimerkiksi ydinasekokeissa ilmakehään joutuneeseen ja laskeumissa 
näillekin merialueilla joutuneeseen noin 5000 kg plutoniumiin verrattuna. 

Laivareaktoreiden uppoamisia on tarkasteltu lähemmin tämän seminaarin toisessa 
esitelmässä (Ydinjätteet lähialueilla, T. Varjoranta). Todetaan tässä yhteydessä, että 
analyysitulosten perusteella näidenkään reaktoreiden nostamiseksi ei kannata tehdä 
mitään. Nostoon, ja sen epäonnistumiseen sillä seurauksella että radioaktiivisia 
aineita leviäisi pintavesiin, liittyy suurempia riskejä kuin pohjaan jättämiseen. 

Pohjoisen merillä tai tukikohdissa mahdollisesti sattuvasta pahastakaan onnetto
muudesta ei ole suomalaisten turvallisuudelle akuuttia uhkaa. Viitteitä siitä, että 
itämerellä purjehtisi ydinkäyttöisiä aluksia ei ole. 

2.8.2 Pienreaktoreiden vahinkoja ja onnettomuuksia 

Sukellusveneillä on tapahtunut eri asteisia vahinkoja ja onnettomuuksia. Ainakin 
kolme venäläistä ydinsukellusvenettä (yhteensä 5 reaktoria) ja kaksi amerikkalaista 
on uponnut aseistuksineen. Maailman merissä arvellaan olevan viitisenkymmentä 
uponnutta ydinasetta. Venäläiset ovat upottaneet Novaja Zemljan itärannikolle 16 
laivareaktoria, joissa kuudessa oli käytetty polttoaine sisällä. Vuoteen 1988 
mennessä amerikkalaiset olivat raportoineet kaikkiaan lähes 200 onnettomuutta, 
joita heidän mukaansa on sattunut eri maiden ydinkäyttöisillä sukellusveneillä. 
Suurimpana ryhmänä olivat tulipalot, sitten törmäykset, tulviminen, erilaiset 
räjähdykset, pohjakosketukset sekä sekalaiset muut syyt. 

Venäjän pohjoisen laivaston aluksille sattuneita vahinkoja ja onnettomuuksia on 
raportoitu noin 40 kpl. Pahinta edustaa vuonna 1989 tapahtunut Komsomoletsin 
uppoaminen Karhu saarten edustalle. Muut tapaukset ovat olleet tulipaloja, 
tulvimisia lieviä törmäyksiä jne. 

Myös jään murtajille on sattunut joukko vahinkoja ja onnettomuuksia. Ensimmäi
nen murtaja, "Lenin", kärsi lähes jatkuvista lasten taudeista ja koki talvella 1966 
jonkin asteisen sydämen jäähdytys onnettomuuden, jonka seurauksen polttoainetta 
vaurioitui. Koko kolmen reaktorin osasto upotettiin vuotta myöhemmin Novaja 
Zemljan rannikolle ja korvattiin kahdella seuraavan sukupolven reaktoreilla. Muut 
tapaukset ovat koskeneet tulipaloa ja prosessijärjestelmän vuotoa. 

Ydinsukellusveneille on raportoitu yksi hallitsematon ketjureaktio-onnettomuus. 
Se sattui vuonna 1985 Tyynenmeren tukikohdassa aluksen reaktorin vaihtoiatauk-
sen yhteydessä. Ilmeisesti reaktoria oltiin avaamassa, jolloin nostettaessa sen 
kantta, reaktorin säätösauvat kanteen kiinni ja nousivat sen mukana pois reaktoris
ta. Seurasi ketjureaktio reaktorissa, sitten höyryräjähdys. Se vaurioitti veneitä ja 
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lennätti yhden polttoaine nipun sydämestä. Seurasi lisäksi tulipalo. Varsinainen 
laskeuma ylettyi noin 5,5 km päähän aluksesta. Paikoin kohonneita säteilytasoja on 
raportoitu löydetyn 30 km päässä aluksesta Kymmenen ihmisen raportoidaan 
kuolleen onnettomuudessa välittömästi ja kymmenen saaneen säteilysairausoireita. 

Kuten edellä jo todettiin, lähialueidemme pienreaktoreilla tapahtuva pahin onnetto
muus ei muodosta terveysuhkaa Suomessa. 
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3 YDINRÄJÄHTEET JA NIIDEN LEVIÄMISEN 
ESTÄMINEN 

Harri Toivonen ja Juhani Lahtinen 

3.1 Ydinräjähteet ja niiden rakenne 

Ydinaseräjäytyksessä vapautuu lyhyessä ajassa hyvin suuri määrä energiaa 
polttosäteilynä (valo- ja lämpösäteily), paineaaltona (ilmanpaine ja tärinä) ja ns. 
alkusäteilynä (gamma- ja neutronisäteily). Lisäksi energiaa vapautuu pitkän ajan 
kuluessa jälkisäteilynä, kun räjähdyksessä, syntyneet radioaktiiviset aineet ja niiden 
tytärnuklidit hajoavat. Räjähdysenergia on peräisin joko raskaiden atomiydinten 
halkeamisesta (fissio) tai keveiden ydinten yhtymisestä (fuusio). Ydinfuusioon 
tarvitaan erittäin korkeita lämpötiloja. 

Perinteisesti ydinpommin räjahdysvoimakkuus ilmoitetaan vastaavana määränä 
kemiallista TNT-räjähdysainetta (trotyyli eli trinitrotolueeni): räjähdyksessä 
vapautuva energia - lämpösäteily, paine-energia ja alkusäteily (mutta ei jälkisätei-
ly, joka tyypillisesti edustaa n. 5...10 % kokonaisenergiasta) - on y! ä suuri kuin 
ilmoitetun suuruisen TNT-määrän räjähdysenergia. Yhden kilotonnin (kt) TNT:tä 
räjähtäessä vapautuu energiaa 4.2-1012 J, joka esimerkiksi fissioräjähteissä vastaisi 
n. 50...60 g ydinainemäärän täydellistä fissioitumista[ 1,2,3,4]. 

3,1,1 Fissiomateriaalit ja -räjähteet 

Käytännössä on kolme radionuklidia, joita voitaisiin käyttää materiaalina fis-
siopommin aikaansaamiseen. Nämä ovat uraanin isotoopit U-233 ja U-235 sekä 
plutoniumisotooppi Pu-239. U-233:a voidaan valmistaa ydinreaktorissa Th-
233:sta, mutta sitä ei tiedetä varmasti käytetyn ydinräjähteissä. 

Uraani esiintyy luonnossa kolmen isotoopin seoksena, U-234 (0.005 %), U-235 
(0.7 %) ja U-238 (99.3 %). Fissioräjähteitä varten on luonnonuraani väkevöitävä 
U-235 -isotoopin suhteen 90...95 prosenttiseksi, mikä yleensä tehdään joko 
kaasudiffuusio- tai sentrifugimenetclmällä. 

Plutonium on keinotekoinen alkuaine, jota valmistetaan ydinreaktorissa säteilyttä
mällä U-238:a. Syntynyt plutonium erotetaan ydinpolttoaineesta, uraanista ja 
fissiotuotteista kemiallisesti jalleenkäsittelylaitoksissa. Plutoniumia (Pu-239) 
tarvitaan tietyn suuruiseen pommiin selvästi vähemmän kuin uraania (U-235). 
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Ydinasekelpoinen plutonium sisältää ainakin 93 % Pu-239:ää; muut mukana 
olevat isotoopit ovat mm. Pu-240, Pu-241 ja Pu-242. 

Fissiopornmien toiminta perustuu ketjureaktioon, jossa uraanin tai plutoniumin 
fissiossa syntyvät neutronit (uraanilla keskimäärin 2.5 kutakin halkeamista kohti) 
vuorostaan halkaisevat uusia atomiytimiä. Yksittäisessä fissiotapahtumassa vapau
tuu välittömästi energiaa n. 29 pJ (180 MeV). Fissiossa emittoituvilla neutroneilla 
on hyvin suuri nopeus ja ne liikkuvat vain muutaman senttimetrin matkan (ajalli
sesti luokkaa 10~* s) ennen kuin törmäävät toiseen atomiytimeen ja mahdollisesti 
aiheuttavat sen halkeamisen. Jos enemmän kuin yksi neutroni on käytettävissä 
kunkin fission jälkeen uuden fission tuottamiseen, lisääntyy neutronien määrä (ja 
samalla myös vapautuva energia) eksponentiaalisesti. Fissioräjähteet tehdäänkin 
sellaisiksi, että neutronien karkaaminen systeemistä ja absorboituminen läsnä 
oleviin atomiytimiin fissiota tuottamatta on mahdollisimman vähäistä. Neutronien 
karkaamistodennäköisyyttä voidaan pienentää heijastimilla, jotka 'heijastavat' osan 
neutroneista takaisin ydinmateriaaliin mutta eivät absorboi niitä. Parhaita heijastin-
materiaaleja ovat monet kevyet alkuaineet. 

Plutoniumin isotooppien Pu-240 ja Pu-241 ydinfysikaaliset ominaisuudet ovat 
pommin toiminnan kannalta hankalia. Pu-240 absorboi neutroneja. Lisäksi se 
halkeaa spontaanisti ja vaikeuttaa ketjureaktion oikea-aikaista aloittamista. Pu-241 
taas hajoaa (puoliintumisaika 14.4 vuotta) amerikiumiksi, joka absorboi voimak
kaasti neutroneja ja saattaa siten heikentää vanhojen plutoniumpommien räjähdys-
tehoa. Juuri näiden isotooppien suhteellisesti suuri määrä tehoreaktorien käytetyssä 
polttoaineessa aiheuttaa sen, että normaalien ydinvoimaloiden pitkään reaktorissa 
säteilytetty polttoaine ei sovellu ydinaseplutoniumin erotukseen. 

Kriittinen massa on pienin määrä fissiokelpoista materiaalia, jossa itseään ylläpitä
vä ketjureaktio voi tapahtua. Kriittisen massan suuruus riippuu paitsi materiaalin 
ydinfysikaalisista ominaisuuksista myös sen tiheydestä - alikriittinen massa 
voidaan puristaa kriittiseksi - ja kemiallisesta puhtaudesta sekä fysikaalisesta 
ympäristöstä. Normaalitiheyksiselle pelkälle U-235:lle tämä massa on n. 50 kg, 
mutta jos ydinmateriaali ympäröidään vaikkapa 10 cm paksulla berylliumheijas-
timella, pienenee kriittinen massa arvoon 14 kg. Vastaavasti plutoniumin kriittinen 
massa on metallurgisesta rakenteesta riippuen 10 - 17 kg, mutta sopivan heijasti
men kanssa vain noin 6 - 8 kg. 

Heti kun on koossa kriittistä massaa suurempi ydinmateriaalimäärä, tapahtuu 
räjähdys, koska jo yksikin neutroni (esim. kosmisen säteilyn neutroni) riittää 
aiheuttamaan ketjureaktion. Tämän vuoksi fissiopommit rakennetaan siten, että ne 
koostuvat kahdesta tai useammasta kriittistä massaa pienemmästä fissiilistä 
kappaleesta, jotka saatetaan yhteen vasta räjähdyshetkellä, Yhdistämisen tulee 
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tapahtua erittäin nopeasti, sillä muuten aiemmissa fissioissa vapautunut energia 
ehtii hajottaa materiaalin ennen kuin suunnitellut ketjureaktion viimeiset - ja 
samalla tärkeimmät - neutronisukupolvet ehtivät syntyä. Tässä suhteessa myös 
neutroniheijastimella on tärkeä tehtävä. Se toimii tehostimena pitäen pommin 
materiaalia kasassa hiukan kauemmin jotta nuo viimeiset neutronisukupolvet 
saavat mahdollisuuden muodostua. 

Fissiilin materiaalin nopeassa yhteensaattamisessa on sovellettu ainakin kahta eri 
menetelmää. Tykkimenetelmässä (tai kanuunamenetelmässä) 'tykinputken' 
vastakkaisissa päissä on kaksi alikriittistä räjähdeosaa, jotka sitten ammutaan 
tavanomaisilla räjähdysaineilla toisiaan vasten. Imploosiomenetelmässä käytetään 
fissiilistä materiaalista tehtyä pallonkuorta, joka räjäytetään sisäänpäin kasaan 
sopivasti muotoilluilla kemiallisen räjähdysaineen segmenteillä eli ns. linsseillä. 
Imploosiomenetelmä on näistä kahdesta tehokkaampi, eikä tykkimenetelmää 
toisaalta edes voi soveltaa plutoniumräjähteelle (Pu-240:n spontaanin fissioitu-
misen takia). 

Ketjureaktion aloittamiseksi tarvitaan neutronilähde varmistamaan, että neutroni on 
paikalla juuri oikealla hetkellä kriittisen massan muodostuessa. Ajoitus on erittäin 
tärkeä, ja tästä syystä neutronilähdekin asennetaan usein vasta räjähdyshetkellä 
(esim. saattamalla beryllium tai boori yhteen alfa-aktiivisen radionuklidin kanssa, 
jolloin alfahiukkaset näiden aineiden ytimiin osuessaan aiheuttavat neutroniemis-
siota). 

Kriittisen massan olemassaolo asettaa rajan fissiopommista saatavalle räjähdysvoi-
malle, koska se rajoittaa käyttökelpoisen fissioräjähdemateriaalin määrää. Erilaisten 
teknisten yms. parannuskeinojen avulla voidaan lisätä fissiokelpoisen ydinaineen 
määrää ja saada se fissioitumaan tehokkaammin, mutta käytännössä fissioräjähteen 
tuottama suurin mahdollinen räjähdysenergia lienee noin 500 kt. 

3.1.2 Fuusiomateriaalit ja -räjähteet 

Fuusiopommeissa (lämpöydinpommeissa, 'vetypommeissa') räjähdysenergia 
saadaan prosessista, jossa keveät alkuaineythnet yhtyvät toisiinsa ja muodostavat 
raskaampia ytimiä. Vedyn raskailla isotoopeilla - deuteriumilla 2D ja tritiumilla ̂ T 
- on periaatteessa neljä fuusioreaktiota: 

1. ZD + ZD -> 3He + ]n (0.52 pj, 3.3 MeV) 
2. 2D+2D -> 3T + 1H (0.64 pj, 4 MeV) 
3. T̂ + 2D -> 4He + ]n (2.82 pj, 17.6 MeV) 
4. *T +3 T -> 4He + 2 ]n (1.81 pJ, 11.3 MeV) 
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Nähdään, että yhtä fuusioreaktiota kohti vapautuva energia on ainakin kertalukua 
pienempi kuin fissiossa vapautuva energia. Jos kuitenkin otetaan huomioon 
reaktioon osallistuvien nuklidien massat, havaitaan, että massayksikköä kohden 
fuusio tuottaa enemmän energiaa kuin fissio, deuteriumin ja tritiumin välisessä 
reaktiossa jopa nelinkertaisen määrän. Koska fuusiossa ei synny pitkäikäisiä 
radioaktiivisia aineita, 'puhdas' fuusioräjähdys aiheuttaisi huomattavasti vähäisem
män radioaktiivisen saastumisen kuin fissiopommin räjäyttäminen. 

Itseään ylläpitävä fuusioreaktio ei voi käynnistyä ennen kuin siihen osalliset ytimet 
ovat saavuttaneet riittävän korkean energian, jotta ne voittavat ytimien positiivi
sesta varauksesta aiheutuvat poistyöntävät voimat. Pommissa tämä energia 
tuotetaan nostamalla materiaalin lämpötilaa. Kuitenkin jo helpoimmin saavutetta
vissa oleva fuusioreaktio, deuteriumin ja tritiumin välinen fuusio, edellyttää noin 
50...100 miljoonan asteen lämpötilaa ennen kuin siitä tulee itseään ylläpitävä, ja 
tällaiset lämpötilat on mahdollista saada aikaan vain fissioräjähdyksen yhteydessä. 
Tämän takia fuusiopommeissa on pieni fissioräjähde sytyttimenä. Viimeisten 
parinkymmenen vuoden aikana on kuitenkin myös tutkittu mahdollisuutta tuottaa 
fuusioräjähdys ilman fissiosytytintä, esimerkiksi suuntaamalla fuusioräjähteeseen 
intensiivinen laser- tai hiukkassuihku, mutta ilmeisesti mitään kovin konkreettista 
menestystä ei tässä ole vielä aseteknologian kannalta saavutettu. 

Fuusioräjähdemateriaaleista deuteriumia on luonnostaan jonkin verran vedessä 
(yksi atomi 6700 tavallista vetyatomia kohden, ns. raskas vesi), josta se voidaan 
erottaa mm. elektrolyyttisesti, mutta tritium on valmistettava joko raskasvesireak-
toreissa tai säteilyttämällä litiumia (reaktiot 1nhidas +

 6Li -> 4He + *T ja 1r\no + 7Li 
-> 4He + »T 

+ nhidas)- Deuteriumin ja tritiumin seos on kemialliselta koostumuk
seltaan vetykaasua. Se voidaan paineella ja matalalla lämpötilalla saattaa nesteek
si, jota sitten on mahdollista käyttää fuusiopommin räjähdemateriaalina. Moder
neissa ydinaseissa kuitenkin useimmiten käytetään toisena kevyenä alkuaineena 
litiumia, jolloin materiaali saadaan kiinteään olomuotoon. Kyseeseen tuleva 
materiaaliyhdiste on litiumhydridi eli käytännössä litiumdeuteridi Li2D (tai 
litiumtritidi l iT) . Fissiosytyttimen räjäytyksessä syntyvät neutronit tunkeutuvat 
litiumdeuteridin deuteriumytimiin ja muodostavat tritiumia, joka sitten fuusioituu 
deuteriumin kanssa. Litiumdeuteridin käyttö myös eliminoi sen mahdollisuuden, 
että räjähde vanhenisi ja sen teho ratkaisevasti heikkenisi pommin sisältämän 
'valmiin' tritiumin puoliintumisen takia (puoliintumisaika 123 vuotta). 
Fuusioreaktiolla ei ole mitään kriittistä massaa, joten sen avulla voidaan periaat
teessa saada aikaan miten suuria räjähdysenergioita tahansa. Käytännössä kuitenkin 
olisi hyvin vaikeaa sijoittaa suuri määrä fuusioräjähdemateriaalia sytyttimen 
ympärille ja samalla varmistaa, että riittävästi fuusioreaktioita ehtii tapahtua ennen 
kuin räjähdys sinkoaa materiaalin pois. Fissiopommeissa käytettävän kaltainen 
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(suurimassainen) heijastin-tehostin auttaisi jonkin verran asiaa, mutta ei riittävästi, 
sillä varsinaisena ongelmana on saada fuusioituva materiaali riittävän kuumaksi ja 
fuusioreaktiot käynnistymään sinä lyhyenä aikana, jonka fissioräjähdys kestää. 

Ratkaisu perustuu aksiaaliseen pommirakenteeseen ja fissioräjähdyksessä syntyvien 
gamma-ja röntgensäteiden heijastumiseen. Pommin päässä sijaitsevan fissiosytvt-
timen räjähdyksessä emittoituva röntgensäteily etenee valonnopeudella sytyttimen 
keskustasta, heijastuu pommirakennetta ympäröivästä sisäpuolisesta (esim. parabo-
loidisesta) peilistä ja kohdistuu toisessa päässä olevaan fuusioräjähteeseen aiheut
taen siihen valtavan säteilypaineen, jonka seurauksena se samanaikaisesti sekä 
kuumenee että puristuu kokoon. Sopivalla geometrialla ja fuusiomateriaalin 
valinnalla - materiaali esimerkiksi on jaettu pienempiin osasiin, jotka on päällys
tetty ohuella raskasmetalliabsorbaattorilla - on mahdollista saada aikaan röntgen
säteilyn kohdistuminen fuusioituvaan aineeseen lähes yhtäkkisesti, jolloin räjäh
dyksestä seuraa hyvin suuri fuusioenergiasaalis. Neuvostoliiton vuonna 1961 
räjäyttämän, todennäköisesti tämän tyyppisen pommin voimakkuus oli n. 60 Mt 
(noin 3000 kertaa Nagasakin pommia voimakkaampi ydinräjähde). 

3.1.3 Erilaisia ydinpommikonsepteja 

Mikäli tavallisessa fissiopommissa uraani tai plutonium on onttona pallona ja 
pallon sisällä keskustassa on pieni määrä fuusiomateriaalia, fissioräjähdyksen 
aiheuttamaa imploosiota seuraava puristuminen ja kuumeneminen aiheuttaisi 
pienen fuusioräjähdyksen. Tästä syntyvä suuri määrä neutroneita lisäisi varsinai
sessa räjähdemateriaalissa tapahtuvia fissioita ja kasvattaisi siten pommin voimak
kuutta. Menetelmää sanotaan pommin tehostamiseksi eli boostaukseksi'. 

Jos taas vetypommin heijastin-tehostin tehdään uraanista (U-238 tai luonnonuraa
ni), aiheuttavat fuusiossa vapautuvat hyvin energiset neutronit siinä fissioita, joissa 
vapautuva energia lisää pommin räjähdysvoimakkuutta. Tällaisia pommeja 
kutsutaan fissio-fuusio-fissio-pommeiksi, koska niissä energia vapautuu kolmes
sa vaiheessa. On luultavaa, että monet nykyajan ydinpommit ovat tämän tyyppisiä 
kolmivaiheisia räjähteitä tai niiden muunnoksia (kuva 1). Tällaiset pommit ovat 
erittäin saastuttavia, sillä syntyvien radioaktiivisten aineiden määrä saattaa olla 
jopa satoja, ehkä peräti tuhansia kertoja suurempi kuin tavallisen kokoisessa 
fissiopommissa. Räjäytyksessä syntyy myös paljon plutoniumia, sillä fuusioneutro-
nien tunkeutuminen U-238 -ytimiin tuottaa toisinaan fission sijasta plutoniumia. 

Ydinräjähteitä voidaan myös 'suolata', ts. lisätä niiden aiheuttamaa radioaktiivista 
saastumista. Tämä tapahtuu periaatteessa yksinkertaisesti sekoittamalla fausio 
materiaaliin sellaisia alkuaineita, jotka aktivoituvat helposti nopeiden neutronien 
vaikutuksesta. 
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Kuva 1. Nykyaikaisen kolmivaiheisen ydinpommin oletettu periaatteellinen 
rakenne [5J. Pommi koostuu kahdesta pääsysteemistä: primaari- ja 
sekundaariosasta. Primaariosa on tehostettu fissioräjähde ('boosteri-
pommi') ja sekundaariosa uraaniheijastimella (tehostimella) varustettu 
fuusioräjähde. 

Neutronipommit eli lisätyn alkusäteilyn ydinaseet ovat vetypommeja, joiden 
räjähdysvoimakkuus on suhteellisen pieni - ehkä vain yhden kilotonnin luokkaa -
mutta jotka on suunniteltu paine- ja polttovaikutuksen minimoimiseksi ja neut-
ronisäteilyn vaikutuksen maksimoimiseksi. Nämä räjähteet sisältävät mahdolli
simman vähän materiaalia, joka absorboi neutroneita (niissä ei esimerkiksi ole 
heijastinta); pääavoitteena on sotilaiden tuhoaminen räjähdyksen alkusäteilyUä 
(neutroni-ja gammasäteilyllä) ilman että räjäytys aiheuttaa suuria materiaalivauri-
oita. 

3.2 Ydinräjähdyksen vaikutukset 

Ydinräjähdyksen välittömät vaikutukset [1,2,3,4] esiintyvät noin minuutin kuluessa 
räjähdyshetkestä. Näitä ovat painevaikutus (eli ilmanpaine ja tärinä), lämpövaiku
tus (valoja poltto), alkusateily (gamma- ja neutronisäteily) sekä sähkömagneettiset 
ilmiöt (esimerkiksi sähkömagneettinen pulssi EMP). Radioaktiivinen laskeuma -
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sekä vuorokauden kuluessa tapahtuva varhaislaskeuma että pitkän ajan kuluessa 
esiintyvä myöhäislaskeuma - taas edustaa räjähdyksen jälkisäteilyn vaikutusta. 

Fissiopommin räjäytyksessä vapautuvasta energiasta noin 50 % on paine-energiaa, 
35 % lämpösäteilyä, 5 % alkusäteilyä ja 10 % jälkisäteilyä. Fuusiopommin (so. 
kolmivaiheisen fissio-fuusio-fissio -pommin) räjähdysenergiasta puolet oletetaan 
usein tulevan fissioista. Neutronipommiräjähteissä paine-energian ja lämpösäteilyn 
osuus on edellisiä pienempi (40 % ja 25 %), kun taas alkusäteily on huomattavasti 
voimakkaampaa (30 % räjähdysenergiasta). 

Esitetyt arviot ovat vain keskimääräisiä, sillä räjähdysenergian tarkka jakautuminen 
riippuu räjähteen yksityiskohtaisesta rakenteesta ja väliaineesta jossa pommi 
räjäytetään (ilmassa, maan alla tai vedessä). Mitä korkeammalla ilmakehässä 
pommi räjäytetään, sitä vähäisempi on esimerkiksi paineiskuaallon osuus vapautu
vasta energiasta. Toisaalta taas maanpintaräjähdykset aiheuttavat huomattavaa 
maa-aineksen radioaktiivista saastumista, jolloin tietysti jälkisäteilyn 'tehollinen' 
kokonaisosuus (eli radioaktiivinen laskeuma) kasvaa. 

3.2.1 Räjähdystapahtuma ja välittömät vaikutukset 

Ydinpommin räjähtäessä kaikki pommin osien jäänteet kuumenevat useiden 
kymmenien miljoonien asteiden lämpötilaan ja höyrystyvät. Kosk.t kaikki kaasut 
syntyvät pommin alkuperäisessä tilavuudessa, aiheuttaa höyrystyminen valtavan 
paineen (miljoonakertaisen normaali-ilmakehään verrattuna). Kuumat kaasut 
emittoivat lämpösäteilyä, pääosin röntgensäteitä, jotka absorboituvat (ilmaräjäh-
dyksessä) ympäröivään ilmaan muutaman metrin säteelle (jos ilmanpaine on 
merenpintatason luokkaa). Peräkkäisten kylmemmässä ilmassa tapahtuvien 
absorptio- ja emissioprosessien seurauksena syntyy valaiseva pallomainen ilma-
ja asejäännösmassa - tulipallo. 

Fissiopommin ydinhalkeamisissa syntyvistä neutroneista osa jatkaa ketjureaktioita 
mutta jotkut syöksyvät suurella nopeudella ulos tulipallosta ja muodostavat 
alkusäteilyn neutronikomponentin. Käytännöllisesti katsoen koko neutronisäteily 
tapahtuu vain sekunnin murto-osan aikana, samoin kuin fissioihin liittyvä ns. 
kerkeä gammasäteilykin. Pääosa gamma-alkusäteilystä on kuitenkin peräisin hyvin 
lyhytikäisistä fissiotuotteista. Aikusäteilyssä esiintyvä beetasäteily on merkitykse
töntä, koska se ei juuri tunkeudu ulos tulipallosta. Fuusioräjähdyksissä syntyvien 
neutronien energia on suurempi kuin fissioneutronien energia, joten niiden 
ulottuvuus on vastaavasti jonkin verran suurempi. Pääosa näistä neutroneista 
tarvitaan silti U-238 -ytimien halkaisemiseen (kolmivaihepommeissa). 
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Heti muodostumisensa jälkeen tulipallo alkaa kasvaa ja nousta. Massan kasvaessa 
pallo samalla jäähtyy ja muuttuu alunperin liki pyöreästä rengasmaiseksi. Noin 
minuutin kuluttua se ei enää lähetä näkyvää säteilyä. Räjähdyskorkeudella ja 
tulipallon säteellä on tärkeä merkitys varhaislaskeuman (lähilaskeuman) kannalta. 
Jos tulipallo koskettaa maan pintaa, maa-aines ja muut materiaalit höyrystyvät ja 
tempautuvat tulipalloon. Myös räjähdystä seuraavan imun vaikutuksesta tulipalloon 
voi tulla maata, joka pilven jäähtyessä sekoittuu radioaktiivisiin hajoamistuotteisiin 
ja muodostaa eri kokoisia hiukkasia. Näistä raskaimmat alkavat sitten hieman 
myöhemmin pudota painovoiman vaikutuksesta kohti maata ja muodostavat 
varhaislaskeuman (so. yhden vuorokauden kuluessa maahan tulevan laskeuman). 

Räjähdyspilvi nousee noin kymmenessä minuutissa lakikorkeuteensa 3...30 kilo
metriin (pilven yläreuna). Nousukorkeus riippuu räjähdysvoimakkuudesta. Myö-
häislaskeuma (kaukolaskeuma) koostuu räjähdyspilvessä olevasta hienojakoisesta 
aineksesta, joka nousee pilven mukana ylempiin ilmakerroksiin (troposfäärin ylä
osaan tai stratosfääriin). Stratosfääriin asti joutuneet hiukkaset kiertävät ilma
virtausten mukana ympäri maapalloa ja laskeutuvat maahan vasta vuosien kulues
sa. 

Tulipallon ympärille kehittynyt valtava paine etenee nopeasti kaikkiin suuntiin 
pallonkuoren muotoisena seinämänä. Esteiden kohdalla paine ilmenee kerran 
tapahtuvana heilahduksena; paine nousee (ylipaine), laskee normaalipaineeseen ja 
sen alle (alipaine eli imu) ja palaa lopulta normaaliksi. Paineen suuruus vähenee 
kääntäen verrannollisena räjähdyspisteestä lasketun etäisyyden neliöön. Paineaallon 
kohdatessa maanpinnan se heijastuu, ja tietyllä etäisyydellä suora ja heijastunut 
painerJntama saattavat yhdistyä ja aiheuttaa korkeampia (noin kaksinkertaisia) 
painehuippuja kuin pelkkä suora paineaalto. Maanalaisissa ydinräjäytyksissä paine 
ilmenee maan tärinänä, 'maanjäristyksenä', mihin juuri perustuukin seisminen 
ydinkoevalvonta. 

Kuumasta tulipallosta emittoituva lämpösäteily etenee suoraviivaisesti valonnopeu
della ja vaimenee niinikään etäisyyden neliöön verrannollisena, joskin ilmassa 
tapahtuva absorptio ja sironta vielä tehostavat vaimenemista. Lämpösäteily 
emittoituu kahtena pulssina, joista ensimmäinen on lyhyt, vain muutaman mil
lisekunnin pituinen, ja koostuu lähinnä ultraviolettisäteilystä (saattaa aiheuttaa 
sokaistumisen). Jälkimmäinen pulssi taas on kestoltaan joitakin sekunteja ja tuottaa 
pääosan lämpöenergiasta. 

Ilmaräjähdyksessä syntyvä ionisoiva säteily ionisoi ympäröivää ilmaa hyvin 
tehokkaasti. Ionisaatioiden kautta vapautuneet ns. Compton-elektronit aiheuttavat 
liikkuessaan sähkömagneettisen pulssin (EMP), joka - räjähdyskorkeudesta 
riippuen - saattaa edetä satojen, jopa tuhansien kilometrien päähän ja vaurioittaa 
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lyhytkestoisuudestaan (muutamia mikrosekunteja) huolimatta suojaamattomia 
sähkölaitteita. Pulssi on luonteeltaan radioaaltojen kaltainen, mutta se sisältää 
kaikki spektrin aallonpituudet ja sen amplitudi on miljoonia kertoja suurempi kuin 
varsinaisilla radioaalloilla. 

Taulukossa 1 on vertailtu eri suuruisten ns. optimikorkeudella tapahtuvien ydinrä-
jähdysten välittömiä vaikutuksia. Tällä korkeudella tehtyä räjäytystä seuraavan 
paineaallon tuhovaikutukset (eli tietyn suuruinen painehuippu) maanpinnalla 
ulottuvat mahdollisimman laajalle alueelle. Kun esimerkiksi tarkastellaan vahvojen 
rakennusten ja rakenteiden vakavia vaurioita (ylipainehuippu n. 100 kPa), on 1 kt 
räjähdyksessä optimikorkeus n. 200 m ja 1 Mt räjähdyksessä 2 km. 

3.2.2 Radioaktiivinen laskeuma 

Ydinrajähdyksessä ilmaan, veteen ja maaympäristöön joutuvien radioaktiivisten 
aineiden määrä ja koostumus riippuvat räjähteen ominaisuuksista, räjähdyskorkeu-
desta ja maanpinnan laadusta. Vallitsevat sääolot vaikuttavat voimakkaasti radio
aktiivisten aineiden kulkeutumiseen ja laskeutumiseen maan pinnalle (laskeuma, 
ks taulukko 2). Suurissa räjähdyksissä epäsuotuisten sääolojen aikana laskeuman 
vaikutukset saattavat ulottua useiden valtioiden alueelle satojen, jopa tuhansien 
kilometrien etäisyydelle. Korkealla ilmassa tapahtuva räjähdys aiheuttaa useimmi
ten vain myöhäislaskeuman, joka on yleensä selvästi vähäisempi kuin pintaräjäh-
dyksen aiheuttama laskeuma. 

Hiukkasten laskeutumisnopeuteen vaikuttavat mm. pilven hiukkaskokojakauma, 
sateet, ilmakehän turbulenssi sekä tuulen suunta ja nopeus eri korkeuksilla. 
Ydinpommikokeista tehtyjen havaintojen perusteella vain pieni osa hiukkasista on 
niin suuria (halkaisija > 400 um), että ne putoavat lähes välittömästi maahan. Ne 
hiukkaset, joiden koko on yli 40 um, laskeutuvat maahan ensimmäisen vuorokau
den aikana. Osa hiukkasista on niin pieniä, että ne saattavat nousta pilven mukana 
stratosfääriin asti ja laskeutua sieltä vasta vuosien tai vuosikymmenien kuluessa. 
Myöhäislaskeumassa saattaa silti esiintyä myös ns. kuumia hiukkasia. 

Laskeumasta aiheutuvan ulkoisen säteilyn voimakkuus alkaa heiketä melko pian. 
Aluksi heikkeneminen tapahtuu varsin nopeasti, mikä johtuu siitä, että laskeumassa 
on mukana paljon lyhytikäisiä radioaktiivisia aineita. Kokeellisesti on havaittu, että 
laskeumasäteilyn voimakkuus pienenee ns. seitsen-kymmen -säännön mukaisesti: 
tunti räjähdyksen jälkeen mitatusta voimakkuudesta (edellyttäen että kyseisellä 
paikalla lähes kaikki laskeuma on jo tullut maahan) säteily heikkenee seuraavassa 
seitsemässä tunnissa kymmenesosaansa (kahdessa vuorokaudessa edelleen tästä— 
kymmenesosaan jne.). Säteilyn heikkenemisestä seuraa, että hyvinkin pahasti 
alussa saastuneilla alueilla voidaan suojautumistoimia helpottaa jo muutaman vuo-
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Taulukko 1. Eri suuruisten ydinräjähdysten vaikutusetäisyyksiä. 

ETÄISYYS (km) 

Vaikutukset 
(räjähdys optimikorkeudella) 

Paine 

talojen väestönsuojat tu
houtuvat 

vahvat rakennukset vauri
oituvat korjauskelvotto
miksi 

heikot rakennukset vau
rioituvat korjauskelvotto
miksi 

ikkunat särkyvät, vaurioita 
tulee oviin, väliseiniin 

Poltto 

2. asteen palovammoja 
(rakkoja palaneissa pai
koissa); helposti syttyvät 
aineet syttyvät tuleen 

Radioaktiivinen alkusäteily 

lähes kaikki ihmiset saavat 
säteilysairauden, osa kuo
lee 

lkt 

0,4 

0,8 

3,5 

0,8 

0,9 

Räjähdysvoimakkuus 

10 kt 100 kt 

0,8 1,6 

1,7 3,6 

73 16 

2,3 6,3 

U 1,8 

1 Mt 

3 

3,5 

8 

34 

16 

2,5 

rokauden kuluttua. Varhaislaskeuman saastuttamien maa-alueiden laajuuden ja 
vallitsevien säteilytasojen ennustamista varten on pelastusviranomaisilla käytettä
vissään sekä manuaalisia että atk-pohjaisia laskentamalleja, joista useimmat 
perustuvat ns. sikarimenetelmään. 

Laskeuma aiheuttaa välittömän säteilyriskin lähinnä ulkoisen säteilyn ja radioaktii
visten aineiden hengittämisen kautta. Laskeuma voi saastuttaa myös elintarvikkeet. 
Rehu saattaa kontaminoitua ilmassa olevista radioaktiivisista aineista ja eläimet 
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Taulukko 2. Radioaktiivisen laskeuman tärkeimmät nuklidit sisäisen ja ulkoi -
sen altistuksen kannalta. 

Fissiotuotteet 

Krypton 85 

Strontium 89 

Strontium 90 

Zirkonium 95 

Rutenium 103 

Rutenium 106 

Jodi 131 

Jodi 132 

Cesium 136 

Cesium 137 

Barium 140 

Cerium 141 

Cerium 144 

Aktivoitumistuotteet 

Tritium 

Hiili 14 

Mangaani 54 

Rauta 55 

Plutonium 238 

Plutonium 239 

Plutonium 240 

Plutonium 241 

Americium 241 

"Kr 

"Sr 

«Sr 

"Zr 
,03Ru 

,06Ru 

131[ 

13Zr 

13«Cs 

I37Cs 

140Ba 

HICe 
wCe 

3H 
M C 

"Mn 
55Fe 

23Spu 

a 9Pu 

«opu 

M1Pu 

M,Am 

Säteily laji 

P,Y 

P 
P 

M 
P,Y 

P 
P,Y 

P,Y 

P,Y 

P(Y) 

P,Y 

Y 

P,Y 

P 
P 
Y 

Y 

a,Y 

a,Y 

a 

a, p 
a 

Puoliintumisaika 

10,7 vuotta 

50,5 vrk 

28 vuotta 

64 vrk 

39,4 vrk 

365 vrk 

8,05 vrk 

2,3 tuntia 

13,2 vrk 

30 vuotta 

12,8 vrk 

32,5 vrk 

285 vrk 

12,3 vuotta 

5730 vuotta 

310 vrk 

2,7 vuotta 

87 vuotta 

24000 vuotta 

6600 vuotta 

14 vuotta 

430 vuotta 

voivat hengittää saastunutta ilmaa. Viljelykasveihin radioaktiiviset aineet joutuvat 
joko suoraan ilmasta sateen tai kuivan laskeuman tuomina tai maasta juurioton 
kautta. Pintavesiin tulleesta laskeumasta taas siirtyy osa vesiravintoketjujen kautta 
kalaan. On todennäköistä, että vakava laskeuma aiheuttaa useita erilaisia elintar
vikkeiden tuottamista ja nauttimista koskevia pitkäkestoisiakin kieltoja ja suosituk
sia. 
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33 Kattava ydinkoekieltosopimus 

Ydinaseiden leviämisen estämiseksi on tehty Ydinsulkusopimus (NPT). Vuonna 
1970 tehtyä sopimusta jatkettiin ikuisiksi ajoiksi keväällä 1995. Sopimuksen 
allekirjoitti 187 maata. Tässä sopimuksessa mm. Suomi sitoutuu siihen, että se ei 
valmista tai hanki ydinaseita. Ydinaseiden leviämisen rajoittamiseksi tarvitaan 
NPT:n lisäksi muita kansainvälisiä toimia. Niinpä esimerkiksi Kansainvälisellä 
atomienergiajärjestöllä IAEA: 11a on laaja rauhanomaisiin tarkoituksiin käytettävien 
ydinaineiden valvontajärjestelmä (safeguards). 

Geneven aseistariisuntakonfrenssin (CD) yhtenä tavoitteena on kattava ydin
koekieltosopimus (CTBT). Maat, jotka sopimuksen allekirjoittavat, lupaavat olla 
tekemättä ydinkokeita. Kun sopimus on saatu aikaan, mahdollisesti jo vuonna 
1996, kestänee noin kolme vuotta ennenkuin sopimus tulee voimaan. Tarvittavien 
valvontajärjestelmien rakentaminen on vaativa tekninen suururakka. 

