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TIIVISTELMÄ

RODOS (Real time offsite decision support system) on tutkimusprojekti, joka tähtää monipuolisen
päätöksenteon tukijärjestelmän kehitykseen tämän vuosikymmenen kuluessa ydinonnettomuuksien
ympäristövaikutusten arvioimisen hallitsemiseksi reaaliaikaisesti Euroopan ja entisen Neuvostoliiton
länsiosien alueella. Järjestelmä käyttää sekä paikallisia että kansallisia säteily mittaustietoja ja
meteorologisia ennusteita, joiden avulla ohjelmisto tekee johdonmukaisia ennusteita ulottuen päästön
lähtöpaikalta suurille etäisyyksille kattaen onnettomuuden kaikki ajalliset vaiheet. Ympäristöstä
saatava mittausdata prosessoidaan ja matemaattis-fysikaalisilla malleilla se muokataan
ymmärrettävään muotoon senhetkisestä tai tulevasta ympäristön säteilytilanteesta. Ohjelmisto on
joustava siten, että se soveltuu käyttäväksi määrältään ja laadultaan hyvin erilaisilla lähtöpaikka- ja
päästötiedolla, ympäristön mittaustiedolla sekä vaihtelevilla kansallisilla valmiussuunnitelmilla.
Ohjelmiston käyttäjäkunnan kirjavuuden takia se tarjoaa työkaluja käyttäjien erilaisia tarpeita varten.
Ohjelmisto on tarkoitettu säteilyturvaviranomaisille operatiiviseen käyttöön. Lisäksi ohjelmisto
soveltuu myös pelastusalan henkilöstön koulutukseen ja harjoitteluun.

Toimeksiannossa on selvitetty RODOS-järjestelmässä käytettävien mallien yleistä rakennetta ja
toimintaa, sekä arvioitu edellytyksiä ja tarvetta ottaa ohjelmisto aktiiviseen käyttöön Suomessa.
Tämä on sisältänyt ohjelmiston käyttämisessä tarvittavan laitteiston, varusohjelmien ja lähtötietojen
laajuuden tarkastelun. Tämän takia sovittiin saatavissa olevan ohjelmiston käyttöönotosta
kokeilutarkoituksessa VTT:n olemassa olevalle laitteistolle. Ohjelmaversio PRTY 2.0 asennettiin
kesäkuussa 1996 sekä VTT:n että STUKm tietokoneille. Lisäksi VTT ja STUK ovat liittymässä
RODOS-projektin sopimusorganisaatioiksi osallistumalla ohjelmiston jatkokehitystyöhön.
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ABSTRACT

RODOS (Real time off-site decision support system) is a research project, which aims at the
development of a versatile decision support system during this decade for management of reactor
accident off-site consequence assessments in real-time in Europe and in the western parts of the
former Soviet Union. The system employs both local and regional environmental radiation monitoring
results and meteorological forecasts by means of which the software prepares consistent predictions
ranging from the release area to long distances covering all temporal phases of an accident. The data
to be obtained from the environment will be processed and based on the mathematical and physical
models it will be prepared to intelligibly form about the prevalent or future environmental radiation
situation. The software is flexible so that it is compatible for operation if equipped with data of
varying quantity and quality about the release area and the source term, about environmental
monitoring data and is operable with variable national emergency plans. Due to diverse users of the
software it provides tools for different needs users. The software is intended for operative use of
radiation safety authorities. Furthermore, the software is suitable for education and training of rescue
field personnel.

In this work the general structure and function of the models used in RODOS are clarified, as well
as it is assessed what are the prerequisites and actual needs to implement the software in active use
in Finland. This includes reviewing of the hardware to be needed for operating the software, extent
of the commercial software and initial data. For this reason it had been agreed to install the software
version available to the existing hardware at VTT for test purpose. The program version PRTY 2.0
was installed on the computers both at VTT and STUK in June 1996. VTT and STUK are now
joining as contract organisations to the RODOS project by participating in the further development
of the software.
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ESIPUHE

Työ on tehty Säteilyturvakeskuksen (STUK) tilauksesta Ydinenergian tutkimusalueella
VTT Energiassa. Yhteyshenkilöinä ovat toimineet ylitarkastaja Riitta Hänninen ja tarkastaja Arto
Isolankila (STUK) sekä tutkija Jukka Rossi (VTT Energia).
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1 JOHDANTO

RODOS (Real time offsite decision support
system) on tutkimusprojekti, joka tähtää moni-
puolisen päätöksenteon tukijärjestelmän kehi-
tykseen ydinonnettomuuksien ympäristövaiku-
tusten arvioimisen hallitsemiseksi reaaliaikai-
sesti Euroopan alueella. Järjestelmän on tarkoi-
tus käyttää sekä paikallisia että kansallisia
säteilymittaustietoja ja meteorologisia ennustei-
ta, joiden avulla ohjelmisto tekee johdonmukai-
sia ennusteita ulottuen päästön lähtöpaikalta
suurille etäisyyksille asti kattaen onnettomuu-
den kaikki ajalliset vaiheet. Myös ulkomailta
saatavien tietojen hyväksikäyttöä on suunnitel-
tu. Ympäristöstä saatava mittausdata prosessoi-
daan ja matemaattis-fysikaalisilla malleilla se
muokataan ymmärrettävään muotoon senhetki-
sestä tai tulevasta ympäristön säteilytilanteesta.
Ohjelmisto on joustava siten, että se soveltuu
käyttäväksi hyvin vaihtelevalla määrällä ja
laadulla varustetulla lähtöpaikka- ja päästötie-
dolla, ympäristön mittaustiedolla sekä vaihtele-
villa kansallisilla valmiussuunnitelmilla. Ohjel-
miston käyttäjäkunnan kirjavuuden takia se
tarjoaa työkaluja käyttäjien erilaisia tarpeita
varten. Ohjelmisto on tarkoitettu säteilyturvavi-
ranomaisille operatiiviseen käyttöön. Ohjelmis-
to soveltuu myös pelastusalan henkilöstön
koulutukseen ja harjoitteluun.

RODOS-projektin tavoitteet ovat:

• helpottaa päätöksentekoa pääsemällä no-
peasti käsiksi luotettavaan informaatioon
ympäristövaikutusten arviointiin liittyvän
päätöksenteon eri tasoilla,

• tukea ympäristön valmiusharjoituksia sekä
valmiushenkilöstön koulutusta,

• arvioida valmiussuunnitelmia ja toimenpide-
suunnittelua,

• toteuttaa yhdenmukainen järjestelmä Länsi-
ja Itä-Euroopassa rakentamalla sille kansain-
välinen tietoverkko.

