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TIIVISTELMÄ

Ydinreaktoreiden turvallinen käyttö edellyttää valmistautumista onnettomuuksien varalle. Tämän
vaatimuksen ylläpitämiseksi harjoitellaan toimintaa onnettomuustilanteessa eri valmius-
organisaatioissa yhdessä ja erikseen vuosittain useissa valmius- ja pelastuspalveluharjoituksissa.
Tässä tutkimuksessa on koottu yhteen harjoitusten ympäristön säteilytilanteiden suunnittelukäytäntöä
ja tärkeitä siihen vaikuttavia tekijöitä.

Harjoitukselle asetetaan päämäärä ja osatavoitteet hyvissä ajoin. Harjoitukset koskevat useimmiten
onnettomuuden varhaisvaihetta. Harjoituksen säteilytilanteen laskentamenetelmät perustuvat
olemassa oleviin annoslaskentamalleihin. Ympäristön säteilytilanteiden luomisessa tulisi ottaa
huomioon säteily suojelulliset näkökohdat, jotta vaihtoehtoisia suojaustoimenpiteitä voitaisiin punnita.
Harjoituksissa tapahtuu myös kenttätoimintaa säteilymittauspartioiden toimesta. Todellista säätä
käytettäessä on partioiden mittaustoimintaharjoittelu organisoitava uudelleen.
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ABSTRACT

A prerequisite for the safe operation of the nuclear reactors is preparedness against accidents. To
maintain this requirement activities in accidental situations are practised in various preparedness
organisations together and separately in several annual site preparedness and larger rescue service
exercises. This report accumulates planning practice of exercises and important aspects affecting on
that.

The principal target and partial aims of the exercise are set in good time. Exercises concern mostly
the early phase of an accident. The radiological calculational methods of accident are based on the
existing dose calculation models. The radiation safety points of view should be taken into account
when off-site radiation situations are created so that alternative countermeasures could be weighed.
Exercises include also activity on the field due to radiation monitoring patrols. When the real-time
weather is employed the exercising of measurement patrols need to be reorganised.
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1 JOHDANTO

Kotimaisten ydinreaktoreiden turvallinen käyt-
tö edellyttää myös valmistautumista onnetto-
muuden varalle. Tämän vaatimuksen ylläpitä-
miseksi harjoitellaan toimintaa onnettomuusti-
lanteissa eri valmiusorganisaatioissa yhdessä ja
erikseen valmius- ja pelastuspalveluharjoituk-
sissa (PePa). Tällaisten harjoitusten laajuus ja
kattavuus on kehittynyt sitten 1970-luvun
asiantuntemuksen lisääntymisen ja osallistuja-
määrän kasvun myötä.

Tässä tutkimuksessa arvioidaan viime vuosien
suomalaisten ydinvoimalaitosten onnettomuus-
harjoitusten päästöskenaarioita ja ympäristön
säteilyskenaarioita niiden kattavuuden ja toteut-
tamistapojen kannalta. Tämän takia tehdään
näiltä osin yhteenveto kotimaisten harjoitusten
tilannekuvauksista, minkä ohella myös eräitä
ulkomaisia harjoituksia tarkastellaan. Harjoi-
tusten suunnittelun menettelytavat, apuvälineet
ja laskentametodiikat sekä tilanteiden esittämi-
nen harjoittelijoille kuuluvat arvioitaviin koh-
teisiin. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan,
miten hyvin onnettomuuden seuraukset tulevat
esiin koulutuksen kannalta tarkasteltaessa har-
joiteltavaa ajanjaksoa, toimintoja ja säteilytilan-
teen vakavuutta.

Harjoituksen sisältö voidaan usein jakaa voima-
laitoksen sisäpuolisiin ja ulkopuolisiin tapahtu-
miin ja toimenpiteisiin. Nyt keskitytään ulko-
puolisten tapahtumien käsittelyyn, joskaan itse
laitoksella tehtäviä toimenpiteitä ja tapahtumia
ei voida täysin rajata tarkastelujen ulkopuolelle,
koska ilman niitä ei akuutin vaiheen ympäristö-
kuvausta voida tehdä. Harjoitukset ovat keskit-
tyneet voimakkaasti juuri onnettomuuden var-
haisvaiheen käsittelyyn. Tutkimuksessa pyri-
tään myös hahmottamaan mahdollisia kehitys-
kohtia tulevaisuudessa.