Ydinkoekieltosopimuksen aikaansaaminen on monien maiden, mm. Yhdysvaltojen 
tärkein tavoite Geneven neuvotteluissa. Myös Venäjä, Englanti, Ranska ja Kiina 
tukevat sopimuksentekoprosessia. Tosin Kiinan asenne on varsin kaksijakoinen: se 
jarruttaa verifiointijärjestelmien rakentamista ja aiheuttaa muutoinkin hankaluuksia 
neuvotteluissa ja teknisissä työryhmissä. 

Kiina ja Ranska tarvitsevat aikaa muutaman vuoden ydinaseteknologiansa kehittä
miseksi. Ne ovat päättäneet tehdä ydinkokeita hankkiakseen tarvitsemansa tiedot. 
Ydinkokeita tarvitaan ainakin seuraavista syistä: (1) testataan vanhojen ydinaseiden 
toimivuus, (2) saadaan lisätietoa entistä parempien aseiden kehittämiseksi ja (3) 
testataan tietokoneohjelmia, joiden tarkoituksena on jäljitellä ydinräjähdyksiä. 
Erityisesti Ranskan meneillään oleva koesarja Mururoan atollilla tähdännee simu-
laatiotekniikan kehittämiseen. 

Yhdysvallat on jo käyttänyt miljoonia dollareita tutkimusohjelmiin, joiden tavoit
teena on luoda tekniset perusteet CTBT:n valvontajärjestelmille. Yhdysvaltojen 
hankkeita johtaa ja rahoittaa ARPA (Advanced Research Projects Agency). 
Arlingtonissa Washingtonin lähellä on ARPAn rahoittama tutkimuskeskus CMR 
(Center for Monitoring Research), jossa toimii koeluontoinen "päämaja" IDC 
(International Data Center). IDC on luotu sopimuksen valvontajärjestelmien 
tietojenkäsittelyä varten. Valvontasignaalien reaalikainen keruu ja prosessointi on 
IDC:n päätehtävä. Kyseessä on kuitenkin teknologian kehittäminen ja testaaminen, 
eikä keskuksella ole mitään CD:n antamaa statusta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että 
tulevan uuden organisaation päämaja sijoitetaan Wieniin. 
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Asiantuntijakeskusteluissa CD:n yhteydessä on ollut esillä useita teknologioita 
CTBT:n valvomiseksi. Järjestelmä perustunee kuitenkin vain neljään teknologiaan: 
(1) seismologia, (2) hydroakustiikka, (3) infraääni ja (4) ilman radioaktiivisuusval
vonta. Yhtenä suunnittelukriteerinä on ollut se, että yhden kilotonnin räjäytys tulisi 
havaita, tapahtuipa se maassa, vedessä tai ilmassa. Myös räjäytyksen ne^ävien 
toimien mahdollisuus on otettu huomioon. 

3.3.1 Seisminen valvonta 

Seismiseen monitorointijärjestelmään on suunniteltu 50 primaarista asemaa. Yksi 
näistä on Suomen FINES-asema. On myös ehdotettu sekundaariverkkoa, johon 
kuuluisi noin sata nykyistä asemaa. Seismisen valvontajärjestelmän tekniset 
perusteet on jo kehitetty varsin pitkälle (GSETT-3 experiment). 

Seismisten signaalien tietojenkäsittely IDC:ssä on korkeatasoista. Tietokone laskee 
reaaliajassa mm. havaitsemisrajaa maanjäristykselle. Tavallisesti tämä on noin 3.5 
Ricterin asteikolla, mutta se nousee selvästi (4 - 4.5) voimakkaan maanjäristyksen 
jälkeen. Häiriösignaali kestää noin 10 minuuttia, ja se vaikeuttaa ydinkokeen 
havaitsemista. Seismisen valvonnan koevaiheen tuloksia voidaan ainakin toistai
seksi seurata Internetin välityksellä. 

3.3.2 Hydroakustiikkaan perustuva valvonta 

Hydroakustisen monitorointijärjestelmän perustaksi on kaavailtu kahta amerikka
laisten lahjoittamaa vedenalaista kuuntelujärjestelmää (MILS-asemat) ja neljää 
muuta kuunteluasemaa. Lisäksi järjestelmää tukisi viisi mantereella tai saarella 
sijaitsevaa seismistä asemaa. Tulevaa valvontajärjestelmää ei rakenneta liian 
hyväksi, so. sellaiseksi että se pystyisi seuraamaan sukellusveneiden liikkeitä. 

Hydroakustiikan tietoliikenne on vaikea ongelma. Periaatteessa on kaksi ratkaisua: 
poiju ja radiolähetin tai kiinteä kaapelointi. Jälkimmäinen on kalliimpi, mutta 
teknisesti korkeatasoisempi ratkaisu ja lisäksi huoltokustannukset ovat vähäisem
piä. Yhdysvalloilla on käynnissä molempiin järjestelmiin perustuvat tutkimusoh
jelmat. 

3.3.3 Infraääneen perustuva valvonta 

Infraääniasemien määräksi on suunniteltu 60 - 70. Yksittäinen mittausasema 
perustunee neljään mikrobarografiin. Yhden anturin vikaantuminen ei estä aseman 
toimintaa (kuva 2). Infraäänen avulla voidaan todeta yhden kilotonnin räjäytys 
ilmassa 2000 - 2500 kilometrin päästä. 
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Infraäänen avulla voidaan paikata säteilyvalvonnan yksi heikkous: iimaräjähdyksen 
paikka voidaan arvioida nopeasti ja luotettavasti. Jos havainto tehdään vähintään 
kahdella asemalla, voidaan laskea räjäytyksen paikka sadan kilometrin tarkkuudel
la. Infraäänijärjestelmän antamien väärien hälytysten määrästä ei ole luotettavaa 
arviota. Tämä on erityisen kiusallista säteily valvontaverkon suunnittelun kannalta: 
on epävarmaa, voidaanko infraääntä käyttää hyväksi tehostetun säteilyvalvonnan 
aloittamiseksi. 

InfraäänivaJvonnan heikkoutena on kokemuksen vähyys suurista järjestelmistä. 
Toisaalta ei ole niitä rasitteitakaan, joita vanhat järjestelmät vääjäämättä aiheutta
vat. Niinpä, jos Yhdysvallat kehittää toimivan, hyvän ratkaisun, se voitaneen ottaa 
käyttöön kloonattuna varsin ripeästi. 

Kuva 2. Infraäänen havaitseminen. Laitteisto toimii taajuusaalueella 0.01 - 10 
Hz. Resoluutio on 0.01 Pa (1 Hz) ja dynaaminen alue ainakin 80 dB. 

3,3.4 Säteilyvalvonta 

Säteilyvalvontaan on suunniteltu seuraavat järjestelmät: 

1. Aerosolimittaus (radioaktiivisten hiukkasten keruu) 
2. Jalokaasumittaus (ksenon) 
3. Lentokonelaboratoriot. 
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Kaikki maat ovat yksimielisiä siitä, että aerosoli/hiukkas-mittaus kuuluu keskei
senä osana valvontaverkkoon. Asemien lukumäärä olisi välillä 50 - 100. Sen 
sijaan jalokaasumittauksesta nn erimielisyyttä. Voimakkaimmin järjestelmää ajavat 
Yhdysvallat ja Ruotsi, joilla on pitkä kokemus tällaisesta mittaustekniikasta. 
Venäjä ja Ranska katsovat, että jalokaasumittauksia ei tarvita kaikilla säteilymit
tausasemilla. 

Kiina vastustaa erittäin voimakkaasti jalokaasumittauksia. Perusteluina ovat 
valvonnan korkeat kustannukset ja mm. se, että "on olemassa teknologiaa, jolla 
voidaan estää jalokaasupäästöt maanalaisista kokeista." Kuitenkin jalokaasupäästön 
todennäköisyys on aina olemassa (venting), olipa geologinen ymmärtämys miten 
hyvä tahansa. Kaiken lisäksi kokeen peittäminen seismiseltä valvonnalta (decoup
ling) suurentaa vääjäämättä jalokaasupäästöjen todennäköisyyttä. Jalokaasumit-
taukset ovat pelote, jonka olemassaolo sinällänsä estää valtioita ryhtymästä salai
seen maanalaiseen ydinkokeeseen. 

Venäjä on esittänyt vaihtoehtoiseksi järjestelmäksi pienehköä valvontaverkkoa ja 
neljää lentokonetta, jotka pystyisivät näytteenottoon ja analyysiin. Tämä järjestel
mä on laadituissa raporteissa mukana yhtenä optiona. Lentomittauksilla ei kuiten
kaan ole suurta merkitystä rutiinivalvonnassa. Niiden paafunktio on "triggauksesta" 
tapahtuva toiminta: radionuklidien tunnistaminen ja paikallistaminen (radioaktiivi
sen pilven etsintä) sekä tarkastukset paikanpäällä (OSI). 

Ilman radioaktiivisuusvalvontaan tarvitaan hiukkasten suurtehokerääjä(>500m3h_1) 
ja HPGe-ilmaisin. Järjestelmän on ajateltu toimivan kolmen vuorokauden syklissä: 
keräysaika 24 h, odotusaika 24 h (näytteen kuljettaminen) ja suodattimen analyysi 
24 h. Tällöin fissiopommille tyypillisten gammaemittereiden havaitsemisraja on 
suuruusluokkaa 1 - 3 0 u.6q m'3. Tuoreesta laskeumasta pommin voi tunnistaa 
tietyistä isotooppisuhteista: esimerkiksi 134Cs/137Cs < 0.01 ja "Nb/^Zr < 1. 

Jalokaasujen havaitsemisraja (1 m Bq m'3) on tyypillisesti tuhatkertainen hiukkas
mittaukseen verrattuna. Kuitenkin jalokaasupäästö voi olla useita kertaluokkia 
suurempi kuin hiukkaspäästö, etenkin maanalaisten kokeiden yhteydessä tai 
räjäytyksessä, joka tehdään ilman ja veden rajapinnassa rankkasateiden aikaan. 
Yhdysvalloilla on meneillään tutkimushanke, jonka tarkoituksena on kehittää 
täysin automaattinen Xe-ilmaisin, joka voisi tunnistaa ilmasta erittäin pieniä 
pitoisuuksia (20 u,Bq m"3). 
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4 YDINMATERIAALIEN SALAKAUPPA JA 
SAASTUNEET METALLI?,AAKA-AINEET 

Tero Varjoranta 

4.1 Johdanto 

Ydinmateriaaleilla on yritetty käydä salakauppaa jo toistakymmentä vuotta. Am
mattimainen salakauppa on perusteellisine hankintaverkostoineen varsin järjestäy
tynyttä. IVY-maista suuntautuva, erilaisten hämäräaineiden huijauskaupittelu sen 
sijaan on uudehko ilmiö, joka on toistaiseksi muistuttanut lähinnä kirpputori-
touhua. Markkinoita on luotu jopa sepittämällä myytäville aineille mielikuvituk
sellisia superom maisuuksia. 

Ydinmateriaalit ovat herkkä aihe. Luonteensa ja julkisuusarvonsa vuoksi niillä on 
ollut maailmalla aina jonkinlaista kysyntää. Eräät niin sanotut kynnysvaltiot ovat 
yrittäneet käydä ammattimaista ja järjestäytynyttä salakauppaa ydinaineilla 
toistakymmentä vuotta. Salakauppaa vastaan on vuosien kuluessa rakennettu 
kansallisia ja kansainvälisiä valvontaverkkoja. 

IVY-maista suuntautuvassa, epämääräisessä huijauskaupittelussa on kaupattu 
aineita, joista osa on ollut radioaktiivisia ja pieni osa ydinmateriaaleiksi luokitel
tavia. Kaikkiaan tutkintaan tulleita tapauksia on ollut parisen sataa. 

4.2 Ydinaseesta 

Ydinaseita on kahta perustyyppiä: fuusioon (niin sanotut vetypommit) ja fissioon 
(niin sanotut plutonium- ja uraanipommit) perustuvia. Fuusiossa räjähteen valtava 
teho perustuu energiaan, joka vapautuu kevyiden ytimien yhdistyessä eli 
fuusioituessa. Fissiossa energianvapautuminen on päinvastainen, eh raskaat ytimet 
halkeavat. 

Ydinase koostuu periaatteessa kolmesta osasta: räjähtävästä sydämestä, sydämen 
sytytysmekanismista ja räjähteen maaliinsaattamisvälineestä. 

Fissioaseen, joka on yleisin tavoiteltu asetyyppi, sydämet ovat plutoniumia tai 
uraania. Plutoniumia syntyy ydinreaktoreissa uraanista. Tavallisesti plutonium 
sisältää viittä eri isotooppia. Ydinräjähteen valmistamisessa näillä eri isotoopeilla 
on hyvin erilainen merkitys. 
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Tärkeää isotooppia, plutonium 239:ää, tarvitaan ydinräjähteeseen niin paljon, että 
sitä on noin 90 prosenttia räjähteen kaikesta plutoniumista. Toisen tärkeän 
isotoopin, plutonium 240:n, vaikutus on päinvastainen. Jos sitä on plutoniumissa 
enemmän kuin 5 - 1 0 prosenttia, plutoniumin ei katsota kelpaavan ydinaseeseen. 

Tavallisessa käytetyssä ydinpolttoaineessa, esimerkiksi Loviisan ja Olkiluodon 
ydinvoimalaitosten reaktoreissa poistetussa polttoaineessa, on plutoniumista 
plutonium 239:ää noin 65 prosenttia ja plutonium 240:tä 30 prosenttia. 

Räjähteeseen soveltuvan plutoniumin määrä riippuu myös räjähteen tekijän 
taidosta. Pelkkä plutonium ei riitä; tietoa, taitoa ja tekniikkaa tarvitaan rutkasti. 
Ydinasevallat tekevät räjähteen jo parista kilosta plutoniumia. Muut tarvitsevat 
plutoniumina kyvyistä riippuen vähintään viidestä kymmeneen kiloa. 

Kansainvälinen Atomienergiajärjestö IAEA pitää valvonnassaan niin sanottuna 
merkittävänä määränä kahdeksaa kiloa plutoniumia. Järjestö arvioi lisäksi, että 
räjähteen valmistaminen vie asian hallitsevalta tekijältä kolmisen kuukautta. 

Uraanin merkitys määräytyy lähinnä sen mukaan, kuinka paljon siinä on uraanin 
"räjähtävää" isotooppia U-235. Luonnossa esiintyvässä uraanissa sitä on vain 0,7 
%. Modernin ydinaseen uraanista sitä on 93 %, noin 11-25 kg. Rikastusasteesta, 
kemiallisesta koostumuksesta, heijastimista yms. ja näiden laadusta riippuen 
tarvittavan uraanin määrä kasvaa jopa 1000 kiloon. Jos uraanin rikastusaste on 
noin 20 %, sitä tarvitaan luokkaa 250 kg, kun uraani on metallisessa muodossa. 
Kun uraani on oksidimuodossa, kuten esim. polttoainetableteissa, tarvittava massa 
on noin 50 % suurempi. 

Ydinase on teknisesti monimutkainen. Materiaalien hankkiminen ja jalostaminen 
aseeseen soveltuvaksi on vaativa prosessi. Tarvittava tietotaito, laitteet ja 
materiaalit ovat olleet kansallisen ja kansainvälisen valvonnan kohteena kauan. 

43 Ydinsulkusopimus estää ydinaseita leviämästä 

Noin 150 maata on liittynyt Ydinsulkusopimukseen. Sopimuksen perusteella maat 
eivät hanki tai auta toisia maita hankkimaan ydinaseita. Sopimuksen tueksi on 
vuosien kuluessa luotu lisäjärjestelmiä, joilla ydinmateriaalien vienti arveluttaviin 
ja valvonnan ulkopuolisiin maihin pyritään estämään. Valvonnan perusideana on, 
että ydinteknologiaa tuottavat maat sopivat yhteisesti niistä ehdoista, joita 
vähintäänkin vaaditaan, ennekuin ydinmateriaalille annetaan lupa maastavientiin. 
Näin pyritään tekemään erilaisten ydinaseessa tarvittavien osien ja materiaalien 
saanti ilman lupaa mahdottomaksi. 
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Osa sopimusten ulkopuolelle jääneistä maista pyrkii kuitenkin valmistamaan oman 
ydinaseen. Monimutkaista tekniikkaa ja materiaalia ne hankkivat salaa. 

4.4 Salakaupassa mukana juristejakin 

Ammattimaisessa salakaupassa on rajoitetusti ostajia ja nämä tietävät tarkalleen 
mitä etsivät. Apuna käytetään perusteellisesti suunniteltuja ja vuosiakin rakennet
tuja hankintaverkostoja, jotka voivat kattaa suurenkin osan maailmaa. Esimerkiksi 
tuhotussa Irakin ydinaseohjelmassa oli mukana juristeja, ekonomisteja, kirjanpitä
jiä, fyysikoita, insinöörejä ja upseereja sekä yrityksiä Länsi-Euroopasta, 
Yhdysvalloista ja Aasiasta. 

Ostajat pyrkivät poikkeuksetta luomaan itselleen kapasiteetin omien ydinaseiden 
valmistusta varten. He eivät siis keräile sekalaista tavaraa yhteen räjähteeseen. Sen 
sijaan heidän ostoslistaltaan löytyvät laitteet, joita tarvitaan aseen valmistuksen 
jossain vaiheessa, tai välineet laitteiden valmistusta varten. Irakilaiset hankkivat 
aikoinaan jopa osake-enemmistöjä länsimaisista yrityksistä, jotka olivat mukana 
aseteollisuuden komponenttien tuotannossa. 

Salakaupassa käytetyt kuljetusreitit ja yritysten nimet vaihtuvat tarpeen mukaan 
joustavasti ja nopeasti. Ostoslistoilta löytyy räjähteen kriittisiä komponentteja 
kuten esimerkiksi krytroneja, jotka sytyttävät räjähteen alle miljoonasosasekunnis-
sa. 

4.5 Ydinasevallat seuranneet salakauppaa kauan 

Etenkin ydinasevallat ovat jo kauan seuranneet salakauppaa ja sen valvontaa. 
Silmätikkuina ovat olleet Israel, Pakistan, Intia, Libya, Irak, Iran, Pohjois-Korea, 
Etelä-Afrikka, Brasilia ja Argentiina. Arvellaan, että kolme ensin mainittua ovat 
vuosien kuluessa saattaneet valmistaa lähes valmiin ydinaseen. 

Kolme viimeksi mainittua taas ovat kiitettävällä tavalla tehneet poliittisen 
käännöksen ja hävittäneet salaiset ohjelmansa. Irakin massiivinen ja huolella 
rakennettu ohjelma paljastettiin ja tuhottiin kansainvälisenä hankkeena. Maan 
käyttämä hankintaverkosto ei tosin kaikilta yksityiskohdiltaan ole vielä selvinnyt. 
Monet jäljet johtavat läntiseen Eurooppaan, erityisesti Saksaan. 

Saksa on siis syystäkin terästäytynyt eikä varmasti halua jatkossa pysyä salakaup-
pauutisten otsikoissa. Se onkin ryhtynyt aktiivisesti tukahduttamaan epämääräistä 
salakauppaa. 
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4.6 Epämääräinen salakauppa järjestäytymätöntä 

Neuvostoliiton hajottua, Venäjän talouden romahdettua ja kylmän sodan jäädessä 
historiaan huolestuttiin Venäjän ydinaseteollisuuden ja -taitajien tulevaisuudesta. 
Moskovaan perustettiin kansainvälinen tiedekeskus palkkaamaan ydinaseasiantun-
tijoita rauhanomaisiin tarkoituksin. 

Yhdysvaltojen, Euroopan Unionin, Japanin ja Venäjän lisäksi myös Suomi 
osallistuu keskuksen toimintaan kuudella miljoonalla markalla. Suomen talouden 
tiukassa tilanteessa tämä panostus tiedekeskukseen oli rohkea, mutta oikea 
toimenpide. Keskus on jo työllistänyt tuhansia ydinase-eksperttejä. 

Näyttää siltä, että taloudellinen romahtaminen Venäjällä on koskenut siviilipuolta, 
johon amatöörimäinen salakauppa on toistaiseksi rajoittunut. Ei ole ilmennyt, että 
ydinaineiden ja -aseiden kanssa tekemisessä oleva sotilasala olisi mitenkään ollut 
kaupassa mukana, tai että sotilaallista alkuperää olevaa materiaalia olisi kadoksis
sa. Pieniä määriä ydinmateriaaleja on saattanut päästä liikkeelle tuotantolaitosten 
tutkimuslaitoksista tai siviilihallinnon alaisista itsenäisistä tutkimuslaitoksista. 

Toistaiseksi salakaupasta on aiheutunut suurin riski niille ulkopuolisille ihmisille, 
jotka tietämättään ovat saattaneet altistua säteilylle. 

4.7 Mielikuvitus apuna kaupanteossa 

Runsaat pari vuotta esiintynyt salakauppa ja -kuljetukset IVY-maista on - ainakin 
toistaiseksi - järjestäytymätöntä. Toiminta muistuttaa enemmän kirpputori- ja 
kasinotalousmeininkiä kuin ydinmateriaalien ammattimaista hankintakauppaa. 
IVY-maista tulevat kaupustelijat myyvät minkä ovat irti saaneet. 

Jos kysyntä takeltelee, markkinoita halutaan luoda vaikka mielikuvituksellisilla 
ominaisuuksilla. Sekalainen tavara on ollut romua aseentekijöille. Aivan kuin 
kasinotaloudessa, tavaraa on kierrätetty välittäjältä seuraavalle nopean rikastumisen 
toivossa. 

Hyvä esimerkki tästä on niin kutsuttu punainen elohopea - mystinen aine, jolla 
pitäisi olla räjähteentekijöille superominaisuuksia. Mutta sitä mukaa kun 
tiedemiehet ovat osoittaneet superominaisuuksia mahdottomiksi, on tilalle 
ilmestynyt jokin uusi superominaisuus. Nyt kun aine on ilmeisesti kaikilta 
ominaisuuksiltaan osoitettu mahdottomaksi, se polttaa edelleen kalliina jonkun 
välittäjän käsiä. 
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4.8 Plutoniumia liikkeellä vain pieniä määriä 

Otsikoissa alettiin jo jossain määrin turtua IVY-maiden pimeisiin sekamarkkinoi-
hin. Mutta sitten plutoniumin ilmestyminen kauppaan herkisti mielenkiinnon. 
Toistaiseksi plutoniumin määrät ovat kuitenkin olleet pieniä eikä sen laatu ole 
soveltunut sotilaskäyttöön. 

Saksassa viime aikoina takavarikoiduilla plutoniumerillä ei ole merkitystä 
ydinaseiden leviämisen kannalta. Vilkaisu maailmankarttaan kertoo myös, että 
Venäjän naapurissa oleville kynnysmaille tarkoitettu materiaali ruskin tekisi 
lenkkiä Saksan kautta, varsinkin kun Irakin sodan jälkiselvittelyt saivat maan 
viranomaiset ja tiedotusvälineet terästäytymään. 

Tullin ja suomalaisen teollisuuden varautumisesta radioaktiivisten aineiden 
hämäräliikkeitä vastaan on kirjoitettu erinomaiset julkaisut "Suomalainen teollisuus 
huolehtii romumetallien säteilyvalvonnasta" [1] ja 'Tullilaitos tehostaa säteilyval
vontaa" [2]. Seuraavassa on lyhennelmät näistä artikkeleista. 

4.9 Tullilaitos on aloittanut säännönmukaiset säteilymit
taukset eri rajapaikoilla 

Tullihallitus on päättänyt hankkia kiinteät säteilymittauslaitteet kaikille liikenteel
lisesti vilkkaimmille Venäjän vastaisille tulliasemille ja Helsingin satamaan. 
Ensimmäinen kiinteä ajoneuvoja ja niiden lasteja mittaava säteilymittauslaitteisto 
on käytännössä Vaalimaan tulliasemalla. Laitteistoon on liitetty myös henkilölii
kenteen ja käsimatkatavaroiden mittausjärjestelmä. Laitteisto on uusinta ja 
korkeatasoista tekniikkaa. 

Helsingin Eteläsataman Olympiaterminaalissa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla 
on käytössä henkilöliikenteen mittauslaitteisto. Helsingin uusi Länsiterminaali 
varustetaan kesään mennessä myös ajoneuvo- ja henkilöliikenteen mittauslaitteis
tolla. 

Entisen Neuvostoliiton hajottua aloitettiin liikenteen säteilymittaus. Säteilyvalvon
nassa noudatetaan säteilyn annosnopeuteen sidottua toimenpidetasoa. Toimenpide-
tason ylittyminen edellyttää tulliviranomaiselta aina välittömiä toimenpiteitä rajalla. 
Jos kulkuneuvon lasti säteilee 0,7 mikrosievertiä tunnissa tai enemmän, ei sen 
anneta milloinkaan jatkaa matkaa ennen kuin on oltu yhteydessä Säteilyturvakes
kukseen. Mittarin lukema on noin viisinkertainen luonnolliseen taustasäteilyyn 
venattuna. 
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Kulkuneuvon palautuksesta päättää tullitoimipaikan päällikkö. Säteilyturvakeskuk
sen suosituksen mukaisesti mittaustulos varmistetaan mieluiten eri mittauslaitteita. 

Tullihallitus on viime vuonna allekirjoittanut yhdessä Venäjän federaation 
valtiollisen tullikomitean kanssa ydinmateriaalien sekä hajoamistuotteiden ja 
ydinjätteiden salakuljetuksen vastustamista koskevan yhteistoimintamuistion. 
Maiden tulliviranomaiset ilmoittavat toisilleen välittömästi kaikki olennaiset tiedot 
radioaktiivisten aineiden epäillyistä salakuljetuksista, reiteistä ja menetelmistä sekä 
salakuljetukseen syyllistyneistä henkilöistä. 

4.10 Myös teollisuus huolehtii säteilyvalvonnasta 

Suomessa on useita metalliromua käyttäviä teollisuuslaitoksia, jotka tuovat raaka-
ainetta ulkomailta. Laitosten on varmistuttava siitä, ettei romun seassa ole 
radioaktiivisia aineita, jotka voisivat vaarantaa henkilökunnan terveyden tai 
saastuttaa tuotantovälineet ja valmiit tuotteet. Muutamilla suomalaisilla tehtailla on 
jo automaattiset säteilymittarit, jotka mittaavat tehtaalle saapuvat raaka-ainekuor-
mat ja hälyttävät, mikäli kuorma säteilee liikaa. 

Metalliromua käyttävissä teollisuuslaitoksissa valmistetaan muun muassa 
ruostumatonta terästä alumiinivaluseoksia ja kuparia. Ongelmia tehtaalle voivat 
aiheuttaa esimerkiksi raaka-aineessa olevat radioaktiiviset metallit ja metalliseok
set, aktivoitumistuotteet sekä erilliset radioaktiiviset lähteet. 

Suljetun lähteen joutuminen raaka-ainekuorman mukana sulatukseen voi aiheuttaa 
tehtaalle useiden miljoonien markkojen kustannuksia. Jos näin tapahtuu, prosessi 
joudutaan puhdistamaan ja saastuneet materiaalit hävittämään. 

Koska romua sisältävä kuorma toimii itsessään säteilysuojana, on kuormassa 
mahdollisesti mukana olevien radioaktiivisten aineiden löytämiseen kiinnitetty 
erityistä huomiota. 

Aiemmin teollisuuslaitokset mittasivat saapuneet kuormat käsimittareilla ja tutkivat 
niiden sisältämän beeta- ja gammasäteilyn annosnopeusmittareilla. Käsimittareilla 
tapahtuva mittaus on kuitenkin riittämätöntä ja sitä on vaikea automatisoida. Useat 
mittauslaitevalmistajat ovatkin kehittäneet uusia ja toimivia, automaattisia 
säteilymittausvalvontajärjestelmiä. 

Automaattiset säteilymittausjärjestelmät voidaan asentaa saapuvan raaka-aineen 
vastaanoton yhteyteen auto- ja junavaaoille siten, että ne mittaavat raaka-aineen 
ennen punnitusta. Samoilla laitteilla voidaan tarkastaa myös lähtevät tuotteet tai 
jätteet, jolloin voidaan valvoa koko materiaalivirtaa. Laitteet mittaavat gam-
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masäteilyä ja koostuvat neljästä muovituikeilmaisimesta, joihin on liitetty 
valvomotiloihin sijoitettu keskusyksikkö. 

Jos vastaanotto löytää valvontajärjestelmän avulla radioaktiivisen kappaleen, koko 
kuorma palautetaan myyjälle. Lievemmissä tapauksissa vain säteilevä kappale 
palautetaan. 

Löydettyjä radioaktiivisia kappaleita ovat olleet muun muassa lentokoneiden 
itsevalaisevat mittarit ja jäädetektori sekä turvelaitoksen lämmönvaihdinkennosto. 

4.11 Kirjallisuusviitteet 

1 Erkki Koski-Lammi. Suomalainen teollisuus huolehtii romumetallin 
säteilyvalvonnasta. ALARA 1/95. Säteilyturvakeskus, Helsinki; 1995. 

2 Heikki Sevon. Tullilaitos tehostaa säteilyvalvontaa. ALARA 2/95, 
Säteilyturvakeskus, Helsinki; 1995. 
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5 YDINJÄTTEET LÄHIALUEILLA 

Tero Varjoranta 

5.1 Johdanto 

Suuri osa ydinjätteistä lähialueillamme ei ole, eikä tule olemaankaan ilman 
länsimaista apua, vastuuntuntoisesti hoidettua. 1990-luvun alusta lähtien olot 
lähialueillamme ovat muuttuneet niin voimakkaasti, että monilta osin hj'vin 
suunnteltu ydinjätehuolto jäi rajusti ajan jalkoihin ja kehittyi nopeasti suureksi 
ympäristöongelmaksi. Ydinvoimalaitosten ydinjätteet ovat toistaiseksi kohtuullises
sa hoidossa laitoksilla. Mutta pohjoiseen kertyy ydinkäyttöisten alusten käytettyä 
polttoainetta, kaikkiaan noin 50 000 polttoainenippua, ja varastot täyttyvät keski-
ja matala-aktiivisista kiinteistä ja nestemäisistä jätteistä. Ne eivät kuitenkaan 
pahimassakaan tapauksessa uhkaa suomalaisten turvallisuutta, joskin ympäristöon
gelmana tilanne pahenee koko ajan.Tilannetta varjostavat myös epävakaat sosiaali
set olot, sekavat organisaatiosuhteet Venäjällä sekä lainsäädännön puute. 

5.2 Mitä ovat lähialueemme ja ydinjätteet 

Suomen lähialueet on tässä määritelty lähinnä sillä silmällä, mitä ydinjätteiden 
kannalta kiinnostavaa Suomelle niissä on. Lähialueillamme tarkoitetaan siten 
Murmanskin lääniä, Arkangelin lääniä, Barentsin ja Karan merta, Novaja Zemiljaa, 
Karjalan autonomista tasavaltaa, Leningdarin aluetta, Viroa, Latviaa ja Liettuaa. 
Norja ja Ruotsi on, lähinnä näiden mitättömän riskisisällön takia, jätetty tarkaste
lun ulkopuolelle. Samoin Liettua, sillä siellä sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalan 
y "injätteistä peräisin olevat riskit suomalaisille ovat pienet. Todetaan vain, että 
ruotsalaiset kolleegamme avustavat Ignalinaa jäteasioissakin. 

Ydinjäteet voidaan luokitella monella tavalla. Yksi yleisimmistä ja useimmiten 
julkisuudessakin käytetty jako perustuu jätteiden radioaktiivisuuteen. 

Korkea-aktiivisilla jätteillä tarkoitetaan tässä yhteydessä pääasiassa reaktoreiden 
käytettyä polttoainetta. Sen säteilyvaarallisuus kestää tuhansista satoihin tuhansiin 
vuosiin. Paitsi säteilyltä, polttoainetta on myös suojeltava hallitsemattomalta 
ketjureaktiolta (ns kriittisyysturvallisuus) sekä alkuvaiheessa ylikuumentumiselta. 
Tällöin polttoaine kehittää niin paljon jälkilämpöä radioaktiisten hajoamisten 
seurauksena, että sitä on jäähdytettävä. 
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Keski- ja matala-aktiiviset ydinjätteet ovat säteily vaarallisia korkeintaan muutamia 
satoja vuosia. Keskiaktiivisia jätteitä ovat esimerkikisi reaktoreiden jäähdytysvesiä 
puhdistavat suodattimet ja ionivaihtohartsit. Matala-aktiiset jätteet ovat lälhinnä 
huoltotöistä peräisin olevia haalareita, suojavälineitä, putkistojen ja koneiden osia, 
työkaluja, jne. Määrällisesti suurin osa lähialueidemme ydinjätteistä kuuluu tähän 
luokkaan. 

53 Ydinenergian käyttö lähialueillamme vilkasta, jätteitä 
syntyy 

Ydinenergian käyttö lähialueillamme on ollut varsin vilkasta ja laajamittaista. 
Kaksi suurta sähkön tuotantoon tarkoitettua ydinvoimalaitosta ovat Kuolan 
voimalaitos lähellä Polyarny Zorin kaupunkin (neljä VVER-reaktoria, joista kukin 
sähköteholtaan 440 MW ja lämpöteholtaan noin 1600 MW) sekä Leningradin 
ydinvoilaitos Sosnovy Borin kaupungissa (neljä RBMK-reaktoria, joista kukin 
sähköteholtaan 1000MW ja lämpöteholtaan noin 3000 MW). 

Maailman tihein ydinreaktorikeskittymä sijaitsee Murmanskin ja eteläisen Arkan
gelin lääneissä, joissa sijaitsee noin 300 reaktoria laivojen moottoreina. Venäjän 
pohjoisella laivastolla on noin 150 ydinkäyttöistä sukellusvenettä, joista noin 70 on 
poitettu operatiivisesta käytöstä. Lähes jokaisessa veneessä on kaksi ydinreaktoria, 
joiden lämpötehot ovat luokkaa 80 -130 MW. Laivastolla on myös kaksi ydin
käyttöistä hävittäjää. Murmanskin laivausyhtiöllä on kahdeksan ydinkäyttöistä 
jäänmurtajaa, joista yksi on poistettu käytöstä, sekä yksi ydinkäyttöinen rahtialus. 

Tuotetut ydinjätteiden määrät riippuvat paljon siitä, kuinka paljon näitä reaktoreita 
käytetään. Laivaston osalta ydinkäyttöisten alusten käyttö on lähes romahtanut. 
Käytön aikaisten ydinjätteiden määrät ovat siten myös merkittävästi pienentyneet. 
Vastapainoksi ovatkin muodostuneet käytöstä poistettujen alusten suuri määrä. 

Niistä noin 4000 - 6000 ydinaseesta, jotka sijaitsevat lähialueillamme, ei koidu 
varsinaisia ydinjäteittä näille alueille. Ydinaseita ei tässä käsitellä enempää, vaikka 
ne edustavatkin ydinjätteisiin verrattuna merkittävämpää turvallisuusriskiä suoma
laisille. 

5.4 Ydinjätteiden huolto alunperin hyvinkin suunniteltua 

Käytetyn polttoaineen huolto lähialueillamme oli alunperin hyvin suunniteltu, osin 
huomattavastikin paremmin kuin lännessä. Periaatteena oli, että laivareaktoreiden 
polttoaine vietiin Majakiin jälleenkäsiteltäväksi. Siinä oli käytettynäkin runsaat 
95% rikastettua uraania, jota erotuksen jälkeen sekoitettiin muuhun uraaniin 
käytettäväksi RBMK-reaktoreiden polttoaineena. Näin olle lähes kaikki käytetty 
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polttoaine "hävisi" uudelleen kierrätykseen. Sama malli päti Kuolan W E R -
laitoksille. Leningradin RBKM-reaktoreiden käytetyn polttoaineen loppupään 
huoltoa ei ilmeisesti oltu suunniteltu. 

Keski- ja matala-aktiivisten jätteiden osalta niiden huolto toteutettiin upottamalla 
niitä meriin. On hyvä muistaa, että tuohon aikaan upotusta harjoittaivat monet 
muutkin maast, esim Ranska, Englanti, Japani ja Ruotsi. Asian eettistä puolta ei 
huomioitu, ei osattu edes varautua siihen, että juuri eettis-moraalisista syistä nämä 
valtameriupotukset sitten kansainvälisesti kiellettiin. 

5.5 Maailma muuttui - ydinjäteongelma syntyi äkkiä 

Lähialueidemme ydinjäteongelma syntyi melko nopeasti ja usean tekijän yhteis
vaikutuksesta. Kuten tunnettua, Neuvostoliitto pitkäjänteisesti ylivarustautui 
sotilaallisesti mikä näkyi mm suhteettoman suurina määrinä ydinaseita, niiden 
laukaisualustoja, esim ydinkäyttöisiä sukellusveneitä, tukikohtien määrinä jne. 
Varsinkin alkuaikojen varustautumiselle oli tyypillistä kiire. Tärkeintä oli aseiden 
kehittäminen ja suurien määrien tuottaminen. 

Usko atomin mahdollisuuksiin Neuvostoliitossa oli myös valtava. Tutkimukset 
ulottuivat aina ydinkäyttöisiin lentokoneisiin ja juniin. Erilaisten radioaktiivisten 
aineiden tutkimusten kanssa on arvioitu työskennelleen jopa 200 000 organisaa
tiota, joten radioaktiivisia aineita ja jätteitä levisi laajalle. 

Mutta sitten hajosi Neuvostoliitto, kylmä sota loppui, Venäjän talous romahti, 
sovittiin merkittävistä ydinaseiden riisunnoista, kiellettiin radioaktiivisten aineiden 
upotukset meriin. 

Neuvostoliiton hajoaminen monimutkaisti kerralla organisaatiorakenteet eikä niitä 
ole vieläkään "suoristettu". Kylmä sota loppui, ydinase- ja sukellusvenearsenaaht 
olivat suurimmaksi osaksi yhtäkkiä tulleet tarpeettomiksi, oikeastaan taakaksi. 
Venäjän talouden romahdus vei pohjan monilta pitkäjänteisiltä hankkeilta ja asetti 
maan prioriteetit täysin uuteen järjestykseen. Siinä ydinjätekysymykset eivät ole 
lähellä kärkeä, valitettavasti. Aserajoitussopimukset leikkasivat rajusti mm ydin-
käyttöisten sukellusveneiden määrää edellyttäen mm lähivuosina noin 180 veneen 
purkamista. Ydinjätehuollon kannalta tarvittavaa infrastrukstuuria ei ole olemassa, 
edellytyksiä laadukkaalle loppuunviedylle toiminnalle ei ole. Tärkeintä oli saada 
esim ydinkäyttöisiä sukellusveneitä toimintakyvyttömiksi. Meriin upotukset 
lopetettiin ilman, että Venäjällä olisi rakennettu tilalle asianmukaisia jätteiden 
varastotiloja mantereelle. Pienet varastot täyttyvät nyt nopeasti. Alusten käytetyn 
polttoaineen kuljetukset Majakiin loppuivat, taustalla lienevät kysymykset toimin
nan maksajasta, epäselvät vastuusuhteet ja muut kuin tekniset seikat. Tilannetta ei 
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helpota sekään, että Majakin ulkomaiset asiakkaat, ainoat todelliset valuutan tuojat 
ovat loppumassa, tämäkin muista kuin turvallisuusteknisistä syistä. Ydinjätteitä 
koskevaa lainsäädäntöä ei ole, samoin kansallinen strategia puuttuu. Vielä tällä 
hetkellä Venäjällä on runsaasti henkisiä resursseja ja tieto-taitoa ydinenergia-
asioissa, olihan aiheen tutkimus maassa niin laajalle levinnyttä. Mutta nyttemmin 
ovat arvot muuttuneet niin paljon, että tuskin nuoret tieteeseen pystyvät enää 
valitsevat ydinalaa Venäjällä. 