Vastatoimenpiteiden käsittely kattaa tarkastelu-
alueena etäisyydet läheltä kauas. Siten minkä
tahansa vastatoimenpiteen simulointimalli sal-
lii:

• arvioiden laajentamisen ajan ja paikan suh-
teen,

• yhdessä annos- ja terveysvaikutusmallien
kanssa etujen ja haittojen vertailun vältetyn
annoksen tai vältettyjen terveysvaikutusten
muodossa,

• yhteiskunnalle ja taloudelle koituvien kus-
tannusten määrittämisen.

Tällä tavoin vaihtoehtoiset vastatoimenpiteet
voidaan esitellä päättäjille tehokkuuden ja
järkevyyden perusteella järjestettynä. RODOS-
järjestelmän hyödyllisyyttä t todellisessa tilan-
teessa voidaan simuloida valmiusharjoituksissa.
Ohjelmiston käyttöönotto harjoittelun ja koulu-
tuksen yhteydessä onkin asetettu yhdeksi
olennaiseksi tavoitteeksi.

Tässä toimeksiannossa on kuvattu lyhyesti
RODOS-järjestelmässä käytettävien mallien
rakennetta ja toimintaa, sekä arvioitu edellytyk-
siä ja tarvetta ottaa ohjelmisto aktiiviseen
käyttöön Suomessa. Tämä sisältää ohjelmiston
käyttämisessä tarvittavan laitteiston, varusoh-
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jelmien ja lähtötietojen laajuuden selvittämisen, uuden EU:lle ehdotetun osaprojektin koordi-
Tähän vaiheeseen oli sisällytetty optio saatavil- naattorina. Tämän seurauksena VTT ja STUK
la olevan ohjelmiston käyttöönotosta kokeilu- ovat liittymässä RODOS-projektin sopimusor-
tarkoituksessa VTT:n olemassa olevalle laitteis- ganisaatioiksi vuoden 1996 lopulla. Siten
tolle. Tämä toteutui kesäkuussa 1996, jolloin alkuperäinen tavoite selvittää, onko tarkoituk-
RODOS 2.0 asennettiin VTT:n koneelle sekä jo senmukaista osallistua ohjelmiston jatkokehi-
hieman aiempana asennuksena STUK:n koneel- tykseen jollakin sen osa-alueella, on jo
le. Vuoden 1996 alkupuoliskolla suunniteltiin käytännössä arvioitu tarpeelliseksi sekä hyödyl-
sopivia jatkokehityskohteita STUK:n toimiessa liseksi ja sitä on lähdetty toteuttamaan.
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2 RODOS-PROJEKTIN TAUSTAA,
ORGANISAATIO JA RAHOITUS

2.1 Taustaa

RODOS-järjestelmän kehitystyö alkoi vuonna
1990 noin kymmenen EU- ja ETA-maan
tutkimuslaitoksen yhteistyönä, vuonna 1993
mukana oli jo noin 20 laitosta, jonka jälkeen
osallistujien määrä on edelleen kasvanut mm.
entisen Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan maiden
mukaantulolla. Huhtikuussa 1995 oli mukana
olevien tutkimuslaitosten määrä jo 40. Ohjel-
man ensimmäinen prototyyppiversio julkaistiin
vuonna 1992, jolloin ohjelma sisälsi vain
onnettomuuden varhaisvaiheen ja lähialueen
tarkastelumahdollisuuden sekä annoslaskennan,
välittömät vastatoimenpiteet, ravinnon käyttö-
kiellon, terveysvaikutukset ja taloudelliset
seuraukset. Projektin ensimmäinen, EU:n kol-
manteen puiteohjelmaan sisältynyt vaihe, päät-
tyi vuoden 1995 lopussa. Huhtikuussa 1996
ilmestyi ohjelman prototyyppi 2.0. Tämä versio
sisältää onnettomuuden seurausten tarkastelun
myös varhaisvaiheen jälkeen mutta ei vielä
varsinaista myöhäisvaihetta Vuosina 1996-
1998 toteutuvan projektin toisen vaiheen
kuluessa ohjelmisto kehitetään kattamaan myös
onnettomuuden aiheuttamien vaikutusten myö-
häisvaiheen ja siinä keskitytään ennenkaikkea
epävarmuuksien käsittelyyn ja mittausdatan
hyväksikäyttöön malliennusteissa sekä varsi-
naisesti päätöksenteon menetelmien käyttöön-
ottoon. Ohjelmiston pitäisi olla lähes kokonai-
suudessaan käytettävissä jo vuonna 1997.
Ohjelmiston kehitys on suunniteltu päättyvän
vuonna 1999 valmistuvaan täydelliseen versi-
oon. Ohjelmistosta EU omistaa 50 prosenttia ja
EU:n kanssa sopimuksen tehneet tutkimuslai-
tokset loput 50 %. Vaikka ohjelmiston kehittäji-
en työpanokset vaihtelevat, on periaatteena

ollut, että kullakin on yhtäsuuri vaikutusmah-
dollisuus kokonaisuuden kannalta.

Muita RODOS-projektiin läheisesti liittyviä Itä-
Euroopan suuntaan tähdättyjä projekteja ovat:

1) Development of a Prototype System for the
International On-line Exchange of Radiolo-
gical Data and Information within Eastern
Europe in a Nuclear Emergency.

Tätä tehdään TACIS/PHARE tai ECHO oh-
jelmien puitteissa ja ensimmäinen vaihe täh-
tää online-yhteyden luomiseen Venäjän, Val-
ko-Venäjän ja Ukrainan sekä Saksan ja JRC
Ispran välille.

2) Acceleration of the Implementation of the
RODOS system in the Eastern and Central
European Countries.

Tätä tehdään myöskin TACIS/PHARE tai
ECHO ohjelmien puitteissa ja ensimmäinen
vaihe tähtää RODOS-systeemin käyttöönot-
toon Ukrainassa ja Unkarissa.