Tutkimus on tehty Säteilyturvakeskuksen
(STUK) tilauksesta ja STUK:n yhdyshenkilöinä
sekä työn ohjaajina ovat toimineet ylitarkastaja
Riitta Hänninen ja tarkastaja Arto Isolankila.
Tutkimus on toteutettu perehtymällä eräisiin
Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten valmius-
ja pelastuspalveluharjoitusten kuvauksiin sekä
haastattelemalla Imatrai Voima Oy:n (IVO),
Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) ja Säteilytur-
vakeskuksen valmiusorganisaatioiden avain-
henkilöitä. Eräitä ulkomaisia harjoitusmateriaa-
leja on käytetty sekä haastateltu Ruotsin
säteilyturvaviranomaisen (SSI, Statens Sträl-
skyddsinstitut) asiantuntijoita.



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR114

2 HARJOITUSTEN
SUUNNITTELUKÄYTÄNTÖ

Valmiusharjoituksissa harjoitellaan voimalai-
toksen sisäistä sekä STUK:n ja alueellisen
pelastuspalvelun johtoelinten toimintaa, sekä
arvioidaan organisaation, ohjeiston ja kaluston
riittävyyttä ja toimintaa. Valmiusharjoitus on
ennen kaikkea johtamisen ja siihen liittyvien
toimintojen harjoittelua. Harjoiteltavia toimin-
toja ovat mm. hälytykset, valmiusorganisaation
käynnistäminen, prosessitilanteen selvittämi-
nen, valvomo-operointien johtaminen, tulipalon
sammutus, henkilöstön kokoaminen ja evaku-
ointi, säteilymittaukset, näytteiden otto ja
analysointi, polttoainevaurion, radioaktiivisten
aineiden päästön ja säteilyannosten arviointi
sekä ennakointi, suojautumista koskevat suosi-
tukset, tilannekuvan muodostaminen ja välittä-
minen sekä tiedottaminen.

Valmius- ja pelastuspalveluharjoitusten suun-
nittelukäytäntö on muovautunut parin vuosi-
kymmenen kuluessa. Noin joka kolmas vuosi
kummallakin ydinvoimalaitoksella ja niiden
ympäristössä tapahtuva suuri PePa-harjoitus
vaatii kaikkien osallistujaorganisaatioiden mu-
kana oloa jo hyvin varhaisessa suunnitteluvai-
heessa. Pienemmissä harjoituksissa voidaan
toimia harjoittelevan ryhmän puitteissa lyhyellä
aikajänteellä. Laitoksilla on nimetyt henkilöt,
joiden vastuulla on valmiustoiminnan ylläpito
sekä harjoitusten läpivienti. Harjoituksiin pe-
laajina osallistuvista pidetään kirjaa. Henkilös-
tön säännöllinen osallistuminen harjoituksiin ja
heidän esittämiensä roolien kierrätys pitävät
valmiustoiminnan edellytykset vaaditulla tasol-
la Valmiusharjoituksilla on myös merkitystä
henkilöstön koulutuksessa muun koulutuksen
ohella. Sisäasiainministeriön pelastusosasto on
julkaissut vuoden 1995 alussa ohjeet pelastus-
palveluharjoitusten järjestämisestä toiminta-

alueella sekä johtokeskusharjoitusten järjestä-
misestä. Ohjeet käsittelevät viranomaisten eri
hallinnontasoilla suunnittelemia harjoituksia.

Harjoituksen suunnittelu tulisi aloittaa vähin-
tään noin puoli vuotta ennen harjoituksia.
Aluksi ideoidaan onnettomuustilanteen luonne.
Yleensä ydinvoimalaitosharjoituksen onnetto-
muus kehittyy varsinkin alussa nopeasti, jotta
harjoitukseen käytettävä aika pysyy kohtuulli-
sena. PePa-harjoituksen onnettomuus puoles-
taan etenee hitaammin, jotta mahdollisimman
monet osapuolet voisivat harjoitella mielek-
käästi.

Prosessitapahtumille tehdään tarkka aikataulu,
mutta ympäristön simuloidut pelastustoimet
jätetään harjoitusorganisaation ratkaistavaksi
tilanteen aikana. Prosessitilanne analysoidaan
mahdollisuuksien mukaan jo ennakkoon laitos-
simulaattorilla. Usein on huomattu, että simu-
laattori, jossa on osaavia operaattoreita, on
melko vaikea paikka kehitellä niin vakavia
onnettomuuksia, mitä esitetään onnettomuusa-
nalyyseissä ja PSA:ssa (Probabilistic Safety
Assessment). Lisäksi laaditaan kuvaukset polt-
toainevaurioista, radioaktiivisuuden kulkeutu-
misesta laitoksella, päästöistä, säästä ja laske-
taan leviäminen ja sen aiheuttama säteilytilanne
ympäristössä. Teknisesti tapahtumien kuvaus
on tarkkaa ja perustuu mahdollisimman toden-
mukaiseen tapahtumaketjuun.