5.6 Ydiryätekeskittymät 

5.6.1 Murmanskin lääni 

5.6.1.1 Korkea-aktiivinen ydinjäte 

Korkea-aktiiviselle ydinjätteelle ei ole yksikäsitteistä määritelmää. Esimerkiksi 
Suomessa (tai Ruotsissa) käytetty ydinpolttoaine luokitellaan jätteeksi, Venäjällä 
(tai Japanissa) ei. Tässä yhteydessä korkea-aktiivisella jätteellä tarkoitetaan juuri 
käytettyä ydinpolttoainetta, sillä muunlaisista korkea-aktiivisista jätteistä lähialu
eillamme ei ole tietoa. 

Muurmanskin läänissä sijaitsee maailman tihein ydinreaktorikeskittymä. Siellä ovat 
Venäjän pohjoisen laivaston ydinsukellusvenetukikohdat sekä ydinkäyttöisten 
jäämurtajien tukikohta, jota operoi Murmanskin laivausyhtiö. Tarkemmin paikat 
näkyvät kuvasta 1. 

Pohjoisen laivaston ydinsukellusveneistä on peräisin noin 47 000 käytettyä 
polttoainenippua. Näistä noin 21 000 on pohjoisessa erillisvarastoissa, joiden 
kapasiteetti on täynnä. Loput noin 26 000 nippua ovat vielä käytöstä poistetuissa 
sukellusveneissä. Muutamassa reaktorissa polttoaine on siten vaurioitunutta, ettei 
sitä saada poistetuksi sydämestä tavanomaisin keinoin. 

Reaktorityyppejä, samoin kuin polttoainetyyppejäkin, on useita eri malleja ja 
variaatioita. Yleensä polttoainenipussa on pari kiloa uraania, jonka rikastusaste on 
30% - 60%. Suurin osa nipuista, mukaanlukien varastot, sijaitsevat hieman runsaat 
sata kilometriä Suomen rajasta ja 40 kilometriä Norjan rajasta Zapadnaja Litsa-
vuonossa. Samassa vuonossa ovat maailman suurimpien Typhoon-luokan sukel
lusveneiden tukikohdat. 

Käytetyn polttoainevaraston toimintaperiaate näkyy kuvassa 2. Yleensä noin 
seitsemän nippua on sijoitettu yhteen suljettuun metallisylinteriin, jonka toinen pää 
on upotettu jäähdytysaltaan veteen. Kuva havainnollistaa myös sitkeästi liikku
neita huhuja yhden altaan vuodosta Litsa-vuonoon. STUK:n Venäjältä saamien 
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tietojen mukaan tällaisesta vuodosta ei ole kuitenkaan Venäjän viranomaisilla 
tietoja tai huomioita. 

Käytettyä polttoainetta varastoidaan myös Gremikhan tukikohdassa pieniä määriä. 
Tarkempien tietoja maikista ei ole saatavilla. 

Kuva 1. Lähialueiden ydinkeskittymiä (piirros: Bellona). 
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Kuva 2. Laivareaktoreiden käytetyn polttoaineen varaston toimintaperiaate. 
Kuvassa näkyy osittain vaurioitunutta varastoa. 

Aseriisuntasopimusten perusteella pohjoisessa on purettu sukellusveneitä. Vaikka 
aseriisunnan kannalta työ on hyvin hoidettu, se on ydinjätehuollon kannalta jäänyt 
pahasti kesken. 

Ydinpolttoaine lienee käytöstä poistetuissa sukelluveneissä turvallisemmassa tilassa 
kuin osittain puretuissa tai epämääräisissä varastointiolosuhteissa rannalle nostettu
na. Polttoainetta suojaa tiivis paineastia ja primääripiiri, veneen reaktorin sisältävä 
erillinen suojakuori (reactor hull, noin 50 m pitkä ja 9 m halkaisijaltaan) sekä 
veneen kaksoisrunko. Valitettavan monet näistä on jätetty uimaan sukelluisveneen 
purkupaikkojen lähelle. 

Olisi erittäin tärkeää saada polttoainekuljetukset Majakiin alkamaan uudelleen. 
STUK:n asiantuntijaryhmän vierailun tulosten perusteella Majakissa on runsaasti 
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varastointikapasiteettia nippujen välivarastointiin sekä jälleenkäsittelyyn. Majakin 
tuotantolaitosten käsittelykapasiteetti on 400 tU/vuosi, joten laivaston 47 000 
nippua, alle 100 tU, voitaisiin jälleenkäsitellä kokonaisuudessaan varsin lyhyessä 
ajassa. 

Murmanskin laivausyhtiöllä on kahdeksan ydinkäyttöistä jäänmurtajaa (yksi näistä 
"Lenin" on poistettu käytöstä 1989) ja yksi rahtialus. Käytettyä polttoainetta on 
syntynyt noin 12 000 nippua, joista puolet on aiemmin kuljetettu Majakiin jälleen
käsittelyyn. 

Murtajien ja rahtilaivan käytettyä polttoainetta varten ei ole minkäänlaista varastoa 
maalla. Noin 6000 nippua on varastoituna kolmelle vanhalla huoltoalukselle. 
"Imandrassa" on 1500 nippua, "Lottassa" noin 5450 nippua ja "Lepsessä" noin 620 
nippua. Kaksi ensin mainittua ovat runsaat 120 m pitkiä rahtilaivatyyppisiä 
aluksia, jotka on rakennettu 1981 ja 1961. Lepse on tehty 1936, se on 87 m pitkä 
murheen kryyni. 

Jäänmurtaja "Lenin" oli ensimmäinen ydinkäyttöinen murtaja ja kärsi vakavamman 
puoleisista lastentaudeista. Vuonna 1966 Lenin kärsi jonkin asteisen reaktorin 
jäähdytysonnettomuuden, jonka seurauksen sen sydämistä poistettiin runsaat 
kolmesataa polttoainenippua. Ne oli tarkoitus varastoida Lepseen, mutta koska 
niput olivat ylikuumentumisen seurauksena muuttaneet muotoaan, ne eivät 
sellaisenaan sopineet Lepsen altaiden varastopaikkoihin. Niinpä niput moukaroitiin 
väkisin varastopositioihinsa, jonka seurauksena niiden tiiveys entisestään kärsi. 
Lepsessä mitattiin kohonneita säteilytasoja ja aluksesta tuli säteilyongelma. 
Ongelma ratkaistiin valamalla varasto-osasto betoniin. Säteilytasot tietysti laskivat, 
mutta sittemmin vuonna 1936 tehty Lepse on alkanut osoittaa väsymisen merkkejä 
eikä sen pinnallapysymisestä ole pitkään takeita. Tilannetta on erittäin hankala 
korjata betonivalannan takia. 

5.6.1.2 Keski- ja matala-aktiiviset kiinteät jätteet 

Pohjoinen laivasto tuottaa noin 3000 kg näitä jätteitä vuodessa. Sillä on kuusi 
varastoa, pääosa Zapadnaja Litsassa. Yleensä varastot ovat betonirakennuksia, 
joiden kapasiteetti ei alkuunkaan riitä. Tämä johtuu siitä, että nämä jätteet oli 
tarkoitus upottaa mereen. Upotukset lopetettiin 1991. 

Murtajia varten on viisi (pienehköä) varastoa mantereella, yhteensä kapasiteetiltaan 
noin 500 m3. Saman verran on suunnilleen varastoituna huoltoalus Voloderskylle. 
Laivausyhtiöllä on käytössä yksi kiinteiden jätteiden polttolaitos. Aktiivista 
metalliromua on kertynyt erilaisten huolto- ja purkutöiden yhteydessä noin 750 
m3. Jätteiden upotukset mereen lopetettiin 1986. Varastot alkavat olla täynnä. 
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5.6.13 Keski- ja matala-aktiiviset nestejätteet 

Pohjoinen laivasto tuottaa näitä jätteitä noin 10 000 m3 vuodessa. Niiden hävittä
mistä varten on yksi laitos Zapadnaja Litsassa, joka ei ilmeisesti koskaan ole ollut 
käytössä. Varastointiin käytetään myös kolmea huoltoalusta. Nesteiden laskut 
mereen lopetettiin 1991. Jotensakaan asianmukaiset varastopaikat ovat lähes 
täynnä. 

Murtajien kohdalla tilanne on hieman parempi. Kahden huoltoaluksen lisäksi 
laivausyhtiöllä on nesteiden hävityslaitos. Kaikkia nesteitä se ei pysty käsitelemään 
(suolapitoiset liuokset) eikä laitoksen kapasiteetti ole kovin suuri (noin 2,5 m3 

tunnissa). Uusi hävityslaitos on eräiden tietojen mukaan rakenteilla. Nesteiden 
mereenlaskut lopetettiin 1984. 

5.6.1.4 Käytöstä poistetut alukset 

Pohjoinen laivasto on poistanut käytöstä runsaat 70 sukellusvenettä. Ydinjätehuol
lon kannalta purkutöitä ei ole hoidettu läheskään asianmukaisella tavalla. Purka
misen asianmukaisuus on persutunut lähinnä aserajoitussopimusten täyttämiseen. 

Venäjällä on kaikkiaan noin 230 ydinsukellusvenettäjoissa on noin 400 reaktoria. 
Aserajoitussopimusten ja talouden kriisistä johtuvan alasajautumisen takia romu
tettavaksi päätyy lähivuosina noin 180 venettä. 

Murtaja Lenin poistettiin käytöstä 1989. Se sijaitsee edelleen Murmanskissa eikä 
sen purkamisesta ole tietoja (purkamista ei liene suunniteltu). 

5.6.1.5 Kuolan ydinvoimalaitos 

Kuolassa on neljä WER-440 ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi näistä on Loviisan 
tyyppisiä, kaksi vanhempaa sukupolvea. Käytetty polttoaine on tarkoitettu käsitel
täväksi Majakissa, ja keski- ja matala-aktiiviset jätteet laitospaikalla. Kiinteiden 
jätteiden varastokapasiteetista oli kesällä 1994 62% käytetty ja nestejätteiden 
kapasiteetista 75%. Laitoksen ydinjätteet ovat pienehkö ongelma laitosten käyttö
turvallisuuteen verrattuna. 

5.6.1.6 Rauhanomaiset ydinräjähdykset 

Kuolassa on räjäytetty kolme rauhanomaista ydinlatausta noin 15 km päässä 
Kirovskin kaupungista. Ensimmäinen tapahtui 1972, kaksi seuraavaa 1984. 
Tarkoitus oli edistää apatiittimalmin luohintaa fosforin tuottamiseksi. Tulos ei 
vastannut odotuksia ja kaivosalue on nyttemmin suljettu. 
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5.6.2 Arkangelin lääni 

Arkangelin läänissä, Severodvinskissä sijaistsee kaksi ydinkäyttöisten alusten 
telakka-aluetta: Sevmash ja Zvezdochka. Ensi mainitussa rakennetaan ja testataan 
uusia ydinkäyttöisiä sukellusveneitä, jälkimmäisessä huolletaan ja puretaan niitä. 

5.6.2.1 Korkea-aktiivinen jäte 

Käytettyä polttoainetta on varastoituneena noin 1700 nippua kolmessa proomussa. 
Noin 4500 nippua on edelleen veneissä. Maalla ei ole varastoja. Täältäkään 
polttoainetta ei ole kuljetettu Majakiin, joten polttoaineen määrä noussee puretta
vaksi tulevien alusten myötä. 

5.6.2.2 Keski- ja matala-aktiivinen kiinteä jäte 

Severodvinskissä tuotetaan runsaat 500 m3 kiinteitä ydinjätteitä vuosittain. Käytet
tävissä on varasto, jonka betoninen rakenne näkyy kuvassa 3. Tämä varastotyyppi 
on erittäin tavanomainen Venäjällä. Jätesäkit ja tynnyrit ladotaan nosturilla sikin 
sokin kattoluukkujen kautta varastoon. Varaston kapasiteetti on luokkaa 1200 m3, 
ja se alkaa olla tännä (täyttöaste 85%). 

Severodvinskissä on myös jätteiden polttolaitos, joka tosin on käynyt huonosti, 
ehkä vain kuukauden vuodessa. Laitoksen kapasiteetiksi on mainittu 40 kg 
tunnissa. 

5.6.23 Keski- ja matala-aktiivinen nestejäte 

Severodvinskissä tuotetaan noin 3000 m3 nestemäisiä ydinjätteitä vuodessa. 
Mantereella sijaitsee varastotankkeja, joissa jätteistä on varastoituna noin 20%. 
Loput sijaitsevat proomuissa ja tankkereissa. 

Nesteiden hävittämiseen on rakennettu kaksi laitosta, joita ei ilmeisesti ole 
käytetty. 

5.6.2.4 Käytöstä poistetut alukset 

Severodvinskissä on suunniteltu purettavaksi kaikki käytöstä poistetut ydinkäyttöi-
set sukellusveneet. Jo aseriisuntasopimusten velvoitteiden noudattaminen merkitsee 
lähivuosina noin 180 veneen purkamista, josta sinänsä syntyy suuret määrät 
matala- ja keskiaktiivista jätettä. 
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Kuva 3. Tyypillinen venäläinen varasto kiinteille keski- ja matala-aktiivisille 
jätteille 

63 Barentsin ja Karan meri 

Keski- ja matala-aktiivisia jätteitä upotettiin aikanaan melko yleisesti meriin. Tätä 
dumppaukseksi kutsuttua toimintaa ovat harjoittaneet mm. Englanti, Japani, USA 
ja Ruotsi. 

Toiminta perustui puhtaasti analyyttiseen lähestymistapaan: merien vesimäärät ja -
vinat katsottiin niin valtaviksi, että upotetuista jätteistä vapautuva radioaktiivisuus 
laimeni nopeasti niin pieneksi, että sitä ei voisi edes mitata. Lähdettiin myös siitä, 
että meriin on laskeutunut ydinasekokeiden seurauksena niin paljon radioaktiivi
suutta, että upotetuista jätteistä ei suurtakaan lisää tähän kerry. Toiminnan eettis-
moraaliset pohdinnat tulivat kuvaan vasta 1970-luvulla johtaen dumppausten 
lopettamiseen kansainvälisin sopimusjärjestelyin. 

Venäläiset upottivat säännöllisesti keski- ja matala-aktiivisia jätteitään pohjoisiin 
meriin. Laivasto lopetti upotukset 1991, jänmurtajista huolehtiva laivausyhtiö 1984 
(nestejätteet) ja 1986 (kiinteät jätteet). Vuosina 1965 - 1981 venäläiset upottivat 
kuusitoista laivareaktoria, joista kuudessa oli ydinpolttoaine sisällä. Upotuspaikat 
sijaitsivat Novaja Zemljan itärannikolla 20 - 50 m syvyydessä lukuun ottamatta 
yK , joka on 200 m syvyydessä. Paikat näkyvät kuvasta 4. Eri dumppauslajeista 
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peräisin olevat aktiivisuusarviot on esitetty kuvassa 5. Kuten kuvasta näkyy, 
käytetty laivareaktoripolttoaine edustaa pääasiallisinta inventaaria, keski- ja 
matala-aktiivisten jätteiden osuus on lähes merkityksetön tähän verrattuna. 

Kuva 4. Laivareaktoreiäen upotuspaikkoja. Laivareaktoreita upotettiin 16 kpl, 
joista kuudessa oli käytetty polttoaine sisällä. 
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Kuva 5. Upotettujen jätteiden aktiivisuusarvioita 

Pohjoisen meriin on päätynyt radioaktiivisuutta muullakin tavoin ja määrältään 
samoja suuruusluokkia dumppauksen kanssa. Ydinasekokeista ja Tshernobylin 
onnettomuudesta on peräisin luokkaa 10 000 TBq. Kolme eurooppalaista jälleen-
käsittelylaitosta, Sellafield Englannissa, Dounreay Skotlannissa ja Cap de ai Hague 
Ranskassa ovat osaltaan kontaminoineet näitä meriä. Golf-virran kuljettamana 
radioaktiivisuuden kulkeutumisaika pohjoisen merille on 4 - 6 vuotta. 1980-luvun 
alkupuolelta lähtien näiden laitosten päästöt ovat vähentyneet huomattavasti. 
Arvellaan myös, että pohjoisen meriin laskevat Ob ja Jenisei kuljettavat mukanaan 
radioaktiivisuutta, jonka kokonaismäärä voisi olla samassa luokassa kuin ydinase
kokeista peräisin oleva aktiivisuus. Ob:n ja Jenisein alkujokien varsilla sijaitsee 
merkittäviä ydinkeskuksia, kuten Majak, Tomsk ja Krasnojarsk. 

Entä mitä nämä luvut käytännössä merkitsevät? STUK yhdessä Murmanskin 
meribiologisen instituutin kanssa on kerännyt näistä meristä runsaat 800 näytettä. 
Analyysitulokset ovat olleet samanlaisia kuin norjalaisten vastaavat tulokset [1] 
Barentsin ja Karan meret ovat edelleen puhtaimpia meriä maailmassa. Itämeres
sämme on esimerkiksi jokaisessa kuutiometrissä ihmisen tuottamien radioaktiivis
ten aineiden pitoisuus noin 20-kertaa suurempi kuin Karan tai Barentsin meressä. 
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5.6.4 Novaja Zemlja 

Saarella suoritettiin vuoteen 1990 asti runsaat 130 ydinräjäytystä. Näistä 87 tehtiin 
ilmakehässä, kolme saaren pintavesissä ja loput 45 koetta maan alla. 

Saarelle on sittemmin kaavailtu keski- ja matala-aktiivisten jätteiden loppusijoi
tuspaikkaa. Saari on sinällään ydinkokeilla turmeltu. Sen maaperä on ikiroudassa, 
toisin sanoen pohjavesi on jäässä eikä virtaa. Pohjavesihän on käytännössä ainoa 
mekanismi, jolla syvälle maaperään loppu?ijoitetusta jätteestä radioaktiiviset aineet 
voisivat kulkeutua maanpinnalle. Ilmasto-olot ovat kuitenkin niin vaikeat saarella, 
että asianmukainen loppusijoitus kuljetuksineen olisi vaikeasti hallittavissa. 
Loppusijoitussuunnitelmat ovatkin olleet enemmän villejä ajatuksia kuin syste
maattisia pohdintoja. 

5.6.5 Karjalan autonominen tasavalta 

Ei ole luotettavaa tietoa siitä, onko tällä lähialueellamme minkäänlaisia ydinjäte-
keskittymiä. 

5.6.6 Leningradin alue 

5.6.6.1 Leningradin voimalaitos 

Sosnovy Borin kaupungissa sijaitsee Leningradin voimalaitos, jossa on käytössä 
neljä 1000 MVV.n RBMK-reaktoria. STUKrlla, kauppa- ja teollisuusministeriön 
rahoituksella, on ollut vuosia kestäneitä turvallisuuden perusparannushankkeita 
laitoksen kanssa. 

Ydinjätteet eivät muodosta laitoksella mitään akuuttia ongelmaa, joskin puutteita
kin niiden huollossa on. Jätteitä tuotetaan tämän tyyppisillä laitoksilla noin 10-
kertaa enemmän kuin länsimaisilla laitoksilla. Näiden jätehuolto on kohtuullisella 
tasolla, mutta vaikeuksia on ollut lähinnä nestemäisten jätteiden kiinteytyksessä. 

Käytetty polttoaine varastoidaan laitoksella. Kapasiteetti on helpohkosti lisättävissä 
niin, että se riittää seuraavat 10 - 15 vuotta. Lopullista RBMK-laitosten käytetyn 
polttoaineen huoltoa ei ole järjestetty eikä ilmeisesti edes suunniteltu. 

Voimalan läheisyydessä sijaitsee neljä sotilaallista harjoitus- ja tutkimusreaktoria, 
joista ei ole tietoja juuri ollut saatavilla. 
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5.6.6.2 Radon-instituutti 

Teollisuuden, sairaaloiden, tutkimuslaitosten yms radioaktiivisten jätteiden huolto-
vastuu on Venäjällä jaettu 16 alueeseen. Näistä toiseksi suurinta hoitaa Radon-
yhtiö (Special Combinat Radon - Leningrad), jonka vuonna 1962 käyttöön otetut 
varastot ja käsittelylaitokset sijaitsevat Suomen lahden rannalla Sosnovy Borin 
kaupungin kupeessa. Varastoissa no noin 60 000 m3 keski- ja matala-aktiivista 
jätettä (Suomen ydinvoimalaitoksilla on vastaavaa jätettä tuotettu yhteen noin 6000 
m3. Yhtilölle kertyy kuukaudessa sen verran jätettä kuin Suomessa yhdessä vuo
dessa). Yhtiöön tuodaan Luoteis-Venäjän alueelta noin 200 organisaatiosta jätteitä 
mukaan lukien Leningradin ydinvoimalaitos. 

Yhtiön toimintaa ollaan laajentamassa voimakkaasti. Toiminta tulisi kattamaan 
jätteiden loppusijoittamisen, käytetyn ydinpolttoaineen välivarastoinnin, Leningra
din voimalan purkujätteen loppusijoituksen ja uusien prosessi- ja varastointitilojen 
rakentamisen. Sen varmistamiseksi, että toiminta ja sen laajennukset tulisivat 
asianmukaisten modernien turvallisuusvaatimusten mukaisesti suunnitelluksi ja 
toteutetuksi, Radon on kääntynyt STUK:n puoleen. Koulutus- ja konsultointitu-
keen on ministeriöissä suhtauduttu varsin myönteisesti, mutta rahoituspäätöksiä on 
odotettu marraskuusta 1994. 

5.6.7 Viro 

Virossa on viime aikoina ollut ongelmia radioaktiivisten aineiden käsittelyn, 
varastoinnin ja maastaviennin valvonnan kanssa. 

Virolla on radioaktiivisten aineiden varasto Sakussa, mutta se ei täytä edes 
turvallisuuden minimivaatimuksia. Alueelle on kerätty radioaktiivisia teollisuus-
ja sairaalajätteitä, mutta ei ydinjätteitä. Alueelta peräisin oleva radioaktiivinen 
metallikappale aiheutti marraskuussa 1994 ihmishengen menetyksen ja henkilöva
hinkoja [2]. Alueen nimi on nyttemmin muutettu Tammikuksi. 

Sillamäessä on vuosia kemiallisesti rikastettu uraania malmista, jonka seurauksena 
on syntynyt maa-aines jätevuori aivan Suomenlahden rannalle. Viriolais-pohjois-
maisena yhteistyönä on alueen riskejä kartoitettu ja jälkihoitotoimenpitetitä 
selvitetty [3,4]. Mitään merkittävänpää turvalisuusuhkaa ei tästä jätevuoresta ole. 

Paldiskissa sijaitsee entinen venäläinen sotilastukikohta, jossa sijaitsee mm 
ydinsukellusveneiden miehistöjen koulutuskeskus. Sitä on purettu kansainvälisenä 
hankkeena, ja alue on sovittu luovutettavaksi virolaisille lokakuun 1995 alusta. 
Paldiskissa sijaitsi kaksi koulutusreaktoria, tehoiltaan 70 MW ja 90 MW. Reakto
reiden polttoaine on palautettu Venäjälle. Käytöstä peräisin olleista nestemäisistä 
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jätteistä suurimman osan on IVO puhdistanut NURES-menetelmällään. Jäljellä 
ovat enää kiinteät jätteet sekä pieni määrä nestejätteitä sakkoineen, jotka eivät 
edusta suomalaisille minkäänlaista turvallisuusriskiä. 

5.6.8 Latvia 

Latviassa sijaitsee pieni tutkimusreaktori sekä entinen suuri tutkimuslaitos, joka 
palveli pääasiassa puna-armeijaa. Tutkimusreaktorin polttoaineinventaari on vain 
noin 20 kg. Sen käyttö on vähäistä ja aiotaan lopettaa lähitulevaisuudessa koko
naan. Polttoaineen ongelma ei ole sen radioaktiivisuudessa, vaan korkean rikas-
tusasteen (noin 90%) tuomassa ydinmateriaalivalvonnassa. 

Riikassa sijainneessa tutkimuskeskuksessa työskenteli vielä nelisen vuotta sitten 
noin 1200 tutkijaa, mutta toiminta romahti täysin Latvian itsenäistymisen myötä. 
Jäljellä ovat enää ränsistyneet rakennukset ja pienehkö määrä radioaktiivisia 
jätteitä, jotka on siirretty rakennuksista Riikan edustalle jätevarastoon. 

5.6.9 Liettua 

Liettuassa sijaitsee Ignaiinan ydinvoimala, jossa on maailman suurimpiin kuuluvat 
kaksi RBMK-reaktoria, teholtaan 1300 MW. Kuten aiemmin on todettu, tämän 
tyypin laitosten käytetyn polttoaineen huoltoa ei alunperinkään oltu suunniteltu 
loppuun. Samoin käytön aikana syntyy keski- ja matala-aktiivisia jätteitä noin 
kymmenen kertaa enemmän kuin länsimaisilla laitoksilla. Jätteiden välivarastointi-
kapasiteetti ei Ignalinassa aiheuta akuuttia ongelmaa, mutta pidempiaikaiset 
ratkaisut puuttuvat. Ruotsalaisilla on useita turvallisuuden parantamiseen tähtääviä 
hankkeita meneillään Ignaiinan kanssa. 

5.7 Kuinka paha tilanne on? 

Ydinriskit lähialueillamme voidaan esittää seuraavissa ryhmissä: 

- sotilaallinen ydinräjäytys maamme rajojen läheisyydessä; aiheuttaisi meille 
paljon vaikeamman säteilytilanteen kuin mikään ajateltavissa oleva ydinlaitok
sen onnettomuus. Pahimmassa tapauksessa tällainen ydinräjäytys aiheuttaisi 
suojaamattomalle henkilölle Suomessa vuorokaudessa säteilyannoksen, joka 
suurella todennäköisyydellä johtaisi kuormaan. 

- vakava reaktorionnettomuus Leningradin voimalaitoksella; tämä edustaisi 
pahempaa tilannetta kuin vastaa onnettomuus Kuolan voimalassa. Se ei aiheut
taisi meillä välittömästi ilmeneviä terveyshaittoja eikä pitkälläkään aikavälillä 
uhkaisi suurten kansanjoukkojen terveyttä. Suojautumistarve epäedullisissa 
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sääolosuhteissa ilmeisestikin syntyisi ja maan käytön rajoitukset voisivat olla 
tarpeen jopa yli 10 000 km2 alueella. 

- laiva- ym pienreaktorit; näiden teho on joitain prosentteja yllämainituista 
sähköntuotantoon tarkoitettujen reaktoreiden tehoista. Ottaen lisäksi huomioon 
sen, että ydinkäyttöisiä aluksia ei purjehdi merialueillamme, voidaan sanoa, 
ettei pienreaktoreista ole suomalaisille terveysuhkaa. 

- ydinjätekeskittymät; terveysuhkaa suomalaisille ei ole, mutta ympäristöongel
mana tilanne on pahenemassa. 

- radioaktiivisten aineiden salakauppa ja -kuljetukset; hämärämiehet eivät 
pääsääntöisesti ole selvillä radioaktiivisista aineistaan ja voivat altistaa säteilylle 
kanssamatkustajia. 

Ydinjätekeskittymät lähialueillamme eivät siis uhkaa suomalaisten terveyttä tai 
turvallisuutta. 

Ongelmaa vaikeuttaa se, että Venäjällä ei ole ydinenergialainsäädäntöä. Vastuita, 
velvoliisuuksi ja oikeuksia ydinjätteiden suhteen ei ole määritelty. Samoin puuttuu 
kansallinen ydinjätteiden huoltoa koskeva strategia, jossa olisi esitetty päätavoitteet 
ja -aikataulut, kustannuksiin varautuminen sekä muut kokonaisuuden kannalta 
olleelliset kansalliset seikat. Jätehuoltoon liittyvä pitkäjänteinen tutkimus- ja 
kehitystyö on järjestämättä, vaikka venäjällä henkisistä resursseista ei ole puutetta. 
Olihan usko ytimen tulevaisuuteen niin vahva, että eräiden arvioiden mukaan jopa 
200 000 organisaatiota tutki radioaktiivisia aineita sovelluksineen. Monimutkaiset 
organisaatiosuhteet ja epävakaat sosiaaliset olot eivät ainakaan helpota ydinjäte-
kysymysten ratkaisemista. 

Suurin hoitamattomista radioaktiivisuuden lähteistä on alusten käytetty polttoaine. 
Ongelman tulisi hoitua helpohkosti käynnistämällä polttoainekuljetukset Majakiin. 
Vaikuttaakin siltä, että esteet ovat enemmänkin hallinnollis-organisatorisia eivätkä 
turvallisuus-teknisiä. 

Seuraavaksi suurin aktiivisuuden lähde ovat upotetut laivareaktorit, joiden turvalli
suusriski ei kuitenkaan viime aikaisten analyysien perusteella ole niin suuri kuin 
voisi pelätä. Alusten nostamiseksi ei kannata tehdä mitään, nosto sinällään ja siitä 
seuraava radioaktiivisten aineiden mahdollinen leviäminen pintavesiin ovat 
huomattavasti suurempi rski. 

Keski- ja matala-aktiisten nestejätteet täyttävät niille tarkoitetut varastot. Havain
not osoittavat, että varastoihin kerätään hyvin tarkkaan jätteet talteen. Koska 
jätteiden erottelut, mittaukset, tilavuuden pienennykset, valvonnasta vapautusme-
kanismit puuttuvat lähes kokonaan, varastoissa on suuri määrä ei-radioaktiivistakin 
jätettä. 
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Nestejätteiden tilavuuden pienentämiseksi on Suomessa tarjolla huipputeknologiaa, 
jota siirrettävissä konteissa voitaisiin helposti kuljettaa lähialueillamme varastopai
kasta toiseen. 

Yllättävää kyllä, Barentsin ja Karan meret, joihin radioaktiivina aineita on upotettu, 
ovat edelleen maailman puhtaimpia meriä. Niiden radioaktiivisuus on suureksi 
osaksi peräisin muualta (ydinasekokeet, Tshernobylin onnetomuus, Golf-virran 
kuljettamat aktiivisuudet Brittein saarilta ja Ranskasta). Itämeressämmekin on 
jokaisessa kuutiometrissä noin 20 - kertaa enemmän ihmisen toiminnasta peräisin 
olevaa radioaktiivisuutta kuin pohjoisen merissä. 

5.8 Kirjallisuusviitteet 
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2 Salomaa S. ja Paile W. Kiisan säteilyturman uhreja tutkittiin myös 
Suomessa. ALARA 1/95. Säteilyturvakeskus, Helsinki; 1995. 

3 Mustonen R. Sillamäen jätealueen tutkimukset loppusuoralla. ALARA 
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depository in Sillamäe. SSI-rapport 94-08. Statens strälskyddsinstitut, 
Stockholm; 1994. 
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6 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ ITÄ-EU-
ROOPAN YDINUHKIEN PIENENTÄMISEKSI 

Heikki Reponen 

6.1 Johdanto 

Itä-Euroopan ydinuhkan lännelle muodostavat alueen ydinvoimalaitokset ja pienet 
ydinreaktorit, ydinkäyttöiset alukset, ydinräjähteet, ydinjätteet sekä ydinmateriaali
en salakauppa ja saastuneiden metalliraaka-aineiden kauppa. Länsimaiden huoli on 
johtanut jonkinasteiseen kansainväliseen yhteistyöhön kaikkien näiden uhkien koh
dalla. Ydinräjähteiden leviämisen estäminen »amoin kuin muu sotilaallisten uhkien 
vähentämistä koskeva yhteistyö tapahtuu suurvaltojen välillä. Muista riskeistä 
ydinvoimalaitokset ovat olleet ensisijainen kansainvälisen mielenkiinnon kohde, 
sillä niistä, ydinaseiden ohella, voidaan pahimmillaan odottaa laajalle ulottuvia 
haittavaikutuksia. Muiden uhkien osalta mahdolliset haitat ovat paikallisia ja 
yhteistyö on alkanut myöhemmin ja ollut suppeampaa. 

Länsimaiden patoutunut huoli tilanteesta purkautui varsinaiseksi toiminnaksi vasta 
Neuvostoliiton hajottua. G7-maiden huippukokous Munchenissä 1992 vahvisti 
erityisen toimintaohjelman^]: Ydinvoimalaitoksista aiheutuvaa uhkaa haluttiin 
pienentää vaatimalla vaarallisimpien laitosten sulkemista ja jäljelle jäävien turval
lisuuden parantamista. Yleisesti ottaen turvallisuutta voi parantaa kehittämällä 
laitoksia teknisesti tai kohentamalla niiden käyttötoimintaa. Samoja tavoitteita 
palvelee myös paikallisille turvallisuusvalvontaviranomaisille annettava apu. 
Vähätellä ei myöskään pidä ongelmalaitoksia käyttävien maiden ja käyttöorgani-
saatioiden omia ohjelmia ja ponnisteluja turvallisuuden kehittämiseksi. Useimmilla 
laitoksilla on kattavat, täysin oikeita toimenpiteitä sisältävät parannusohjelmat, 
joiden toimeenpano ilman ulkopuolista apua vain on epätoivoisen hidasta. 

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään sekä kahdenvälisinä projekteina että laajoina 
monikansallisina hankkeina. Laajimmat ovat Euroopan Unionin (EU) ja Euroopan 
Jälleenrakennus- ja Kehityspankin (EBRD) ohjelmat. Kahdenvälistä yhteistyötä 
harjoittaa suuri joukko maita niin lähinaapurista kuin valtamerten takaakin. 

6.2 Euroopan unionin yhteistyö 

Jo vuonna 1991 aloitettu EU:n yhteistyö/avustaminen sisältyy Keski-Euroopan 
maihin suunnattuun PHARE-apuun ja entisen Neuvostoliiton maihin suunnattuun 
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TACIS-apuun. Panostus ydinturvallisuuteen näissä ohjelmissa on ollut keskimäärin 
runsaat 100 miljoonaa ECU (yli 600 miljoonaa markkaa) vuodessa[2]. 

Yhteistyötä on kohdistettu reaktorien perusrakenteen arviointiin, laitospaikkakoh-
taiseen apuun sekä käyttäjämaan turvallisuusviranomaisen kehittämiseen. 

Reaktorien perusrakenteen arvioinnilla on pyritty selvittämään rakenteelliset 
puutteet ja määrittämään tarvittavat välttämättömät parannustoimenpiteet. Suurin 
yhtenäinen kokonaisuus tällä alueella on ollut vuosina 1992-94 toimeenpantu 
selvitys RBMK-reaktoreiden turvallisuudesta, mihin Suomikin osallistui, tuolloin 
vielä EU:n ulkopuolisena maana [3]. Ruotsi ja Kanada olivat muut omalla kustan
nuksellaan hankkeeseen osallistuneet maat. Selvitys jatkuu vuosina 1995-96 
vanhimpiin reaktorisukupoiviin keskittyvällä kakkosvaiheella[4]. 

PHARE-ohjelmassa arvioinnit ovat keskittyneet itäisen Keski-Euroopan maissa 
yleiseen WER-440-reaktorityyppiin. Kohteena on ollut erityisesti Bulgarian 
Kozlodui [5]. 

Laitospaikkakohtaisen avun pääkohde on ollut samoin Kozlodui, jossa suoritettiin 
pitkän käyttökeskeytyksen aikana perusteellinen yleisilmeen kokonaiskohennus. 
Venäjän ja Ukrainan laitospaikoille ulkomaisten asiantuntijoiden sijoittuminen 
viivästyi isäntien epäilevän suhtautumisen takia. Nyttemmin EU:n värväämät 
länsimaalaiset asiantuntijat osallistuvat laitospaikoilla kiireisimpien turvallisuuspa-
rannusten määrittämiseen ja tilausasiakirjojen muotoilemiseen. Konkreettisia 
laiteparannuksia laitoksille toteutetaan näiden aineistojen nojalla. 

Kansallisten ydinturvallisuusviranomaisten avustaminen on painopistealue, sillä 
kaiken yhteistoiminnan tavoitteena on ennen kaikkea auttaa saajamaat auttamaan 
itse itseään. Länsi-Euroopan turvallisuusviranomaisten muodostama ryhmä RAMG 
(Regulatory Assistance Management Group) on organisoinut selvitysmatkoja 
ongelmareaktoreja käyttäviin maihin. Selvitysten perusteella on määritelty avus
tusohjelmat, jotka koostuvat pääasiassa eri erikoisaloilla annettavasta koulutuksesta 
ja mm. ydinlakihankkeiden kommentoinnista. Tavoitteena on siirtää länsimaista 
tietoa ja kokemusta ohjeista, määräyksistä, valvontatavoista ja luvituskäytännöistä. 
Jonkin verran on myös toimitettu viranomaistyössä tarvittavaa toimistokalustoa. 
Kansallisten viranomaisten resurssit ovat hyvin erilaiset ja kyky ottaa vastaan 
esimerkiksi kurssitusta vaihtelee sen mukaan. Venäjän GOSATOMNADZORin 
palveluksessa on pari tuhatta henkeä kun Liettuan VATESIssa on vain yksitoista 
tarkastajaa. 

Suomi ja Ruotsi hyväksyttiin mukaan RAMG-ryhmän toimintaan jo kolme vuotta 
ennen maiden liittymistä EU:iin. Suomi on Säteilyturvakeskuksen voimin mukana 
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Unkarin, Liettuan, Slovakia ja Tshekinmaan viranomaisten avustamisessa. IVO 
International on osallistunut tehtäviin STUK:n alihankkijana. 

63 EBRD/NSA:n yhteistyö 

G7-maiden Miinchenin kokouksen suosituksen perusteella Euroopan Jälleenraken
nus- ja Kehityspankin yhteyteen perustettiin keväällä 1993 Ydinturvallisuusrahasto 
rahoittamaan vanhimpien neuvostoliittolaisperäisten reaktoreiden konkreettisia 
turvallisuusparannuksia. Tavoitteeksi asetettiin WER-440/230- ja RBMK-
reaktoreiden turvallisuuden nopea kohentaminen siksi lyhyeksi ajaksi mikä 
tarvitaan ennen kuin kyseiset laitokset voitaisiin kokonaan poistaa käytöstä. 
Vuoden 1994 loppuun mennessä rahaston jäsenet olivat lahjoittaneet rahastoon 
lähes miljardi markkaa, josta Suomen osuus on 15 miljoonaa. Suurin yksittäinen 
rahoittaja on EU. Vuonna 1995 on saatu uusia lahjoituslupauksia noin 600 
miljoonan arvosta. Myös Suomi on sitoutunut noin kolmen miljoonan lisära
hoitukseen. 

Ydinturvallisuusrahasto aloitti toimintansa rivakasti. Rahoituspäätös Bulgarian 
Kozloduin voimalaitoksen VVER-yksiköiden perusparannusohjelmasta tehtiin 
kesällä 1993 [6] ja Liettuan Ignalinan RBMK-laitoksen ohjelmasta loppuvuodesta 
1993 [7]. Ensin mainitun ohjelman suuruus on noin 150 ja jälkimmäisen noin 180 
miljoonaa markkaa. Avunsaajamaiden sitouduttua tiettyihin laitosyksiköiden 
käyttöikää koskeviin ehtoihin ohjelmien toimeenpano on täydessä vauhdissa. 