2.2 Organisaatio ja. rahoitus

RODOS-projektin tarkoitus on tuottaa menetel-
mien perusteet, kehittää mallit ja tarvittava data
sekä ottaa käyttöön laitteisto- ja ohjelmistoym-
päristö RODOS. Taulukossa I on esitetty
osallistujaorganisaatiot syyskuussa 1996. Jos
osallistujaorganisaatioita verrataan COSYMA
projektiin (Eurooppalainen PSA3-tason ohjel-
miston kehitysprojekti), voidaan todeta, että
osallistujia on nyt reaaliaikamallinnuksen puo-
lella huomattavasti enemmän.
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Taulukko I. RODOS-projektin sopimusorganisaatiot syyskuussa 1996. Merkintä (*) tarkoittaa, että
sopimus tullaan allekirjoittamaan alkuvuodesta 1997.
Länsieurooppalaisen sopimusosan organisaatiot:

MOL

ETHZ*

FZK

GSF

RIS0

DMI

CEPN

EdP

INAPG

IPSN*

MUTADIS

GRADIENT

NCSR

JRC

ECN*

KEMA

SMHI

STUK*

VTT*

ICCET

NNC

NRPB

UoM

SCK/CEN Mol (B)

Swiss Federal Institute of Technology (CH)

Forschungszentrum Karlsruhe GmbH (D) Koor-dinaattori

Forschungszentrum fur Umwelt und Gesundheit mbH (D)

Riso National Laboratory (DK)

Danish Meteorological Institute (DK)

Centre d'Etude sur 1'Evaluation de la Protection dans le Domaine
Nucleaire (F)

Electricite de France (F)

Institut National d'Agronomie Paris Grignon (F)

Institut de Protection et de Surete Nucleaire (F)

Mutadis Consultants (F)

Universite de Technologie Compiegne (F)

National Centre for Scientific Research "Demokritos" (GR)

Joint Research Centre ISPRA (1)

Netherlands Energy Research Foundation (NL)

KEMA Nederland B.V. (NL)

Swedish Meteorological and Hydrological Institu-te (S)

Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety (FIN)

Technical Research Centre of Finland (FIN)

Imperial College Centre for Environmental Tech-nology (UK)

NNC Limited (UK)

National Radiological Protection Board (UK)

University of Manchester (UK)

Itäeurooppalaisen sopimusosan organisaatiot:

FZK

IPEP

CRCM

NRPI

UTIA

KFKI

NRIRR

IAE

IFA/IFIN

TYPHOON

NSI

RIARAE

NPPRI

IMMS

Forschungszentrum Karlsruhe GmbH (D) Koordinaattori

Institute of Power Engineering Problems (BY)

Republican Centre of Radiation Control and Environmental Monotoring
(BY)

National Radiation Protection Institute (CZ)

Institute of Information Theory and Automation (CZ)

Atomic Energy Research Institute (HU)

National Research Institute for Radiobiology and Radiohygiene (HU)

Institute of Atomic Energy (PL)

Institute of Atomic Physics (RO)

Scientific Production Association "Typhoon" (RU), Emergency Centre

Nuclear Safety Institute (RU)

Russian Institute of Agricultural Radiology and Ecology (RU)

Nuclear Power Plants Research Institute (SR)

Institute of Mathematical Machines and Systems, Cybernetics Centre
(UKR)

10
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Taulukko II. RODOS-prvjektin sopimustilanne syyskuussa 1996 Euroopan Komission rahoittamana
(4. puiteohjelma päättyy kesäkuussa 1999). Viiden sopimuksen EU:n rahoittama osuus on 6 MECUa,
kattaen työtä 36 sopimusorganisaation taholta.

Sopimus

F14P-CT95-0007

F14C-CT96-0006

PL-960360

PL-960358

INCO-COPERN

Hankkeen nimi ja osanottajat

RODOS (main contract),
koordinaattori: FZK, 11 EU ja 8 EEC laitosta

RODOS operation,
koordinaattori: FZK, 9 EU laitosta

RODOS customisation,
koordinaattori: STUK, 5 EU laitosta; mm. VTT

RODOS source term,
koordinaattori: IPSN, 5 EU laitosta; mm. STUK ja VTT

RODOS customisation
koordinaattori: FZK, 3 EU ja 13 EEC laitosta

Kesto

1/96-6/99

4/96-6/99

n. 12/96-6/99

n. 12/96-6/99

n. 1/97-6/99

Taulukossa II on esitetty RODOS-projektin
sopimustilanne EU-rahoituksen osalta syys-
kuussa 1996. Lähtökohta on, että 50 % työn
rahoituksesta tulee osallistujaorganisaatiolta.
Projekti sisältyy EU:n säteilysuojelun tutkimus-
ohjelmaan ja toteutus tapahtuu osaston DG XII
alaisuudessa.

Tämän lisäksi Saksan ympäristöministeriö,
Ympäristönsuojelu- ja reaktoriturvallisuussek-
tori (BMU) rahoittaa osaltaan kehitystyötä
vuoden 1997 loppuun, jatko sen jälkeen on
avoinna. Alunperin RODOS-kehitystyö lähti
liikkeelle juuri Saksan ympäristöministeriön
toimesta, joka oli jo vuonna 1990 julkaissut
dokumentin laajan päätöksenteon tukijärjestel-
män sisällöstä. Se sisälsi kokemuksia saksalais-
ten omasta reaaliaikamallista RESY, joka on
onnettomuuden lähialuetta ja varhaisvaihetta
varten, jota BMU oli osittain rahoittanut.
Dokumenttia päivitettiin kolmen vuoden ajan
RODOS-projektiin osallistujien taholta, jonka
jälkeen vasta yhteiseurooppalaisen projektin
tavoitteet, rakenne ja sisältö hyväksyttiin.
Ohjelman rungon logiikan, laitteiston ja ohjel-
miston suunnittelussa oli FZK/INR:llä siten
erittäin merkittävä osuus. Tämän kehittelyn
tuloksena syntyi RODOS-prototyyppiversio 1.0
vuonna 1992. RODOS-systeemin merkitys ja
käyttöönottotapa Saksassa ratkeavat vuonna
1997, jolloin projektin "Development of the
overall concept for the establishment and
operation of RODOS at a central institution in

Germany" tulokset ovat käytettävissä. Tällä
hetkellä näyttää Saksan osalta siltä, että
RODOS-systeemi tulee toimimaan vain
yhdessä keskeisessä paikassa, jolloin osavalti-
oiden pelastuspalvelukeskukset voisivat omista
toimipisteistään käsin käyttää sitä tarvittaessa.
Siten ohjelmiston ja laitteiston ylläpito olisi
helpointa ja halvinta.

Projektin sisällä osallistujaorganisaatioiden esit-
tämät tehtävät on jaettu työryhmiin, jolloin
työskentelyn seuranta helpottuu. Kullekin työ-
ryhmälle on nimetty koordinaattori, jonka
kuuluu seurata ryhmän työskentelyä ja raportoi-
da työstä ja tuloksista projektikokouksissa.
Käytännön töiden osalta projekti jakautuu
selkeästi kolmeen alueeseen, jotka ovat:

1) Meteorologiset analyysit ja ennusteet sekä
ilmassaleviäminen lähialueelta Euroopan
mittakaavaan asti (projektivastaava T. Mik-
kelsen, Ris0).