Harjoitukseen osallistuville lähetetään kutsut ja
sovitaan tarvittavat vuoronvaihdot. Kouluttaji-
en kesken käydään läpi harjoituksen tilanneku-
vaus, sen esittäminen ja harjoituksen pelisään-
nöt. Tarkkailijoille lähetetään kutsut ja heidät
tutustutetaan etukäteen harjoitussuunnitelmaan.



STUK-YT0-TR114 SÄTEILYTURVAKESKUS

Harjoitukseen osallistuville järjestetään tarpeen
mukaan etukäteiskoulutusta; usein harjoituksen
kouluttajat vastaavat omalta osaltaan myös
valmiusjärjestelyistä. Harjoitus sovitetaan yleen-
sä vuosihuoltojen ja loma-aikojen ulkopuolelle.
Harjoituspäiväksi sopii mikä tahansa arkipäivä
ja yleensä työaika päivällä. Harjoitukset on
yleensä pidetty työpäivinä (ylityöt ja kotiesteet
minimoidaan), mutta joskus on aloitettu ennen
työajan alkua kotihälytyksellä tai harjoitus on
pidetty illalla.

2.1 Menettelytavat ja periaatteet
ympäristön säteilytilanteiden
luomisessa

Alkuvuosina valmiusharjoituksissa käytetty
päästö oli tyypillisesti suuri, mutta viime
vuosina päästöjen suuruus on pienentynyt ja
myös tulipalojen merkitys päästöön liittyvänä
eräänä aiheuttajana on kasvanut. Voimalaitossi-
mulaattorin käyttö laitoksen sisäpuolisten on-
nettomuusskenaarioiden kuvaajana on yleisty-
nyt, joskaan simulaattorilla ei voida kuvata
sydämensulamisonnettomuutta. On myös käsi-
telty päästöä uhkakuvana, jolloin varsinaista
päästöä ei lopulta ole seurannutkaan. Hyvin
yleisenä edellytyksenä päästölle on se, että
ulkoinen sähköverkko menetetään ja varavoi-
madieselien käyttö ei onnistu.

Harjoitus perustuu alkutapahtumaan ja laitevi-
koihin, jotka viedään laitossimulaattorille, jolla
onnettomuuden eteneminen kuvataan. Lähde-
termin perusteella lasketaan ympäristön säteily-
tilanne-ennusteet käytössä olevilla työvälineillä
karttapohjille ja taulukkomuotoon. Leviämis- ja
annoslaskelmat ovat perustuneet ennakolta
kiinnitettyyn säätilanteeseen eikä reaaliaikaista
säätä ole käytetty. Kouluttajille jaetaan tapahtu-
mien tilannekuvaus aikatauluineen. Yleensä
laitoksen ulkopuolisten tapahtumien kuvaus jää
vähäisemmäksi kuin sisäpuolisten. Simulaatto-
ria käytettäessä on vaikeuksia aikaansaada niin
suurta päästöä, että ympäristössä olisi järkevää
suorittaa pelastustoimia. Toisaalta suojaustoi-
menpiteet joudutaan usein päättämään uhkaku-
van perusteella. Uhkakuva muodostuu laitosti-
lanteesta, korjaustoimenpiteiden arvioidusta

kestosta, valtakunnallisen sähkönjakeluverkon
tilasta sekä säätilasta. Yleensä harjoitellaan
onnettomuuden akuuttia vaihetta, jolloin päästö
joko uhkaa tai on jo alkanut Ympäristössä ei
ole koskaan suoritettu käytännössä väestöön
kohdistuvia suojaustoimenpiteitä vaan ne ovat
olleet simuloituja tapahtumia. Harjoituksen
kesto on yleensä ollut enintään yksi työpäivä.

2.2 Harjoituksen suunnittelun
laskentametodiikat

Harjoituksen skenaariosuunnittelu alkaa laitok-
sen sisäpuolisesta alkutapahtumasta, josta se
kehitellään mahdolliseen päästöön asti. Tässä
vaiheessa apuvälineinä voivat olla laitossimu-
laattori, onnettomuusanalyysit, laitoksen PSA ja
laitoskuvaukset. Ympäristöseurausten laskenta
tapahtuu päästön perusteella. Referenssinä
käytettyjen viiden harjoituksen kuvauksesta käy
ilmi, että päästön suuruus määritellään pääasial-
lisesti jalokaasuille, jodeille ja kesiumille.