Esitys kolmea venäläistä voimalaitosta, Kuolaa, Leningradia ja Novovoroneshia 
koskevaksi yhteisohjelmaksi valmistui sekin jo keväällä 1994 [8]. Pankin pää
töselimissä rahoitukselle asetettiin aiempien päätösten tavoin ehtoja, joihin 
avunsaaja ei kuitenkaan ollut halukas sitoutumaan. Ehdoilla halutaan varmistaa 
epävarmimpien laitosten nopeutettu poistaminen käytöstä. Keskusteluja näistä 
ehdoista käytiin Venäjän tapauksessa vuoden verran ennen kuin rahoituspäätös 
voitiin tehdä kesäkuussa 1995. Leningradin laitos saa apua noin 180 miljoonan ja 
kaksi WER-laitosta yhteensä noin 270 miljoonan markan arvosta. Voimalai
tokselle valittu länsimainen projektinjohtoyksikkö tulee johtamaan seuraavan 
kahden kolmen vuoden aikana toteutettavia hankkeita, jotka jakautuvat käyttörur-
vallisuusparannuksiin ja lyhyen tähtäyksen teknisiin parannuksiin. Leningradin 
voimalaitoksen tapauksessa ensin mainittuihin sisältyy rikkomattoman tarkastuksen 
välineistöä, päästöjen tarkkailuvälineistöä sekä kulunvalvontalaitteita. Jälkimmäi
siin kuuluu laitostietokoneen uusiminen, paloturvallisuuden kohentamista sekä 
rakenteellisesti että paloiImoitus- ja sammutusjärjestelmiä lisäämällä, värähtelyjen 
ja vuotojen tarkkailujärjestelmiä sekä eräitä uusia komponentteja kuten varavoima-
akustoja. Toimitukset Kuolaan ovat periaatteessa samanlaisia. Lyhyen tähtäyksen 
tekniset parannukset ovat kuitenkin VVER-reaktoreille tyypillisiä. Ydinturvalli-
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suusrahaston apu koskee Leningradin voimalaitoksen kaikkia neljää yksikköä 
mutta Kuolan voimalaitosyksiköistä vain kahta vanhinta. 

Seuraava kohde Ydintuivallisuusrahaston ohjelmassa on Ukrainan Tshernobyl, 
jonka kohtalosta mielipiteet ovat toistaiseksi kuitenkin kovin eriäviä. Monien 
mielestä laitoksen kaksi vielä toiminnassa olevaa reaktoriakin tulisi sulkea välittö
mästi, kun taas Ukraina pitää välttämättömänä jatkaa sähköntuotantoa ensi 
vuosituhannelle ja suunnittelee myös vuonna 1992 tulipalossa vaurioituneen 
kakkosreaktorin ottamista takaisin käyttöön. 

6.4 Muut monikansalliset hankkeet 

Kansainvälinen Atomienergiajärjestö IAEA tarjoaa jäsenmailleen erilaisia palveluja 
ydinvoimalaitosten turvallisuuden arvioimiseksi ja kohottamiseksi. Näitä on 
vuosien mittaan suunnattu tavanomaisessa laajuudessa myös neuvostovalmisteisille 
reaktoreille. Kokonaan uudet mittasuhteet toiminta saavutti, kun itäiset ydinvoima
laitokset Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen nousivat lännen erityisen mielenkiin
non kohteeksi. IAEA aloitti teknistä apua ja yhteistyötä tarjoavan ohjelmansa 
lisäksi erillisellä budjetilla rahoitetun ohjelman W E R - ja RBMK-reaktoreiden 
turvallisuuspiirteiden arvioimiseksi. Tämän työn tuloksena on syntynyt priorisoitu 
luettelo toimenpiteistä, joihin tulisi ryhtyä. IAEA avustaa myös jäseninään olevien 
Keski- ja Itä-Euroopan maide * ydinturvallisuusviranomaisorganisaatioita tarjo
amalla näille tilannearvioita ja Koulutusta. Suomalaiset ovat olleet tässä työssä 
aktiivisesti mukana IAEA:n kutsumina asiantuntijoina ja myös tarjonneet tilat 
useille koulutustilaisuuksille. 

Ydinvoimalaitosten käyttöorganisaatioiden oma yhteistyöjärjestö WANO (The 
World Association of Nuclear Operators) tekee aktiivista yhteistyötä itäisten 
kollegoidensa toiminnan kehittämiseksi. Päätoimintamuoto ovat vierailut laitosten 
välillä. 

Maailman Pankki (World Bank) ja Euroopan Investointipankki (EIB) ovat rahoit
taneet turvallisuusselvityksiä ja lainoittaneet uudempien korvaavien laitosten 
rakentamistöiden saattamista päätökseen. 

OECD:n ydinenergiatoimisto NEA on teettänyt selvityksiä neuvostovalmisteisten 
reaktoreiden erityispiirteistä. 

Moskovan Kansainvälinen Tiedekeskus on länsimaiden rahoittama tutkimus- ja 
kehityslaitos, jonne kiinnitetään entisen Neuvostoliiton puolustusteollisuuden 
palveluksessa olleita henkilöitä kehittämään rauhanomaisia sovelluksia siviilielä-
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män taipeisiin. Suurin rahoittaja on Euroopan Unioni noin 120 miljoonan markan 
pääomalla. Suomen osuus on kuutisen miljoonaa. 

6.5 Kahdenväliset hankkeet 

Kahdenvälisistä hankkeista keskittynein ja meidän kannaltamme näkyvin on 
Ruotsin apu Liettualle. Apua annetaan sekä Ignalinan ydinvoimalaitokselle että 
valvontaviranomaisorganisaatiolle. Erityisen tärkeä on ollut Ignalinan voimalai
tokselle tehty todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi, joka on toistaiseksi 
ainoa laatuaan RBMK-tyyppiselle reaktorille. Huomattavia ovat myös toimeen
pannut teknilliset parannukset mm. paloturvallisuudessa sekä ainettarikkomattomi-
en tarkastusten välineistön ja menetelmien kehittäminen. 

Ranska ja Saksa ovat kumpikin käyttäneet rahaa noin 700 miljoonan Suomen 
markan edestä kahdenväliseen yhteistyöhön kansainvälisen rahoituksen panostus-
tensa lisäksi. Painopiste Saksan yhteistyössä on ollut VVER-reaktorien turvalli
suusselvityksissä kun taas Ranska on keskittynyt eri maiden voimalaitosten 
avustamiseen paikan päällä. Yhdysvaltojen kahdenvälinen yhteistyö on määrältään 
toistaiseksi vain sadan miljoonaan markan luokkaa ja se on keskittynyt henkilöstön 
koulutukseen sekä palontorjunta- sekä tietojenkäsittelylaitteiden toimituksiin. 
Japanilla on hyvin laaja ohjelma Keski- ja Itä-Euroopan maiden ydinvoimalaitos
ten käyttöhenkilökunnan ja ydinturvalfisuusviranomaisten kurssittamiseksi. 
Kymmenen vuoden ohjelmassa tähdätään tuhannen henkilön usean viikon oleske
luun Japanissa. Teknistä yhteistyötä Japani tarjoaa mm. simulaattorien ja vuo-
donvalvontajärjestelmien kehittämiseen. 

Suomen yhteistyö on keskittynyt kahteen lähimpänä sijaitsevaan venäläiseen 
voimalaitokseen, Leningradiin ja Kuolaan. Vuodesta 1992 lähtien työhön on 
myönnetty valtion budjettivaroja yhteensä runsaat 31 miljoonaa markkaa, jakau
tuen suurin piirtein tasan kahden voimalaitoksen kesken. Lisäksi tulee Suomen 
panostus Euroopan Jälleenrakennus- ja Kehityspankin Ydinturvallisuusrahastoon. 
Leningradin voimalaitoksella on keskitytty yhteistyöhön alueilla, joilla nopeat 
parannukset nähdään mahdollisiksi. Näitä ovat käyttömenetelmien, ainettarikko-
mattomien tarkastusten ja paloturvallisuuden kehittäminen. Käyttöhenkilöstölle on 
esitelty länsimaisia työskentelytapoja ja -menetelmiä vierailuilla suomalaisilla 
ydinvoimalaitoksilla. Laadunvarmistuksesta ja turvallisuuskulttuurista on järjestetty 
yhteisiä seminaareja. Paineastioiden ja putkistojen rikkomatonta tarkastusta on 
kehitetty toimittamalla länsimaisia tarkastuslaitteissa ja antamalla koulutusta 
niiden käytössä. Vertailevia tarkastuksia on tehty myös suomalaisten tarkastajien 
voimin Leningradin voimalaitoksen putkille. Paloturvallisuutta on kohennettu 
toimittamalla sammuttimia ja palokunnan välineistöä sekä kannettava radiopuhe-
linjärjestelmä mahdollistamaan laitoksen sisäinen yhteydenpito poikkeustilanteissa. 
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Paljon insinöörityötä on tehty myös konkreettisten laitosmuutosten suunnittelussa. 
Kahdenvälisen yhteistyön määrärahat eivät ole antaneet mahdollisuutta toteuttaa 
näitä suunnitelmia, mutta edellä mainitulla EBRD/NSA:n rahoituksella huomattava 
osa näistä ehdotuksista tullaan viemään päätökseen. Vielä tiiviimmin kahdenväli
sen yhteistyön tulokset nivoutuvat yhteen EBRD/NSA:n rahoitusmahdollisuuksien 
kanssa Kuolan voimalaitoksella. Siellä nimittäin lähdettiin suomalaisvoimin 
kunnianhimoisesti suunnittelemaan samoja muutoksia ja parannuksia, jotka on 
pantu toimeen samaa perusrakennetta olevalla Loviisan voimalaitoksella. Kun 
Venäjällä ei kuitenkaan ollut varoja toteuttaa suunnitelmia, koko yritys oli kariutua 
kunnes Ydinturvallisuusrahasto nyt on toteuttamassa hankkeet. Huolena ovat 
kuitenkin Kuolan voimalaitoksen nuoremmat yksiköt 3 ja 4, jotka eivät sisälly 
Rahaston ohjelmaan, mutta välttämättä tarvitsevat pääosan samoista perusparan
nuksista kuin vanhemmat yksiköt 1 ja 2. 

Myös tiedonkulkuun Iähilaitoksilta länteen on panostettu. Sekä Leningradin että 
Kuolan voimalaitoksille on toimitettu satelliittiyhteysvälineet, joilla laitospaikoilla 
olevat turvallisuusviranomaisen edustajat pystyvät toimittamaan tiedot häiriötilan
teista suoraan Suomen viranomaisille. Laitosten ympäristöön on myös asennettu 
suomalaisia päästömonitorointilaitteita, joiden mittaustiedot välittyvät Leningradin 
voimalaitokselta Suomeen satelliittiteitä automaattisesti, mutta Kuolasta toistaiseksi 
vain puhelintietona. Näiden yhteydenpitovälineiden pitäisi varmistaa tiedonkulku 
uhkaavista tilanteista niin, että varautumistoimenpiteisiin jää riittävästi aikaa. 

Suomi ei ole mukana EU:n ohjelmassa Venäjän turvallisuusviranomaisen avusta
miseksi. Sen sijaan Säteilyturvakeskuksen ja Venäjän (aiemmin Neuvostoliiton) 
GOSATOMNADZORin välillä on jo vuodesta 1988 alkaen ollut yhteistyösopimus, 
jonka nojalla vaihdetaan kokemuksia ja tietoja. Alkuvuosina yhteistyö painottui 
VVER-reaktoreihin Loviisan ja Suomeen suunnitteilla olleiden lisäreaktoreiden 
takia. Lähireaktoriyhteistyön alettua myös viranomaisyhteistyö on painottunut 
lähireaktoreilla olevien paikallistarkastajien avustamiseen. Gosatomnadzorin 
paikallistarkastajat raportoivat myös säännöllisesti laitostensa käyttötapahtumista 
suomalaisille virkaveljilleen. 

Norjaa huolestuttavat Kuolan alueella sijaitseva ydinvoimalaitos, ydinkäyttöiset 
siviili- ja sota-alukset sekä erilaiset radioaktiiviset jätteet niin siviili- kuin 
sotilaskohteistakin. Norjan hallitus on budjetoinut tähän mennessä 120 MNOK 
yhteistyöhön näiden uhkien vähentämiseksi. 

Tanskan valtio on tarjonnut yhteistyötä lähialuelaitosten turvallisuusparannuksiin. 
Ignalinan ollessa runsaudenpulassa Ruotsin ja EBRD/NSA-avun käyttöönotossa 
Tanskan apua on tarjolla Leningradin voimalaitokselle ensi vaiheessa noin viiden 
miljoonan markan edestä. 
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6.6 Muut uhkat kuin ydinvoimalaitokset 

Edellä kuvattu yhteistyö tähtää laajamittaista sähköntuotantoa palvelevien ydinvoi
malaitosten aiheuttaman uhkan vähentämiseen. Turvallisuusviranomaisen edustaji
en kouluttaminen antaa toisaalta samantien valmiuksia myös samojen viranomais
ten vastuualueeseen kuuluvien pienten tutkimus- ja koereaktorien turvallisuuden 
arviointiin ja parantamiseen. 

Ydinmateriaalien salakauppa samoin kuin saastuneiden metalliraaka-aineiden 
kauppa ovat jo lähtökohdaltaan valtioiden rajat ylittävää toimintaa, joten toiminnan 
estäminen edellyttää aina kansainvälistä yhteistyötä. Ongelman eri vaiheisiin, 
lähtien voimalaitosten kulunvalvonnasta päätyen raja-asemien sateilytunnistimiin, 
onkin puututtu kansainvälisin yhteishankkein. Niitä ei käsitellä tässä yhteydessä. 

Ydinjätteiden aiheuttamat haitat ovat paikallisia ainakin lyhyellä tähtäyksellä. 
Niinpä laajamittaisessa kansainvälisessä yhteistoiminnassa radioaktiiviset jätteet 
eivät ole olleet painotettuja. Haitoista kärsivien maiden vetoomuksista jonkinlaa-
juista toimintaa on kuitenkin aloitettu sekä monen- että kahdenvälisinä hankkeina. 
Erityisasemassa on vuoden 1986 onnettomuudessa tuhoutunut Tshernobylin 
voimalaitoksen nelosreaktori Ukrainassa. Reaktorin ympärille rakennetun suojan 
vahvistamista ja/tai uusimista samoin kuin ympäristöön haudattujen jätteiden lop
pusijoittamista on selvitelty EU:n varoin. Hankkeet ovat tarpeen pohjavesien ja 
Dnepr-joen vesistön saastumisen estämiseksi, mutta niiden toteuttaminen vaatii 
huimia taloudellisia panostuksia, joihin Ukrainalla itsellään ei ole mitään mahdol
lisuuksia. Toinen tunnustettu ongelmakeskittymä on Venäjällä Kuolan-Murmans
kin alue, jossa suuret määrät pääosin sotilaallista alkuperää olevaa radioaktiivista 
jätettä on heitteillä ja uhkaa ennen pitkää Pohjoisen Jäämeren turvallisuutta. EU:n 
budjetissa vuodelle 1995 on Kuolan-Murmanskin alueen jäteongelman selvittelyn 
aloittamiseen varattu viisi miljoonaa ECU:a. Kalastusvesiensä puolesta pahimmin 
uhattuna oleva Norja on budjetoinut huomattavat summat rahaa kahdenväliseen 
toimintaan pahimpien riskien eliminoimiseksi. 

6.7 Kirjallisuusluettelo 

1 G7-maiden Miinchenin huippukokouksen loppukommunikea, 8.7.1992. 

2 Nuclear Safety, Actions taken by the European Union, Directorate 
General I A, June 1995 

3 RBMK Safety Review Project, Final Report, March 1994 

4 RBMK Safety Review - Phase 2, Inception Report, June 1995 
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5 TACIS and PHARE Programmes, Nuclear Safety, Status of Projects, 
European Commission Directorate General I A, June 1995 

6 EBRD Nuclear Safety Account, Assembly of Contributors, Minutes of 
the 16 June 1993 Meeting 

7 EBRD Nuclear Safety Account, Assembly of Contributors, Minutes of 
the 17 December 1993 Meeting 

8 EBRD Nuclear Safety Account, Assembly of Contributors, Minutes of 
the 1 June 1994 Meeting 

Taulukko I: Kansainvälinen panostus ydinuhkien pienentämiseen 

MONIKANSALLINEN YHTEISTYÖ (MECU) 

EU/PHARE&TACIS 

1991 74 
1992 109 
1993 133 
1994 116 
1995 118 

Yhteensä: 550 

EBRD/NSA 

1993 Bulgaria 
1993 Liettua 
1995 Venäjä 
1996 Ukraina 

Yhteensä: 

KAHDENVÄLINEN YHTEISTYÖ (-1995) 

Ranska 
Saksa 
Ruotsi 
USA 
Kanada 
Norja 
Suomi 

135 MECU 
203 MDEM 
152 MSEK 

20$ 
30 $ (CAN) 

140 MNOK 
32 MFIM 

24 
33 
75 

7 

131 
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7 RADIOAKTIIVISEN LASKEUMAN KULKEU
TUMINEN YMPÄRISTÖSSÄ 

Aino Rantavaara 

7.1 Johdanto 

Vakava ydinlaitosonnettomuus tai ydinräjähteiden käyttö voi aiheuttaa niin 
voimakkaan ja laaja-alaisen radioaktiivisen laskeuman, että toimenpiteet väestön 
ja tuotannon suojaamiseksi käynnistyvät usealla sektorilla. Säteilysuojelusta, 
pelastuspalvelusta ja eri hallinnonaloista vastaavat viranomaiset antavat määräykset 
tai suositukset vastatoimenpiteiden täytäntöönpanosta. Ohjeiden ja määräysten 
taustalla on tilannekuva ja tieto laskeuman vaikutuksista ihmiseen, elintarvike
tuotantoon ja elinkeinoelämään yleensä. Paitsi toimintaohjeiden välittäminen 
oikeassa muodossa kaikille asianosaisille myös niiden ymmärtäminen ja hyväksy
minen on tärkeää, jotta säteilysuojelun tavoitteet saavutetaan. Oleellisinta tämä on 
silloin, kun väestön elintapoihin, kulutustottumuksiin ja elinkeinonharjoitukseen 
joudutaan puuttumaan. 

Radioaktiivinen laskeuma on harvoin alueellisesti tasainen. Jossakin on lievä 
laskeuma silloinkin kun huomattavia alueita on täysitehoisten suojelutoimien 
kohteena. Suhteellisuudentaju ja sen vahvistaminen säästää huomattavasti sekä 
väestön että viranomaisten voimavaroja. 

Tässä esityksessä kuvataan ihmisen altistumista sisäiselle ja ulkoiselle säteilylle 
voimakkaan radioaktiivisen laskeuman jälkeen sekä pohditaan keinoja ja 
periaatteita altistuksen vähentämiseksi. Yksinkertaista perustietoa samasta aiheesta 
on saatavilla [1, 2]. 

7.2 Radioaktiivinen laskeuma ja annostiet ihmiseen 

Onnettomuuspäästön tai ydinräjähdyksen yhteydessä ilmakehään vapautuu 
korkeassa lämpötilassa radioaktiivinen seos, joka sisältää uraanin halkeamistuottei-
ta ja niiden hajoamiskctjuihin kuuluvia nuklideja sekä eri aineiden aktivoitumis-
tuotteita sitoutuneena erilaisiin, yleensä epäorgaanisiin matriiseihin (kuva 1). 
Leviämisvaiheessa ydinsaasteessa on runsaasti lyhytikäisiä isotooppeja, joista 
etenkin 131I on tärkeä ihmisen säteilyaltistuksen kannalta. Pitkäikäisistä radionukli
deista tärkeimmät ovat ^Sr ja 137Cs. Ilmavirtaukset kuljettavat radioaktiivista 
saastetta onnettomuusalueen ympäristöön. Kaukokuljetuksen edellytyksenä on että 
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X«va 1. Radioaktiivisen laskeuman kulkeutuminen ympäristössä ja ihmisen 
altistuminen säteilylle. 

radioaktiivista aerosolia kohoaa riittävän korkealle ilmakehään. Pilven leviämisalu-
eella ilman radioaktiivisuuspitoisuus kasvaa. 

Radioaktiivisen pilven ohituksen aikana väestö altistuu säteilylle hengityksen 
kautta. Alkuvaiheessa ilma on puhtaampaa rakennusten sisällä, jos tuuletusjärjes-
telmät eivät ota sisään suodattamatonta ulkoilmaa. Radionuklidien pidättyminen 
keuhkoihin vaihtelee aerosolin hiukkaskoon mukaan. Sateet puhdistavat ilman, 
joten hengitysannos saadaan laskeumatilanteessa yleensä muutamien päivien 
aikana. Radioaktiivinen pilvi altistaa alueen väestöä myös ulkoiselle säteilylle. 

Ilmakehässä leviävä radioaktiivinen saastepilvi aiheuttaa leviämisreitillä radioaktii
vista laskeumaa, jonka määrä vaihtelee leviämiskorkeuden ja alueen säätilan 
mukaan. Raskaimmat radioaktiivat hiukkaset laskeutuvat päästön tai räjähdyskes-
kuksen lähialueelle aiheuttaen lähilaskeuman. Kaukolaskeuma on mahdollinen, jos 
radioaktiivinen päästöpilvi kohoaa riittävän korkealle. Kaukokuljetuksen 
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seurauksena laskeumaa voi levitä jopa yli 1000 km:n päähän lähtökohdasta. 
Onnettomuuspäästön aikana sen radionuklidikoostumus ja nuklidien fysikaalis-
kemiallinen olomuoto niiden vapautuessa ilmaan voivat vaihdella. Maahan 
laskeutuvat aktiivisuusmäärät vaihtelevat paitsi päästön suuruuden myös leviämis-
ja kohdealueiden säätilan mukaan. Poutasäällä saadaan kuivaa laskeumaa, sateella 
märkää. Laskeuman pidättyminen kasvien ja rakenteiden pinnoille vaihtelee. 
Kuivana ja sumussa tai tihkusateessa laskeutuvat radioaktiiviset hiukkaset tarttuvat 
erityisen hyvin kasvien lehdille ja muille pinnoille-
Elintarvikkeiden kautta ihmiset altistuvat säteilylle useiden vuosien ajan, kyseessä 
on sisäinen säteily. Eri alkuaineiden radionuklidien olomuotoja liikkuvuus kasvien 
pintasolukon läpi vaihtelee. Samoin radionuklidien joutuminen maasta kasveihin 
juurten kautta riippuu niiden liukoisudesta ja myös maan kasvutekijöistä. 
Laskeumaprosessin kvantitatiivinen kuvaaminen ja laskeuman koostumuksen ja 
olomuodon selvittäminen ovat tärkeitä lähtötietoja ennakoitaessa elintarvikkeiden 
saastumista. 

Maahan ja rakenteiden pinnoille sekä kasvustoihin tullut laskeuma aiheuttaa 
ihmisille ulkoista säteilyannosta. Ensimmäisinä päivinä säteilyn annosnopeus 
vähenee nopeasti lyhytikäisten radionuklidien hajotessa. Kaupunkimaisessa 
ympäristössä sateen mukana huuhtoutuva osa laskeumasta on huomattavasti 
suurempi kuin maaseudulla, missä katuja ja piha-alueita ei ole päällystetty. 
Vuosien kuluessa pitkäikäisistä radionuklideista, lähinnä 137Cs:sta aiheutuva 
ulkoisen säteilyn annosnopeus pienenee hitaasti radionuklidien kulkeutuessa 
syvemmälle maahan. Sisällä rakennuksissa annos maahan tulleesta laskeumasta on 
pienempi kuin ulkona ja vaihtelee talotyypin ja kerroskorkeuden mukaan. 

73 Kokonaistilanne laskeuman jälkeen 

Säteilytilanteen vaikeusaste riippuu maahan tulleen laskeuman radioaktiivisuudesta, 
nukJidikoostumuksestasekä saastuneen alueen laajuudesta. Alueen elinkeinoraken
ne ja ympäristöolosuhteet sekä asutuksen jakautuminen määräävä; suojelutoimien 
sisältöä. 

Laskeuman vuodenaika vaikuttaa elintarvikkeiden saastumiseen eniten ensimmäi
sen vuoden aikana. Kasvukauden aikana leviävä laskeuma aiheuttaa ensimmäisenä 
vuonna jopa monikymmenkertaisia radionuklidipitoisuuksia elintarvikkeisiin ja 
eläinten rehuun siihen verrattuna että laskeuma leviäisi muuna vuoden likana. 

Ydinaseiden käyttö muuttaa suuresti ympäristön tilaa ja heikentää yhteiskunnan 
toimintaedellytyksiä. Elinolosuhteet laskeuma-alueella voivat olla erittäin vaikeat, 
ja pelastustoiminta vaatii suuria resursseja. Tällöin vastatoimien luonne on 
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alkuvaiheessa täysin toinen kuin lievissä laskeumatilanteissa, joissa säteilyaltistuk
sen vähentämiseen on yleensä vaihtoehtoja ja yhteiskunnan eri sektorien tuki 
helpottaa vastatoimien toteuttamista. 

7.4 Säteilyaltistuksen rajoittaminen 

Ympäristön säteilytilanteesta oyritään selviytymään mahdollisimman vähäisin 
väestön terveyshaitoin. Lisäksi tavoitteena on, että yhteiskunnan voimavarat 
kohdennetaan mielekkäästi väestön suojaamiseksi ja myös taloudellisten arvojen 
hyväksi. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan sekä monipuolista tietoa alueen 
väestöstä, elinkeinorakenteesta ja ympäristöolosuhteista että nopeita arvioita 
säteilyannoksista ja esimerkiksi raaka-aineiden saastumisesta lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä. Tilanteen analysointityöei saa hämärtää vastatoimien tärkeysjärjestystä 
ja oikeaa ajoitusta. Tärkeämpää kuin ehdottoman tarkat numeroarvot kaikista 
tilanteen muuttujista on realistisen kokonaiskuvan saaminen mahdollisimman 
nopeasti. 

Vastatoimet akuutissa vaiheessa ovat väestön suojaaminen ulkoiselta säteilyltä ja 
hengitysannoksen rajoittaminen esimerkiksi sisälle suojautumalla tai joditabletteja 
ohjatusti nauttien. Tärkeää on myös kotieläinten suojaaminen. Teollisuustuotannon 
jatkuvuuden ja työntekijöiden säteilysuojelun hyväksi tarvitaan erityisohjeita sen 
lisäksi mitä yritykset ja laitokset tekevät omien valmiussuunnitelmiensa perusteel
la. 

Säteilytilanteen alkuvaiheessa joudutaan selvittämään elintarvikkeiden nautintakel-
poisuus ja puuttumaan tarvittaessa jakeluun, teollisuuden prosesseihin ja raaka-
aineiden käyttöön sekä ohjaamaan kuluttajia ja tuottajia. Laskeumatilanteen eri 
vaiheissa maatilat tarvitsevat erityisohjeita. Ennakolta tulisi varata suojaustarvik-
keita esimerkiksi rehujen ja ulos varastoitujen raaka-aineiden suojaamiseen. 
Työntekijöiden suojaus tulee myös ottaa huomioon. 

7.5 Radionuklidien kulkeutumisprosessit ympäristössä 

Radionuklideja poistuu ihmisen elinympäristöstä tai elintarviketuotannon 
ainekierrosta eri tavoin: 

- Radioaktiivinen hajoaminen vähentää radionuklidien määrät merkityksettömiksi 
viimeistään siihen mennessä kun 10 puoliintumisaikaa on kulunut. 131I:lla tämä 
merkitsee 2 - 3 kk. Monissa elintarvikkeissa pitoisuudet ovat pienentyneet 
hyväksyttävälle tasolle jo ennen sitä. Pitkäikäisten ^Snn ja 137Cs:n puoliintu-
misajat ovat 28 vuotta ja 30 vuotta. 
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- Radionuklideja siirtyy maalta sisämaan vesistöihin ja edelleen meriin valuma
vesien mukana. Osa nuklideista sedimentoituu vesistöjen pohjaan ja syväntei
hin. Radioaktiivinen strontium on luonnossa selvästi liikkuvampaa kuin cesium. 
Ilmakehässä tehtyjen ydinasekokeiden ^Sr-Iaskeumasta löytyi lähes 20 vuotta 
myöhemmin maasta noin kaksi kolmasosaa, kun taas 137Cs-laskeuma oli lähes 
kokonaan sillä maa-alueella mihin se alunperin tuli [3]. 

- Laskeuma kulkeutuu nuklideittain eri nopeuksilla syvemmälle kyntämättömään 
maahan vuosien kuluessa, osittain kasvien juurten ravinteidenottosyvyyden 
alapuolelle. Kivennäismailla kulkeutuminen on erittäin hidasta. 1960-luvun 
laskeumien 137Cs on pääosin alle 30 cm:n syvyydessä. Plutonium jää maaperäs
sä aivan pintakerrokseen. 

- Sitoutuminen maa-ainekseen on tyypillistä cesiumin isotoopeille savimailla ja 
myös melko vähän savea sisältävissä maissa. Saveen sitoutunut cesium ei ole 
kasvien käytettävissä. 

- Osa korkealle ilmakehään nousseesta ydinsaasteesta varastoituu stratosfääriin ja 
aiheuttaa vuosittain kevätkesällä pitkäikäisten radionuklidien viivästyneen 
laskeumahuipun. 

Paitsi poistumalla osittain eliökunnan ravinnekierrosta, laskeuman radionuklidit 
jakautuvat ympäristössä uudelleen kertymällä aineiden kuljetuksen mukana, 
rikastumalla ravintoketjuissa ja siirtymällä teollisuuden raaka-aineissa eri 
tuotteisiin ja prosessijätteisiin. Myös eloperäisiä polttoaineita käytettäessä tapahtuu 
radionuklidien uudelleen jakautumista ympäristössä. 

7.6 Elintarvikkeiden saastuminen 

Ihmisen ravintoon kuuluvat kasvit voivat saastua laskeumasta suoraan, kotieläin
tuotteisiin radionuklidit taas siirtyvät rehun kautta. Kasvukauden aikana levinneen 
laskeuman lyhytikäiset nuklidit lisäävät huomattavasti avomaalta saatavien 
tuorevihannesten ja rehun radioaktiivisuutta muutaman viikon ajan. Maito saastuu 
nopeasti laskeuman jälkeen. Lyhytikäiset jodi-isotoopit siirtyvät maitoon 
tehokkaasti, noin prosentti päivittäisen rehun sisältämästä radiojodista yhteen 
maitolitraan. Keväällä 1986 maidon 131l-pitoisuudet olivat erittäin pienet, koska 
saastunutta tuorerehua käytettiin vain harvoilla maatiloilla (kuva 2) [4]. Cesiumista 
siirtyy vajaa prosentti, strontiumista noin promille. Jos laskeuman levitessä 
seuraavan sisäruokmtakauden rehuja ei ole ehditty korjata etukäteen, pitkäikäisten 
cesiumin ja sirontiumin isotooppien pitoisuudet maidossa pienenevät vasta 
seuraavalla laidunkaudella. Ensimmäisinä vuosina väheneminen on nopeaa, ja 
Suomen olosuhteissa radioaktiivinen cesium poistuu maatalouden ravinnekierrosta 
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nopeammin kuin strontium. Syynä on se. että kasvit ottavat hienojakoisista 
kivennäismaista strontiumia tehokkaammin kuin cesiumia. 

Bq kg 
3CL_ 
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Kuva 2. I3tI:n, l34Cs:nja t37Cs: n pitoisuudet maidossa Tshernobylin onnettomuu
den jälkeen vuonna 1986. Luvut ovat kokomaan tuotannolla painotettuja 
keskiarvoja. 

Sekä radiojodi että -cesium siirtyvät myös naudanlihaan. Jos porsaat ja siipikarja 
saavat kaupallisia rehuja, alkuvaiheessa cesiumpitoisuudet kasvavat hitaasti kunnes 
uuden sadon viljat tulevat käyttöön rehuseoksissa. 

Laskeuman vanhetessa sen pitkäikäisten nuklidien kulkeutuminen erilaisissa maa-
ja vesiympäristön ekosysteemeissä poikkeaa selvästi, ja eroja selittävät tekijät 
tulevat ilmeisiksi. Maataloustuotteet saastuvat aluksi nopeasti ja radionuklidipitoi-
suudet saavuttavat yleensä maksiminsa ensimmäisenä vuonna. Pitoisuudet 
vähenevät eniten seuraavana vuonna, sen jälkeen hitaammin. 

Metsien ravinnekierto poikkeaa peltoviljelyn kierrosta. Etenkin cesiumin isotoopit 
pysyvät metsämaassa vuosikausia tehokkaasti kasvien käytettävissä. Puihin ja 
monivuotisiin varpukasveihin tullut suora laskeuma yoi lisätä aluksi niihin 
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sitoutuneita radionuklidimääriä. Myöhemmin pitoisuudet kasvien eri osissa jäävät 
sille tasolle, jonka ravinnekiertoon osallistuva cesium määrää. Puu-aineksen 137Cs-
pitoisuudet kasvavat vähitellen puun paksuuskasvun mukana. Luonnonkasveja 
rehuna syövät riistaeläimet saavat ensimmäisen laskeumavuoden jälkeen vuodesta 
toiseen lähes samat radiocesium-määrät. Ensimmäisenä vuonna riista ja keräily
tuotteet voivat sisältää huomattavasti enemmän radiocesiumia kuin myöhemmin, 
jos laskeuma leviää juuri ennen metsästys- ja poimintakautta. 

Poro saa talviaikana syömästään jäkälästä enemmän radioaktiivista laskeu.uaa kuin 
riistaeläimet. Jäkälä pidättää siihen tulleen laskeuman tehokkaasti vuosikausia. 
Kesäaikana poro syö putkilokasveja, ja samalla sen sisältämät radionuklidimäärät 
pienenevät. 
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Kuve 3. Esimerkki järvikalan 137Cs-pitoisuuksista vuosina 1986-1994. Käyrät on 
sovitettu kalalajeittain yksittäisten havaintojen muodostamiin aikasarjoi
hin. Kyseessä on noin 100 km2:n suuruinen järvi eniten laskeumaa 
saaneella alueella. 

Vesistöihin tulevan laskeuman radionuklideja kulkeutuu kalaan, varsinkin cesiumin 
isotooppeja 134Cs ja 137Cs. Huippupitoisuudet saavutetaan noin 1 - 3 vuoden 
kuluttua kalalajin ja kalojen koon mukaan vaihdellen (kuva 3) [5]. Pitoisuudet 
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pienenevät maksimien saavuttamisen jälkeen aluksi nopeasti, ja noin kymmenen 
vuoden kuluttua muutos on enää noin 10 % vuodessa. Strontiumin isotoopit 89Sr 
ja ""Sr kertyvät kalojen ruotoihin. Vesistöissä radiostrontium viipyy pitempään 
kuin cesium . 

Pintavesi voi sisältää jonkin verran laskeuman radionuklideja vielä juomavedeksi 
puhdistamisen jälkeen. Vesilaitoksen raakaveden ottamoksi kannattaa valita 
kohtalaisen syvä ja iso vesialue, jossa veden vaihtuvuus on mahdollisimman suuri, 
jotta laimeneminen pienentäisi pitoisuuksia. Pohjavettä suositellaan korvaamaan 
pintavettä juomavetenä vakavassa laskeumatilanteessa. 

7.7 Radionuklidien saanti elintarvikkeista 

Ihminen saa ravinnosta radionuklideja kulutuksen ja elintarvikkeiden aktiivisuuspi-
toisuuksien suhteessa. Mitä suurempi radionuklidin pitoisuusintegraali elintarvik
keessa on saasrumisaikana, ja mitä suurempi on kyseisen tuotteen kulutus, sitä 
suurempi on saanti. 

Sisäinen säteilyannos on suoraan verrannollinen saantiin, r.iutta kerroin, jolla 
saannista lasketaan annos, vaihtelee radionuklideittain ja myös henkilön iän 
mukaan. Väestön saamia säteilyannoksia laskettaessa käytetään mitoiltaan ja 
aineenvaihdunnaltaan keskimääräistä, ns. standardi-ihmistä. Yksilöiden välillä on 
todellisuudessa eroja. 

Ruokavalion muuttaminen joko ohjatusti tai oma-alotteisesti vaikuttaa radionukli
dien saantiin. Erikoisruokavaliota noudattavat henkilöt saavat laskeuman nuklideja 
eri suhteessa kuin väestö keskimäärin. 

Radionuklidien saantia voidaan vähentää sellaisin toimenpitein, jotka estävät tai 
vähentävät elintarvikkeen saastumista tuotantovaiheessa. Elintarvikkeita voidaan 
osittain puhdistaa prosessoimalla. Radionuklidien pitoisuuksien ajallisia muutoksia 
voidaan käyttä suunnitellusti hyväksi saantia rajoitettaessa. Saastuneiden 
elintarvikkeiden käyttökielto on periaatteessa tehokas keino rajoittaa radionuklidien 
saantia ravinnon kautta. Se on myös joskus oikeutettu pienehköllä alueella, mutta 
ei yksinään ole ratkaisu laajassa laskeumatilanteessa. 

7.8 Maatalouden vastatoimenpiteitä 

Huomattava osa maataloustuotteiden saastumista vähentävistä toimenpiteistä 
kannattaa toteuttaa nopeasti kesällä levinneen laskeuman jälkeen. Ensimmäisenä 
vuonna radionuklidien pitoisuudet elintarvikkeissa ovat suurimmat, ja hyöty 
vastatoimista on myös silloin suurin. Maatalouden päätuotantoalueella Suomessa 
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elintarvikkeiden cesiumpitoisuudet vähenevät viljelysmaihin sitoutumisen takia 
huomattavasti toisesta vuodesta alkaen. Esimerkiksi kevään 1986 jälkeen saatiin 
ensimmäisenä 12 kuukauden jaksona lähes 40 % siitä 137Cs:sta, joka silloisella 
suomalaisten ruokavaliolla rullaan saamaan maataloustuotteista yhteensä 50 vuoden 
aikana (kuva 4). Jos laskeuma olisi tullut myöhemmin kasvukaudella, ensimmäisen 
vuoden osuus olisi ollut tätäkin suurempi. Strontiumia on laskeumassa yleensä 
vähemmän kuin cesiumia, mutta sen poistuminen viljelyekosysteemin kierrosta on 
selvästi hitaampaa. Tämän osoittavat Suomen elintarvikkeista 1960-luvun 
ydinkokeiden jälkeen tehdyt mittaukset [2]. 

Kumulatiivinen 137Cs:n saanti 

«„««« 1. vuosi -31.12.90 50 vuotta 

Kuva 4. Yhteenlaskettu Cs:n saanti ruoasta peräkkäisinä vuosina Tshernobylin 
onnettomuuden jälkeen. Saanti on laskettu päälaskeuma-alueella 
tuotettuja elintarvikkeita kuluttavalle miehelle. Saanti maataloustuotteista 
ja luonnosta saatavista elintarvikkeista on esitetty erikseen. Vuoden 1990 
loppuun asti luvut perustuvat mittauksiin, sen jälkeen pitoisuudet on 
arvioitu eri tuotteiden U7Cs-pitoisuuksien pitkäaikaiskäyttäytymisen 
perusteella Suomessa. 

Pitkän aikavälin seurauksia voidaan lieventää viljelysmaihin kohdistettavilla 
käsittelyillä, joihin myös Suomessa tulisi varautua tähänastista paremmin. 
Viljelysmaiden kyntö pienentää myös ulkoista annosta. Eri maalajien sopivuutta 
syväkyntöön tulisi testata sillä kalustolla, jota meillä on käytettävissä. Kasvilajien 
erilaista radionuklidien ottoa eri maalajeista voidaan jossain määrin hyödyntää 
viljelysuunnitelmia tehtäessä. 
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Lannoituksella voidaan vähentää pitkäikäisten radionuklidien ottoa maasta. 
Ylimääräinen kaliumlannoitus vähentää kasvien cesiumin ottoa silloin kun maassa 
on kaliumin vajausta, kuten esimerkiksi turvemailla usein on. Liiallinen kalium on 
haitaksi kasveille. Maan pH:n ollessa kohtalaisen alhainen kalkitus taas vähentää 
kasvien strontiumin ottoa. Sitä vähentää myös orgaanisten lannoitteiden käyttö [6]. 

Eläinten rehun riittävä puhtaus on ratkaiseva kotieläintuotteiden käyttökelpoisuutta 
varmistettaessa. Yksinkertainen laidunten niitto lyhyeen sänkeen pian laskeuman 
jälkeen poistaa saastetta, ja uusi kasvava rehu on huomattavasti puhtaampaa kuin 
ilman toimenpidettä. Saastunut heinä tulee kerätä erilleen kaikesta elintarvike
tuotannosta. Pitkäikäisten nuklidien takia sitä ei voida kompostoida maanparan-
nustarkoituksiin. Maitokarjalle kannattaa uusi tuorerehu niittää pitkään sänkeen ja 
syöttää lehmille navetassa ainakin ensimmäisinä viikkoina laskeuman jälkeen. 
Laidunruokintaan verrattuna vältetään täten maahan ja ruohon tyvi in kertynyttä 
radioaktiivista laskeumaa. Lihakarja saa normaalisti rehun suoraan eteensä myös 
kesällä. 