2) Ohjelmisto- ja laitteistoympäristön kehitys,
leviäminen maaperässä ja vesiympäristössä,
seurausten ja vastatoimenpiteiden mallinnus
(projektivastaava J. Ehrhardt, FZK/INR, en-
tinen KfK).

3) Päätöksentekoa tukevat tekniikat vaihtoeh-
toisten vastatoimenpiteiden arvioinnissa
(projektivastaava S. French, Manchesterin
Yliopisto).

11
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Vuodesta 1994 lähtien myös Puola, Romania, 2) Tshemobyl-datan kehittämiseen menetelmi-
Unkari ja Slovakia ovat tulleet mukaan. en ja mallien parantamiseksi ja varmistami-
Yhteistyö Itä-Euroopan maiden laitosten ja seksi päätöksenteon tukijärjestelmiä varten.
CIS-maiden - Venäjän, Valko-Venäjän ja
Ukrainan - eräiden tutkimuslaitosten kanssa 3) RODOS-ohjelmiston käyttöönottoon näissä
tähtää: maissa ja sen online-toimintaan tietoverkos-

sa.
1) Näiden maiden ja EU-maiden asiantunte-

muksen yhdistämiseen reaaliaikamallien ke-
hitystyön ja niihin liittyvän datan täydentä-
misen yhteydessä.

12
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3 OHJELMAN RAKENNE JA KÄYTÖN
PERUSPERIAATTEET

RODOS näkyy ohjelmiston loppukäyttäjälle
graafisena käyttöliittymänä. Käyttöliittymän
välityksellä voidaan käynnistää varsinaisia
laskentaohjelmia ja katsella niiden tuloksia.
Ennenkuin laskentaohjelmaa voidaan käyttää,
pitää se integroida RODOS:iin. Tätä varten on
käyttöliittymässä valmiit työkalut. Tulosten
esittämiseen mahdollisimman havainnollisessa
graafisessa muodossa on kiinnitetty erityistä
huomiota ja sitä varten on tarjolla valmiit
ohjelmarajapinnat. Grafiikalla voidaan piirtää
karttapohjia, esittää funktioarvoja x- ja x,y-
koordinaatistossa, sekä lisäksi lisäikkunassa
koordinaattipisteeseen liittyviä arvoja, esimer-
kiksi arvoja ajan funktiona. Periaatteessa
käyttäjäliittymä tarjoaa valmiin esitysympäris-
tön sekä lähtötietojen syötölle että tulosten
katselulle; laskentaohjelman integroijan pitää
vain muokata molempien esittäminen halua-
maansa muotoon.

Käyttäjän ja ohjelmiston välinen kommunikoin-
ti on järjestetty sekä automaattisessa että
interaktiivisessa moodissa. Automaattisessa
moodissa systeemi esittää kaiken oleellisen
informaation, joka liittyy päätöksentekoon ja on
määriteltävissä reaaliaikaisen datan pohjalta.
Kaikki edeltävän 10 minuutin jakson data sekä
käyttäjän antama data otetaan huomioon.
Käyttäjän vuorovaikutusmahdollisuus on täl-
löin asetettu minimaaliseksi syöttövalikossa,
jolla voidaan tilannetta luonnehtia ja valita
käytettäviä malleja sekä dataa sitä kuvaamaan.

Koska onnettomuustilanteessa päätöksiä tarvi-
taan jo päästöä uhkaavasta vaiheesta aina
vuosikausiksi eteenpäin päästön jälkeen, tulee
RODOS-ohjelmiston olla kytkettynä meteoro-
logiseen ja radiologiseen dataverkkoon. Nopei-
den valmiustoimenpiteiden, kuten sisällesuo-

jautuminen, evakuointi ja joditablettien nautin-
ta, vuoksi on näiden tietojen päivitystarpeeksi
arvioitu 10 minuutin aikavälein. Myöhempien
vastatoimenpiteiden osalta ei laskenta-aikojen
pitkittymisen katsota olevan haitaksi.

Myöhemmässä vaiheessa pitkän ajan vastatoi-
menpiteitä harkittaessa on aikaa päätöksenteol-
le myös enemmän ja käyttäjän vuorovaikutus-
mahdollisuus tulee tärkeämmäksi. Tässä vai-
heessa käyttäjälle on tarjolla menupohjainen
liityntä systeemiin. Tätä vaihetta varten on
kehitetty erityisiä editoreja, joilla tarpeellisia
moduleja voidaan kutsua, erilaisia moduliketju-
ja voidaan ajaa, lähtötietoja ja parametreja
voidaan asetella sekä tulostusmuotoja valita.
Useita rinnakkaisia istuntoja voidaan avata sekä
automaattisessa että interaktiivisessa moodissa.
Koska projekti etenee koko ajan, malleista ja
koodeista julkaistaan myös uusia tai päivitettyjä
versioita, mikä pitää ottaa huomioon kokonai-
suutta arvioitaessa.

3.1 Ohjelmiston modulaarinen
rakenne

Ohjelmiston rakenne on esitetty kuvassa 1.
Ohjelmisto koostuu kolmesta ohjelmakokonai-
suudesta, analysointimoduli (ASY), vastatoi-
menpidemoduli (CSY) ja arviointimoduli (ESY).
Kaikkien syöttö-, laskenta- ja tulostusohjelmien
yhteistoiminta, datan siirto ja käsittely sekä
toimintamoodien ohjaus tapahtuu ohjelmiston
hallintamodulin (OSY) avulla. Tätä toimintaa
avustaa edelleen tukimoduli (SSY). OSY toimii
eräänlaisena operaattorina, jonka pääasiallinen
tehtävä on datan hallinta ja sillä kommunikointi
sekä systeemin käyttö. OSY perustuu asiakas-
palvelin arkkitehtuuriin. Käytännössä tämä
esitetty modulijako on keinotekoista, koska
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tällä hetkellä ohjelma voi toimia yhtä hyvin
sijoitettiinpa se mihin tahansa RODOS:n
osamoduliin. Esimerkkinä ohjelman sisäisestä
modulijaosta voidaan esittää seuraava: 1.
moduli laskee dispersion ilmassa ja tulostaen
nuklidikohtaiset pitoisuudet ja aikaintegraalit
aika-ja paikkapisteissä, 2. moduli laskee näiden
perusteella annokset ja annosnopeudet erilaisil-
la vastatoimenpiteillä ja tallettaa tulokset, 3.
moduli laskee edellisen tuloksiin perustuen
terveysvaikutukset ja tallettaa taas tulokset,
lopulta 4. moduli voisi päätöksentekoalgorit-
meihin perustuen järjestää erilaiset vastatoi-
menpidetilanteet paremmuusjärjestykseen. Täl-
lä hetkellä myös kokonaan yhteen moduliin
sijoitettu laskentaohjelma toimii täysin
RODOS:n alla.