Näistä jalokaasut ja jodit ilmoitetaan ekviva-
lentteina määrinä. Jodeja käsitellään usein
myös olomuotonsa mukaan jaoteltuna: orgaani-
sena tai epäorgaanisena jodina. Kesiumin
päästö on usein erittäin pieni, koska sen
siirtymisessä polttoaineesta ulommas otetaan
huomioon tarttuminen rakenteiden pinnoille.
Siten käytännössä päästön muodostavat vain
jalokaasut ja jodit.

Päästö annetaan yleensä graafisessa muodossa
ajan funktiona. Kokonaismäärät ilmoitetaan
usein yleensä prosentteina inventaarista. Koska
radioaktiivinen hajoaminen ennen päästöä pie-
nentää näitä arvoja on niiden suuruuden vertailu
eri harjoituksissa vaikeaa. Helpoimmin kuvan
käytettyjen päästöjen suuruuksista saa vertaile-
malla suoraan laskettuja annoksia. Suurimmil-
laan ympäristössä ulkona olevan henkilön
efektiivinen annos on ollut noin 100 mSv. Myös
laitosalueen annoksia on esitetty.

Päästö on nopeimmillaan alkanut noin tunnin
kuluttua pikasulusta, mutta on myös harjoituk-
sia, joissa alkutapahtuma on ollut jo edellisenä
päivänä, jolloin onnettomuuden kehitys on
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vastaavasti ollut hidasta. Päästö ei aina
suuntaudu alussa asutuskeskukseen vaan sääti-
lanteen kehittymisen myötä se myöhemmin
sellaiseenkin osuu. Säätilanteen kehittyminen
voi aiheuttaa nopeitakin yllätyksiä kuten TVO:n
1994 harjoituksessa matalan keskuksen siirty-
minen jo harjoituksen alussa Olkiluodon yli
käänsi tuulensuuntaa 180 astetta. Muita yllätys-
momentteja on tuotu esiin mm. liikenneonnet-
tomuuksien avulla. Myös sateen vaikutuksesta
annostasoa on saatu nostettua kymmenkertai-
seksi.

Harjoituksessa käytettävän ympäristön säteily-
tilanteen laskennan suorittaa yleensä voimayh-
tiö ja suuremmissa harjoituksissa myös STUK
ja Ilmatieteen laitos (IL) osallistuvat lasken-
taan. Tällöin IL valitsee sovitun säätilanteen,
joka voi perustua todelliseen aiemmin esiinty-
neeseen säähavaintoaineistoon. Ilmatieteen lai-
toksella on käytettävissä TRADOS-ohjelma [1],
jolla kaukokulkeutumista ja aiheutuvia säteily-
annoksia ja ulkoista annosnopeutta voidaan
laskea. Voimayhtiöillä on käytössä TUULET- ja
ROSA-ohjelmat [2, 3], joilla voidaan ympäris-
tölaskentaa suorittaa lähialueen mittakaavassa.
STUK:lla on OIVA-ohjelma [4], joka soveltuu
mesoskaalan laskentaan.

Nämä kaikki ohjelmat vaativat yksikäsitteisen
lähdetermin sekä säätilanteen määrittelyn. Käy-
tettäessä lähialueen laskentaan eri ohjelmaa
kuin kaukolaskentaan, voi rajapinnalla esiintyä
aika- ja paikkaresoluutioon liittyen sovituson-
gelmk TRADOS:in aika-askel on kolme
tuntia, kun se ROSA:ssa voi olla jopa 1
minuutti. ROSA:n laskenta-alue ulottuu 20 km:n
päähän kun taas TRADOS:n ensimmäinen
laskentapiste on tyypillisesti kauempana, jol-
loin välialueella olevissa pisteissä vaaditut
arvot pitää interpoloida. Ympäristössä liikkuvia
säteilymittauspartioita varten tulee laskea val-
miiksi ennakolta määriteltyihin karttapisteisiin
ulkoisen annosnopeuden käyttäytyminen ajan
funktiona. PePa-harjoitusta varten nämä arvot
lasketaan myös kaukana sijaitseviin pisteisiin.
Myös tärkeimpien nuklidien pitoisuudet ja

niiden integraalit olisi voitava laskea etukäteen
säteilymittauspartion reitille. Ongelmia aiheut-
taa usein päästön määrittely ekvivalentteina
määrinä, jolloin nuklidikohtaincn pitoisuus on
laskettava erikseen. Etenkin jos harjoituksen
aikana pitäisi laskea ekvivalenttipäästön aiheut-
tamia nuklidikohtaisia pitoisuuksia, siihen ei
ole automaattista menettelyä olemassa vaan
joudutaan käsinlaskcntaan.