Edellisvuotisen rehun ylimääräinen varasto, jolla päästäisiin ensimmäisen 
laidunkauden yli laskeumatilanteessa, ei ole saanut laajaa kannatusta. Rehun 
varastointi ja vanheneminen ovat ongelmia. Tosimielessä on kuitenkin kokeiltu 
olkien ja pienpaaleina varastoidun suolatun kuivaheinän varallapitoa korsirehuksi 
[7). 

Lampaan- ja poronlihan korkeat u7Cs-pitoisuudet Norjassa kevään 1986 jälkeen 
ovat vauhdittaneet siellä cesiumia sitovien kemikaalien, etupäässä Berliininsinisen 
kokeilua rehun lisänä. Vähitelleen liukeneva kemikaalimöykky voidaan myös 
panna eläimen mahaan. Kustannusten kannalta tehokasta on annostelu rehutiivis-
teen mukana. Laitumelle levitettyjen nuolukivien avulla lampaanlihan 137Cs-
pitoisuudet ovat pienentyneet noin 50% [6], Tuloksia pidetään hyvinä, ja tiettävästi 
tekniikkaa ollaan patentoimassa. Useat maat ovat hyväksyneet aineen käytön 
elintarviketuotannossa siitä huolimatta että kemikaalijäämien kohtalosta luonnossa 
ei ole paljon keskusteltu. 

Maidon puhdistaminen teollisessa mittakaavassa on Suomen oloissa suurelta osalta 
testaamatta. Juustonvalmistus juoksutetta ja pitkäaikaista kypsennystä käyttäen 
poistaa pääosan cesiumista, mutta strontium jää juustoon. Kalsiumia vähentävä 
juustonvalmistus vähentää myös strontiumia. Syntyviä cesim- tai strontiumpitoisia 
heroja ei tietenkään tulisi kierrättää elintarviketuotannossa. Käyttö eläinten rehuna 
tulee arvioida muihin tilanteessa mahdollisiin rehuihin vertaamalla; maito- ja 
lihakarjan radionuklidien saantia ei pidä tarpeettomasti lisätä. 
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Viljaa pystytään jossain määrin puhdistamaan jauhatusastetta muuttamalla. 
Saastuneimmat kuorikerroserät tulee ohjata pois elintarviketuotannosta. Viljojen 
pesu on mielekästä silloin kun kyseessä on jyvien pintakontaminaatio. 

Suomessa on tutkittu normaalien ruoanvalmistusmenetelmien vaikutusta ruoan 
syötävän osan cesiumpitoisuuksiin [8]. Jos ruoka valmistetaan ravinteita säästäen, 
ja keitin- ja paistoliemet käytetään ruoaksi, radionuklidien häviöt ovat pieniä. 
Tehokasta cesiumin poistamiseen on lihan ja kalan kevytsuolaus, jota myös on 
testattu Suomessa vuoden 1986 jälkeen [9]. Suolattu liha sopii hyvin esimerkiksi 
makkaroiden valmistukseen. 

Koko elintarvikeketju tarvitsee neuvoja, ohjeita ja menetelmiä mahdollisimman 
puhtaiden elintarvikkeiden saamiseksi kuluttajille. Valmiiden elintarvikkeiden 
dekontaminointi on helppoa silloin jos menetelmät ovat kotitaloudessa tuttuja ja 
pystytään käyttämään esimerkiksi lihaa ja kalaa suolattuna ja sienet ryöpättyinä. 
Puhdistuksen aiheuttamat ravinnetappiot tulee kompensoida ja ottaa huomioon 
ohjeita annettaessa. 

Jos elintarvikepulaa esiintyy, normaalia ruokavaliota on pakko muuttaa, ja tällä on 
helposti vaikutusta ravinnon kautta saataviin radionuklidimääriin. Ravitsemuksen 
tasosta tulee erityisesti huolehtia, jos ruokavalio muuttuu. 

Kasvukauden aikaiset olosuhteet poikkeavat Suomen eri osissa, samoin viljelys
maiden maalajit. Tästä johtuen sekä viljeltävät kasvit että niiden sadot poikkeavat 
maan eri osissa. Elintarviketuotannon alueellinen jakauma on Suomessa selvä. 
Viljantuotanto on tehokkainta Etelä-Suomen kivennäismailla. Nurmiviljely ja 
myös maidontuotanto painottuu Keski-Suomeen. Historiallisista syistä on eräiden 
lajien viljely keskittynyt määrätyille paikkakunnille, esimerkiksi kasvihuonevihan-
nekset Pohjanmaalle, mansikat Kuopion lääniin jne. Pohjois-Suomessa viljoista 
kasvaa vain ohra. Luonnosta saatavien keräilytuotteiden käyttö on suurinta 
maaseudun haja-asutusalueilla helpon saatavuuden ansiosta. 

7.9 Eräitä erilliskysymyksiä 

Laskeumatilanteessa ongelmia voi syntyä myös tilanteen hoidon seurauksena. 
Vaikka väestön elintapoihin ei suoranaisesti puututa, tulee esimerkiksi seuraavia 
aiheita ottaa huomioon: 

- Säteilytilanteella on psykologisia ja sosiologisia vaikutuksia ihmisten elämään 
ja elintapoihin ja sitä kautta terveyteen. 

- Tiedonvaihto eri tahojen kesken tulee hoitaa erittäin hyvin. 
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- Radioaktiiviset jätteet dekontaminoinnista *>ekä elintarvikkeiden hylkäämisestä 
vaativat suunnitelmallisen hävittämisen. 

- Vesi- ja viemärilaitosten jätelietteet voivat olla huomattavan radioaktiivisia 
välittömästi laskeuman jälkeen. 

- Säteilytilanteessa on osattava varoa radioaktiivisten aineiden kertymiä 
ympäristössä ja teknisissä apuvälineissä kuten ilmansuodattimissa. 

- Kontaminaatiota tulee välttää elintarvikkeiden ja rehujen käsittelyssä. 

- Kotieläinten suojaamisesta sisätiloihin aiheutuu huomattava rasitus eläimille, 
varsinkin jos juomavettä ei ole tarjolla riittävästi. Sähkön menetys aiheuttaa 
ehkä myös ilmanvaihdon pysähtymisen. Rehun puute ja hoidon puute yleensä 
vaikeuttavat eläinten selviytymistä [10]. 

7.10 Elintarvikevalvonta 

Valvonnan tulee olla laajassa laskeumatilanteessa hyvin suunniteltua ja koordinoi
tua. Tavoitteiden ja toimintastrategian on oltava selvät kaikilla osapuolilla. Jos 
tietoliikenneyhteydet eivät toimi tai mittausmahdollisuudet ovat riittämättömät, 
paikallistasolla pitäisi pystyä tekemään oikeita ratkaisuja. Tilannekuvan pohjalta 
pystytään valitsemaan turvallisimmat vaihtoehdot, jos aikaisemmin hankittua tietoa 
on riittävästi. 

Valvonta palvelee annosta vähentävien toimien suunnittelua ja toteutusta. Sen 
perusteella voidaan kohdentaa annosta pienentäviä toimenpiteitä parhaalla 
mahdollisella tavalla. Valvonta vaatii suuret resurssit, jos kyseessä on laaja 
laskeumallanne. Sitä ei tulisi nähdä vain seulontamenetelmänä, jolla valitaan 
kulutukseen kelpaavat tuote-erät massiivisilla mittausrutiineilla. Suomessa on 
valmius kokonaisvaltaiseen ympäristövalvontaan, jossa laskeuman leviämis- ja 
kulkeutumistiedot käytetään elintarvikevalvonnan suunnittelussa hyväksi. Tavoite 
on välttää suuret yksilöiden saamat säteilyannokset, ja vähentää optimaalisesti 
väestön kollektiivista säteilyannosta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. 

Säteilyturvakeskus tukeutuu kunnallisiin elintarvike- ja ympäristölaboratorioihin 
näytteenhankinnassa ja gammasäteilyä lähettävien aineiden mittaamisessa 
elintarvikkeista. Aluelaboratorioita saatetaan tarvita vakavissa laskcumatilanteissa. 
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7.11 Ehdotus valmiuden parantamiseksi 

Suomessa voidaan parantaa sekä säteilysuojelun että eri tuotannonalojen valmiutta 
selviytyä vakavista laskeumatilanteista hyvällä ennakkosuunnittelulla. Tähänastista 
enemmän tulisi valmistella suojelustrategioita eri alojen asiantuntijoiden ja 
säteilyalan yhteistyönä. Varsinkin maa- ja metsätalouden sekä niihin liittyvien 
teollisuudenalojen vastatoimenpiteiden kehittämisessä on vielä paljon tehtävää. 
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8 RADIOAKTIIVISET AINEET IHMISESSÄ JA 
NIIDEN AIHEUTTAMAT SÄTEILYANNOK
SET 

Matti Suomela 

8.1 Johdanto 

Radioaktiiviset aineet jaetaan syntytapansa perusteella luonnon radioaktiivisiin 
aineisiin ja keinotekoisesti synnytettyihin radioaktiivisiin aineisiin. Ne aiheuttavat 
sekä ulkoisia että sisäisiä säteilyannoksia. Ulkoinen säteilyannos aiheutuu kehon 
ulkopuolella olevien säteilylähteiden aiheuttamasta säteilyaltistuksesta. Ruoan, 
juoman tai hengitysilman mukana saadut sekä eiäissä tapauksissa ihon läpi 
imeytyneet ja elimistöön jääneet radioaktiiviset aineet altistavat ihmisen sisäiselle 
säteilylle ja aiheuttavat sisäisen säteilyannoksen. 

Luonnon radioaktiivisia aineita on ihmisen elimistössä ollut aina. Tällaisia ovat 
mm. "°K, uraani, 226Ra, 2I0Pb ja 210Po sekä eräät toriumsarjoihin kuuluvat radioak
tiiviset aineet. Ihminen saa niitä ruoan ja juomaveden välit) ksellä. Hengitysilmassa 
ja porakaivovesissä suurinakin pitoisuuksina esiintyvä radon (222Rn) ja sen tytärnu
klidit aiheuttavat merkittäviä sisäisiä annoksia. Luonnon kaliumissa on aina vakio-
osuus (0.0118 %) isotooppia ""K, jonka fysikaalinen puoliintumisaika on 1.3 x 109 

vuotta. Luonnon kalium on ihmisessä homeostaattisessa tasapainotilassa, jonka 
vuoksi kussakin ihmisessä olevan luonnon kaliumin ja siten myös "°K:n määrä on 
käytännössä lihasmassan määrästä riippuva vakio. Aikuisessa ihmisessä "°K on 
yleensä 3000 - 6000 Bq. 

Keinotekoiset radioaktiiviset aineet ovat syntyneet ihmisen toiminnan tuloksena. 
Osa niistä on tarkoituksellisesti tuotettu ja hyödynnetään esimerkiksi lääketie
teellisissä tutkimuksissa. Osa taas syntyy prosessin sivutuotteina esimerkiksi 
tuotettaessa ydinvoimalla sähköä. Ydinräjähdyksessä syntyy runsaasti keinotekoisia 
radioaktiivisia aineita. Lisäksi erilaisissa säteily- tai ydinonnettomuuksissa 
radioaktiivisia aineita voi levitä ympäristöön ja kulkeutua ihmiseen. 

Eräänlaisen väliryhmän muodostavat sellaiset radioaktiiviset aineet kuten esim. 14C 
ja tritium (3H), joita syntyy jatkuvasti avaruussäteilyn vaikutuksesta ilmakehässä 
ja myös ihmisen toiminnan tuloksena. Toisen vastaavanlaisen ryhmän muodostavat 
sellaiset luonnon radioaktiiviset aineet, joiden määrä voi jossakin tuotteessa tai 
ympäristössä kasvaa ihmisen toiminnan seurauksena. 
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Seuraavassa luodaan yleiskatsaus radioaktiivisten aineiden käyttäytymiseen 
ihmisessä eli niiden metaboliaan, kehossa olevien radioaktiivisten aineiden 
määritysmenetelmiin sekä näiden aineiden aiheuttamien säteilyannosten laskenta
menetelmiin. Keinotekoisten radioaktiivisten aineiden aiheuttamaa sisäisen 
saastumisen eli kontaminoitumisen uhkaa tarkastellaan tähän mennessä saatujen 
kokemusten valossa. Ydinräjäytyksissä, ydinlaitoksissa ja niissä tapahtuneissa 
onnettomuuksissa vapautuneiden radioaktiivisten aineiden leviämisestä ympäris
töön ja kulkeutumisesta ihmiseen saatujen tietojen perusteella voidaan arvioida 
tulevaisuuden säteilyriskejä. Merkittävää lisätietoa on antanut vuonna 1986 
tapahtunut Tshernobylin ydinvoimalaitoksessa tapahtunut onnettomuus. Tarkaste
luissa rajoitutaan vain sisäisen säteilyannoksen kannalta tärkeimpiin radioaktiivisiin 
aineisiin. 

8.2 Radioaktiivisten aineiden metabolia 

Ihminen voi saada radioaktiivisia aineita elimistöönsä hengittämällä, nielemällä ja 
ihon tai haavan läpi. Radioaktiiviset aineet käyttäytyvät elimistössä kuten saman 
alkuaineen stabiilit isotoopit. Siten niiden imeytymiseen, pidättymiseen ja jakautu
miseen elimistössä sekä erittymiseen vaikuttavat niiden kemiallinen muoto, liu
koisuus ja hengitettäessä vielä hiukkaskoko. Kuva 1 esittää kaavakuvamaisesti 
radioaktiivisten aineiden kulkeutumista elimistössä. 

Nielemällä saadun radioaktiivisen aineen absorptio tapahtuu pääosin ohutsuolessa. 
Absorboituva osuus riippuu aineen liukoisuudesta. Hengittämällä saadusta aktiivi
suudesta hengityselinten eri alueille - nenä/suu, nielu, henkitorvi, keuhkoputkisto, 
keuhkorakkulat - tarttuvan aktiivisuuden määrä riippuu hengitetyn radioaktiivisen 
aineen olomuodosta sekä hiukkaskoosta ja siirtyminen verenkiertoon tai imusol
mukkeisiin sen liukoisuudesta. Osa hiukkasista kulkeutuu keuhkoista lähinnä 
varekarvojen kuljettamana nieluun, jonka jälkeen ne käyttäytyvät kuten nielty 
materiaali. 

Absorboituneen radioaktiivisen aineen jakautuminen eri elimiin ja kudoksiin 
riippuu siitä, minkä alkuaineen isotooppi on kysymyksessä ja minä kemiallisena 
yhdisteenä se on. Esimerkiksi laskeumanuklideista I37Cs jakautuu elimistössä 
kaliumin tavoin tasaisesti pääasiassa lihaksistoon, wSr käyttäytyy kuten sen 
kemiallinen sukulainen kalsium ja Kertyy siten luustoon ja I31I puolestaan kertyy 
stabiilin jodin tavoin kilpirauhaseen. Vesimolekyylissä oleva tritium jakautuu 
välittömästi imeytymisen jälkeen veden ...ukana kaikkialle elimistöön. Aineiden 
poistumisen kehosta määräävät ne prosessit, joihin ne elimistössä osallistuvat. Mo
nien kehossa olevien aineiden määrän muuttumista ajan funktiona voidaan kuvata 
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Kuva 1. Kaaviokuva radioaktiivisten aineiden saantitavoista, aineiden kulkeutu
misesta elimistössä ja niiden erittymisreiteistä. 
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yhdellä tai useammalla eksponentiaalifunktiolla. Pidättymis- eli retentiofunktio 
R(t) on siten muotoa 

R(C) = S ^ e ' ^ ' V ; 

missä a; on se osuus, joka erittyy biologisen puoliintumisajan T1Ai(biol) määrää
mällä nopeudella (K -t - ln2/T]/24(biol)). Vaikka tietyn aineen erittymisnopeuder» 
kuvaamiseen tarvitaan yleensä vähintään kaksi eksponenttifunktiota, biologisella 
puoliintumisajalla tarkoitetaan hitaimmin erittyvän osuuden biologista puoliintu-
misaikaa, koska se on tärkein arvioitaessa aineen aiheuttamaa säteilyannosta. 
Kehossa olevan aineen määrä vähenee aina puoleen entisestä yhden biologisen 
puoliintumisajan kuluessa. Lapsilla biologiset puoliintumisajat ovat lyhyempiä kuin 
aikuisten. 

Biologinen puoliintumisaika et ota huomioon ko. aineen radioaktiivisesta hajoami
sesta johtuvaa vähenemistä. Kun biologisen erittymisen lisäksi myös radioaktiivi
nen hajoaminen otetaan huomioon eli tarkastellaan ko. radioaktiivisen aineen 
määrän vähenemistä kehossa, on kaavan (1) erittymisnopeusvakiossa Xi oleva 
biologinen puoliintumisaika T1/2>i (biol) korvattava efektiivisellä puoliintumisajalla 
T1/2i (ef), joka saadaan seuraavasta kaavasta: 

l / r 1 / 2 , ; (e f ) =l/T1/2ii{biol)+l/Tx/2(fys) (2 ) 

missä T1/2(fys) on ko. radioaktiivisen aineen fysikaalinen puoliintumisaika. 
Esimerkiksi 137Cs:n biologinen puoliintumisaika aikuisille on ICRP 30;n mukaan 
110 päivää [1]. Koska 137Cs:n fysikaalinen puoliintumisaika, 30 vuotta, on varsin 
pitkä biologiseen puoliintumisaikaan verrattuna, efektiivinen puoliintumisaika on 
109 päivää eli käytännössä sama kuin biologinen puoliintumisaika. Tarkastellaan 
toisena esimerkkinä 131I:a, jonka biologinen puoliintumisaika on 120 päivää ja 
fysikaalinen puoliintumisaika 8 päivää. Tässä tapauksessa fysikaalinen puoliintu
misaika on lyhyt verrattuna biologiseen puoliintumisaikaan, minkä vuoksi efek
tiivinen puoliintumisaika on nyt vain 7.5 päivää eli lähes sama kuin fysikaalinen 
puoliintumisaika. Efektiivinen puoliintumisaika on aina lyhyempi kuin fysikaa
lisesta ja biologisesta puoliintumisajasta lukuarvoltaan pienempi. 

Miten paljon aktiivisuutta kehossa kullakin hetkellä on, riippuu tietysti niellyn tai 
hengitetyn aktiivisuuden määrästä, ko aineesta elimistöön pidättyneestä tai imeyty
neestä osuudesta sekä sen erittymisnopeudesta. Kuvassa 2 on havainnollistettu 
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Kuva 2. Kehossa olevan radionuklidin mää an muuttuminen saannin funktiona. 
Vasemmanpuoleiset kuvat esittävät radionuklidin saantia J(t) ajan t 
funktiona ja oikeanpuoleiset saannista aiheutuvaa radionuklidin määrää 
kehossa q(t) vastaavana ajankohtana. Ylempi kuvapari esittää tilannetta, 
jossa radionuklidin saanti ajan funktiona J(t) on vakio ja alempi tilan
netta, jos radionuklidin saanti tapahtuu yhdellä kertaa tai hyvin lyhyen 
ajan kuluessa. 

parilla esimerkillä radioaktiivinen aineen saantitavan ja kehossa olevan aktiivisuu
den suhdetta. Jos radioaktiivisen aineen saanti päivää kohti on vakio, alkaa sen 
määrä kehossa kasvaa hitaasti ja saavuttaa maksiminsa noin kolmen tai neljän 
efektiivisen puoliintumisajan pituisen saantijakson jälkeen. Tällöin radionuklidin 
määrä elimistössä vähenee yhtä paljon kuin sitä tulee elimistöön. Mikäli aine 
kertyy tiettyyn elimistön osaan kuten esim. "'Sr luustoon, ei edellä kuvattua tasa
painotilaa saavuteta, vaan aineen määrä lisääntyy niin kauan kuin sitä saadaan. Jos 
radioaktiivisen aineen saanti tapahtuu yhdellä kertaa tai hyvin lyhyen ajan kulues
sa, kehossa olevan radioaktiivisen aineen aktiivisuus alkaa välittömästi pienentyä. 
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Keinotekoisten radioaktiivisten aineiden poistaminen kehosta sen jälkeen kun ne 
ovat elimistöön päässeet on vaikeata. Poistamisessa käytetyt aineet ovat suhteelli
sen tehottomia ja sen lisäksi suurina määrinä myrkyllisiä. Poikkeuksen muodostaa 
radioaktiivinen jodi, jonka määrää kilpirauhasessa voidaan tehokkaasti pienentää 
nauttimalla ennen kontaminoitumista tai vähän sen jälkeen stabiilia jodia sisältäviä 
joditabletteja. 

83 Ihmisessä olevien radioaktiivisten aineiden määrit
täminen 

Ihmisessä olevien gammasäteilyä lähettävien radioaktiivisten aineiden määrä 
voidaan mitata suoraan ihmisestä erityisellä mittauslaitteella, jota kutsutaan 
kokokeholaskurtksi. Se perustuu ihmisessä olevien radioaktiivisten aineiden 
lähettämän säteilyn gammaspektrin mittaamiseen. Laite kalibroidaan mittaamalla 
ihmisen muotoinen fantomi, joka sisältää tunnetun määrän radioaktiivista ainetta. 
Säteilyturvakeskuksella on kaksi kokokeholaskuria. Mittausta häiritsevän taus
tasäteilyn vaimentamiseksi toinen laskureista on sijoitettu massiiviseen rauta-
huoneeseen, jonka seinien paksuus on 15 cm. Laitteisto painaa noin 80 tonnia. 
Toinen laskureista on rakennettu kuorma-autoon käyttäen kevyempää taustasuojaa. 
Kummallakin laitteella voidaan havaita jo 50 Bq:n määrä 137Cs [2,3]. 

Radioaktiivisen jodin määrä kilpirauhasessa voidaan mitata suoraan käyttämällä 
erikseen tähän tarkoitukseen kehitettyä yksinkertaista laitteistoa. Sillä voidaan 
havaita noin 100 Bq:n määrä 131I:a kilpirauhasessa. 

Alfa- ja beetasäteilyä lähettävien radioaktiivisten aineiden määriä ei voida mitata 
suoraan ihmisestä, vaan niiden määrät on arvioitava eritemittausten perusteella. 
Ennen aktiivisuuden mittausta ko aineet joudutaan radiokemiallisesti eristämään 
näytteestä. Kehossa olevan aktiivisuuden arviointi joudutaan tekem.iän metabolisen 
mallin avulla, mikä aiheuttaa epätarkkuutta tulokseen. 

Radioaktiivisten aineiden määrä voidaan epäsuorasti arvioida määrittämrllä 
hengitysilman tai ruoan mukana saatu aktiivisuusmäärä. Se edellyttää hengitysil
man aktiivisuuspitoisuuksien määrittämistä sekä hengitetyn ilmamäärän tuntemista 
ja syötyjen elintarvikkeiden aktiivisuuspitoisuuden määrityksiä ja ko. henkilön 
ruokavalion tuntemista. Käytännössä menetelmä soveltuu parhaiten arvioitaessa 
väestöryhmien tai koko väestön saamia keskimääräisiä radioaktiivisuusmääriä. 

8.4 Säteilyannokset 

Radioaktiivisen aineen lähettämä alfa- tai beetasäteily absorboituu kokonaan siinä 
elimessä tai kudoksessa, jossa kyseinen radioaktiivinen ainekin on eli säteilyannos 
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kohdistuu kokonaan lähde-elii.ieen tai -kudokseen. Sen sijaan gammasäteilyn 
energiasta vain osa absorboituu lähde-elimessä tai kudoksessa. Sen vuoksi se 
säteilyttää myös ympäröiviä elimiä ja kudoksia. Elinkohtaisten säteilyannosten 
laskemiseksi on siten oleellista tietää, kuinka paljon ko. radionuklidia on eri 
elimissä ja kuinka kauan se niissä viipyy eli on määritettävä elinkohtaiset aktii— 
visuusaikaintegraalit. Kuvassa 2 kehossa olevan aktiivisuuden aikaintegraalia 
edustaa aktiivisuusmäärän muuttumista kehossa esittävän kuvaajan q(t) ja aika-
akselin väliin jäävä pinta-ala. 

Kansainvälinen sateilysuojelutoimikunta (ICRP) on kehittänyt matemaattisen 
mallin, jonka avulla eri elimien ja kudosten säteilyannokset ja niistä yhteenlaske-
malla saatava efektiivinen annos voidaan laskea. Ennen yhteenlaskua eri elinten ja 
kudosten absorboituneet annokset kerrotaan säteilynlajista ja ko. elimen ja kudok
sen merkityksestä ihmisen terveydelle riippuvalla painokertoimella. Lopputulokse
na saatu efektiivinen annos vastaa sitä säteilyn aiheuttamaa terveydellisen haitan 
riskiä, joka ihmiselle aiheutuisi, jos efektiivisen annoksen suuruinen säteilyannos 
olisi jakautunut tasaisesti koko kehon alueelle. Menetelmä on kuvattu ICRP:n jul
kaisussa no 30 [1]. Mallissa aineiden imeytymistä, kulkeutumista ja erittymistä 
kuvataan ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälöillä. Ongelmana on, että 
läheskään kaikkien radioaktiivisten aineiden käyttäytymistä ja jakautumista 
ihmisessä ei tunneta tai ole voitu kokeellisesti määrittää. Tämän vuoksi osa 
annoslaskuissa käytetyistä metabolisista malleista on johdettu eläinkokeiden 
tuloksista. 

Erityisen ongelmallista on ollut mallintaa radioaktiivisten aineiden käyttäytymistä 
hengityselimissä. Käyttäytymiseen vaikuttaa ratkaisevasti hengitysilmassa olevien 
radioaktiivisen aineen olomuoto, hiukkaskoko ja liukenevuus. Mitä pienempi 
hiukkanen on sitä syvemmälle se hengityselimissä pääsee. Vain kaikkein pienim
mät pääsevät keuhkorakkuloihin asti. 

ICRP on vuonna 1990 muuttanut efektiivisten annosten laskutapaa niin, että se 
ottaa huomioon ICRP 30:n mallia useamman elimen saamat säteilyannokset [4], 
Vuonna 1994 ICRP otti käyttöön myös uuden ICRP 30:ssä käytettyä keuhkomallia 
monipuolisemman keuhkomallin [5]. Samalla korjattiin metabolisia malleja myös 
muilta osin, mikäli uutta tietoa oli käytettävissä. Tämä johti yksittäisten elinten 
annosten muuttumiseen. Koska yksittäisten elinten annokset vaikuttavat vain 
tietyllä painokertoimella kerrottuna efektiivisen annoksen suuruuteen, ICRP 68:ssa 
julkaistut uutta menetelmää käyttäen lasketut efektiiviset annokset muuttuivat 
monien aineiden kohdalla vain vähän tai korkeintaan kertoimella 2 - 3 [6]. 
Julkaisu antaa annoskertoimet erikseen nielemällä tai hengittämällä saaduille 
radioaktiivisille aineille. 
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8.5 Radioaktiivisten aineiden aiheuttaman sisäisen kon
taminaation lähteistä 

8.5.1 Ydinräjäytyksissä syntyneet radioaktiiviset aineet 

Ydinräjähdyksissä syntyvien radioaktiivisten aineiden määrä ja laatu riippuu 
räjähteen tyypistä, voimakkuudesta ja räjähdyskorkeudesta. Fissiopommeissa, jotka 
perustuvat 2MU- tai ̂ 'Pu-ytimien halkeamiseen syntyy runsaasti erilaisia radioak
tiivisia aineita halkeamis- ja aktivoitumistuotteina. Fuusioon perustuvissa ydinrä-
jähdyksissä vedyn isotoopit fuusioituvat ja periaatteessa tuloksena on radioaktiivi
sista aineista vain tritiumia. Koska kuitenkin fuusioreaktion vaatiman korkean 
lämpötilan aikaansaamiseen tarvitaan fissioräjähde, syntyy fuusioräjäytyksessäkin 
samoja nukiideja kuin fissioräjäytyksessä. Niiden määrää lisää vielä fuusioräjäh-
dettä koossa pitävän kuoren sisältämän ^Urn fissioituminen fuusiossa syntyvien 
nopeiden neutronien vaikutuksesta. Lisäksi nopeat neutronit aktivoivat ilman 
typpiatomeja, jolloin syntyy i4C:tä. Mikäli räjäytys tehdään lähellä maan pintaa 
syntyy lisäksi myös runsaasti muita aktivoitumistuotteita. Pääosa ilmakehässä 
tehdyistä ydinräjäytyksistä suoritettiin vuosina 1945 - 1962. Ydinasevaltioista 
viimeisenä Kiina lopetti omat kokeensa ilmakehässä 1980. Taulukossa 1 on 
esitetty ilmakehässä tehdyissä ydinräjäytyksissä syntyneet ja maailmanlaajuisesti 
levinneet radioaktiiviset aineet, niiden alkuperä (fissio/fuusio) ja niiden koko 
maapallon väestölle aiheuttamat kollektiiviset sisäiset säteilyannokset [7]. Luette
losta puuttuvat muutamaa päivää lyhyemmän puoliintumisajan omaavat radio
aktiiviset aineet, joita syntyy runsaasti mutta joilla on merkitystä vain jos ihminen 
altistuu lähilaskeumalle. Taulukossa ei myöskään ole maaperän aktivoitumisesta 
aiheutuneita radioaktiivisia aineita. 

Voimakkaissa ilmakehässä tehdyissä räjäytyksissä radioaktiiviset aineet nousivat 
troposfääriin tai aina stratosfääriin asti. Siellä ne ilmavirtausten kuljettamina 
levisivät ympäri maapalloa ja laskeutuivat vähitellen vuosien kuluessa maanpin
nalle muodostaen radioaktiivisen laskeuman. Viiveestä johtuen lyhytikäisimmät 
radioaktiiviset aineet ehtivät suurimmaksi osaksi hajota pois, ennenkuin ne 
putoavat painovoiman vaikutuksesta tai huuhtoutuvat sateen mukana maahan. 
Tällöin vain pitkäikäisillä radioaktiivisilla aineilla sisäisten säteilyannosten 
kannalta merkitystä. Miten ne kulkeutuvat ihmiseen ravintoketjujen tai hengitysil
man välityksellä, vaikuttaa ko aineen aktiivisuusmäärän lisäksi sen kemiallinen 
muoto ja muut fysikokemialliset ominaisuudet. Ilmakehässä tehdyissä ydinräjäy
tyksissä syntyneistä radioaktiivisista aineista ihmisen saamien sisäisten säteilyan
nosten kannalta tärkeimmät radionuklidit ovat ,4C, 137Cs, ""Sr, 13,I, 144Ce ja 3H. 
mI:n puoliintumisaika on vain 8 päivää, joten siitä aiheutuva annos saadaan hyvin 
lyhyen ajan sisällä. Myös I44Ce;n puoliintumisaika 285 päivää on suhteellisen ly
hyt, joten pitkällä aikavälillä merkittäviä ovat 14C (T1/2 = 5730 vuotta), wCs (T]/2 
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Taulukko 1. Ilmakehässä suoritetuista ydinkokeista maailmanlaajuisesti levinneet 
radioaktiiviset aineet ja niiden räjähdysvoimakkuudella normeerattu tuotto sekä 
niistä koko maapallon väestölle aiheutuneet kollektiiviset sisäiset säteilyannokset 
ilman paikallisen laskeuman osuutta. 

Radio
nuklidi 

H-3 

C-14 

Mn-54 

Fe-55 

Sr-89 

Sr-90 

Y-91 

Zr-95 

Ri:-103 

Ru-106 

1-131 

Cs-137 

Ba-140 

Ce-141 

Cc-144 

Pu-239 

Pu-240 

Pu-241 

Am-241 

Yhteensä: 

Puoliintu
misaika 

12,32 a 

5730 a 

312,5 d 

2,74 a 

50,55 d 

28,6 a 

58,51 d 

64,03 d 

39,25 d 

371,6 d 

8,02 d 

30,14 a 

12,75 d 

32,50 d 

284,9 d 

24100 a 

6560 a 

14,4 a 

432a 

Hajoamis
tapa 

\\ 

l". 

ECY 

EC 

S 
3 

6 

G.Y 

e,Y 
6.Y 

3.Y 

3.Y 

3,Y 
!3.Y 

3,Y 

ay 

a,Y 

e 
a, G 

Ilmakehään levinneet radionuklidit 
ilman paikallisen laskeuman osuutta 

Yhteensä 

(EBq) 

240 

0,22 

5.2 

2 

91,4 

0,604 

116 

143 

238 

11,8 

651 

0.912 

732 

254 

29,6 

0,00652 

0,00435 

0,142 

0,142 

2520 

Fissio- ja 
fuusioräjäy-
tysten nor

meerattu 
tuotto 

(PBq Mt1) 

740' 

0,67" 

15.9* 

6,1* 

590* 

3,90* 

748' 

922' 

1540* 

76,4b 

4200» 

5,89* 

4730b 

1640b 

191' 

-

-

-

-

Sisäinen kollektiivinen 
efektiivinen annos 

(1000 manSv) 

Nielemi
nen 

176 

25800 

-

26 

4,5 

406 

-

-

-

-

154 

677 

0,81 

-

-

1,8 

1.3 

0,01 

8,7 

27300 

Hengitys 

13 

2,6 

0,4 

0,06 

6,0 

29 

8,9 

6,1 

1.8 

82 

6,3 

1,1 

0,66 

1,4 

122 

56 

38 

17 

44 

440 

a) Räjähdysvoimakkuuden megatonnia Mt) kohti laskettu tuotto fuusioräjähdyksessä. 
b) Räjähdysvoimakkuuden megatonnia (Mt) kohti laskettu luotto fissiorajähdyksessä. 
c) Yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan, että kaikki "C on peräisin fuusiosta, koska fuusiossa syntyy jopa 
kuusi kertaa tnemmän neutroneja kuin saman energiamäärän vapauttavassa fissiossa. Tuotioreaktio on 
MN(n.P),4C. 
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= 30.1 vuotta), "'Sr (Tw = 28.6 vuotta) ja 3H (T^ = 12.3 vuotta). 14C:n osallistu
misesta luonnon kiertokulkuun ja erittäin pitkästä puoliintumisajasta johtuu, että 
vuosisatojen kuluessa sen aiheuttama säteilyannos ihmiskunnalle on ylivoimaisesti 
suurin. Noin 0.1 prosentin lisä edellä lueteltujen radionuklidien aiheuttamaan 
säteilyannokseen aiheutuu seuraavien vuosituhansien kuluessa transuraaneista ^'Pu 
(T1/2 =24000 vuotta) ja *°Pu (T1/2 =6580 vuotta) sekä ^Am (T1/2=453 vuotta). 

Vaikka vuonna 1985 137Cs- ja ^Sr-laskeumat Suomessa olivat enää alle 2 Bqm"2 

vuodessa, niin 137Cs-laskeumaa oli jäljellä vielä noin 1800 Bqm"2 ja "Sr-las-
keumaa 1100 Bqm'2 [9]. Samana ajankohtana vuotuinen 3H- laskeuma oli vielä 
noin 2000 Bqm'2. Cesiumin ja strontiumin pitoisuudet elintarvikkeissa olivat vielä 
vuonna 1986 havaittavissa mutta hyvin pieniä. Samoin ihmisistä voitiin kokokeho-
laskurilla tehdyissä mittauksissa havaita 137Cs. Vuotuinen säteilyannos näistä oli 
muutamia mikrosievertejä [3,8]. 

Maanalaisistaydinrajäytyksissä tapahtuu harvoin vuotoja ilmakehään. Maanpinnal
le vuotaneet radionuklidit ovat olleet etupäässä 131I:a ja jalokaasuja ja aktiivisuus-
määrät pieniä, joten niistä ei aivan lähialuetta lukuunottamatta ole kulkeutunut 
radionuklideja ihmisiin. Suomessa on vain kaksi kertaa havaittu maanalaisista 
kokeista vuotaneita radionuklideja. Viimeisin havainto on vuonna 1987 Novaja 
Zemljalla tehdystä maanalaisesta ydinkokeesta [9]. Kummallakin kerralla havaitut 
määrät olivat erittäin pieniä. 

8.5,2 Ydinvoimalaitokset 

Jos uraanipolttoaineen louhinta ja valmistus jätetään huomiotta ydinvoimalaitosten 
normaalikäytön aikaiset radioaktiivisten aineitten päästöt syntyvät polttoainesauvo-
jen mahdollisissa vuodoissa vapautuneista fissiotuotteista, primääripiirin veden 
kemikaaleista syntyneistä aktivoitumistuotteista ja sekä reaktorin materiaaleista 
irronneista aktivoituneista korroosiotuotteista. Primääripiirin vettä puhdistettaessa 
nestemäiset ja kiinteät radioaktiiviset aineet kerätään varastotankkeihin, ja pääste
tään laimennettuina ja usein myös vanhennettuina jäähdytysveden mukana pois. 
Ilmassa olevat radioaktiiviset aineet suodatetaan ja johdetaan iimastointipiipun 
kautta ilmaan. 

Eri voimalaitostyyppien päästöjen määrä ja koostumus poikkeavat toisistaan, ja 
samantyyppistenkin voimalaitosten päästöt vaihtelevat merkittävästi sekä nuklidi-
koostumukseltaan että määrältään. Julkaistujen päästotilastojen [7] mukaan 
yleisimpiä kevytvesireaktoreista ilmaan pääseviä radioiktiivisia aineita ovat 
fissiossa syntyneet jalokaasut krypton (85Kr) ja ksenon (13?Xe), kaasumaiset akti— 
voitumistuotteet 14C, argon (41Ar), tritium, halogeenit (erityisesti jodi, 131I) ja 
erilaiset kiinteät hiukkaset, jotka sisältävät mm. 5lCr, 54Mn sekä koboltin (S8Co, 
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Co), cesiumin ja strontiumin isotooppeja. Jalokaasut eivät käytännössä aiheuta 
sisäisiä säteilyannoksia. Veteen siirtyy tritiumia, fissiotuotteita ja aktivoituneita 
korroosiotuotteita, joita ovat esimerkiksi kromin ("Cr), mangaanin (wMn), kobol
tin, sinkin ("Zn) ja zirkoniumin isotoopit. 

Suurin osa ydinvoimalaitoksista normaalikäytön aikana ympäristöön pääsevistä 
radionuklideista on joko niin lyhytikäisiä tai leviämistavaltaan sellaisia, että niiden 
vaikutus rajoittuu laitosten lähialueille. Maailmanlaajuisia vaikutuksia on nukli-
deilla, joiden hajoaminen on hidasta ja jotka leviävät kaikkialle maapallolle. 
Pitkällä aikavälillä sisäisten säteilyannosten kannalta tärkeimpiä näistä nuklideista 
ovat 3H, 14C ja 129I (T1/2 = 1.6 x 107 vuotta). 

Suomalaisista ydinvoimalaitoksista peräisin olevia radionuklideja on vain muuta
man kerran ja erittäin vähäisessä määrin voitu havaita elintarvikkeiden tai hengi
tysilman ?ktiivisuusmittauksissa. Niinpä niitä ei ole voitu myöskään mittauksissa 
havaita ympäristön asukkaissa. Tämän vuoksi väestölle aiheutuvien säteilyannosten 
arviointi pemstuu radionuklidipäästöjen mittauksiin ja niistä leviämismallien avulla 
laskettuihin tuloksiin. Normaalisti toimiessaan suomalaisten ydinvoimalaitosten 
päästöistä ympäristön asukkaille aiheutuva laskennallinen säteilyannos on muu
taman mikrosievertin luokkaa. Ympäristön asukkaista poiketen ydinvoimalaitosten 
työntekijöistä on erityisesti vuosihuollon aikana voitu mitata pieniä määriä 
ydinvoimalaitoksesta peräisin olevia radioaktiivisia aineita, joista sisäisten sätei
lyannosten kannalta tärkeimmät ovat olleet ^Co ja 131I [10]. 