3.1.1 Ohjelmiston käyttö

Moduli SSY tukee OSY:a luomalla sopivan
logiikan aliohjelma- ja modulikutsuille perustu-
en sisempään logiikkaan aika- ja paikkajärjes-
tyksessä fysikaalisissa prosesseissa ja vastatoi-
menpiteissä. Automaattimoodissa se arvioi

Data Base

T
ASY

Analysing Subsystem

SSY
Supervising
Subsystem

OSY
Operating

System

CSY
Countermeasure

Subsystem

ESY
Evaluating Subsystem

Communication interface

USERS

todellisen informaation ja johtaa siitä seuraavan
ajon moduleittain. Esimerkiksi onnettomuuden
alkuvaiheessa tämä ajo voi loppua jo paljon
ennen arviointimodulia (ESY), riippuen saata-
villa olevasta datasta. Interaktiivisessa moodis-
sa SSY arvioi käyttäjän esittämät kysymykset
ohjelmalle ja johtaa niiden pohjalta sopivan
logiikan ajolle.

Kommunikoinnin hallinta OSY:n modulien,
muiden ohjelmien, datan ja käyttäjäliittymän
välillä perustuu viestien (messages) vaihtoon
mikä hoidetaan viestiserveri-modulilla. OSY:n
toiminta jakaantuu lisäksi useisiin sisäisiin
datan, tiedostojen, keskusteluikkunoiden, gra-
fiikan esitystavan ja muistin käsittelyn
muotoihin. Eräs OSY:n tärkeistä tehtävistä on
tarjota mahdollisuus integroida uusia ohjelmia
RODOS-ohjelmistoon. Tämä linkki hoidetaan
viestiserverin välityksellä. Tätä varten on
OSY:a ylläpitävien ohjelmoitava viestiliittymä
kullekin uudelle ulkoiselle ohjelmalle. Uusia
ohjelmia suunnittelevien olisi erityisesti otettava
huomioon tarvittava ohjelmien modulaarisuus
sekä globaalisesti tarvittavan datan määrittely.

Ohjelmiston modulaarisen rakenteen ansiosta
mallien, algoritmien ja datan vaihto on helppoa.
Yksityiskohtainen mallien laskentaprosessien
parametrisointi mahdollistaa käyttäjän vaihdel-
la:
• varsinaisia lähtötietoja,
• mitatun meteorologisen ja radiologisen da-

tan määrää ja laajuutta,
• ympäristön väestö- ja ekonomiadataa,
• kansallisia säännöksiä, valmiussuunnitelmia,

päätöksentekorakenteita ja käyttäjän tarpeita.

OSY on kirjoitettu C-kielellä UNIX-ympäris-
tölle ja X-Windows ikkunointijärjestelmälle
OSF/ Motif-kirjastoa käyttäen. Tietokantamuo-
toisen datan käsittely perustuu SQL standardiin.
OSY toimii HP 9000 sarjan työasemalla, jossa
se on kytketty paikallisverkkoon, jossa siihen
voidaan kytkeä useita X-päätteitä ja muita
graafisia päätteitä. Käytettäessä systeemiä muilla
UNIX-koneilla, vaatii ohjelmisto erillistä muok-
kausta. Jotkut modulit, kuten ilmakehän disper-
siomallit, toimivat myös PC:llä.

Kuva 1. RODOS-ohjelmiston rakenne.
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3.2 Analysointimoduli

Analysointimodulin tehtävä on päivittää jatku-
vasti nykyistä tai tulevaa pitoisuusjakaumaa
ympäristössä sekä laskea annokset ja annosno-
peudet ilman vastatoimenpiteitä. Tämä moduli
sisältää päästön arvioinnin, päästön leviämisen

ja deposition laskennan sekä radionuklidien
ympäristökäyttäytymisen. Kuvan 2 yläosa esit-
tää ASY:n laskentajärjestystä. ASY voi toimia
todellisella datalla tai ennustetulla datalla, joista
riippuen erilaiset päästöt ja säätiedot valitaan.
Todellisella datalla operoitaessa sitä saadaan
voimalaitoksen ympäristön mittausverkoista,

Meteorological module
Actual and forecasted meteorological

data, Topographical data

Meteorological fields: wind,
turbulence, precipitation

Atmospheric dispersion

ASY

Source term and release data

Spatial and temporal
distributions of activity

concentrations and radiation
Potential dose calculation

CSYiL Action generation
Spatial and temporal

distributions of potential doses

Spatial and temporal
combination of actions; Areas

and people affected

1
Dose calculation with action

simulation J

Health effects Spatial and temporal distribution of
individual and collective organ

doses; Courses of actions

Early and late health effects

Economics
Monetary costs of countermeasures

and health effects

Kuva 2. RODOS-ohjelmiston toiminta ASY-ja CSY-osissa.
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kun taas jälkimmäisessä tapauksessa käytetään
päästö- ja sääennusteita. Näiden laskujen
tulokset esitetään pitoisuuksien tai annosten
isoviivoina tai hilaruutuesityksenä yhdessä
seurantamittaustulosten kanssa ja epävarmuuk-
silla varustettuna karttapohjilla vaikutusalueel-
la. Koska onnettomuuden varhais vaiheessa
päästöä koskevaa tietoa voi olla hyvin vähän
tarjolla ja päätökset suojaustoimenpiteistä jou-
dutaan tekemään malliennusteisiin pohjautuen,
on tästä johtuva tulosten epävarmuus otettava
huomioon esimerkiksi todennäköisyyksien muo-
dossa tuloksia esitettäessä. On muistettava, että
mitatusta päästö- ja säätiedosta lasketut ympä-
ristön pitoisuudet ovat ennusteita. Päästön
jatkuessa saadaan myös ympäristön mittaustie-
toa ilmapitoisuuksista, laskeumista ja ulkoisesta
annosnopeuksista, jolloin malliennusteita ja
mittaustuloksia voidaan verrata. Tässä yhtey-
dessä tutkitaan mahdollisuutta, miten mallien-
nustetta ja mittaustuloksia voitaisiin optimaali-
sesti hyödyntää muodostettaessa realistista
kuvaa ympäristön kontaminaatiosta ja päästös-
tä.