Laskettavat suureet ovat: ulkoinen annosnope-
us, säteilyannos pilvestä, maahan laskeutunees-
ta radioaktiivisesta materiaalista ja hengitykses-
tä sekä tärkeimpien nuklidien pitoisuusarvot ja
integraalit leviämisalueella. Annos ilmoitetaan
efektiivisenä annoksena ja kilpirauhasannokse-
na.

2.3 Esittäminen harjoittelijoille

Harjoitukseen osallistuvat pelaajat eivät saa
etukäteen käyttöönsä mitään harjoituskuvausta
vaan heidän tulee perustaa toimintansa tilanteen
kehittymiseen laitoksella ja ympäristössä sekä
kouluttajien mahdollisiin neuvoihin. Harjoitte-
lutilanne muistuttaa mahdollisimman paljon
odotettavissa olevaa tilannetta todellisessa
onnettomuustapauksessa. Kouluttajien on pi-
dettävä harjoitus etukäteissuunnitelman puit-
teissa. Kouluttajilla sekä arvioitsijoilla on
käytettävissä harjoituskuvaus, joka sisältää
onnettomuuden kuvauksen ja ajassa etenemisen
sekä ympäristön säteilytilanteen kehittymisen
kuvauksen.

Myös ympäristön osalta onnettomuuden kehitys
käy ilmi ns. TUKI-raportista, jota voidaan
tuottaa ennakolta asetetulla simulointiohjelmal-
la, joka asettaa onnettomuuteen sopivia para-
metriarvoja. Raportti sisältää 10 minuutin
välein pääasiassa laitoksella ja laitosalueella
mitattua tietoa, jonka perusteella laitoksen tila,
päästö ympäristöön ja ympäristön säteilytilanne
voidaan arvioida. Koska laitossimulaattori ei
pysty tuottamaan tätä tietoa sydämensulamison-
nettomuudessa, on se laskettava käsin valmiik-
si, mikä on työlästä.

10
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2.4 Onnettomuuden Seurausten joituksen kuvauksessa esitetä, vaan niiden
toteutuminen ympäristössä a r v i ° i n t i j ä ä h a r J o i t u k s e n yhteyteen Harjoituk-

sissa vastatoimenpiteet ovat simuloituja toi-
Ympäristön suojaustoimenpiteistä päättää toi- menpiteitä ja niiden suosittamisen ja toteutta-
minta-alueen palopäällikkö. Onnettomuuden misen tulisi perustua ennen päästön alkua
alkuvaiheessa vastatoimenpiteitä suosittaa voi- arvioitujen toimenpiteiden johdosta koituviin
mayhtiö ja myöhemmässä vaiheessa STUK. annossäästöihin. Harjoitusta suunniteltaessa py-
Tällöin voimayhtiön tehtävä on avustaa viran- ritään päästö tai sen uhka määrittelemään niin,
omaisia ympäristön säteilytilanteen arvioinnis- että pelaajat joutuvat punnitsemaan erilaisia
sa. Yleensä vastatoimenpidesuosituksia ei har- vastatoimenpiteitä ja uhka-alueita.

11
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MAHDOLLISIA KEHITYSKOHTEITA

Ympäristön säteilysuojelun kannalta harjoitus-
ten tulisi kattaa mahdollisimman monenlaisia
tilanteita, joissa vaadittaisiin ja suoritettaisiin
todentuntuisia suojaustoimenpiteitä. Nämä ti-
lanteet pohjautuvat ensisijaisesti lähdetermiin
ja vallitsevaan säätilanteeseen. Lähdetermi
koostuu kahdesta osasta: itse päästön suuruu-
desta ja sen aikakäyttäytymisestä. Molempia
voidaan harkitusti mukauttaa harjoituksen pää-
määrien saavuttamiseksi kuitenkin laitoksen
teknisen käyttäytymisen puitteissa. Lähdeter-
min suuruus ja ajoitus vaikuttavat olennaisesti
vastatoimenpiteiden käyttöön. Säätilanteen
muuttumisella, lähinnä tuulen suunta ja sateen
esiintyminen, saadaan päästön vaikutuksen
alaiseksi joutuvan alueen annostasoja vaihdel-
tua tarpeen mukaan.