8,5.3 Jätteenkäsittelylaitokset 

Siviilikäytössä olevien käytetyn ydinpolttoaineen jätteenkäsittelylaitosten Cap de 
La Haque (Ranska) ja Sellafield (Englanti) päästöistä säteilyaltistuksen kannalta 
tärkeimmät ovat pitkäikäiset 3H, 14C, 129I, 134Cs, 137Cs ja transuraanit [7]. Näiden 
laitosten päästöjen vaikutus rajoittuu etupäässä niiden lähialueille ja niistä aiheutu
vat säteilyannokset ympäristön asukkaille ovat suhteellisen pieniä. Tosin em. 
laitoksista peräisin olevaan 137Cs:ää ovat merivirrat kuljettaneet arktisille merille 
asti, vaikka meriveden 137Cs-pitoisuudet ovat pieniä. 

Sotilaallisessa käytössä olevien jälleenkäsittelylaitosten päästöistä on tietoja vain 
rajoitetusti. Hanfordin laitoksen jodipäär>töjen aiheuttamat kilpirauhasannokset 
olivat toiminnan alkuvaiheessa 1945 suuria ja niistä aiheutui jopa 10 Gy:n luokkaa 
olevia kilpirauhasannoksia. Tsheljabinskin jälleenkäsittelylaitos päästi Tetsha-
jokeen vuosien 1950-51 aikana suuria määriä radioaktiivisia aineita, jonka johdos
ta elintarvikkeiden välityksellä joenvarren asukkaat altistuivat 89Sr:n, "Snn ja 
137Cs:n aiheuttamalle sisäiselle säteilylle. Osa Tsheljabinskin ja Tomsk 7-nimisen 
laitoksen päästöistä on kulkeutunut Ob-jokea ja Krasnojarskin laitosten päästöistä 
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Jenisei-jokea pitkin aina arktisiin meriin asti, vaikkakin niistä kalan välityksellä 
saatavat annokset ovat vähäisiä. 

8.5.4 Ydinlaitoksilla sattuneet onnettomuudet 

Varsinaisen uhan väestölle aiheuttavat ydinlaitosonnettomuudet, joissa ympäristöön 
pääsee suuria määriä radioaktiivisia aineita. Ennen Tshernobylin ydinvoimalai
tosonnettomuutta (26.4.1986) on sattunut kolme merkittävää ja raportoitua ydinlai
toksilla tapahtunutta onnettomuutta, jotka aiheuttivat ympäristön asukkaiden 
altistumista säteilylle [7]. Ne olivat: Windscale'n reaktorissa sattunut rulipaio 
vuonna 1957, Tsheljabinskin jälleenkäsittelylaitosten radioaktiivisen jätevarasto-
altaan räjähtäminen Kyshtumissa 1937 ja Three Mile Island ydinvoimalaitoksen 
onnettomuus vuonna 1979. Three Mile Islandin onnettomuudessa ympäristöön 
pääsi vähän radioaktiivista jodia annosten jäädessä muutamaan kymmeneen 
mikrosievertiin. Myös Windscale'n onnettomuudessa säteilyannosten kannalta 
merkittävimmän sisäisen kontaminaation aiheutti 131I. Lähialueella kilpirauhasan-
nokset jäivät alle 25 mSv. Annos aiheutui pääasiassa maidon ja hengitysilman 
välityksellä saadusta radioaktiivisesta jodista. 

Kyshtumin onnettomuudessa ympäristöön aina 300 km:n etäisyydelle asti levisi 
varastotankin räjähdettyä runsaasti erilaisia radioaktiivisia aineita: 144Ce (66%), 95Zr 
(25%), "Sr (5%) ja 106Rh (4%). Näistä sisäisen kontaminaation kannalta hankalin 
oli ""Sr, joka aiheutti elintarvikkeiden kontaminoitumisen. Lähimmän kylän 
asukkaille aiheutui onnettomuudesta noin viikon kuluttua tapahtuneesta eva
kuoinnista huolimatta sisäisestä säteilystä keskimäärin noin 350 mSv:n efektiivinen 
annos. Elintarvikkeiden kontaminoitumisen ja ulkoisen säteilyn vuoksi kaikkiaan 
lähes 11 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan seuraavan parin vuoden kuluessa. 
Evakuoiduista vähiten sisäiselle säteilylle altistuneiden saama keskimääräinen 
säteilyannos oli vielä 17 mSv. 

Tshernobylin onnettomuuden seurauksena radioaktiivisia aineita levisi erityisesti 
Neuvostoliiton alueelle mutta myös suurimpaan osaan muuta Eurooppaa. Koska 
tuulet toivat reaktorista tulipalossa vapautuneita radioaktiivisia aineita parissa 
päivässä Suomeen, pilvi sisälsi myös lyhytikäisiä radioaktiivisia aineita. Kaikkiaan 
havaittiin Suomen alueella yli 30 erilaista radioaktiivista ainetta [11]. Eniten 
ilmassa oli jodin ( m I , 132I, I33I), telluurin (,29mTe, ,32Te), cesiumin (,34Cs, 136Cs, 
mCs) ja ruteniumin isotooppeja (103Ru, 106Ru). Alkuvaih ,essa ihmiset altistuivat 
sisäiselle säteilylle hengittämällä radioaktiivista ilmaa. Koska radioaktiivinen pilvi 
oli Suomen yllä vain suhteellisen lyhyen ajan, ihmiset saivat kehoonsa radionukli
deja hengitysilmasta hyvin vähän, joten myös säteilyannos jäi erittäin pieneksi. 
Ilmavirtausten mukana Suomeen tuli myös polttoainehiukkasia, jotka sisälsivät 
erilaisina yhdistelminä enintään muutamia kymmeniä becquereleja mm seuraavia 

104 



STUK-A123 SÄTEILYTURVAKESKUS 

radionuklideja: ^Zr, 103Ru, 106Ru, 14ICe, 144Ce. Myös pieniä määriä cesiumin 
isotooppeja voitiin niissä havaita. Vähäisten aktiivisuusmäärien vuoksi niitä ei 
kuitenkaan kokokehomittauksissa havaittu. Sen sijaan Kiovasta palanneissa ja 
sinne tulleelle laskeumalle altistuneissa ihmisissä havaittiin useita edellä mainituis
ta radionuklideista. 

Varsinaisen sisäinen kontaminaation aiheuttivat elintarvikkeiden välityksellä saadut 
radioaktiiviset aineet. Tällöin tulivat kysymykseen lähinnä vain m I , J34Cs, ja 137Cs. 
Tshernobylin laskeumassa oli erittäin vähän "'Srtä, vain noin prosentin verran 
mCs:n määrästä, joten sen aiheuttama sisäinen kontaminaatio jäi myös erittäin 
pieneksi. Maidon jodipitoisuus nousi heti toukokuun alussa ja rupesi sen jälkeen 
nopeasti laskemaan. Ihriisistä mitattiin vain vähäisiä määriä 131I:tä [3]. Maidon 
cesiumpitoisuus alkoi nousta voimakkaammin kesäkuun alusta, kun lehmät oli 
päästetty laitumelle. Niinpä kokokehomittauksissa ensimmäiset havainnot, joissa 
ihmisistä havaittiin 137Cs:n lisäksi myös 134Cs:ää ja jotka siten osoittivat, että 
kysymyksessä o!i Tshernobylin onnettomuudesta peräisin oleva cesium, tehtiin 
vasta kesäkuussa. Kuvassa 3 on esitetty Helsingin vertailuryhmän 134Cs- ja 137Cs-
seurantamittausten tuloksia vuodesta 1986. Ne osoittavat, että ihmisten cesium-
määrät olivat korkeimmillaan kesällä 1987 [12]. 
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Kuva 3. 134Cs ja 137Cs -määrien muuttuminen vuosina 1986 - 1994 Helsingin 
aluetta edustavan vertailuryhmän kokokehomittausten tulosten perusteel
la (miesten ja naisten keskiarvo). 
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Kuva 4. Helsingin aluetta edustavan vertailuryhmän sekä inarilaisten poronhoi
tajien 137Cs -mää, ien (Bq) muuttuminen ilmakehässä tehtyjen ydinrä-
jäytysten ja Tshernobylin onnettomuuden jälkeen. Tulokset ovat miesten 
ja naisten keskiarvoja. 

Jotta ilmakehässä tehtyjen ydinräjäytysten ja Tshernobylin ydinvoimalaitosonnet
tomuuden aiheuttamien laskeumien vaikutuksia voitaisiin verrata, kuvaan 4 on 
koottu Helsingin alueen väestöä edustavan vertailuryhmän ja inarilaisia poronhoi
tajia edustavan ryhmän kokokehomittauksissa todettujen 137Cs-määrien tulokset 
1960-luvulta lähtien (2,12]. Ennen vuotta 1986 olevat cesiummäärät ovat peräisin 
ilmakehässä tehdyistä ydinräjäytyksistä aiheutuneesta laskeumasta. Inarilaisten 
poronhoitajien suuremmat 137Cs -määrät johtuvat poronlihaan ravintoketjussa 
jäkälä-poro rikastuvasta 137Cs:tä ja poronlihan suuresta osuudesta heidän ruokava
liossaan. 

Tshernobylin onnettomuuden aiheuttama radioaktiivisen laskeuman määrä jakautui 
alueellisesti epätasaisesti. Koska elintarvikkeiden kontaminoituminen riippuu 
alueelle tulleen laskeuman määrästä, vaihtelee eri alueilla asuvan väestön saamat 
radioaktiivisten aineiden määrät alueelle tulleen laskeuma määrän mukaan, 
vaikkakin elintarvikkeiden kuljettaminen alueelta toiselle tasoittaa eroja. Toisaalta, 
varsinkin vuodesta 1988 lähtien, runsaasti 137Cs:ää sisältävien sisävesikalojen, 
riistan, metsäsienien ja -marjojen pitoisuuksien vaihteluja näiden elintarvikkeiden 
osuuden vaihtelu eri ihmisten ruokavaliossa, aikaansaavat samallakin laskeuma-
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Kuva 5. Suomalaisten keskimääräiset Cs -määrät (Bq) vuosina 1986 - 1990 
vuoden lopun tilanteen mukaisesti. Alue 1 edustaa lievimmän 137Cs-
lasKeuman aluetta ja alue 5 suurimman laskeuman aluetta. Merkintä 
Koko maa tarkoittau laskeuma-alueilla 1 - 5 asuvien henkilöiden 
lukumäärällä painotettua koko Suomen keskiarvoa. 

alueella suuria yksilöllisiä eroja ihmisten Cs -määrissä Vastaavasti poronhoita-
javäestön muuta väestöä suuremmat ,37Cs-määrät johtuvat poronlihaan ravinto
ketjussa jäkälä-poro rikastuvasta 137Cs:tä ja poronlihan suuresta osuudesta heidän 
ruokavaliossaan (Kuva 4). Kuvassa 5 on esitetty suomalaisten keskimääräiset 137Cs 
-määrät laskeuma-alueittain vuosina 1986 -1990. Tulokset perustuvat tilastolli
sella otannalla valitun koko maata edustavan väestöryhmän kokokeholaskurilla 
tehtyjen mittausten tuV'siin [12]. Sisäinen säteilyannos 134Cs:stä ja 137Cs:stä 
vuoden 1990 loppuun mennessä jäi alle 0,5 mSv. 

8.6 Yhteenveto 

Edellä on tarkasteltu saatujen kokemusten valossa erilaisten ihmisen toimintojen 
aiheuttamaa sisäistä saastumista ja siitä seuraavia sisäisiä säteilyannoksia. Säteily
tilanteen kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon myös ulkoinen säteily ja sen 
aiheuttama säteilyannos. Säteilyn aiheuttama terveydellisen haitan riski muodostuu 
siten molempien säteilyannosten summana. 
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Pahimman säteilytilanteen aiheuttaa ydinaseiden laajamittainen käyttö. Yksittäisten 
esim. harhautuneiden ydinkärkien räjähdyksien vaikutukset riippuvat huomattavasti 
räjähdysetäisyydestä. Maanalaisten ydinräjäytysten aiheuttama säteilyriski on 
erittäin vähäinen. 

Vakavan säteilytilanteen voivat aikaansaada myös ydinvoimalaitoksilla tapahtuneet 
vakavat onnettomuudet, joissa suuret määrät reaktonytimen radioaktiivisista 
aineista vapautui ja leviää ympäristöön. 
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9 SÄTEILYN AIHEUTTAMAT TERVEYSHAI
TAT, TOTEAMINEN JA HOITO 

Tapio Rytömaa 

9.1 Haitat 

Lyhyessä ajassa, muutamassa vuorokaudessa, saatu suuri säteilyannos ( >1 Gy -
1000 mGy) aiheuttaa jokaisessa ihmisessä säteilysairauden. Sairauden oireet voivat 
tosin vaihdella yksilöiden välillä kliinisesti merkityksettömistä tai jopa huomaa
mattomista haitoista tilaan, joka päättyy kuolemaan. Annostasolla 4 Gy ihmisen 
kuolemistodennäköisyys on noin 50 %, ja kun annos ylittää 6 Gy, säteilysairaus 
johtaa kuolemaan lähes varmasti hoidosta huolimatta. 

Säteilysairauden syynä on massiivinen solukuolema, ja sen seurauksena syntyvä 
kriittisen elimen toiminnan vakava heikentyminen tai loppuminen. Tärkein 
vaurioituva elin/kudos 6 Gy:n annostasolle asti on luuydin, jolloin verisolujen 
muodostus heikkenee tai jopa loppuu kokonaan. Valkoisten verisolujen toiminnan 
vajaus johtaa infektiovaaraan, ja tavallisin välitön kuolinsyy äkillisessä sätei
lysairaudessa onkin bakteerien tai muiden mikro-organismien aiheuttama tuleh
dustauti. Verihiutaleiden muodostumisen loppuminen aiheuttaa puolestaan veren 
hyytymisen estymisen, ja spontaanisti syntynyt verenvuoto olikin aikaisemmin 
yhtä tavallinen välitön kuolinsyy kuin infektio. Nykyisin verenvuoto on helppo 
ehkäistä suhteellisen yksinkertaisilla hoitotoimenpiteillä (trombosyyttisiirrot), eikä 
verenvuotovaara enää olekaan merkittävä uhka ellei potilaiden määrä ole niin 
suuri, että se ylittää lääketieteen resurssit. 

Jos säteilyannos saavuttaa ja ylittää 10 Gy:n tason, suoliston limakalvo tuhoutuu 
ja vaurio johtaa potilaan kuolemaan jo ennen kuin luuydinvaurion seuraukset 
tulevat kliinisesti näkyviin. Useiden kymmenien gray-yksikköjen annostasolla 
verisuonten seinämien endoteelisolujen tuho johtaa nesteen tihkumiseen ve
risuoniston ulkopuoliseen kudokseen, jonka seurauksena syntyy mm. aivoödeema, 
ja ihmisen kuolee muutamassa päivässä tai tunnissa keskushermoston vaurioitumi
seen. 

Erikoistapauksissa kuolemaan johtava äkillinen säteilyvaurio voi kohdistua myös 
ihoon. Mm. Tshernobylin ydinturmassa kuolleilla ihmisillä palovammaa muistut
tava ihovaurio (ja suun ja hengitysteiden limakalvovaurio) oli tärkeä tai jopa 
tärkein kuolinsyy lähes jokaisella potilaalla. Iho- ja limakalvovaurion syntymisen 
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aiheutti ensisijaisesti beta-aktiivinen ydinpolttoainepöly ("kuumat hiukkaset") , 
joka johti massiiviseen pinnalliseen solutuhoon. Säteilyn aiheuttama "palovamma" 
on pahempi vaurio kuin kuumuudesta johtuva aito palovamma mm. siksi, että 
säteily aiheuttaa melko syvälle ulottavan verisuonivaurion (endoteelisolujen tuho). 

Äkilliseen säteilysairauteen saattaa liittyä myös piirteitä, joita ei aikaisemmin ole 
osattu ottaa huomioon. Yksi tällainen lisäpiirre liittyy siihen, että säteily voi 
aktivoida elimistössä olevia viruksia. Periaatteessa virusten, lähinnä solun perimäs
sä olevien retrovirusten, aktivoituminen säteilyllä ei ole mikään uusi havainto; 
koe-eläimiUä, erityisesti hiirillä, retroviruksen aktivoitumisen on todettu johtavan 
mm. syöpään. Ihmisen soluissa ei ilmeisesti ole sairauksia aiheuttavia viruksia 
muuta kuin elämän aikana "hankittuina", mutta nekin saattavat johtaa hengenvaa
ralliseen tilaan suuren säteilyannoksen jälkeen. AIDSrn aiheuttavan HI-viruksen 
aktivoituminen säteilyllä ei ole tässä yhteydessä tärkeä asia, mutta eräät normaa
listi, varsin vaarattomat virukset voivat sitä olla. Mm. Tshernobylin turmassa suuria 
säteilyannoksia saaneilla ihmisillä aktivoitui elimistössä oleva herpesvirus, ja se 
johti usein hoitoa vaativaan viremiaan. 

Suurten säteilyannosten aiheuttama äkillinen säteilysairaus ei ole tärkein tai 
vakavin terveyshaitta, joka säteilyaltistukseen liittyy. Pieneenkin säteilyannokseen 
liittyy potentiaalinen vaara saada tappava tauti, vaikka vaara yksilön tasolla 
onkin niin pieni, että sen voisi (ja s e pitäisi) kokonaan unohtaa. Tilanne on 
kuitenkin aivan toinen, jos altistuneita ihmisiä on hyvin paljon: jotkut "huono-
cnniset" saavat haitan. Yhden milligrayn aiheuttama laskennallinen vaara saada 
säteilyn aiheuttama syöpä on yksi mahdollisuus kymmenestä tuhannesta. Vaara on 
yksilön kannalta käytännössä olematon (keskimääräinen todennäköisyys kuolla 
jopa vuoden aikana jostakin muusta syystä on sata kertaa suurempi), mutta jos 
altistuneita ihmisiä on esim. sata miljoonaa, syövän saajia tulisi olemaan kymmen
kunta tuhatta. Tämä määrä ei tule näkyviin sairastuvuustilastoissa, koska lisäys 
hukkuu "taustaan" (lisäys syöpä sairastuvuudessa olisi promillen luokkaa), mutta 
epidemiologisesta nollatuloksesta ei silti saa vetää sellaista johtopäätöstä, että 
tapauksia ei ehkä ole lainkaan olemassa. Säteilybiologinen perustieto osoittaa 
selkeästi, että täysin vaaratonta säteilyannosta ei voi olla olemassa, ja siksi myös 
ns. laskennallisiin haittoihin on suhtauduttava vakavasti. 

Pieniin säteilyannoksiin liittyy myös eräitä muita sattumanvaraisia haittoja kuin 
syöpä. Näistä tärkeimmät syntyvät sukusoluissa tapahtuvista perimän muutoksista, 
mutaatiosta, mutta niiden osoittaminen tilastollisin keinoin on vielä vaikeampaa 
kuin syöpätapausten havaitseminen. Viimeaikaisten havaintojen perusteella säteilyn 
aiheuttamien mutaatioiden määrä on suurempi kuin mitä useimmat asiantuntijat 
ovat tähän asti pitäneet todennäköisenä. Useimpiin perimän muutoksiin ei kuiten
kaan liity minkäänlaista näkyvää kliinistä terveyshaittaa, joten on luultavaa, että 

l i i 



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A123 

sukusoluissa tapahtuvilla mutaatioilla tulee tulevaisuudessakin olemaan pienempi 
kansanterveydellinen merkitys kuin somaattisissa soluissa tapahtuvilla mutaatioilla 
(= syöpä). 

Säteilyn aiheuttamia terveyshaittoja tarkasteltaessa tulee myös muistr.a sikiövauri
oiden mahdollisuus, vaikka niiden kansanterveydellinen merkitys ei olisikaan 
kovin suuri esim. syöpään verrattuna. Säteily voi sikiökehityksen kriittisissä 
vaiheissa aiheuttaa monenlaisia vaurioita, joista merkittävin on keskushermoston 
kehityksen häiriytyminen. Vaara on suurimmillaan hedelmöityksen jälkeisinä 
viikkoina 8 - 15, ja haitta ilmenee lapsen henkisen kehityksen jälkeenjääneisyyte
nä. Aika yleisen käsityksen mukaan sikiövaurioiden syntymisellä olisi olemassa 
kynnysarvo, joka voisi olla niinkin korkea kuin 100 mGy. Kynnysarvon yhteydes
sä on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että säteily voi sikiössä aiheuttaa myös 
sellaisen solumuutoksen, joka johtaa syöpään. Tälle muutokselle ei ole olemassa 
kynnysarvoa, ja muutos tapahtuu sikiössä jopa suuremmalla todennäköisyydellä 
kuin aikuisessa yksilössä. 

9.2 Toteaminen 

Säteilyaltistuksen toteaminen biolääketieteellisten menetelmien avulla on käytän
nössä mahdollista vasta suhteellisen suurilla annoksilla (> 10 mGy). Jos annos on 
ollut niin suuri, että sen seurauksena voi syntyä äkillinen säteilysairaus, nopean ja 
luotettavan kuvan säteilyvamman vakavuusasteesta saa veren lymfosyyttien 
(imusolujen) absoluuttisen määrän avulla. Lymfosyyttien määrä verenkierrossa 
laskee sitä nopeammin ja voimakkaammin mitä suurempi annos on ollut (Kuva 1). 
Esimerkkinä voidaan todeta, että kaikki lymfosyytit häviävät verenkierrosta jo 
ensimmäisen vuorokauden aikana, ja säteilyannos on ollut varmasti tappava eli 
> 6Gy. 

Lymfosyyteistä tehty kromosomianalyysi on herkin ja spesifisin biologinen 
säteilyannoksen arviointimenetelmä. Menetelmä on kuitenkin niin työläs ja 
erikoisresursseja vaativa, että se on käyttökelpoinen vain yksittäistapauksia 
tutkittaessa. Kromosomianalyysin herkkyys riittää muutaman kymmenen mGy:n 
annoksen toteamiseen. Yli 6 Gy:n annostasolla menetelmä on käyttökelvoton, 
koska verenkierrossa ei o!e jakautumiskykyisiä lymfosyyttejä. 

Kromosomianalyysin rinnalle on pyritty löytämään muitakin biologisia menetel
miä, joilla säteilyaltistus voitaisiin todeta, mutta toistaiseksi melko huonolla 
menestyksellä. Yksi käyttökelpoinen menetelmä on kuitenkin olemassa: luuytimen 
kantasoluissa tapahtuneen mutaation toteaminen punaisten verisolujen pinnasta, 
Kromosomianalyysiin verrattuna menetelmän haittana on mm. se, että sen käyttö 
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Kuva 1. Äkillisen säteilyvamman vakavuusaste ja veren lymfosyyttien määrä 
verenkierrossa. 

rajoittuu vain osaan ihmisistä (tilastollisesti joka toiseen); etuna taas on se, että 
mutaatio veren kantasoluissa on pysyvä eli muutos ei häviä ajan kuluessa. 

Hammaskiille on potentiaalinen dosimetri, josta elimistön saama säteilyannos 
voidaan mitata. Menetelmän (elektronispinresonanssi) herkkyys ei kuitenkaan ole 
riittävä alhaisilla annostasoilla (< 100 mGy) eikä menetelmää siten ole sovellettu 
kovinkaan monessa laboratoriossa. 

93 Hoito 

Äkillisen säteilysairauden hoito on oireenmukaista. Tärkeintä on pyrkimys infek
tiotautien ehkäisemiseen ja hallintaan antibioottien avulla, ja verenvuotojen 
estämiseen trombosyyttien siirroilla. Luuydinsiirrolla voitaisiin teoriassa hoitaa 
tappavan säteilyannoksen saanut potilas, ellei annos ole ollut niin suuri, että myös 
suoliston limakalvo on tuhoutunut. Käytännössä luuydinsiirto ei kuitenkaan onnistu 
äkillisen säteilysairauden hoidossa, koska sopivan luovuttajan löytäminen nopeasti 
on epätodennäköistä. Tshernobylin turman jälkeen tehdyistä luuydinsiirroista ei 
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ollut mitään selvästi osoitenavissa olevaa hyötyä; kahden potilaan kohdalla siinot 
olivat jopa haitallisia. 

Säteilyn aiheuttamien satunnaisten terveyshaittojen kannalta etiologisella tekijällä 
ei ole mitään erityismerkitysiä. Syöpä hoidetaan tietysti normaaliin tapaan riippu
matta siitä, onko tauti säteilyn aiheuttama vai ei. Toistaiseksi ei ole mitään luotet
tavaa keinoa, jolla yksittäinen syöpätapaus voitaisiin osoittaa säteilyn aiheuttamak
si. 
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10 VÄESTÖN JA TYÖNTEKIJÖIDEN SUOJAA
MINEN SÄTEILYVAARATILANTEESSA 

Raimo Mustonen 

10.1 Yhteenveto 

Tämä artikkeli käsittelee säteilysuojelun tavoitteita ja periaatteita säteily- ja 
ydinonnettomuuden aiheuttamassa säteilytilanteessa sekä Säteilyturvakeskuksen 
suosituksia ohjeellisiksi toimenpidetasoiksi eri vastatoimenpiteille, joilla väestön 
säteilyaltistusta pienennetään. Ohjeellisella toimenpidetasolla tarkoitetaan sellaista 
säteilytasoa, jonka ylittyessä väestön suojelemiseksi tarkoitettu vastatoimenpide on 
yleensä perusteltua, jos säteilyn aiheuttaman saasteen koostumusta ei vielä 
tunneta. Toimenpidetason ohjeellisuus tarkoittaa myös, että siitä voidaan poiketa 
joko ylöspäin tai alaspäin, kun säteilytilanteen laajuus ja vakavuus on selvinnyt. 

Säteilytilanteen akuuttivaiheen toimenpiteille ja elintarvikkeiden käytön rajoituk
sille Säteilyturvakeskus on esittänyt ohjeellisia toimenpidetasoja suoraan mitattavi
na suureina - annosnopeutena ulkoilmassa ja radioaktiivisten aineiden pitoisuuksi
na kulutusvalmiissa elintarvikkeissa. Säteilytilanteen myöhemmässä vaiheessa 
mahdollisesti tarvittavien väestön väliaikaisen siinon ja/tai uudelleenasuttamisen 
yhteydessä käytetään kriteereinä väestöön kohdistuvia säteilyannoksia. 

10.2 Johdanto 

Uhkaavassa säteilytilanteessa, kun tarvitaan toimenpiteitä väestön suojaamiseksi 
säteilyn haitallisilta vaikutuksilta, toimenpiteillä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin on 
varmistettava, että kaikki säteilystä aiheutuvat välittömät terveyshaitat estetään. 
Toisena tavoitteena, johon käytännössä todennäköisemmin joudutaan keskittymään, 
on rajoittaa säteilyn myöhäisvaikutusten tilastollinen riski niin pieneksi kuin se 
käytännössä on järkevää. 

Säteilysuojelu koskee sekä säteilyn käyttöön liittyviä toimintoja että tilanteita, 
jotka edellyttävät säteilysuojelullisia vastatoimenpiteitä. Säteilyn käyttöön liittyvät 
toiminnot lisäävät aina ihmisten altistumista ionisoivalle säteilylle, kun taas 
uhkaavassa säteilytilanteessa toteutettavat vastatoimenpiteet vähentävät ihmisten 
säteilyaltistusta. Kun joudutaan tekemään vastatoimenpiteitä väestön suojelemi
seksi, puhutaan säteilysuojelullisesta interventiosta. Interventiotilanteessa säteily 
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on jo ihmisten elinympäristössä tai uhkaa levitä elinympäristöön, jolloin sätei
lysuojelu edellyttää usein ihmisiin itseensä kohdistuvia toimenpiteitä. 

Interventiossa pienennetään ihmisten altistumista säteilylle joko poistamalla 
säteilylähteitä, muuttamalla säteilylle altistumisreittejä tai pienentämällä altistuvien 
ihmisten lukumäärää. Säteily- tai ydinonnettomuuden jälkeisessä tilanteessa 
säteilylähteiden poistamista on esim. saastuneiden alueiden siivous. Säteilylle 
altistumisreittejä ovat mm. saastunut hengitysilma, suora ulkoinen säteily sekä 
saastunut ravinto ja juomavesi. Näitä altistumisreittejä voidaan onnettomuustilan
teessa muuttaa mm. sisällesuojautumisella, jolloin sekä hengityksen kautta että 
suorasta ulkoisesta säteilystä saatava säteilyannos pienenee. Stabiilin jodin nautti
misella voidaan pienentää radioaktiivisesta jodista aiheutuvaa säteilyannosta 
kilpirauhaseen ja saastuneiden elintarvikkeiden käytön rajoituksilla voidaan 
vähentää ruuan kautta saatavaa säteilyannosta. Säteilylle altistuvien ihmisten 
lukumäärää voidaan pienentää esim. suoja väistöllä tai väestön tai sen osien siir
rolla saastuneelta alueelta alueille, joita onnettomuus ei uhkaa tai ole saastuttanut. 

Viime vuosina kansainväliset järjestöt, OECD/NEA [1], IAEA [2] ja ICRP [3,4], 
ovat kehittäneet yleisiä periaatteita väestön suojelemiseksi onnettomuustilanteissa. 
Samalla on voimakkaasti korostettu ennakkosuunnittelun tärkeyttä ja yleisten 
periaatteiden muokkaamista kansallisiksi valmiussuunnitelmiksi. 

10J Vastatoimenpiteitä edellyttävät tilanteet 

Vastatoimenpiteitä säteilyltä suojelemiseksi voidaan joutua toimeenpanemaan koti-
tai ulkomaisilla ydinlaitoksilla tapahtuvien onnettomuuksien yhteydessä. Myös 
ydinkäyttöisillä aluksilla tapahtuvat onnettomuudet voivat johtaa toimiin väestön 
suojelemiseksi. Muita onnettomuuksia, joiden seurauksena väestö voi altistua 
säteilylle ja joudutaan harkitsemaan vastatoimenpiteitä, ovat ydinkäyttöisen 
satelliitin putoaminen, radioaktiivisten aineiden käsittelyn tai kuljetuksen yh
teydessä tapahtuvat onnettomuudet ja radioaktiivisen lähteen katoaminen. Myös 
radioaktiivisiin aineisiin tai ydinaineisiin liittyvä rikollisuus on otettava varautu
misessa huomioon. 

Suuren säteilyriskin aiheuttaa tahattomasti tai tahallisesti laukaistu ydinräjähde. 
Lähellä maanpintaa tapahtuva räjähdys aiheuttaa voimakkaan lähilaskeuman, 
jolloin tarvitaan nopeita suojelutoimenpiteitä, 

10.4 Säteilysuojelun tavoitteet ja periaatteet interventiossa 

Väestön säteilyaltistuksen pienentämiseen tähtäävä interventio koostuu tai saattaa 
koostua useista eri vastatoimenpiteistä. Säteily vaaratilanteessa on aina varmistutta-
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va, että kaikki säteilyn vakavat välittömät (deterministiset) terveyshaitat 
estetään. Välittömien terveyshaittojen kynnysarvona pidetään koko kehoon 
absorboitunutta 0,5 grayn (Gy) säteilyannosta lyhyen ajan kuluessa. 

Valtaosa intervention yhteydessä toteutettavista vastatoimenpiteistä tehdään 
säteilyn myöhäisvaikutusten (stokastisten terveyshaittojen) rajoittamiseksi. Säteilyn 
myöhäisvaikutuksilla ei ole kynnysarvoa. Tämän vuoksi jokaisen vastatoimenpi
teen tavoitteena on, että säteilyn myöhäisvaikutukset pidetään kaikissa 
väestöryhmissä niin pieninä kuin käytännössä on järkevää. 

Säteilyn myöhäisvaikutuksista syöpä on ehdottomasti merkittävin. Säteilyturvakes
kuksen käyttämän riskiarvion mukaan yhden sievertin (Sv) efektiivinen kollektii-
viannos jonkin alueen väestöryhmässä aiheuttaa noin 10 % todennäköisyyden, että 
tässä väestöryhmässä ilmenee myöhemmin yksi säteilyn aiheuttama syöpätapaus10. 
Interventiossa säteilyn terveyshaittoihin on sovellettava riittävää turvallisuusmar-
ginaalia, jotta vaihtelut yksilöiden säteilyannoksissa ja säteilyherkkyydessä voidaan 
ottaa huomioon. 

Interventiossa ei voida käyttää ennakolta määrättyjä annosrajoja tai annosrajoituk-
sia samalla tavalla kuin hallitun säteilyn tai ydinenergian käytön yhteydessä. Se 
minkälaisia yksilöannoksia onnettomuustilanteessa voidaan vielä pitää siedettävinä, 
on aina tilanteesta riippuvainen. Vakavissa ja laajoissa onnettomuustilanteissa voi 
olla voimavarojen rajallisuuden takia pakko hyväksyä suuriakin yksilöannoksia, 
kun taas lievissä ja alueellisesti rajoitetuissa tilanteissa voi olla järkevää ryhtyä 
vastatoimenpiteisiin myös alemmilla yksilöannoksilla. 

Vastatoimenpiteiden harkinnassa on otettava huomioon, että tcteutettavat vastatoi
menpiteet ovat oikeutettuja ja optimoituja, jolloin; 

- vastatoimenpiteen tulee mottaa enemmän hyötyä kuin haittaa, ts. vastatoimen
piteellä saavutettava säteilyannoksen pieneneminen ja muu hyöty tulee olla 
riittävä, jotta vastatoimenpide oikeuttaisi aiheuttamansa haitat ja kustannukset, 
mukaanlukien sosiaaliset häiriöt (oikeutusperiaate), ja 

- vastatoimenpiteen tekotapa, laajuus ja kesto tulee optimoida siten, että saavu
tettava nettohyöty on maksimaalinen, ts. vastatoimenpiteellä saavutettu hyöty 
vähennettynä sen aiheuttamilla haitoilla on mahdollisimman suuri (optimointi-
periaate). 

Vastatoimenpiteet, kun ne kohdistuvat ihmisiin ja rajoittavat heidän toimintava-
pauksiaan, sisältävät aina yksilöihin kohdistuvia riskejä ja muita haittoja sekä 
yhteisöihin ja yhteiskuntaan kohdistuvia haittoja taloudellisina menetyksinä ja 
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sosiaalisina häiriöinä. Yleinen hätä ja huolestuneisuus, jotka saattavat joko 
lieventyä tai kasvaa vastatoimenpiteiden johdosta, ovat myös päätöksenteossa 
harkittavia tekijöitä. 

Uhkaavassa säteilytilanteessa väestöön kohdistuvat vastatoimenpiteet ovat aina 
oikeutettuja, jos arvioidut yksilöiden säteilyannokset saattavat nousta välittömien 
terveyshaittojen kynnysarvojen tuntumaan. 

Vastatoimenpiteen oikeutusta ja optimaalista toteutusta arvioitaessa puntarissa ovat 
toimenpiteellä vältettävä säteilyannos ja muu saavutettava hyöty, ja toisaalta itse 
toimenpiteeseen liittyvät riskit ja haitat. Vältettävä kollektiivinen säteilyannos (ks. 
kuva 1) on keskeinen mitta toimenpiteen oikeutukselle ja optimoinnille. Akuuteissa 
interventiotilanteissa tarvitaan kuitenkin suoraan mitattavina suureina annettuja 
operatiivisia toimenpidetasoja järkevän vastatoimenpiteen aloittamisen nopeuttami
seksi. Etukäteen voidaan määrittää ohjeellisia operatiivisia toimenpidetasoja eri 
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Kuva 1. Mitä aikaisemmin säteilyvaaratilanteessa väestön suojelemiseksi tehtävät 
vastatoimenpiteet voidaan aloittaa, sitä suurempi säteilyannos voidaan 
välttää. Vastatoimenpiteiden lopettamisen ajankohta määräytyy siitä, 
milloin näistä toimenpiteistä aiheutuva haitta muodostuu niistä saatavaa 
hyötyä suuremmaksi. Vastatoimenpiteiden aikanakin väestö saattaa 
altistua pienelle säteilyannokselle. 
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vastatoimenpiteille. Ne ovat ohjeellisia siinä mielessä, että niiden voidaan katsoa 
olevan tasoltaan hyväksyttäviä sellaisessa tilanteessa, jossa säteilyn aiheuttaman 
saasteen koostumusta ei ennakolta tunneta. Ohjeellisuus tässä yhteydessä tarkoittaa 
myös, että näistä toimenpidetasoista voidaan poiketa joko ylöspäin tai alaspäin, 
kun säteilytilanteen laatu ja vakavuus on selvinnyt. 

10.5 Keskeiset vastatoimenpiteet väestön suojelemiseksi 

Vakavan säteily- tai ydinonnettomuuden seurauksena syntyvässä säteilytilanteessa 
keskeisiä väestön säteilyaltistuksen rajoittamiseksi käytettäviä vastatoimenpiteitä 
ovat sisällesuojautuminen, stabiilin jodin nauttiminen, suojaväistö, kulkurajoitukset, 
karjan ja sen käyttämän rehun ja veden suojaaminen, väestön väliaikainen siirto ja 
väestön uudelleenasuttaminen. 

Vastatoimenpiteeseen ryhtymisen kriteereinä ovat toimenpiteellä vältettävä 
säteilyannos ja muut saavutettavat hyödyt sekä itse toimenpiteeseen liittyvät riskit 
ja haitat. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA [2] ja Kansainvälinen sätei-
lysuojelukomitea ICRP [4] ovat antaneet omat suosituksensa ohjeellisiksi toimen-
pidetasoiksi vältettyinä säteilyannoksina, joko yksilön efektiivisenä annoksena tai 
kilpirauhasen absorboituneena tai ekvivalenttiannoksena. Näin ilmoitetut toimenpi-
detasot eivät kuitenkaan ole operatiivisessa mielessä kovin käyttökelpoisia, 
varsinkaan äkillisesti uhkaavan säteilytilanteen akuuttivaiheessa. Säteilytilanteen 
myöhäisemmässä vaiheessa tehtävien vastatoimenpiteiden, kuten väestön väliaikai
nen siirto ja uudelleenasuttaminen, toimenpidetasot sen sijaan voidaan ilmoittaa 
vältettävinä annoksina, koska tällöin on yleensä riittävästi aikaa tehdä kyllin tarkat 
laskelmat vältettävästä annoksesta ja toimenpiteisiin 'iittyvistä haitoista. 

10.6 Ohjeelliset operatiiviset toimenpidetasot 

Vastatoimenpiteellä vältettävä säteilyannos on toimenpiteen hyötyjä ja haittoja 
punnittaessa keskeisessä asemassa. Uhkaavassa säteilytilanteessa vastatoimenpi
teeseen tulee voida ryhtyä riittävän ajoissa, jotta vältettävä annos olisi mahdolli
simman suuri. Etukäteen määritettävät ohjeelliset operatiiviset toimenpidetasot eri 
vastatoimenpiteille helpottavat päätöksentekoa toimenpiteeseen ryhtymisestä. 
Operatiivisia mitattavia suureita, jotka soveltuvat käytettäviksi vastatoimenpiteiden 
käynnistämisen perustana ovat esim: 

- annosnopeus ulkoilmassa (/*Sv/h): sisällesuojautuminen, jodita
blettien nauttiminen, karjan ja sen käyttämän ravinnon suojaami
nen, suojaväistö, kulkurajoitukset, väestön siirrot 

- ulkoilman aktiivisuus (Bq/m3):sisällesuojautuminen, joditablettien nautti
minen, suojaväistö, kulkurajoitukset 
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- laskeuma .karjan ravinnon suojaaminen, väestön siirrot 
- aktiivisuus elintarvikkeissa (Bq/kg): elintarvikkeiden valmistusta ja käyttöä 

koskevat toimenpiteet 

Akuuttivaiheen vastatoimenpiteet tulee voida käynnistää jo ennen kuin laskeuma 
on saapunut alueelle tai välittömästi laskeuman saapuessa (sisällesuojautuminen, 
karjan ja rehun suojaaminen ja joditablettien nauttiminen). Suojaväistö on aina 
tehtävä hyvissä ajoin ennen laskeuman saapumista ja sen toteuttaminen perustuu 
aina ennakoituun säteilytilanteeseen. 