3.2.1 Leviämismallin valinta

Sopivan ilmaleviämismallin löytämiseksi suori-
tettiin Torben Mikkelsenin johdolla esiselvitys,
jossa arvioitiin mallin perusvaatimuksia, maan-
tieteellistä ulottuvuutta, suorituskykyä ja kehi-
tettä vyyttä, tietokone vaatimuksia, käyttäjältä
vaadittavaa asiantuntemusta sekä mallinnetta-
via ilmiöitä. Olemassa olevat tai pientä
viimeistelyä vaille valmiit lähialueen (<30 km)
leviämismallit on tutkittu ja luokiteltu sopivuu-
deltaan reaaliaikaisiin laskuihin vaihtelevissa
olosuhteissa. Eräs tärkeimmistä luokittelun
perusteista on se, että leviämismallin on
pystyttävä toimimaan reaaliajassa, koska pää-
töksenteon eri vaiheet perustuvat leviämislas-
kujen annosennusteisiin. Tämä tarkoittaa, että
lähialueen leviämislaskennan on tapahduttava
vähintään 10 minuutin kuluessa. Reaaliaika-
malli tarvitsee myös online-pohjaista säätietoa
kansallisista tietoverkoista. Sopiviksi katsotut
leviämismallit on testattu FZK:n UNIX-työase-
milla, joskin on pidetty etuna, jos koodi on
ajettavissa myös PC:llä DOS-, WINDOWS-
NT-, tai OS2 -ympäristöissä.

Dispersiomallien luokitteluun liittyviä ja tär-
keiksi katsottuja ilmiöitä ovat:

1) kaasu- ja partikkelimaisen aineen dispersio
pilven korkeuden funktiona rajakerroksen
alla,

2) pitoisuusvaihtelut havaintopisteen keskimää-
räisen ajan funktiona,

3) pilvennousema nosteen ja momentin vaiku-
tuksesta integroituna malliin,

4) inversion läpäisy ja sitä seuraava aineen pois-
tuminen rajakerroksen alta,

5) gravitaation, kuivan ja märän laskeuman ai-
heuttama partikkeleiden ja kaasujen poistu-
minen, sekä radioaktiivisen hajoamisen vai-
kutus pilven kulumiseen,

6) gammasäteily pilvestä ja maahan laskeutu-
neesta aineksesta.

Lisäksi reaaliaikaisen mallin tulisi soveltua
dispersion laskentaan, mikäli maasto on tasai-
nen tai vaihteleva pinnan karheuden ja
lämpövoiden osalta, sääolosuhteet vaihtuvat
nopeasti, maaston korkeus vaihtelee, päästöalu-
een rakennukset vaikuttavat, tyynissä leviämis-
olosuhteissa, termisesti muodostuvien tuulten
vaikuttaessa. Lisäksi reaaliaikamalleja sovellet-
taessa oletetaan, että käytetään analysoituja
tuuli- ja diffuusiomalleja, stationääristä leviä-
mistilannetta havaintojen välillä, idealisoitua
rajakerroksen rakennetta (stabiili, neutraali,
labiili), kuivan ja märän laskeuman sekä
gravitaation aiheuttaman poistuman kuvaukses-
sa depositionopeutta, pesukerrointa ja gravitaa-
tion aiheuttamaa depositionopeutta tai vaihto-
ehtoisesti maanpinnan vastusteoriaa. Näiden
mallinnuksen piirteiden tulisi sisältyä yksityis-
kohtaisesti tähän tarkoitukseen sopiviin mallei-
hin.

Lähtötiedot tulisi olla tiedostoperustaisia ja
niihin sisältyy määritys- ja setup-tiedostot,
meteorologisen tiedot, päästötiedot, päästöpai-
kan rakennustiedot ja topografiset tiedot.
Tämän tiedon joko käyttäjä voi antaa tai sitten
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se saadaan säämastolta tai muista ohjelmista.
Dispersiomallin tulee tulostaa hilassa maanpin-
nan lähellä:
• hetkellinen ilmapitoisuus [Bq/m3],
• integroitu ilmapitoisuus [Bqs/m3],
• laskeuma [Bq/m2] ja
• gamma-annosnopeus pilvestä [Sv/s].

Lisäksi tulostuksen tulisi sisältää ajon loki-,
versio-, parametritiedot, varoitukset, rajoituk-
set, epävarmuudet sekä datatiedostot rivimuo-
toista ja graafista tulostusta varten. Korostetaan
ohjelmien modulaarisuutta ja laadunvarmistus-
ta sekä referenssiaineiston liittämistä mukaan
helpottamaan ohjelman koulutuskäyttöä. Poten-
tiaalisten ohjelmien arvioimiseksi suoritettiin
kysely mallien ominaisuuksista edellä mainittu-
ja näkökohtia tarkastellen. Arviointi perustui
kirjallisuustutkimukseen, jonka lähdeaineisto
taas otettiin lähivuosien ilmaleviämismalleja
koskevista eurooppalaisista seminaareista ja
julkaisuista. Lisäksi tarkasteltiin mm. neljää
amerikkalaista ja yhtä japanilaista leviämismal-
lia. Kaikkiaan vertailuun osallistui 26 mallia.

RODOS-ohjelmaan valittuihin lähialuemallei-
hin on vaikuttanut kirjallisuusselvityksen suosi-
tukset, joissa on mm. jaettu leviämismallit
kahteen luokkaan A ja B. Luokkaan A kuuluvat
sellaiset mallit, jotka ovat tarpeeksi nopeita
reaaliaikaiseen laskentaan ja luokkaan B
hitaammat, muta tarkempaan laskentaan pysty-
vät mallit, jotka sopivat käytettäviksi onnetto-
muuden myöhäisvaiheissa ja suunnittelussa.
Puffimallia suositellaan käytettäväksi molem-
missa luokissa diffuusiolaskentaan, kun taas
yksinkertaista interpolointimenettelyä suositel-
laan luokan A virtauslaskentaan ja massatasa-
painomenettelyä luokan B laskentaan. Jos
maasto ei ole liian monimuotoinen, olisi
gaussinen puff-malli paras lähialueen malli.
Lisäksi on mainittu amerikkalaisen ADPIC/
ARAC systeemin kehitystavoista, että Lagran-
gen puff-malli (liikkuva koordinaatisto) olisi
paras alle 100 kilometrin etäisyydellä ja
suuremmilla etäisyyksillä taas ruotsalainen
SMHI.n MATCH-tyyppinen Eulerin hilamalli
(kiinteä koordinaatisto).