Todellisen säätilanteen käyttö voisi tapahtua
kahdella tavalla. Tällöin etukäteen tunnettaisiin
lähdetermi. Ympäristön annoslaskelmat voitai-
siin tehdä itse harjoittelutilanteessa, jolloin
periaate olisi, että ne tehdään niin hyvin kuin
osataan ja jälkikäteen tulisi arvioida, miten
hyvin siinä onnistuttiin. Ongelmana tässä on,
että ympäristön monitorointisysteemiä ja mitta-
uspartioita varten ei olisi ennakolta laskettuja
arvoja. Tämä ongelma voitaisiin mahdollisesti
ohittaa, mikäli vähän ennen päästön alkua
saatavilla olevan säätilan ja sen ennusteen
avulla tuleva säätilanne lukittaisiin esimerkiksi
tunniksi eteenpäin ennusteen mukaiseksi. Tätä
leviämistilannetta käyttäen voitaisiin leviämis-
ja annoslaskentaohjelmilla laskea tarvittavat
mittaussuureet valmiiksi ja välittää sopivalla
tavalla kouluttajille ympäristöön. Tähän sovel-
tuisi tietoteknisesti asiakas-palvelin periaate,
jossa esimerkiksi maastossa oleva kouluttaja
lukisi matkapuhelinta ja PC:tä käyttäen uusim-

mat datat palvelimelta. Tämä edellyttää lasken-
taohjelmilta ja tiedonsiirrolta riittävää nopeutta,
minkä ei kuitenkaan pitäisi olla ongelma
nykyajan tiedonvälitysmenctelmillä. Tilannetta
voitaisiin päivittää esimerkiksi tunnin aika-
askelella. Lähdettäessä mahdollisesti toteutetta-
maan kuvatun kaltaista järjestelmää on huoleh-
dittava siitä, että yksityiskohtaisessa teknisessä
suunnittelussa ensisijaisesti pyritään luomaan
järjestelmä, jota voidaan käyttää samantapai-
sesti sekä tositilanteessa että harjoituksissa.
Pelkästään harjoituksia varten suunniteltu ja
vain niissä käytettävä järjestelmä harjaannuttai-
si valmiushenkilöstöä vain epäsuorasti tositi-
lanteita silmälläpitäen.

Ympäristön vastatoimenpiteiden laajuutta tulisi
pohtia harjoituskuvauksen yhteydessä säteily-
suojelullisten tekijöiden pohjalta. Vaihtoehtoi-
silla tai yhdistetyillä suojaustoimenpiteillä
suoritetut laskelmat antaisivat perusteita toi-
menpidesuosituksille. Niissä voitaisiin ottaa
huomioon mm. vuoden aika, vuorokauden aika,
erilaisten paikkojen suojauskertoimet, evaku-
ointiajat ja evakuointireitit ja käytettävissä
oleva kalusto. Myös suositus vastatoimenpitei-
den suorittamatta jättämisestä tulisi perustella.

Jos vastatoimenpiteet ovat vain karttapohjalla
simuloituja toimenpiteitä, ci niiden toteutuk-
seen liittyvistä epävarmuuksista saada välttä-
mättä varmaa käsitystä. Siksi voitaisiin suosi-
tella pienimuotoisen kohderyhmän puitteissa
tehtyä todellista suojaustoimenpidettä. Se voisi
olla esimerkiksi koulun tai sen luokan sisälle-
suojautuminen ja evakuointi. Tämä toimenpide
edellyttäisi eräiden avainasemassa olevien
viranomaisten, kuten palokunta, sairaanhoito-
henkilöstö ja poliisi, käytännön toimintaa.

12
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Pelkässä simuloidussa harjoituksessa ilman siin sitä harjoitella erillisessä myöhemmän
kenttätoimintaa heidän todellista toimintaansa vaiheen harjoituksessa. Tällöin lähtökohtana
ei voida harjoitella todentuntuisesti. Periaattee- olisi tietty maaperän saastuminen, jonka takia
na on kuitenkin oltava, että käytännön läheistä pitäisi ympäristön mittaustoimintaa ja sen
harjoitusta annetaan etukäteen mahdollisimman perusteella mahdollisia vastatoimenpiteitä har-
monelle todellisessa tilanteessa mukana oleval- kita Tässä harjoituksessa ei voimalaitoksen
le henkilölle. mukanaoloa välttämättä tarvittaisi. Toisaalta

mukana tulisi olla elintarvikkeiden käyttöä
Koska onnettomuuden jälkeistä myöhempää valvovia viranomaisia, jotka eivät pääse osallis-
vaihetta ei voida helposti harjoitella päästöä tumaan aktiivisesti onnettomuuden alkuvaiheen
seuraavan ensimmäisen päivän kuluessa, voitai- harjoituksiin.