Ulkoilman radioaktiivisuus ja ulkoinen annosnopeus ovat suoraan mitattavia 
suureita. Tällä hetkellä Suomessa reaaliaikainen säteilyvalvonta perustuu ulkoisen 
annosnopruden mittaamiseen. Tämän vuoksi Säteilyturvakeskus suosittelee, että 
operatiiviset toimenpidetasot ilmoitetaan ulkoisena annosnopeutena yksiköissä 
jiSv/h. Jos on käytettävissä esim. ennusteita ulkoilman aktiivisuuskonsentraetioista 
tai jodikonsentraatioista, on niiden käyttö suositeltavaa vastatoimenpiteeseen 
ryhtymisen kriteerinä. 

Säteilyturvakeskus on hiljattain julkaissut omat suorituksensa ohjeellisiksi toimen-
pidetasoiksi perusvastatoimenpiteille [6]. Ne edustavat säteilytilannetta, jossa ei 
tunneta joko säteilyn alkuperää tai radioaktiivisen saasteen koostumusta. Mikäli 
säteilytilanne on syntynyt vakavasta reaktorionnettomuudesta, jossa vaurioituneesta 
reaktorista vapautuneet radioaktiiviset aineet ovat levinneet lähes esteittä ympäris
töön, ovat paikan päällä tehtävillä vastatoimenpiteillä (sisällesuojautuminen ja 
joditablettien nauttiminen) vältettävät säteilyannokset samaa suuruusluokkaa kuin 
IAEA:n suositukset [2]. Tällaisessa tilanteessa valtaosa (> 80 %) päästön aiheutta
masta annoksesta ilman suojaustoimenpiteitä saastepilven ylikulun aikana saadaan 
hengityksen kautta. 

Väestön saamia säteilyannoksia arvioitaessa väestön yksilöllä on tarkoitettu 
painotettua keskiarvoyksilöä eri ikäisistä suomalaisista. Yksilön säteilyannos ilman 
suojaustoimenpiteitä lasketaan normaalioloissa elävälle keskiarvoyksilölle, joka 
päästöpilven saapuessa on todennäköisemmin sisätiloissa kuin ulkona. Säteilyan
nosta ja suojaustoimenpiteen tehokkuutta ei siis lasketa säteilylle herkimmälle 
yksilölle, joka on saastepilven saapuessa ulkona. Vastatoimenpidettä harkittaessa 
säteilylle herkimmät yksilöt voidaan erottaa omaksi suojeltavaksi osajoukokseen, 
jolle sovelletaan ohjeellisia toimenpidetasoja alhaisempia toimenpidetasoja, jos se 
on käytännössä mahdollista. 

Yhteenveto eri vastatoimenpiteille suositelluista ohjeellisista toimenpidetasoista on 
taulukossa I. Siinä esitetyt perusvastatoimenpiteet on ajateltu toteutettavaksi 
toisistaan riippumatta. Käytännössä myös niiden yhdistelmät tulevat kysymykseen. 
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Taulukko I. Säteilyturvakeskuksen suositukset ohjeellisiksi operatiivisiksi 
toimenpidetasoiksi eri vastatoimenpiteille säteilytilanteessa, jossa 
ei tunneta säteilyn aiheuttaman saasteen koostumusta. Todelli
sessa säteilytilanteessa toimenpidetasoja voi olla tarkoituksen
mukaista muuttaa, kun tilanteen laadusta ja vakavuudesta on 
riittävästi tietoa. 

Vastatoimenpide 

Suojaväistö 

Sisällesuojautuminen 

Joditablettien nauttiminen 

Kulkurajoitukset 

Karjan ja sen rehun suojaaminen 

Ohjeellinen toimenpidetaso ulkoisena 
annosnopeutena 

500/<Sv/ha) 

100/*Sv/ha) 

100 ̂ iSv/h a) 

100 f&v/h b) 

10 /*Sv/h 1} 

a) Ennakoitu ulkoinen annosnopeus ilmassa 
b) Ennakoitu tai mitattu ulkoinen annosnopeus ilmassa 

10.6.1 Sisällesuojautuminen 

Sisällesuojautumisella tarkoitetaan väestön pysymistä sisätiloissa tai siirtymistä 
sisätiloihin (asunnot, julkiset tilat, laitokset) ennen radioaktiivisen saasteen 
saapumista, ovien, ikkunoiden ja ilmastointilaitteiden sulkemista, ja oleskelua talon 
keskiosissa tai kellarikerroksessa. Väestösuojiin siirtymisen oletetaan olevan 
vähäistä normaalioloissa. Suojautumisen oletetaan kestävän yleensä muutamia 
tunteja ja joka tapauksessa alle vuorokauden. Pitempiaikaisessa suojautumisessa 
oleskelu sisätiloissa voi muodostua varsin tukalaksi. Olennainen osa toimenpidettä 
on sisätilojen tuuletus saastepilven mentyä ohi. Suojautumisen yhteydessä annetaan 
myös ohjeita elintarvikkeiden suojaamisesta. 

Sisällesuojautuminen pyritään vaaratilanteessa tekemään kunnittain, koska kunta 
muodostaa selkeästi rrMäritellyn ja hallinnollisesti yhtenäisen kokonaisuuden. 
Kuntalaisten suojautumista koskeva päätös tulisi tehdä, mikäli mahdollista, n. 3 -
4 tuntia ennen suojautumisen alkamista. Tällöin jää riittävästi aikaa suosituksen 
täytäntöönpanoon ja päätöksestä tiedottamiseen väestölle. Laajan väestökeskuksen 
väestön siirtyminen sisätiloihin voi viedä 2 - 4 tuntia. 

Jos ulkoinen annosnopeus päästöpilven ylikulun aikana on keskimäärin 100yuSv/h 
muutaman tunnin ajan, vältetään sisällesuojautumisella muutaman sadan mik-
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rosievertin efektiivinen yksilöannos tunnissa. Lapsille ja ulkonaoleville vältetty 
annos on suurempi. 

Sisällesuojautumisen ohjeelliseksi toimenpidetasoksi Säteilyturvakeskus on 
esittänyt ulkoista annosnopeutta 100//Sv/h. 

10.6.2 Joditablettien nauttiminen 

Jos on odotettavissa, että hengitettävässä ilmassa on suuria määriä radioaktiivista 
jodia, ihmisiä kehotetaan nauttimaan itse hankkimiaan tai heille jaettavia jodita
bletteja ohjeiden mukaisesti. Stabiilin jodin nauttimisella voidaan vähentää 
radioaktiivisen jodin kerääntymistä kilpirauhaseen. Toimenpide on tehokas kilpi
rauhasen suojaamiseksi hengityksen kautta elimistöön joutunutta radioaktiivista 
jouia vastaan. 

Stabiilin jodin (kaliumjodidi -tablettina, a' 200 mg) annosteluohje on kerta-
annoksena aikuisille ja yli 12 -vuotiaille 1 tabletti, 1 - 1 2 -vuotiaille puoli 
tablettia ja 1 viikon - 1 vuoden ikäisille 1/4 tablettia sekä alle viikon ikäisille 1/8 
tablettia. Jos stabiili jodi nautitaan 1 -6 tuntia ennen radioaktiivisen jodin hengit
tämistä, on suoja lähes 100 %. Suoja on noin 90 %, jos stabiili jodi nautitaan 
samaan aikaan radioaktiivisen jodin sisäänhengittämisen kanssa. Jos joditabletti 
otetaan 4 - 6 tuntia myöhemmin, on suoja enää ncin 50 %. Puolen vuorokauden 
kuluttua radioaktiivisen jodin hengittämisestä joditablettien nauttimisella ei enää 
voida vähentää kilpirauhasen saamaa säteilyannosta. 

Kaliumjodidin nauttimiseen suositeltuina annoksina liittyvät riskit ovat äärimmäi
sen harvinaisia. Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat esim. allergiset reaktiot. Kun 
joditabletit on jaettu etukäteen, ei jakeluun liittyviä haittoja ja kustannuksia 
esiinny. 

Säteilytilanteessa, jossa yli SO % suojaamattoman ihmisen säteilyannoksesta 
saadaan hengityksen kautta, joditablettien nauttiminen on todennäköisesti yhdistel-
mätoimenpide esim. sisällesuojautumisen kanssa. Jos joditablettien nauttiminen 
katsotaan tarpeelliseksi ilman sisällesuojautumista, on ohjeellinen toimenpidetaso 
ulkoisena annosnopeutena noin 100 /<Sv/h. Tällöin joditablettien nauttimisella 
vältetään muutaman kymmenen milligrayn kilpirauhasannos. 

10.6.3 Suoja väistö 

Suojaväistöllä tarkoitetaan väestön tai sen osan nopeaa ja tilapäistä siirtämistä 
potentiaaliselta laskeuma-alueelta ennen saastepilven saapumista alueelle. Vain 
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välttämättömät tavarat otetaan mukaan. Jos suojaväistö kestää muutamaa päivää 
kauemmin, tulee harkita sen muuttamista väestön väliaikaiseksi siirroksi. 

Suojaväistöllä on tarkoitus välttää säteilyn deterministiset terveyshaitat ja myö-
häisvaikutusten suuret riskit. Kun suojaväistö tehdään ennen laskeuman saapumis
ta, sillä voidaan välttää lähes koko annos. Välttämättömiksi tehtäviksi suoja-
väistetylle alueelle jäävät esim. kotieläinten hoito ja omaisuuden vartiointi. 

Suojaväistöön liittyviä haittoja ovat esim. väestön siirtoon tai siirtymiseen liittyvät 
kustannukset, erityisryhmien (esim. sairaat ja vanhukset) sekä itse siirtoon liittyvät 
riskit ja muut haitat. 

Jos ennakoitu ulkoinen annosnopeus pilven ylikulun aikana olisi 500/*Sv/h, ja yli 
80 % annoksesta saataisiin hengityksen kautta, olisi suojaväistöllä 1. vuorokauden 
aikana vältettävä efektiivinen annos muutamia millisicverttejä. Seuraavien vuoro
kausien aikana vältettävä annos olisi huomattavasti pienempi. Jos huomattava osa 
päästöpilven aktiivisuudesta tulisi sateen mukana maahan, olisi myös seuraavien 
päivien aikana vältettävä annos millisieverttien suuruusluokkaa. 

Säteilyturvakeskus on esittänyt suojaväistön ohjeelliseksi toimenpidetasoksi 
ulkoisena annosnopeutena 500 //Sv/h. Suojaväistön tekeminen perustuu aina 
ennakoituun ulkoiseen annosnopeuteen. Suojaväistöön ryhtymisessä on aina 
varmistuttava, että sen suorittamiseen on riittävästi aikaa, ennen kuin päästöpilvi 
saapuu. Jos lisäksi on epävarmuutta suojaväistettävästä alueesta, suojaväistöön ei 
tule ryhtyä. Tämän vuoksi suojaväistö onkin tarkoitettu etupäässä kotimaassa 
tapahtuvia onnettomuuksia varten. 

10.6,4 Kulkurajoitukset 

Kulkurajoituksilla rajoitetaan määräajaksi ihmisten pääsyä uhatulle tai saastuneelle 
alueelle ja pääsy sallitaan vain pelastus-ja palauttamistöihin osallistuville työnte
kijöille. Onnettomuuspaikan lähialueella, jossa ei ole väestöä, kulkurajoitus 
voidaan toteuttaa välittömästi onnettomuuden havaitsemisen jälkeen. Kulkurajoi-
tuksella voidaan myös eristää jo saastunut alue ja näin vähentää turhia säteilyan
noksia sekä pitää asiattomat poissa pelastus- ja palauttamistöiden tieltä. 

Jos alueella, jolle kulkurajoituksia suunnitellaan, asuu väestöä, on kulkurajoitusten 
yhteydessä luonnollisesti harkittava myös sisällesuojautumista, suojaväistöä tai 
väestön siirtoja laskeuman saapumisen jälkeen. 

Kulkurajoitukset on katsottu tarpeellisiksi alueella, jossa ulkoinen annosnopeus on 
tai ennakoidaan olevan yli 100 //Sv/h. 
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10.6.5 Karjan ja rehun suojaaminen 

Ennen radioaktiivisen saasteen saapumista kehotetaan maataloudessa karja suojaa
maan sisätiloihin ja annetaan ohjeita karjan rehun ja juomaveden suojaamiseksi. 
Radioaktiivisen saasteen laskeuduttua maahan annetaan ohjeita mahdollisimman 
puhtaan rehun käytöstä karjan ravinnoksi ja toimenpiteistä rehun aktiivisuuden 
pienentämiseksi. 

Karjan ja sen käyttämän ravinnon etukäteis-suojaamisella on ratkaiseva merkitys 
ihmisten säteilyaltistuksen vähentämisessä laskeuman jälkeisessä tilanteessa. 
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota toimenpiteisiin, joilla voidaan estää radioak
tiivisen jodin kulkeutumista lehmän maitoon. Vuodenajalla on suuri merkitys 
siihen, mitä toimenpiteitä tässä yhteydessä on käytettävissä. Talvella on ensisijai
sesti pyrittävä suojaamaan varastoissa oleva rehu ja juomavesi. Kesäaikana 
lehmien pitäminen sisällä päästöpilven ylikulun aikana, varastoissa olevan rehun 
suojaaminen, pelloilla kasvavan uuden rehun leikkaaminen ja hautaaminen 
jätteeksi, peltojen syväkyntö jne. ovat toimenpiteitä, joita joudutaan harkitsemaan. 
Myös maidon ohjaaminen pelkästään juuston tai voin tuotantoon tai saastuneen 
maidon käytöstä kokonaan luopuminen voivat tulla harkittaviksi. 

Vuodenajalla on myös vaikutusta siihen, millä säteilytasolla eri vastatoimenpitei
siin ryhdytään. Tshernobylin onnettomuuden aiheuttamasta laskeumasta saatujen 
kokemusten perusteella on karjan sisällesuojaamiseen ja varastoissa olevan rehun 
suojaamiseen syytä ryhtyä, jos ennakoitu ulkoinen annosnopeus ylittää 10 f&v/h. 
Myöhemmän vaiheen suojaustoimia harkittaessa on yleensä käytettävissä tietoja 
laskeuman voimakkuudesta ja koostumuksesta. Tällöin Säteilyturvakeskus antaa 
myös yksityiskohtaisia ohjeita maataloustuotannon suojaamiseksi. 

10.7 Väestön siirrot akuuttivaiheen jälkeen 

Säteilytilanteen akuuttivaiheen jälkeen saattaa rulla harkittavaksi väestön tai sen 
osien mahdollinen siirto saastuneelta alueelta puhtaaseen elinympäristöön. Jos 
aikaisemmin on toteutettu suojaväistö uhatulta alueelta, suoja väistö voidaan 
muuttaa väliaikaiseksi siirroksi, mikäli suojaväistetylle alueelle ei voida palata 
muutaman päivän kuluessa. 

Väestön siirtojen yhteydessä ei ole tarpeen ottaa käyttöön operatiivisia toimenpi-
detasoja, koska yleensä on riittävästi aikaa harkita väestön siirtoja. Lisäksi väestön 
siirtoja koskevan päätöksenteon yhteydessä joudutaan hyvin laajasti pohtimaan 
erilaisia yhteiskunnallisia ja sosiaalisia kysymyksiä. 
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Väestön väliaikainen siirto voi kestää muutamasta päivästä aina pariin vuoteen. 
Väliaikaisen siirron aikana on saastuneen alueen puhdistaminen ensisijainen 
toimenpide, jotta väestö voi palata alueelle mahdollisimman pian. Väestön väliai
kainen siirto tulee harkittavaksi, jos sillä voidaan välttää yksilön efektiivistä 
annosta vähintään 10 mSv kuukaudessa. Tässä yhteydessä on myös otettava 
huomioon, että väestö siirretään mahdollisimman puhtaalle alueelle. 

Väestön uudelleenasuttaminen on äärimmäinen toimenpide pahasti saastuneilla 
alueilla. Ensisijaisesti on pyrittävä puhdistamaan saastuneet alueet mahdollisimman 
hyvin. Mikäli vielä pudistustoimenpiteiden jälkeenkin arvioidaan yksilön elinikäi
sen säteilyannoksen saastuneilla alueilla ylittävän 100 mSv, tulee uudelleenasutta
minen harkittavaksi yhteiskunnallisten ja sosiaalisten tekijöiden pohjalta. Jos 
elinikäinen annos ylittäisi 1000 mSv, olisi väestön uudelleenasuttaminen todennä
köisesti aina perusteltua. Uudelleenasuttamisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen. 

10.8 Toimenpidetasot elintarvikkeille 

Radioaktiivisesti saastuneiden elintarvikkeiden nautinnasta saatavaa säteilyannosta 
voidaan vähentää toimenpiteillä, jotka pienentävät radionuklidien kulkeutumista 
elintarvikkeisiin cai rajoittamalla elintarvikkeiden käyttöä, mikäli korvaavia, 
puhtaita elintarvikkeita on saatavilla. Kansainvälinen sateilysuojelukomitea ICRP 
on omissa suosituksissaan [4] lähtenyt siitä, että yksittäisen elintarvikkeen käytön 
rajoittaminen on lähes aina oikeutettua, jos sillä voidaan välttää 10 mSv efektiivi
nen annos vuodessa. Toimenpidetasojen optimoiduksi vaihteluväliksi ICRP 
suosittelee 1000 - 10000 Bq/kg beeta-ja gamrnaemittereille ja 10 - 100 Bq/kg 
alfa-emittereille. 

Kansainvälisen ravinto- ja maatalousjärjetön FAO:n sekä Maailman terveysjärjes
tön WHO:n yhteinen Codex Alimentarius -toimikunta on julkaissut ohjearvot 
radioaktiivisten aineiden enimmäispitoisuuksille vapaassa kansainvälisessä kaupas
sa [7]. Nämä ohjearvot on tarkoitettu vapaa-arvoiksi, joiden alapuolella elintarvik
keet ovat hyväksyttävissä kansainvälisessä kaupassa ilman rajoituksia. Myös 
Euroopan Unionilla on käytössä omat pitoisuusrajat Unionin sisällä käytävälle 
elintarvikkeiden kaupalle säteily- ja ydinonnettomuuksien jälkeisessä tilanteessa 
[8,9]. Nämä EU:n raja-arvot ovat yleisesti ottaen samaa suuruusluokkaa kuin 
Codex Alimentarius -toimikunnan ohjearvot. 

IAEA on suositellut Codex Alimentarius -toimikunnan ohjearvoja elintarvikkeiden 
toimenpidetasoiksi [2]. Näitä toimenpidetasoja (action levels) ei ole tarkoitettu 
millekään erityisille elintarvikkeisiin kohdistuville vastatoimenpiteille, vaan ovat 
yleisiä aktiivisuuksien pitoisuusarvoja, joiden ylittyessä on syvtä harkita joitakin 
toimenpiteitä elintarvikkeista aiheutuvan säteilyaltistuksen vähentämiseksi. Säteily— 
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turvakeskus suosittelee näitä lAEAn toimenpidetasojen käyttöä ohjeellisina 
toimenptdetasoina myös Suomessa, kun joudutaan harkitsemaan elintarvikkeisiin 
liittyviä vastatoimenpiteitä. Taulukossa II on esitetty Säteilyturvakeskuksen ja 
IAEA:n suosittelemat toimenpidetasot elintarvikkeiden radioaktiivisuudelle. 
Suosituksessa radioaktiiviset aineet on jaettu kolmeen ryhmään, joihin toimenpide-
tasoja sovelletaan toisistaan riippumatta. Ryhmän sisällä toimenpidetasoa sovelle
taan radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuuksien summaan. 

Taulukko II. Säteilyturvakeskuksen ja IAEA:n suosittelemat ohjeelliset 
toimenpidetasot elintarvikkeille ydinonnettomuuden jälkeisessä 
tilanteessa. 

Radionuklidi 

Cs-134, Cs-137, Ru-103, 
Ru-106, Sr-89 

1-131 

Sr-90 

Am-241, Pu-238, Pu-239, 
Pu-240, Pu-242 

Toimenpidetaso elintarvikkeille (Bq/kg) 

Yleisesti käytettävät Maito, vauvan ruoka 
elintarvikkeet:) ja juomavesi 

1000 
1000 

100 

100 100 

10 1 

1) Vähemmän käytetyille elintarvikkeille (kulutus < 10 kg vuodessa) toimenpidetasot 
voivat olla taulukon arvoja kymmenen kertaa suuremmat. 

10,9 Työntekijöiden säteilysuojelu onnettomuustilanteessa 

Onnettomuustilanteessa periaatteellinen ero väestön ja työntekijöiden säteilyaltis
tuksen välillä on, että pelastus- ja palauttamistöissä työntekijät altistuvat säteilylle 
vasta sen jälkeen, kun päätös näihin töihin ryhtymisestä on tehty. Väestö puoles
taan altistuu säteilylle niin kauan kunnes vastatoimenpiteillä on vähennetty 
säteilyannosta. Näin pelastus- ja palauttamistoihin osallistuvien työntekijöiden 
säteilysuojelu on läheisemmässä suhteessa normaalissa säteilytoiminnassa nouda
tettavaan säteilysuojeluun. 

Koska työntekijöiden altistaminen säteilylle interventiossa on harkittua, on 
järkevää noudattaa säteilylainsaädännössä määriteltyjä annosrajoja, jollei ole 
pakottavia syitä poiketa niistä. Annosrajoista poikkeaminen on yleensä oikeutettua 
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tilanteissa, joissa pelastetaan ihmishenkiä tai rajoitetaan suuria väestön säteilyan
noksia saattamalla säteilyn lähde hallintaan. Onnettomuuden myöhemmässä 
vaiheessa, kun tilanne onnettomuuspaikalla on saatu hallintaan, palataan työnteki
jöiden normaaliin annosvalvontaan. 

Onnettomuustyöntekijöiden suojelemiseksi luokitellaan työtilanteet, joihin työnte
kijät voivat joutua onnettomuuden aikana tai seurauksena, siten että tilanteita 
varten voidaan antaa ohjeet mahdollisista poikkeamista normaaliaikaisesta annos-
valvonnasta. 

10.9.1 Ihmishenkiä pelastava toiminta 

Välittömästi onnettomuuden tapahduttua voidaan tarvita onnettomuuspaikalla 
toimenpiteitä, joilla pelastetaan ihmishenkiä, estetään vakavia loukkaantumisia tai 
estetään väestöannosten merkittävä kasvu. Kaikki nämä toimet ovat potentiaalisesti 
ihmishenkiä pelastavia ja ne ovat miltei aina oikeutettuja, vaikka yksittäisen 
työntekijän saama säteilyannos ylittäisikin välittömien terveysvaikutusten kyn
nysarvon. Kuitenkin on pyrittävä kaikin keinoin pitämään työntekijän kokokeho-
annos 0,5 grayn alapuolella ja ihoannos 5 grayn alapuolella välittömien vakavien 
terveyshaittojen estämiseksi. 

Työntekijöitä ei voi määrätä vastoin omaa tahtoaan tekemään tehtäviä, joissa 
välittömät säteilyn aiheuttamat terveyshaitat ovat mahdollisia, vaan heidän tulee 
olla vapaaehtoisia, koulutettuja tällaisiin tehtäviin ja tietoisia ottamastaan säteily-
riskistä. Tällaisia töitä tekeville työntekijöille on järjestettävä annostarkkailu. 
Raskaana olevia naisia ei saa osoittaa tällaisiin tehtäviin. 

10.9.2 Välittömien suojelutoimenpiteiden tekeminen 

Onnettomuuden aiheuttamassa akuutissa säteilytilanteessa väestön suojelemiseksi 
tehtäviin toimenpiteisiin osallistuvat työntekijät altistuvat usein säteilylle muuta 
väestöä enemmän. Heihin sovelletaan, mikäli mahdollista, normaaliajan työnteki
jöiden annosvalvontaa annosrajoineen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on tehtävä 
kaikki voitava työntekijöiden efektiivisen annoksen pitämiseksi alle 100 mSv 
vuodessa. 

10.9.3 Palauttamistoimenpiteet 

Kolmannen ryhmän muodostavat työntekijät, jotka tekevät palauttamistoimia 
myöhemmässä vaiheessa kun onnettomuus on saatu hallintaan. Palauttamistöitä 
ovat esim. onnettomuuslaitoksen ja rakennusten korjaaminen, jätteiden hävittämi
nen ja dekontaminointi. Nämä työt voidaan suunnitella ja optimoida etukäteen ja 
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siksi niihin osallistuviin työntekijöihin sovelletaan nonnaaliajan työntekijöiden 
annosvalvontaa ilman poikkeuksia. Työntekijöille on järjestettävä annostarkkailu. 

10.9.4 Ammatin harjoittaminen saastuneella alueella 

Kaikki työntekijät, jotka tekevät normaalia työtään saastuneella alueella, rinnaste
taan väestöön. Kuitenkin työntekijäryhmiä, joiden annokset ovat heidän ammatis
taan johtuen muuta väestöä suuremmat, tarkastellaan erikseen. Tällaisia työnteki
jöitä ovat esim. maanviljelijät, metsätyömiehet, saastuneita iJmansuodattimia 
käsittelevät henkilöt tai välttämättömiä teollisia toimintoja, esim. energiantuotan
toa, ylläpitävät henkilöt. Näille työntekijöille annetaan yksityiskohtaiset ohjeet 
säteilysuojelun huomioon ottamisesta. Henkilökohtaista annostarkkailua ei yleensä 
tarvita. 
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11 SÄTEILYVALVONTA SUOMESSA 

Juhani Lahtinen ja Hani Toivonen 

11.1 Johdanto 

Suomessa valtakunnalliseen säteilyvalvontaan osallistuvat sisäasiainministeriö 
(SM), Säteilyturvakeskus (STUK), Ilmatieteen laitos (IL), puolustusvoimat 
(pääesikunta, PE) ja Helsingin yliopiston Seismologian laitos. Säteilyvalvontaan 
kuuluu erilaisten havaintoverkkojen hallinnan lisäksi päivystysjärjestelmät, 
valvontatietojen ilmoittamisjärjestelyt, näytteiden keruu ja laboratoriotoiminta sekä 
tilannekuvan muodostaminen ja radioaktiivisen pilven kulkeutumisen ja laskeuma-
alueiden ennustaminen. Tässä esityksessä pääpaino on havaintoverkkojen ja niistä 
saatujen tietojen esittämisjärjestelmän (SVO+) kuvaamisessa. 

11.2 Säteilyvalvontaviranomaisten tehtävät 

SM johtaa pelastustoimia ja viranomaisten yhteistyön suunnittelua sekä ylläpitää 
ulkoisen säteilyn havaintoverkkoa, jossa valvontaa läänien alueella johtavat 
lääninhallitukset ja mittauksesta huolehtivat kunnat sekä tielaitos ja ilmailulaitos. 
SM myös päättää väestöä koskevista suojelutoimista. Muista kuin varsinaisista 
väestönsuojelutoimista päättävät asianomaiset ministeriöt ja keskusvirastot. 

STUK toimii säteilysuojelun yleisenä asiantuntijana. STUKin tehtävänä on 
kokonaistilannekuvan muodostaminen ja ylläpito sekä toimenpidesuositusten 
antaminen. STUKilla on oma ympäristön ja elintarvikkeiden valvontaohjelma. 

Ilmatieteen laitos vastaa radioaktiivisten aineiden kulkeutumisen ennustamisesta ja 
ylläpitää ilman radioaktiivisuuden nopeaan havaitsemiseen tarkoitettua havainto
verkkoa. PE ylläpitää osaltaan ulkoisen säteilyn mittausverkkoa ja antaa 
tarvittaessa muille viranomaisille virka-apua. Helsingin yliopiston Seismologian 
laitos raportoi kaikista ydinräjäytyksistä ja ydinlaitosten lähistöllä sattuneista 
maanjäristyksistä. 

Tärkeimmillä viranomaisilla on ympärivuorokautinen päivystysjärjestelmä. Sen 
ansiosta poikkeuksellisen säteilytilanteen selvittelyjä valmiustoiminta käynnisty
vät nopeasti. 
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113 Säteilyvalvontani ittaukset 

113.1 Ympäristön ulkoinen säteily 

Ulkoista säteilyä havainnoidaan SM:n, puolustusvoimien ja STUKin asemilla, 
joista nykyisin suuri osa on automaattisesti toimivia (mittaustulokset voidaan lukea 
keskitetysti muualtakin kuin paikallisesti). SM:n hallinnassa oleva automaattinen 
ulkoisen säteilyn havaintoverkko (ks. kuva 1) käsittää nykyisin noin 250 Amor 
AAM-95 -keskus- tai ala-asemaa (valmistaja Rados Technology Oy, Turku). 
Kullakin asemalla on kaksi eri kokoista GM-anturia, mikä mahdollistaa hyvin 
laajan annosnopeusalueen (0.01 uSv h'1 - 10 Sv h'1) havainnoinnin. Myös 
STUKilla ja IL:lla on joitakin automaattisia mittausasemia (noin kymmenen 
asemaa, joissa on joko GM- tai Nal-anturi). 

Automaattisten mittausasemien lisäksi ulkoista säteilyä seurataan paikallisesti noin 
kahdellasadalla joko jatkuvasti tai määrävälein mittaavalla SM:n ja puolustusvoi
mien manuaalisella mittausasemalla. Säteilyvaaratilanteessa tai sellaisen uhatessa 
voidaan ulkoista säteilyä havainnoida myös STUKin valmiusautolla, joka on 
varustettu tähän tarkoitukseen sopivalla laitteistolla (GM-anturit ja paineionisaa-
tiokammio) ja joka voi välittää mittaustulokset lähes reaaliaikaisesti STUKiin tai 
valtakunnalliseen tietokantaan. Tarvittaessa voidaan hyödyntää myös lentävää 
säteilymittauskalustoa (Geologian tutkimuskeskuksella on ruikekide- ja puolustus
voimilla puolijohdeanturiin perustuva mittauslaitteisto; STUKilla on valmius 
käyttää kummankintyyppisiä laitteita rajavartioston helikopterissa). 

113.2 Ilman radioaktiivisuus 

Pintailman radioaktiivisuutta seurataan n. 20 paikkakunnalla (kuva 2). Mittalaitteet 
- hiukkaskerääjät - imevät ilmaa suodattimen läpi, johon ilmassa olevat hiukkaset 
tarttuvat ja joka sitten tietyin väliajoin vaihdetaan ja analysoidaan laboratoriossa 
(suodattimelle kertyvää beetta-aktiivisuutta voidaan valvoa myös jatkuvasti). Ke
räyslaitteita on STUKilla seitsemän, IL:lla 14 ja puolustusvoimilla yksi; lisäksi 
kummankin kotimaisen ydinvoimalan ympärillä on neljä kerääjää, joiden 
suodattimet tutkitaan STUKissa. Poikkeustilanteita varten on vielä joitakin 
siirrettäviä kerääjiä sekä STUKin valmiusauto, jossa on kaksi hiukkaskeräyslait-
teistoa. Puolustusvoimilla on valmius lähettää lentokalustoa ottamaan näytteitä 
myös ylemmistä ilmakerroksista. 

STUKin ja puolustusvoimien hiukkaskerääjien suodattimet analysoidaan gammas-
pektrometrin avulla, kun taas IL:n suodattimista mitataan (tosiaikaisesti) kokonais-
beetta-aktiivisuus. IL:n keräyslaitteistot on varustettu hälytysjärjestelmällä, samoin 
kuin kolme STUKin suurtehokerääjää (ilmavirtaus 900 m3 h'1), joissa suodattimel-
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le keityvien hiukkasten lähettämää gammasäteilyä havainnoidaan jatkuvasti GM-
anturilla. 

Kuva 1, Pohjoismaiset ulkoisen säteilyn automaattiset mittausverkot. 
SM:n ylläpitämän Suomen verkon asemista n. 75 on keskusasemia) joihin 
loput asemat (ala-asemat) on yhdistetty. Kummankin kotimaisen 
ydinvoimalan ympärillä on 10... 15 mittausasemaa kahdessa kehässä 
(eivät näy kuvassa). Verkkoon on liitetty myös Kuolan niemimaalla ja 
Sosnovyi Borin voimalaitoksen ympäristössä sijaitsevat mittausasemat 
(eivät näy kuvassa). 
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Kuva 2. Ilman radioaktiivisuutta seuraavat mittausasemat. Karttaan on merkitty 
STUKin hiukkaskerääjien sijaintipaikkakuntien nimet. 

11.3.3 Muut mittaukset 

STUK ottaa laajan ympäristön valvontaohjelman puitteissa näytteitä maaympäris-
töistä ja vesistöistä ja elintarvikkeiden radioaktiivisuuspitoisuuksia määritetään 
mm. maidosta, viljasta, lihasta ja kalasta sekä vihanneksista ja marjoista. Eri 
puolilia Suomea on 50 paikallislaboratorioita, jotka toimivat STUKin ohjeiden 
mukaisesti ja huolehtivat alueellisesta näytteiden otosta ja analysoinnista. Ruoan, 
juoman ja hengityksen kautta ihmisen elimistöön joutuneet radioaktiiviset aineet 
voidaan havaita kokokehomittauksella. STUKilla on kaksi tällaista laitteistoa, joista 
toinen on asennettu erityisajoneuvoon. Tullilaitos puolestaan valvoo maamme 
rajoilla Suomeen tulevien ajoneuvojen ja niiden lastien säteilytasoja, 

11.4 Säteilyvalvonnan valmiustilat ja toimenpidetasot 

Normaalioloissa säteilyvalvonta toimii perusvalvonnassa, mutta tarpeen vaatiessa 
siirrytään (joko SM:n tai lääninhallituksen päätöksellä) tehostettuun valvontaan. 
Penisvalvonnan aikana mitataan osaiJa säteilyvalvonta-asemia jatkuvasti ja muilla 
asemilla määräajoin. STUK ylläpitää normaalia säteilyvalvonnan laboratorio-
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toimintaa, ja paikallislaboratoriot osallistuvat näytteenkeräykseen ja muuhun 
laboratoriotoimintaan STUKin ohjeiden mukaisesti. IL:n ja Seismologian laitoksen 
havaintoverkostot osallistuvat myös valvontaan. 

Tehostetussa valvonnassa laajennetaan laboratoriotoimintaa ja määräajoin mittaavat 
asemat komennetaan jatkuvaan mittaukseen (so. mittaustietojen ilmoitusväliä 
lyhennetään). Tarvittaessa perustetaan uusia mittaus- ja näytteenottopaikkoja ja 
lähetetään partioita. Valmiutta tilanteen arvioimiseen ja sen kehityksen ennustami
seen lisätään, samoin kuin edellytyksiä väestön varoittamiseen ja hälyttämiseen 
sekä yleensä tiedottamiseen. 

Ulkoisen säteilyn annosnopeuteen perustuvat toimenpidetasot ovat ilmoitusraja 0,4 
uSv h"1, säteilyvaroitusraja 100 uSv h"1 ja säteilyhälytysraja 1000 uSv h"1. 
Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin raja-arvoja. 

Ilmoitusraja on normaalin taustasäteilyn arvoa suurempi annosnopeustaso, jonka 
ylittymisestä ilmoitetaan kaikille säteilyvalvontaviranomaisille. Kun ilmoitusraja 
ylittyy, siirrytään ko. havaintoasemalla tehostettuun säteilyvalvontaan. 

Säteilyvaroitusrajan ylittyminen aiheuttaa (viimeistään) väestön varoittamisen 
mahdollisia suojautumistoimia varten ja säteilyhälytysrajan ylittyminen väestön 
kehottamisen suojautumaan sisälle. Varoitukset ja hälytykset annetaan ulkohälytti-
millä ja radion kautta. 

Säteilyturvakeskus on vastikään tehnyt tarkennetut ehdotukset eri suojelutoimenpi
teiden operatiivisiksi toimenpidetasoiksi. Ne perustuvat pitkälti kansainvälisten 
järjestöjen antamiin suosituksiin ja niitä käsitellään tämän julkaisun luvussa 10. 

11.5 Säteilyvalvonnan tietojärjestelmä SVO+ 

Säteilyvalvontaviranomaiset käynnistivät vuonna 1991 projektin, jonka käytännön 
toteuttajaksi tuli VTKK-Yhtymä Oy. Tavoitteena oli saada aikaan järjestelmä, 
jossa kaikki säteilymittaustiedot - niin automaattisesta valvontaverkosta saatavat 
kuin manuaalisestikin syötettävät - talletetaan keskitetysti yhteiseen tietokantaan 
ja jossa eri osapuolilla on aina käytettävissään samat säteilymittaustiedot. Kaikki 
tämä helpottaa säteilytilanteen kokonaiskuvan muodostamista, ylläpitoa ja 
esittämistä sekä mahdollistaa nopean ja luotettavan kommunikoinnin eri osapuolten 
välillä. Uudelle säteilyvalvontatietosysteemille annettiin nimi SVO+ ja se otettiin 
käyttöön kesäkuussa 1994. Järjestelmässä yhdistyvät nykyaikainen säteilyvalvonta-
ja tiedonsiirtotekniikka sekä henkilökohtaisten tietokoneiden tarjoamat graafiset 
esitystavat. 
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11.5.1 Järjestelmän arkkitehtuuri ja käyttäjät 

SVO+ -järjestelmä (kuva 3) perustuu asiakas/palvelin -tietokonearkkitehtuuriin, 
jossa palvelimena on VTKK-Yhtymän tiloissa Espoossa sijaitseva Unix-tietokone 
(HP9000). Palvelinkoneessa on järjestelmän keskitetty ohjaus, automaattisen 
säteilymittariverkon hallinta, liittymät muihin järjestelmiin sekä relaatiotietokanta. 
Ohjaustoiminnot on toteutettu C++ -ohjelmointikielellä ja tiedonhallintajärjestelmä 
on SQL-standardiin perustuva Oracle. Tietoliikenne automaattisten mittausasemien 
ja keskuslaitteiston välillä perustuu puhelinlinjoihin (paitsi Sosnovyi Borin 
voimalaitoksen ympäristössä olevat asemat, jotka välittävät tiedot satelliitin kautta). 

Automaattiset säteilyn-

mittausasemat 

Kuva 3. SVO+ - järjestelmän arkkitehtuuri. 

Keskuslaitteisto "n varmennettu siten, että toinen kone vahtii pääprosessien tilaa 
ja antaa tarvittaessa hälytyksen valvontahenkilöstöUe sekä tekee myös alustavat 
toimenpiteet tehtävien siirtoa varten. Palvelinkoneen tietokannasta pidetään myös 
(osittaista) varakopiota em. varmennuskoneessa. 
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Eri organisaatioiden SVO+ -käyttäjillä on PC-pohjaisia työasemia, jotka ovat 
yhteydessä palvelinkoneeseen tietoverkon välityksellä. Työasemat sisältävät 
ohjaus- ja muokkaustoimintoja (rakennettu Windowsin päälle C++ -kielellä) sekä 
karttaliittymän (suomenkielinen Maplnfo-ohjelmisto). Palvelimen ja työasemien 
välinen tietoliikenne tapahtuu TCP/IP-linjakurin alaisuudessa (TCP/IP = Transport 
Control Protocoll / Internet Protocoll); tätä varten työasemissa on PCTCP-
ohjelmisto. 