Edellä esitettyyn liittyen virtaus- ja diffuusio-
mallit jaettiin luokkiin 0-8 niiden vaatiman
työmäärän ja keskusyksikköajan perusteella.
Edellä mainittuun luokkajakoon A/B liittyen
niiden välinen raja sijoittuu nyt luokkien 4 ja 5
välille. Luokat 0-4 sisältävät olennaisesti
yhteen tai useampaan säähavaintopisteeseen
perustuvat 2-dimensioiset virtausmallit, kun
taas luokan B mallit ovat 3-dimensioisia ja
perustuvat laajojen alueiden säähavaintoihin
(esim HIRLAM). Luokkien 0-4 diffuusiomallit
ovat lähinnä gaussisia, yksinkertaisia pufflmal-
leja tai Lagrangen partikkelimalleja. Luokan B
mallit ovat taas esimerkiksi Eulerin hilaan
perustuvia. Luokan B virtaus- ja diffuusiomallit
ovat usein vaativia numeerisia malleja, joiden
käyttö edellyttää käyttäjältä laajaa perehtynei-
syyttä ja kokemusta aiheesta.

Kaikki virtaus- ja diffuusiomallit luokiteltiin ja
niistä valittiin muutama RODOS:a varten.
Luokkaan A kuuluvista virtausmalleista valit-
tiin:
• MCF (Mass-Consistent-Flow model; GRS

Köln, level 2) ja
• LINCOM (Ris0, level 3) ja edelleen luok-

kaan B kuuluvista virtausmalleista valittiin:
• ADREA-FLOW (Demokritos, level 6),
• HIRLAM (Irlanti Hollanti, Tanska, Ruotsi,

level 7).

MCF perustuu mitattuihin tuulitietoihin ja
niiden interpolointiin. LINCOM perustuu kol-
men momenttiyhtälön ratkaisuun ja voi aloittaa
laskennan yhden säämittaustiedon perusteella
tai voi käyttää 20 km x 20 km alueelta mitattua
tuulitietoa. Nämä kaksi mallia voivat myös
täydentää toistensa ennusteita. Molemmat koo-
dit ovat nopeita (ajoaika luokkaa 10 s IBM
486:11a). ADREA on sen käytön vaikeuden takia
sisällytetty mukaan tulevaisuuden työkaluna,
koska siinä on mukana mm. meren, laakson ja
vuoriston vaikutus. HIRLAM on 3-dimensioi-
nen ennustemalli, joka on käytössä myös
Ilmatieteen laitoksella. Edellä mainittujen mai-
den lisäksi myös Ranska ja Espanja ovat jollain
tavalla sen käyttäjiä. Ennuste saadaan 6 tunnin
välein ja ulottuu 48 tuntia eteenpäin.
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Diffuusiomalleiksi luokasta A valittiin:
• ATSTEP (EU COSYMA, level 1),
• ENEA-SPADE (Italian ARES-1 systeemi,

level 2),
• RIMPUFF (Ris0, level 3) ja edelleen luok-

kaan B kuuluvista diffuusiomalleista valit-
tiin

• ADREA-DIFF (Demokritos, level 5).

COSYMA:n ATSTEP leviämismalli on yksin-
kertainen segmentoitu gaussin malli, joka
voitaneen rinnastaa käyttöominaisuuksiltaan
ARANO- ja ROSA-malleihin. ENEA-SPADE
on yksinkertainen puffimalli, jota on käytetty
CEC:n DART (Dose Assessment in Real Time)
ohjelmistossa (ENEA-DISP). RIMPUFF on
Ris0n kehittämä edistynyt puffimalli, joka
käsittelee mm. ajan ja paikan mukana muuttu-
vaa säätä sekä pilkkoutuvia puffeja. Näitä
kaikkia luokan A malleja voidaan ajaa RODOS-
järjestelmässä joko kiinteiden sääasemien tuuli-
tiedoilla, MCF:n ja LINCOMm tuottamilla
tulosteilla tai tasaisessa maastossa suoraan
HIRLAM:n välityksellä. ADREA-DIFF on
Lagrange-tyyppinen partikkelimalli, jota käyte-
tään ADREA-FLOW:n yhteydessä. Toistaiseksi
ei lähialueen laskennassa näytä mahdolliselta
käyttää suurta joukkoa trajektoreita vaadittavan
keskusyksikköajan paisumisen takia. Koko
dispersiolaskennan kestoksi reaaliaikamallissa
sallitaan korkeintaan muutama minuutti.

3.3 Vastatoimenpidemoduli

Vastatoimenpiteinä käsitellään sisällesuojautu-
mista, evakuointia, joditabletin nautintaa, väes-
tösiirtoa, puhdistusta ja elintarvikkeiden käyttö-
kieltoa. Parhaan vastatoimenpideyhdistelmän
valintaan vaikuttavat radiologiset, taloudelliset,
ekologiset, sosiopsykologiset ja poliittiset sei-
kat. Vastatoimenpidemodulin pääasiallinen teh-
tävä on määritellä erilaisten vaihtoehtoisten
vastatoimenpiteiden hyödyt ja haitat. Näitä
määreitä ovat: vältetyt yksilö- ja väestöannok-
set sekä terveysvaikutukset, taloudelliset vaiku-
tukset, toimenpidettä vaativan alueen ja väestön
määrä, käytettävissä olevat tekniset ja henkilö-
resurssit sekä näihin liittyvät epävarmuudet.
Näiden laskentaan liittyvien mallien tulee voida
käyttää hyväkseen jatkuvasti päivitettyä todel-

lista tilannetta. Laskentamenettely voidaan
jakaa kahteen osaan: jo suoritettujen tai
käynnissä olevien vastatoimenpiteiden kuvaus
ja niiden aiheuttamien seurausten määrittämi-
nen, täydentävien väestöannosta pienentävien
vastatoimenpiteiden tai saastuneiden alueiden
palauttamisen kuvaus ja näiden seurausten
määritys. Vertaamalla vastatoimenpiteillä saa-
vutettuja seurauksia ilman niitä saatuihin
seurauksiin, voidaan nettohyötyä tarkastella.
Erilaisilla vastatoimenpideyhdistelmillä laske-
tut seurausvaikutukset esitetään toimenpide-
seuräusmatriisissa, joka toimii lähtötietona
arviointimodulille. Kuvan 2 alaosa esittää
CSY.n laskentajärjestystä