13
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VERTAILU ULKOMAISEEN
KÄYTÄNTÖÖN

Ruotsissa harjoituksia järjestetään periaatteessa
samassa laajuudessa, joskin ympäristö on ollut
hieman enempi mukana. Hallinnollisista eroista
mainittakoon, että vastatoimenpiteiden käyt-
töönotosta päättää lääninhallitus säteilyturvavi-
ranomaiscn suosituksesta. Lääninhallitus myös
hoitaa yleisen tiedottamisen onnettomuudesta.
Pienehköjen koulujen evakuointeja on toteutet-
tu myös käytännössä. Harjoitusten arviointi
tapahtuu jopa pelaajien yksilötasolla ja näistä
laaditaan arviointiryhmän toimesta raportit.
Arviointiraportti sisältää jokaisen osallistujayk-
sikön toiminnan yleisarvion, suositukset ja
arvosanan. Myös Ruotsin harjoitukset painottu-
vat onnettomuuden uhka- ja alkuvaiheeseen ja
vain yksi suurempi myöhäisvaiheen harjoitus,
Sievert, on pidetty. Myös todellista harjoituksen
aikaista säätä on käytetty. Tällöin ympäristön
säteilymittauspartiot ovat mitanneet leviämis-
suunnassa taustasäteilyä ja SSI:lle välitetyt
tulokset on sitten muutettu vastaamaan leviä-
mis- ja annoslaskentamallilla saatua arvoa
mittauspisteessä. SSI:ssä on myös panostettu
informaatio- ja tiedotustoiminnan harjoitteluun.

Työkaluista mainittakoon LENA-annoslasken-
taohjelma. SSI pysyttäytyy PC-ympäristössä.
Kehitteillä on useita valmiushenkilöstön viesti-
en vaihtoon, päiväkirjan ylläpitoon, multimedi-
an hyväksikäyttöön ja eri viranomaisten kom-
munikoinnin kehittämiseen tähtääviä ohjelmis-
totuotteita. Tekeillä on myös valmiusharjoitus-
ten suunnitteluohje.

Sveitsissä on päädytty pitämään kenttä- ja
komentokeskusharjoitukset eri aikoina, koska
henkilökunta ei pystyisi hallitsemaan näitä yhtä
aikaa. Ympäristön mittaustoimintaharjoitus pi-
detään ensin ja sitten varsinainen valmiushar-
joitus muutaman kuukauden kuluessa. Molem-
mat perustuvat samaan skenaarioon. Eri mitta-
usryhmien aktivointi ja toiminta sekä heidän
välittämiensä mittausten aikahetket merkitään
tarkoin ylös, jotta näiden aikojen perusteella
voidaan toimia myöhemmässä johtamisharjoi-

tuksessa. Siten pelaajat saavat mittaustiedot
samaan aikaan kuin jos mittausryhmät toimisi-
vat samassa harjoituksessa. Pelaajien saamat
mittausarvot ovat laskettuja skenaarioon sopi-
via suureitajotka syötetään peliin joko koulut-
tajien toimesta tai automaattisesti harjoittelutie-
tokannasta.

Maastossa toimivat mittausryhmät eivät käytä
ennakolta mittauspisteeseen laskettuja arvoja
vaan he mittaavat todellisia arvoja eli taustasä-
teilyä. Tällä tavalla Sveitsissä myös rakentuu
pala palalta taustasäteilytietokanta, jossa on
ympäristön normaalit lukemat vuoden ympäri
eri paikoilta. Tätä tietokantaa voidaan sitten
käyttää hyödyksi mahdollisessa tositilanteessa
arvioitaessa onko mitatussa lukemassa olennai-
nen ero normaalitilanteeseen verrattuna.

Todellista säätä varten Sveitsissä lasketaan
ennuste pari tuntia ennen harjoitusta ja siitä
saadut tiedot viedään dispersio- ja annoslasken-
tamalliin, jolla saadaan ympäristön mittaustu-
lokset muutettua todellisen sään mukaiseksi.
Nämä laskentatulokset viedään sitten edellä
mainittuun harjoittelutietokantaan. Varmuuden
vuoksi lasketaan myös ennakolta valmiiksi
dataa vastaten yleisimpiä leviämistilanteita
usean vuoden säähavaintomateriaaliin perustu-
en.