SVO+ -käyttäjät jaotellaan kahteen pääryhmään: analyysikäyttäjiin ja katselu-
käyttäjiin. Analyysikäyttäjillä on oikeudet muokata ja tuottaa omia kokonais-
kuvaraportteja, kun taas katselukäyttäjät joutuvat tyytymään joko järjestelmän 
itsensä tai analyysikäyttäjien muodostamien ns. katselutiedostojen esittämiseen. 
Eräiden toimintojen - lähinnä mittarilukujen - käynnistäminen on lisäksi sallittu 
vain muutamille nimetyille analyysikäyttäjille. Analyysikäyttäjät voivat myös 
sisäänkirjautua palvelimelle virtuaalisina päätekäyttäjinä (Telnet-yhteys)tai käyttää 
FTP-tiedostosiirtoa (FTP = File Transfer Protocoll) keskinäiseen tietojenvaihtoon. 

Järjestelmä on suunniteltu siten, että se takaa joka tilanteessa riittävän palvelutason 
yhtäaikaisesti kymmenelle analyysikäyttäjälle ja neljällekymmenelle katselukäyttä-
jälle. 

11.5.2 Tietokanta ja tiedonkeruu 

Tietokantaan talletetaan keskitetysti kaikki säteilyniittaustiedot sekä lisäksi eräitä 
säätietoja. Säteilytietoja järjestelmä voi saada useampaa eri kautta. Ulkoisen 
säteilyn annosnopeuksia kerätään automaattiasemilta tai syötetään manuaalisesti eri 
paikoista. Myös GPS-satelliittipaikantamisIaitteistolla varustetut liikkuvat partiot 
voivat lähettää mittaustietoja (esim. STUKin valmiusauto, jonka välittämät tiedot 
tosin eivät mene suoraan tietokantaan). Koko maan ulkoisen säteilyn mittausver
kon tiedot (24 tuntiarvoa) luetaan normaalisti kerran vuorokaudessa, mutta 
poikkeustilanteissa on eräillä analyysikäyttäjillä oikeus käynnistää mittarilukuja. 
Tarvittaessa voidaan käynnistää ns. jatkuvia lukuja, jolloin haluttujen automaat
tiasemien säteilytasot rekisteröityvät järjestelmään tosiaikaisesti halutun pituisen 
ajan. Kaikista mittariluvuista muodostetaan automaattisesti katselutiedosto. Palvelin 
myös ylläpitää ja päivittää viimeisten 24 tunnin aikajakson säteilytilannetta 
edustavia tuntikohtaisia tiedostoja, jotka ovat kaikkien käyttäjien haettavissa. 
Suomen rajojen ulkopuolella sijaitsevien mittausasemien tuloksista (Kuola, 
Sosnovyi Bor, muista Pohjoismaista erikseen saatavat säteilytiedot) muodostet
tuihin katselutiedostoihin on kuitenkin oikeus vain tietyillä STUKin ja SM:n 
analyysikäyttäjillä. 
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Ilman radioaktiivisuutta havainnoivien hiukkaskerääjien tulokset toimitetaan myös 
tietokantaan. Järjestelmään voidaan lisäksi siirtää liikkuvien partioiden mittaamia 
pitoisuustietoja, tietoja laskeuma-aktiivisuudesta yms. 

IL syöttää tietokantaan rutiininomaisesti kolmen tunnin välein pohjoisen Euroopan 
sääasemien pintatuuli- ja sadetiedot. Trajektoreita - so. ilmapakettien kulkureittejä 
-IL laskee ja toimittaa tilanteen niin vaatiessa. Trajektorit ovat hyödyksi silloin, 
kun yritetään selvittää, mistä ilma on johonkin määrättyyn paikkaan tullut tai 
minne ilma jostakin tietystä paikasta kulkeutuu. 

11.5.3 Tietojen siirtomuoto 

Oleellista tietojen keruussa on, että kuhunkin säteily- tai säätietoon liittyy sekä 
paikka- että aikatieto ja että tietojen siirtomuoto on standardoitu (tietokenttien 
järjestys ja tiedon esitystapa on pääsääntöisesti aina sama). Jokaiseen mittaustu
lokseen liittyy varsinaisen datatiedon lisäksi myös identifikaatiotieto, joka annetaan 
omana tiedostonaan. Mikä tahansa oikeassa muodossa ilmoitettu mittausarvo 
voidaan siirtää tietokantaan tai esittää suoraan työasemalla. 

SVO+ -järjestelmä tukee kolmenlaisia paikkakoordinaatteja (asteina Suomen 
datumin mukaisesti, KKJ-kocrdinaatit metreinä, WGS84-koordinaatit asteina), ja 
käytetty koordinaattijärjestelmä ilmenee kunkin mittausdatatiedoston nimen 
taikentimesta. Ohjelmisto tekee itse kaikki tarvittavat koordinaattimuunnokset. 

11.5.4 Tietojen esittäminen työasemalla 

Työasemalla tiedot voidaan esittää eri mittakaavaisten karttapohjien päälle 
piirrettyinä symboleina, tekstitaulukkoina tai trendikäyrinä. Säteilytaso voidaan 
myös näyttää kunnittain väritettynä tai halutun kokoisessa hilaruudukossa. 
Analyysikäyttäjillä on mahdollisuus hyödyntää vapaasti kaikkia ohjelmiston 
ominaisuuksia, mutta katselukäyttäjät voivat nähdä vain valmiita katselutiedostoja. 
Analyysikäyttäjät voivat myös tehdä suoria tietokantahakuja (esim. säteilytilanne 
tietyllä mittausasemalla tai alueella määrättynä ajankohtana). 

Säätiedot esitetään omassa 'Sää'-karttaikkunassaan ja säteilyyn liityvät tiedot taas 
'Sateily'-ikkunassa (ks. kuva 4). Säteilyikkunoita voi olla useampia, jolloin on 
mahdollista verrata säteilytasoja eri ajanhetkinä; voidaan myös kytkeytyä seuraa
maan jotain määrättyä jatkuvaa mittarilukuprosessia, jolloin säteilyikkunan tiedot 
päivittyvät automaattisesti aina sitä mukaa kuin luku valmistuu. 

Sää- ja säteilytiedoista voidaan kirjoitintulostamista varten muodostaa erilaisia 
koko maan tai yksittäisen läänin kattavia raportteja. Analyysikäyttäjillä on myös 
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mahdollisuus hyödyntää suoraan SVO:n sisältä Maplnfo-ohjelmiston omia 
tulostusvaihtoehtoja. 

11.5.5 Hälytystilanteet 

Jos säteilytaso jollakin ulkoisen säteilyn mittausverkon automaattiasemalla ylittää 
hälytysrajan, laitteisto lähettää (paikallisen hälytyksen lisäksi) palvelinkoneelle 
tästä ilmoituksen. Järjestelmä käynnistää siiloin automaattisesti prosessin, joka 
hakee kyseisen aseman säteilymittaustulosten trendikäyrän ja aloittaa hälyttäneen 
aseman ympäristössä 50 kilometrin säteellä sijaitsevilla asemilla jatkuvan 
mittariluvun kahden tunnin ajaksi. Aina lukujen valmistuttua niistä muodostetaan 
katselutiedostot. Palvelin lähettää välittömästi myös hälytyksestä kertovan 
tekstiviestin ennalta määrättyihin päivystäjien hakulaitenumeroihin. 

11.5.6 Muita piirteitä 

SVO+ -järjestelmään on integroitu mahdollisuus lähettää sekä viranomaisten 
välisiä tiedotteita ja suosituksia että asiantuntijoiden keskinäisiä kommentteja. 
Työasemaohjelma sisältää myös eräitä malleja ja rutiineita, joita voidaan 
hyödyntää erityisesti ydinräjähdystilanteissa. Lisäksi loppukäyttäjät voivat 
paikallisesti käynnistää SVO+ :n sisältä omia ohjelmiaan. 

11.6 Suomen säteilyvalvonnan jatkokehitysnäkymät 

On ilmeistä, että tulevaisuudessa pyritään kehittämään ennen kaikkea liikkuvien 
säteilymittauspartioiden toimintaedellytyksiä (välineet, tosiaikainen tiedonsiirto 
yms.) sekä yleensä ennestäänkin automatisoimaan erilaisten mittausten suoritta
mista ja poikkeavista havainnoista hälyttämistä. SVO+ -tietosysteemi sinällään 
taas edustaa perusrakenteeltaan ja -toiminnoiltaan alan kansainvälisen kehityksen 
kärkeä, ja järjestelmän elinkaari tullee selkeästi ulottumaan ensi vuosituhannen 
puolelle. Seuraava suuri sen arkkitehtuuriin liittyvä hanke lienee mittausasemien 
ja palvelinkoneen välisen tietoliikenteen järjestäminen tietoverkkopohjaiseksi. Oma 
hankkeensa on myös erillisen SVO+ -yhteensopivan koulutus- ja harjoitteluversi-
on tekeminen. 

Säteilyvalvontaviranomaisten valvontaverkkoihin liittyvässä ylläpitovastuussa 
tapahtuu ensi vuonna muutoksia. SM on siirtämässä valtakunnallisen ulkoisen 
säteilyn valvontaverkon hallinnan ja teknisen ylläpidon STUKille. Tämä 
heijastunee valvontajärjestelmien jatkokehityksessä. 
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12 VARAUTUMISJÄRJESTELYT SUOMESSA 

Hannele Aaltonen 

12.1 Johdanto 

Vakava ydinonnettomuus joko Suomessa tai Suomen lähialueella voi aiheuttaa 
säteilyvaaratilanteen, jonka seuraukset pahimmassa tapauksessa saattaa vaikuttaa 
yhteiskunnan kaikkiin toimintasektoreihin kuten esimerkiksi sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon, maataloustuotantoon ja elintarviketeollisuuteen sekä ulkomaan
kauppaan. Tilanteella voi olla paitsi taloudellisia, myös sosiaalisia ja psykologisia 
haittavaikutuksia Suomen väestölle. 

Ensisijaisena tehtävänä on tunnistaa ja mahdollisuuksien mukaan eliminoida 
tilanteet, jotka epäsuotuisissa olosuhteissa voivat aiheuttaa säteilyvaaraa. 
Ydinsulkusopimuksella tähdätään ydinaseiden leviämisen estämiseen sekä niiden 
määrän vähentämiseen. Ydinvoimatuotannossa reaktoreiden ja turvajärjestelmien 
perusteellinen tekninen tuntemus edesauttaa onnettomuuksien todennäköisyyden 
pienentämistä. Tämän tietämyksen ylläpitäminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä 
ja tiedonvaihtoa eri ydinvalvontaviranomaisten kesken. 

On erittäin epätodennäköistä, että vakava säteilytilanne koskaan uhkaisi Suomea, 
mutta sen mahdollisuutta ei voi kokonaan sulkea pois. Varautumisen lähtökohtana 
on, että väestön turvallisuudesta huolehditaan kaikissa olosuhteissa ja että 
sekundääristen haittavaikutusten määrä minimoidaan. Tämä edellyttää huomattavaa 
panostusta ennakkosuunnitteluun ja kaikkiin turvallisuutta edistäviin toimenpitei
siin. 

12.2. Vaaratilanteita koskevat kansainväliset sopimukset 

Tieto mahdollisesti uhkaavasta tilanteesta on saatava nopeasti, jotta tarvittavat 
toimenpiteet voidaan käynnistää ja toteuttaa tilanteen vaatimalla nopeudella. Suomi 
on tätä tarkoitusta varten allekirjoittanut useita ilmoittamisvelvollisuutta koskevia 
sopimuksia. 

Pääsääntöisesti sopimukset koskevat vain vakavia tapahtumia ja koskevat 
ydinenergian rauhanomaista käyttöä. Käytännössä kuitenkin ilmoituskynnys on 
alempi, joten myös lievemmistä tapahtumista tiedotetaan sopimusosapuolille. 

140 



STUK-A123 SÄTEILYTURVAKESKUS 

Suomessa Säteilyturvakeskus vastaanottaa ja lähettää sopimuksia koskevat 
ilmoitukset. 

12.2.1 Monenkeskiset sopimukset 

Kansainvälisen Atomienergiajärjestön IAEA:n sopimus ydinonnettomuuden 
pikaisesta ilmoittamisesta koskee onnettomuuksia, jotka voivat tapahtua ydinvoi
malaitoksissa, ydinpolttoainekiertoon tai ydinjätehuoltoon liittyvissä ydinlaitoksis
sa, ydinjätekuljetuksissa ja radioisotooppien valmistuksessa, käytössä, varastoin
nissa, hävittämisessä ja kuljetuksessa. Sopimuksen mukaan myös muista 
ydinonnettomuuksista voidaan raportoida. Suomi liittyi ilmoitussopimukseen 
vuonna 1987. Onnettomuusilmoitus lähetetään sellaisissa tapauksessa, josta 
aiheutuu tai saattaa aiheutua radioaktiivisten aineiden päästö ympäristöön ja joka 
kulkeutuu tai voi kulkeutua toisen valtion alueelle aiheuttaen mahdollisesti 
säteilyvaaraa toisen valtion alueella. 

Suomea velvoittaa EU:n ilmoitussopimusjärjestelmä sen liityttyä Euroopan 
Unionin jäseneksi vuoden 1995 alusta. Ilmoitusvelvollisuus on hyvin samankaltai
nen kuin IAEA n yleissopimus, mutta EU:n järjestelmässä onnettomuusilmoitus on 
lähetettävä kaikille 15:lle jäsenvaltioille riippumatta siitä uhkaako päästö niitä vai 
ei. Lisäksi EU.n jäsenvaltioiden tulee ilmoittaa toisilleen mihin väestöä koskeviin 
toimenpiteisiin on ryhdytty ja kuinka asiasta on tiedotettu jäsenvaltiossa. 

12.2.2 Kahdenväliset sopimukset 

Suomella on kahdenväliset sopimukset Venäjän, Pohjoismaiden ja Saksan kanssa. 
Viron kanssa on sovelletaan entisen Neuvostoliiton aikaisen sopimuksen 
onnettomuusilmoituspykäliä. Venäjän ja Suomen välinen sopimus kattaa alle 300 
km:n etäisyydellä rajasta olevat ydinlaitokset ja ydinkäyttöisillä aluksilla olevat 
reaktorit. Uudessa vuonna 1995 solmitussa tiedonvaihtosopimuksessa ilmoitusvel
vollisuus koskee tapauksia, joissa harkitaan väestöön kohdistuvia suojelutoimia 
riippumatta siitä, onko mahdollinen päästö kulkeutumassa Suomen suuntaan. 

Pohjoismaiden välillä on ollut tiivis yhteistyö jo 1950-luvun loppupuolelta asti. Jo 
1963 Pohjoismaat ovat sopineet keskinäisestä avunannosta säteily vaaratilanteissa. 
Onnettomuusilmoitussopimukset allekirjoitettiin samana vuonna kuin IAEA:n 
yleissopimus. Pohjoismaiset kahdenväliset sopimukset edellyttävät sopi
musosapuolten informoimista tilanteessa, jossa tapahtumalla voi olla vaikutusta 
onnettomuuslaitoksen ulkopuolella ja joka voi antaa aihetta tiedottamiseen 
yleisölle. Käytännössä kaikista poikkeuksellisista tapahtumista tai tiedoista, jopa 
liikkeellä olevista huhuista, ilmoitetaan pohjoismaisten säteily- ja ydinturvalli-
suusviranomaisten kesken. 
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122.3 Muut kansainväliset ilmoitusjärjestelyt 

Pohjoismaat ja Saksa ovat yhteistyössä parantai ?et tietoliikenneyhteyksiä 
asentamalla satelliittivälitteiset ilmoitusjärjestelmät Leningradin, Kuolan ja 
Ignalinan ydinvoimalaitoksiin sekä Murmanskin ydinlaivastoasemaan. Näiden 
järjestelmien välityksellä Pohjoismaat ja Saksa saavat tietoa suoraan onnettomuus
paikalta. 

12.3, Vaaratilanteen havaitseminen 

Suomella on laaja säteily valvontaverkko, jonka avulla voidaan havaita säteilytilan
teen poikkeamat. Hyvin pienetkin havainnot, vaikka niillä ei olisikaan terveydel
listä merkitystä, käynnistävät aina tarkistustoimenpiteet tilanteen kartoittamiseksi 
ja radioaktiivisten aineiden alkuperän selvittämiseksi. 

Säteilyvalvontaan osallistuvat useat eri viranomaiset. Keskeisiä niistä ovat 
Säteilyturvakeskus, sisäasiainministeriö, Ilmatieteen laitos sekä puolustusvoimat 
(kuva 1). Ympäristön säteily valvontaohjelma on laaja: ulkoista säteilyä ja 
radioaktiivisten aineiden pitoisuutta mitataan joko jatkuvatoimisilla monitoreilla tai 
elinympäristöstä ja elintarvikkeista otetuista näytteistä. Säteilyvalvontaa Suomessa 
on yksityiskohtaisemmin käsitelty H. Toivosen ja J. Lahtisen artikkelissa. 

12.4. Toiminnan käynnistäminen 

Ensisignaali poikkeavasta tilanteesta käynnistää heti laajan selvitystyön vuorokau
den ajasta ja viikonpäivästä riippumatta. Mahdolliseen säteilyvaaratilanteen 
syntymiseen vaikuttavat monet tekijät. Näitä ovat onnettomuustyyppi (ydinlai-
tosonnettomuus, onnettomuus ydinkäyttöisellä aluksella, ydinräjäytys, kuljetuson
nettomuus), radioaktiivisten aineiden vapautuminen ympäristöön (päästöjen määrä, 
kesto, päästökorkeus, nuklidikoostumus), vallitseva säätila (tuulen suunta ja 
voimakkuus, sateet) sekä onnettomuuspaikan etäisyys (pilven laimentuminen, 
lyhytikäisten nuklidien hajoaminen). Ensimmäisenä tehtävänä ensisignaalin 
saavuttua on käynnistää toimet mahdollisen vaaratilanteen selvittämiseksi: mitä on 
tapahtunut, missä, mikä on säätilanne onnettomuuspaikalla ja Suomessa. 

Säteilyturvakeskus informoi välittömästi muita yhteistyöosapuolia saapuneesta 
signaalista, jotta myös he voivat käynnistää omat toimensa tilanteen edellyttämässä 
laajuudessa. Koska yhteistyöosapuolia on paljon, ei STUK rajallisilla resursseillaan 
pysty erikseen ottamaan puhelinyhteyttä kaikkiin keskus-, läänin- ja paikallistason 
viranomaisiin tilanteen vaatimalla nopeudella. STUK ottaa puhelimitse yhteyden 
kaikkina vuorokauden aikoina vain sisäasiainministeriön päivystäjään, Ilmatieteen 
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laitoksen päivystävään meteorologiin, pääesikunnan operaatiokeskukseen, sosiaali-
ja terveysministeriön päivystäjään, valtioneuvoston kanslian turvallisuusvalvomoon 
sekä valtioneuvoston kanslian tiedotusyksikköön. Tarvittaessa Säteilyturvakeskus 
ottaa yhteyden myös Helsingin yliopiston Seismologian laitokseen. 

Valtioneuvoston kanslian turvallisuusvalvomo hälyttää kaikkien ministeriöiden 
valmiushenkilöstön, valtioneuvoston kanslian tiedotusyksikkö poliittisen johdon 
(kuva 2). Kukin ministeriö huolehtii viestin lähettämisestä edelleen omalla hailin-
tosektorillaan. Läänien ja kuntien pelastusviranomaiset saavat tiedon sisäasiainmi
nisteriöstä aluehälytyskeskuksien välityksellä, terveydenhuolto-ja paikallislabora-
torioiden henkilöstö sosiaali- ja terveysministeriön kautta. Säteilyturvakeskus 
lähettää edellä mainituille tahoille kyseiset viestit myös telefaxviesteinä. 

Lisäksi Säteilyturvakeskuksen tehtäviin kuuluu informoida myös naapurivaltiot, 
muut Pohjoismaat, IAEA ja EU, jos tilanne sitä edellyttää. Melkein poikkeuksetta 
ainakin Pohjoismaiset säteily- ja ydinturvallisuusviranomaiset informoidaan jopa 
virhesignaaleista - vääristä hälytyksistä - jotta vältyttäisiin väärien tietojen tai 
perättömien huhujen leviämisestä. Säteilyturvakeskus lähettää myös Yleisradiolle, 
STT.He, MTV.lJe sekä lehdistölle viestin saapuneesta hälytyssignaalista ja sen 
johdosta käynnistetyistä toimista. 

12.5. Tiedonvaihto yhteistyöorganisaatioiden kesken eri
tyistilanteiden aikana 

Valmiustilanteissa tehokas tiedonkulku on olennainen osa tilanteen hallintaa. 
Tiedonkulussa on kaksi tyypillistä vaikeutta: tilanteen alussa tietoa tapahtumasta 
ei ole riittävästi ja sitä on vaikeaa saada nopeasti. Toisaalta tilanteen edetessä 
tietoa saapuu eri lähteistä erittäin paljon, jolloin ongelmana on erottaa tärkeät 
tiedot yksityiskohtien tulvasta. Viranomaiset joutuvatkin varautumisessaan 
panostamaan tiedonkulun sujuvuuteen eri yhteistyötahojen kanssa. Jos siinä on 
vaikeuksia, ei myöskään yleisölle saada välitettyä oikeaa tilannekuvaa. 

Tiedonvaihdon onnistumisessa noudatetaan seuraavia periaatteita: 

a) Kiireellisten ja tärkeiden sanomien vastaanotto on järjestetty siten, että se on 
riippumaton vuorokauden ajasta ja viikonpäivästä. Yhä useammat organisaatiot 
ylläpitävät päivystysjärjestelmää virka-ajan ulkopuolisia hälytyksiä varten. Päi
vystäjä reagoi ohjeidensa mukaan saapuviin viesteihin. 

b) Informaatioväylien ja -menetelmien tulee olla valmiiksi sovittuja ja luotuja. 
Valmiustilanteissa tiedon on kuljettava asianosaisille riippumatta siitä, ketkä 
henkilöt tilannetta ovat hoitamassa. 
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AND NUCLEAR SAFETY 
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31 UK Tel +358 0 759 881; Fax +358 0 7598 8500 
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{ ) Other 

DESCRIPTION 
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Event description, INES (if known): 
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( ) Other 
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i other 
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Kuva 3. Yhteispohjoismainen lomake ydin - tai säteilyonnettomuuksista tiedotta
miseksi muille säteily- ja ydinturvallisuusviranomaisille. 
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Tällä hetkellä tietojen lähettämisessä käytetään multifaxpalveluita, jolloin viestit 
voidaan lähettää kirjallisessa muodossa useaan eri paikkaan samanaikaisesti ilman, 
että niitä tarvittaisiin lähettää jokaiselle erikseen. Telefaxlaitteisiin, joita käytetään 
viestien lähettämiseen on ohjelmoitu valmiiksi eri multifaxryhmiä. Säteilyturva
keskus tehnyt valmiita lomakkeita, jotta viestit saadaan lähtemään nopeasti. 
Kuvassa 3 on esimerkkinä pikalomakkeista kaikissa Pohjoismaissa käytössä oleva 
yhteinen lomake. 

12.6. Toiminta tilanteen aikana 

Suomessa viranomaisten vastuunjako ja tehtävät valmiustilanteiden aikana on 
järjestetty siten, että kukin sektori huolehtii oman hallinnonalansa tilanteen 
aikaisista toimista. Toimien ja tiedonkulun koordinoimiseksi perustetaan 
yhteistyöryhmiä. 

Säteilyturvakeskus kokoaa koti- ja ulkomaisilta yhteistyötahoilta saadut tiedot, 
kerää omien valvontatuloksiensa lisäksi myös muiden viranomaisten ja laitosten 
säteilymittaustiedot, tekee tilannearvion ja antaa eri hallintosektoreille suositukset 
tarvittavista suojelutoimista. 

Sisäasiainministeriö johtaa yleisiä väestönsuojelutoimia ja pelastustoimintaa. Sen 
alaisille organisaatioille kuuluu toimeenpanna päätökset väestön suojaamiseksi tai 
siirtämiseksi pois vaara-alueelta. Sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluu yleinen 
väestön terveydenhuollon turvaaminen ja päätös joditablettien nauttimisesta. Maa-
ja metsätalousministeriölle kuuluvat maataloustuotantoon liittyvät suojelu
kysymykset. Kauppa- ja teollisuusministeriö huolehtii energiahuollosta ja 
varmuusvarastoinnista. KTM:n alainen elintarvikevirasto päättää toimista, jotka 
liittyvät elintarvikejalostukseen, jakeluun ja elintarvikkeiden nautintakelpoisuuteen. 
Liikenneministeriö päättää liikennettä, kuljetuksia ja viestiyhteyksiä koskevat asiat. 
Ulkoasiainministeriö informoi Suomessa olevat ulkomaiden suurlähetystöt sekä 
välittää tilannetietoja ja ohjeita Suomen ulkomailla oleville suurlähetystöille (kuva 
4)-

12.7. Yleisölle tiedottaminen 

Uutisten, myös huhujen, leviäminen kansainvälisessä tiedonvälityksessä on 
nykyisin erittäin nopeaa: tiedot mahdollisesta tai todellisesta onnettomuudesta tai 
poikkeuksellisesta tapahtumasta leviävät maasta toiseen tavattoman tehokkaasti. 
Samanaikaisesti väestön tietoisuus mahdollisista vaaratilanteista on kasvanut lisäten 
tiedon tarvetta kaikista poikkeavista tapahtumista ja niiden mahdollisista 
seurauksista. Eräs viranomaisten tärkeimmistä mutta myös vaikeimmista tehtävistä 
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Kuva 4. Ministeriöiden tehtäväjako säteilyvaaratilanteissa 
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onkin tiedottaa säteilytilanteesta ja sen johdosta tarvittavista toimista. Tiedottami
sessa tapahtuneista epäonnistumisista viranomaisia yleisimmin moititaankin. 

12.7.1 Yleisötiedottamisen tehostaminen 

Tiedottamisen parantamiseen, nopeuteen, ymmärrettävyyteen ja yksiselitteisyyteen 
on kiinnitetty erityistä huomiota. Kansainvälisen ydintapahtumien seitsemänluok-
kaisen vakavuusasteikon INES:n (International Nuclear Event Scale) käyttöönotto 
on auttanut kuvattaessa tapahtumien vakavuutta ja merkitystä väestön ja 
ympäristön turvallisuudelle. Väestöä informoidaan kaikista tapahtumista kotimai
silla voimalaitoksilla, joissa vakavuusluokitus on 1 tai sitä suurempi, vaikkakin 
alle luokan 4 tapahtumissa ei laitoksen ulkopuolelle pääse edes pieniä määriä 
radioaktiivisia aineita. Lisäksi myös luokan 0 tapahtumista tiedotetaan, mikäli ne 
voivat herättää tiedotusvälineiden tai yleisön kiinnostuksen. 

Myös valistusta säteily-ja ydinturvallisuusasioista on lisätty. Perustietoja säteilystä 
ja suojautumisesta on julkaistu useissa opasvihkosissa. Myös jokaisessa puhelin
luettelossa on lyhyet toimintaohjeet säteilyvaaratilanteita varten. Säteilyturvakes
kuksella on oma palvelunumero 9700 - 8877 (3,30 mk/min + ppm), joka on 
jatkuvassa käytössä. Siellä on uusimmat tiedot säteilytilanteesta. Erityistilanteessa 
tiedot päivitetään usein. Lisäksi teksti-TV:ssä on Säteilyturvasivut (sivut 195 -
197), joista voi myös saada tietoa säteilyyn liittyvistä asioista tai tilanteista. 
Sivujen sisältö päivitetään samanaikaisesti puhelinpalvelun kanssa. 

12.7.2 Tiedottaminen erityistilanteessa 

"(leisötiedottamisen periaatteena on, että kukin viranomainen tiedottaa omista 
'v.menpiteistään. Erityistilanteessa tarvitaan kuitenkin koordinointia, jotta 
vältyttäisiin mahdollisuuksien mukaan ristiriitaiseksi tulkittavalta informaatiolta. 
Tarvittaessa siirrytään erityistilanteessa keskitettyyn yleisölle tiedottamiseen, jota 
koordinoi valtioneuvoston kanslian tiedotusyksikkö. Se kokoaa viranomaisorgani
saatioiden tiedotteet, järjestää tiedotustilaisuuksia yhteistyössä asiantuntijoiden 
kanssa sekä hoitaa koti- ja ulkomaisen lehdistöpalvelun. Tarvittaessa perustetaan 
tiedotuspiste, jonne ohjataan myös yleisökyselyt. Tästä huolimatta kullakin 
organisaatiolla säilyy velvollisuus huolehtia toimialaansa kuuluvasta tiedottamises
ta ja kukin organisaatio on vastuussa myös tiedotuksen sisällöstä. 

12.7.3 Viranomaistiedotteet 

Yleisradio Oy on siitä annetun asetuksen perusteella velvollinen välittämään 
kaikkina vuorokauden aikoina viranomaistiedctuksia, milloin tämä on tarpeen 
ihmisten pelastamiseksi tai suojaamiseksi tai milloin huomattavat omaisuus- tai 
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ympäristövahingot ovat uhkaamassa. Viranomaistiedotteet luetaan radiossa 
sellaisenaan kuin ne on annettu. Viranomaistiedotteet annetaan tilanteessa, jossa 
katsotaan, ettei tiedon välittäminen uutis- ja ajankohtaisohjelmien välityksellä ei 
riittävän nopeaa. Valtakunnallisesti annettavat tiedotteet on pyrittävä antamaan 
sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Alueelliset tiedotukset voidaan antaa vain 
jommalla kummalla kielellä alueen kieliolosuhteista riippuen. 

Viranomaistiedotteet jaetaan kahteen luokkaan: hätätiedottee' ja muut viranomais
tiedotteet. Hätäticdote annetaan, jos ihmishenki on välittömässä tai ilmeisessä 
vaarassa tai huomattavat omaisuus- tai ympäristövahingot ovat uhkaamassa. 
Tällainen tilanne on esimerkiksi ydinvoimalaitosonnettomuus Suomessa tai sen 
lähialueella. Yleisradio välittää hätätiedotteen välittömästi koko maahan radio- ja 
televisiokanavillaan sekä tekstinä teksti-TVssä (sivu 198) Tällöin kaikki muu 
ohjelmatoiminta YLE:n kanavilla ja myös itsenäisissä paikallisradioissa keskeytyy. 

Muu viranomaistiedote annetaan, kun ihmishenkien menetyksen tai huomattavien 
omaisuus- tai ympäristövahinkojen uhka ei ole aivan välitön. Muu viranomais
tiedote luetaan Yleisradion valtakunnallisessa tai alueellisessa lähetyksessä 
mahdollisimman pian meneillään olevaan lähetykseen sopivana hetkenä. Tiedotteen 
antaja määrittelee ne alueet, jonka kuuluvuusalueella tiedote luetaan. 

Hätätiedotteita voi antaa pelastusviranomaiset (sisäasiainministeriö, lääninhallituk
set sekä kunnan sammutus- ja pelastustyötä johtava virkamies), polii- ivi-
ranomaiset, rajavartioviranomaiset (raja- ja merivartiostojen esikunnat sekä 
Säteilyturvakeskus. Muita viranomaistiedotteita voi lähettä edellä mainittujen 
tahojen lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, maa-ja metsätalousministeriö sekä 
ympäristöministeriö. 

Suurissa, useiden viranomaisten toimialaa koskevissa erityistilanteissa vastuu 
viranomaistiedottamisesta on sillä viranomaisella, joka vastaa tilanteen yleisjohta-
misesta. Se yhdistää kaikkien toimialojen tiedot ja toimintaohjeet samaan viran-
omaistiedotteeseen. 

12.8. Valmiuden ylläpitäminen 

12.8.1 Valmiussuunnitelmat ja -ohjeistot 

Valmiuslain (1080/91) 40 §:n mukaan valtion hallintoviranomaisilla, valtion 
liikelaitoksilla ja muilla valtion viranomaisilla sekä kunnan viranomaisilla on 
erityinen velvollisuus varautua poikkeusoloihin varmistaakseen tehtäviensä 
mahdollisimman häiriötön hoitaminen näissä tilanteissa. Valmiuslain nojalla 
poikkeusoloja ovat suuronnettomuus, taloudellinen kriisi, vieraiden valtioiden 
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välinen sota tai sodan uhka tai muu Suomen ulkopuolella sattunut erityinen 
tapahtuma, josta voi aiheuta vakava vaara kansallisen olemassaolon tai hyvinvoin
nin perusteille sekä sodan uhka sekä sota ja sen jälkitilanne. Poikkeusoloille on 
tyypillistä se, että tilanteiden aiheuttamien vaikutusten hallitseminen normaalein 
toimenpitein ei ole mahdollistaja viranomaisille annetaan valmiuslaissa määritellyt 
lisätoimivaltuudet. Vakavien normaaliajan häiriötilanteiden tunnusmerkit voivat 
olla samanlaisia kuin poikkeusoloissa, mutta niistä ei käytetä lisätoimivaltuuksia. 
Tämän takia on tärkeää, että kukin organisaatio varautuu normaaliaikaisen 
perusorganisaation avulla hoitamaan kaikkia kriisitilanteita. Näin valmiuden 
kohottaminen tapahtuu portaattomasti tilanteen edellyttämällä tavalla. 

Valmiussuunnitelmassa määritellään organisaation toimintalinjat ja toimintaedelly
tysten turvaaminen poikkeavissa tilanteissa: mitkä ovat organisaation keskeisimmät 
tilanteessa hoidettavat tehtävät, miten tehtävät hoidetaan (sisäinen järjestäytyminen, 
henkilöstövaraukset) ja missä ne hoidetaan (normaalit toimitilat vai suojatut tilat). 
Valmiussuunnitelma sellaisenaan ei ole valmiustilanteissa käytettävä dokumentti. 
Poikkeavia tilanteita varten laaditaan varsinaiset toiminnalliset toimintaohjeet -
valmiusohjeet - jotka auttavat suoriutumaan tilanteen vaatimista tehtävästä. Ne 
kirjoitetaan tehtävittäin ja niissä kuvataan yksityiskohtaisesti mitä tehdään, missä 
järjestyksessä ja miten. Lisäksi erityistilanteissa tarvitaan niitä varten muokattua 
taustamateriaalia, valmiita suositustekstejä, nyrkkisääntöjä, muistilistoja, karttoja 
ja muuta materiaalia. 

12.8.2 Valmiusharjoitukset ja -koulutus 

Kullakin viranomaisella on velvollisuus huolehtia oman henkilöstönsä valmius
koulutuksesta ottamalla osaa muiden järjestämiin koulutustapahtumiin tai 
järjestämällä omia koulutustapahtumia. Valmiusharjoitukset ovat osa koulutusta. 
Valmiusharjoituksissa pyritään tekemään mahdollisimman todentuntuisia 
vaaratilanteita. 

Valmiusharjoituksilla on kolme keskeistä tehtävää. Niillä testataan olemassa olevia 
suunnitelmien toimivuutta ja eri organisaatioiden yhteistyön onnistumista. 
Henkilöstöä harjaannutetaan toimimaan kiiretilanteissa, joissa tehtävät voivat 
poiketa paljonkin normaaleista tehtävistä. Valmiusharjoituksissa pyritäänkin 
huolehtimaan siitä, että kaikki ne henkilöt, jotka organisaatio on varannut eri 
tehtäviin poikkeavissa tilanteissa, ovat säännöllisin väliajoin mukana harjoituksissa. 
Harjoituksista saadut kokemukset pyritään ottamaan huomioon suunnitelmien ja 
ohjeiden päivityksessä siten kuin se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. 
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12.8.2.1 Kotimaiset valmiusharjoitukset 

Molemmilla kotimaisilla ydinvoimalaitoksilla valmiuden ylläpitämiseksi 
koulutusohjelma. Molemmilla laitoksilla pidetään vuosittain yksi harjoitus, johon 
osallistuu laitoksen oma valmiusorganisaatio, Säteilyturvakeskus sekä yhteistoi
minta-alueen johtokeskus Loviisassa tai Raumalla. Lisäksi voimalaitoksen 
henkilökunnalle järjestetään omia sisäisiä harjoituksia. Joka kolmas vuosi pidetään 
kummallakin voimalaitoksella laaja pelastuspalveluharjoitus, johon osallistuu useita 
organisaatioita paikallis-, läänin- ja keskushallintotasolla. 

Lääneissä järjestetään myös valmiusharjoituksia pelastuspalveluviranomaisille 
säännöllisin väliajoin. Kyseisissä harjoituksissa ei kuitenkaan välttämättä ole kyse 
säteilyvaaratilanteesta vaan se voi koskea myös muunlaista katastrofitilannetta. 

12.8.2.2 Ulkomaiset valmiusharjoitukset 

Vuoden 1986 Tshernobylin onnettomuuden jälkeen on alkanut suuntaus myös 
testata tilanteita, joissa vaara uhkaa useaa maata. Varsinkin Pohjoismaiden kesken 
on järjestetty jo useita yhteispohjoismaisia harjoituksia ja niitä jatketaan edelleen. 
Pohjoismaisesti valmiusharjoituksia on ollut kahdenlaisia: pieniä toimintaharjoi-
tuksia tai suuria harjoituksia, jossa kaikki viisi Pohjoismaata harjoittelevat 
samanaikaisesti yhdessä. Edelliset suuret harjoitukset, joita oli kaksi kappaletta, 
järjestettiin vuonna 1993. Seuraava suuri yhteispohjoismainen harjoitus pidetään 
vuonna 1997. 

Vuonna 1993 myös OECD:n ydinenergiajärjestö NEA järjesti harjoituksen, jossa 
kuvitteellisessa maassa tapahtui vakava ydinvoimalaitosonnettomuus. Tähän 
harjoitukseen osallistui 16 maata. Koska kaikilla mailla oli samat tapahtumatiedot 
identtisessä ympäristössä, harjoituksessa voitiin venata eri maiden reaktioita ja 
mahdollisia eroavaisuuksia ongelmien ratkaisussa. Seuraava harjoitus tulee 
poikkeamaan edellisestä siten, että se koostuu useasta alueellisen harjoituksen 
sarjasta. Alueelliset harjoitukset pidetään vuosina 1996 ja 1997. 

Euroopan Unioni järjestää kerran vuodessa jäsenmailleen laajan harjoituksen, jossa 
testataan tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden ja EU:n kesken. Lisäksi Suomella on ollut 
mahdollisuus olla mukana Ruotsin valmiusharjoituksessa sekä tänä keväänä 1995 
pidetyssä Kuolan voimalaitoksen valmiusharjoituksessa. 

12.8.3 Yhteistyö 

Valtioneuvoston asettama säteilyturvaneuvottelukunta koordinoi säteilytur
vallisuus- ja säteilyvalvontajärjestelyjä Suomessa. Neuvottelukunnassa on tällä 
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hetkellä edustettuna ministeriöistä sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiain
ministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, ympäristöministeriö, työministeriö sekä 
puolustusvoimien pääesikunta, Helsingin Yliopiston Radiokemian laitos ja 
Säteilyturvakeskus. Tarvittaessa neuvottelukunta asettaa jaostoja. Lisäksi 
neuvottelukunnassa voi olla pysyviä asiantuntijajäseniä. Ministeriöiden valmius-
päällikköjärjestelmä koordinoi ministeriöiden varautumista poikkeavien tilanteiden 
varalta. Lisäksi tarvittaessa perustetaan muita yhteistyöryhmiä, joissa on 
edustettuna eri asiantuntijaorganisaatioiden ja viranomaisten edustajia projekti
luontoisia tehtäviä varten. Esimerkkinä tällaisesta on ollut uuden säteilyvalvonta-
ohjelmiston SVO+:n perustaminen. 

Pohjoismaiden välinen valmius- ja varautumisasioita koskeva yhteistyö on ollut 
tiivistä. Pohjoismaisen ydinturvallisuustutkimusohjelmassa (NKS) on edellisellä 
nelivuotiskaudella 1990 - 1993 toteutettiin kuusi laajaa valmiustoimintaa koskevaa 
projektia. Kuluvana nelivuotiskautena 1994 -1997 valmiusasioitaja niihin liittyvää 
tutkimusta toteutetaan neljässä suuressa projektissa. Sekä EU:ssa että IAEA:ssa on 
monia kansainvälisiä kehityshankkeita valmiuksien parantamiseksi sekä yhteisten 
toimintalinjojen edistämiseksi. 
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