Useimmissa maissa onnettomuudesta tiedotta-
minen on noussut yhdeksi tärkeäksi harjoittelun
osaksi. Voidaan todeta, että viranomaisille,
lehdistölle ja suurelle yleisölle annettavan
tiedotuksen määrä ja laatu ovat onnettomuuss-
kenaariosta riippumattomia Tiedon tarve on
huipussaan jo ensimmäisen tunnin kuluessa ja
pysyy korkealla tunteja tai jopa päiviä. Jos
tiedottaminen epäonnistuu eli annetaan väärää
tietoa heti alussa on luottamuksen takaisinsaa-
minen myöhemmin vaivalloista. Tiedottamista
voidaan harjoitella perustamalla pikku ryhmiä
edustamaan esimerkiksi suurta yleisöä, lehdis-
töä, turisteja jne.
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YHTEENVETO

Tässä tutkimuksessa on koottu yhteen valmius-
ja pelastuspalveluharjoitusten suunnittelussa
käytettyjä menetelmiä ja huomioon otettavia
näkökantoja. Tämä raportti pyrkii ensisijaisesti
dokumentoimaan harjoitusten suunnitteluvai-
hetta ja toiseksi siinä tuodaan esille eräitä
mahdollisia kehitysnäkymiä. Harjoitusten suun-
nittelukäytäntö on muodostunut vuosikymme-
nien kuluessa niitä valmistelleen henkilöstön
keskuudessa. Varsinaista ohjetta harjoitusten
suunnittelemisesta ei ole. Harjoitukselle asete-
taan kuitenkin päämäärä ja osatavoitteet hyvis-
sä ajoin. Harjoitusten yleinen päämäärä on pitää
valmiusorganisaatioiden toimintataito täydessä
valmiudessa jatkuvasti. Samalla myös koeste-
taan tarvittavaa kalustoa, jota esiin tulevien
puutteiden mukaan korjataan tai uusitaan.
Harjoitusten tarkoitus ei ole demonstroida
organisaation toimintatapoja vaan pelaajien on
toimittava mahdollisimman paljon siten kuin
tositilanteessa toimittaisiin. Harjoitukset koske-
vat useimmiten onnettomuuden varhaisvaihetta,
mutta myös myöhempiä vaiheita tulisi harjoi-
tella. Niihin osallistuvat edustavat osittain
muita päätöksenteko-organisaatioita, jotka eivät
akuutin vaiheen harjoituksissa löydä tehtävää.

Harjoituksissa korostuu toiminta voimalaitok-
sen sisäpuolella, koska päästö on seurausta
useimmiten vaurioituneen reaktorin polttoai-
neesta vapautuneesta radioaktiivisesta aineesta.
Tämän siirtyminen polttoaineesta ulos laitok-
sesta sisältää monia vaiheita, joihin henkilökun-
ta pyrkii vaikuttamaan. Yleisesti ottaen on
vaikeaa saada päästöä ulos, koska onnettomuu-
den hallintamenettelyt ovat siinä määrin tehok-
kaita, että usein joudutaan hylkäämään tiettyjä
onnettomuuden etenemisen pysäyttäviä toimen-
piteita, jotta päästö ulos saataisiin aikaan.

Suunnittelun laskentamenetelmät perustuvat
olemassa oleviin annoslaskentamalleihin. On-
gelmia aiheutuu, kun eri etäisyyksille tarkoitet-
tuja ohjelmia sovitetaan yhteen. Tulosten
interpolointiongelmista päästäisiin, jos käytet-
tävissä olisi yksi ainoa ohjelma, jolla laskettai-
siin samalla kertaa lähi-ja kaukoalue. Ohjelman
olisi myös pystyttävä laskemaan muun mittaus-
kaluston kehityksen takia myös nuklidikohtai-
sia pitoisuuksia annetussa pisteessä.

Ympäristön säteilytilanteiden luominen säteily-
suojelullisten toimenpiteiden aikaansaamiseksi
on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tämän
toteuttamiseksi tarvittaisiin vaihtoehtoisten vas-
tatoimenpiteiden aiheuttamat säästetyt annok-
set.

On myös ilmennyt tarvetta käyttää harjoituksen
aikana vallitsevaa säätä. Tähän kytkeytyy
mittauspartioiden toiminta. Käytäntö on ollut,
että mittauspartioille lasketaan etukäteen ulkoi-
nen annosnopeus ajan funktiona valmiiksi
kiinnitettyihin mittapisteisiin. Koska lukema
riippuu säästä, pitäisi nämä tulokset laskea
nopeasti harjoituksen kuluessa, kun sää tiedet-
aan. Tämä voitaisiin toteuttaa kiinnittämällä sää
ennusteen mukaiseksi esimerkiksi tunti ennen
harjoituksen alkua, jolloin annoslaskelmat
voitaisiin nopeasti suorittaa. Toinen mahdolli-
suus on sveitsiläisten menettely, jossa mittaus-
harjoitus tehdään etukäteen ja toimenpiteet
kirjataan ylös aikataulumuodossa. Varsinaisessa
harjoituksessa mittauspartioiden säätilantee-
seen sovitettuja tuloksia välitetään tämän
aikataulun mukaan pelaajille.
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