3.3.1 Välittömät vastatoimenpiteet/RESY

Saksalaisten RESY-malli toimii RODOS-järjes-
telmässä osana kuvattaessa nopeita vastatoi-
menpiteitä. Se sisältää olemassa olevan
informaation analysoinnin sekä tulevan säteily-
tilanteen ennustamisen, vastatoimenpiteiden
simuloinnin ja niiden seurausten arvioinnin,
sekä niiden perusteella sopivimpien vastatoi-
menpiteiden valitsemisen. RESY sisältää ATS-
TEP-leviämismallin ja siinä on 15 nuklidia ja
päästön määrittely tapahtuu 30 minuutin
jaksoissa. Moduli toimii kahdessa moodissa.
Reaaliaikamoodin laskentajakso on 10 minuut-
tia eli uusi päästö- ja säätieto annetaan aina 10
minuutin välein. Ennustemoodissa lasketaan
joko lyhyen ajan kuluessa kertyviä annoksia
sekä ilman että vastatoimenpiteiden kanssa
1 km x 1 km hilassa 40 km x 40 km alueella tai
ravintoaineannoksia vastatoimenpiteiden kans-
sa 4 km x 4 km hilassa 160 km x 160 km
alueella. Vastatoimenpiteiden valinta tapahtuu
muodostamalla erilaisia yksittäisten toimenpi-
teiden paikka- ja aikamalleja, jotka riippuvat
edelleen tilanteessa sovellettavista annosrajois-
ta. Tuloksina saadaan: vastatoimenpiteisiin
liittyvät pinta-alat, näiden alueiden väestömää-
rät, yksilön elinkohtaiset annokset, terveysris-
kit, henkilömäärät terveysriskeissä sekä talou-
delliset vaikutukset.

Vastatoimenpiteen käyttöönotto hilapisteessä
perustuu lasketun annoksen ja elinkohtaisen
annoskriteerin vertailuun. Hilaruudut merkitään
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'kokonaislukulipuin' siten, että vastatoimen
pidealueet voidaan helposti siirtää muille
ohjelmamoduleille. Evakuoinnille voidaan an-
taa alueittain kolme erilaista annoskriteeriä,
jolloin näillä kolmella alueella voidaan myös
evakuoinnin ajankohtaa vaihdella. Toinen tapa
merkitä vastatoimenpidealueet on merkitä ne
hiirellä näytöltä. Annosnopeuksia käsiteltäessä
ulkoisen säteilyn osalta tarkastellaan paikka- ja
aikakohtaisia annosnopeuksia mutta hengityk-
sen osalta aktiivisuuden kertymisnopeutta.
Rakennusten suojaustekijät on määriteltävissä
hilaruutukohtaisesti kolmelle rakennustyypille
sekä normaaliolosuhteissa että sisällesuojautu-
misen yhteydessä. Evakuoinnin ajoajat riippu-
vat toistaiseksi vain evakuoitavan alueen
väestötiheydestä ja annosnopeus evakuoinnin
aikana on sama kuin suojaamattomana lähtöpis-
teessä ja nolla evakuoinnin jälkeen.

Annosten integrointiajat ovat 24 h, 7 d, 1 y ja 50
y keuhko-, luuydin-, kilpirauhas- sekä efektiivi-
selle annokselle. Tulokset esitetään graafisesti
joko karttapohjalla tai jakaumakuvina. Tuloksi-
na saadaan säteilyannokset, deterministiset ja
stokastiset terveysvaikutukset, terveysvaikutus-
ten kustannukset sairaanhoidosta ja yhteiskun-

nan tuottavuuden menetyksistä sekä evakuoin-
nista aiheutuvat kuljetus- ja asutuskustannukset
sekä evakuoitujen työtulojen menetyksestä
aiheutuvat kustannukset.

3.4 Arviointimoduli

RODOS-ohjelmiston määrittelyyn on sisällytet-
ty lisäksi moduli, jossa vaihtoehtoisten vastatoi-
menpiteiden paremmuutta pyritään päättele-
mään todelliseen tilanteeseen liittyvillä järke-
vyysnäkökohdilla, väestön hyväksynnällä toi-
mille, sosiopsykologisilla vaikuttimilla sekä
päätöksentekijän subjektiivisilla vaikuttimilla,
jotka heijastavat päätöksentekijän mielipiteitä
toimenpiteiden seurauksista. Näiden tekijöiden
vaikutus otetaan huomioon matemaattisissa
kaavoissa sääntöinä, paino- ja arvostusfunktioi-
na. Toimenpiteiden saattaminen paremmuusjär-
jestykseen helpottaa päätöksentekijän työtä
lopullisen valinnan suorittamiseksi. Tähän
moduliin liittyvät menetelmät ovat kehitystyön
alla ja sekä monimuuttujaista päätöksenteko-
analyysiä että asiantuntijajärjestelmää on tutkit-
tu sovellettavaksi vastatoimenpiteiden arvioi-
misessa.
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EDELLYTYKSET JA TARVE
KÄYTTÖÖNOTOLLE SUOMESSA

Ohjelmiston käyttöön saaminen on ainakin EU-
maissa ilmaista. RODOS-ohjelmasta kiinnostu-
neen laitoksen tulee tehdä sopimus EU:n
kanssa, jossa sitoudutaan noudattamaan tiettyjä
periaatteita, jotka ovat määritellyt parin sivun
mittaisessa sopimustekstissä. Käytännössä asia
hoituu sopimalla komission edustajan kanssa,
joka hankkii tarvittavat päätoimittajien luvat,
jonka jälkeen FZK voi toimittaa ohjelmiston
hakijalle. Huhtikuussa 1996 ilmestyi versio 2.0
ja syyskuussa versio 2.1, jossa on vain
pienehköjä käyttäjälle näkyviä parannuksia,
esimerkiksi editorien osalta. Toimitus tapahtuu
nauhoilla tai suoraan ftp:llä FZK:sta käsin,
jolloin koneen IP-osoite sekä salasana on
ilmoitettava asentajalle. Vain ohjelman kehittä-
jät voivat saada lähdekoodia, muut vain
käännetyn koodin. Nauhalla on asennusohjel-
ma, joka huolehtii tarvittavan ympäristön
parametriasetuksista. Asennuksen yhteydessä
tulee joitain tietokantoja, esimerkiksi kartta-
aineistot INEX-harjoituksesta. Myöhemmin
tarpeelliset online-yhteydet tulee kunkin järjes-
tää itse. Suositeltavaa on hankkia koko
ohjelmisto kerralla. Jos on kiinnostunut vain
jostain tietystä ohjelmiston osasta, sen saami-
sesta tulee ensin keskustella ohjelman osan
kehittäjän kanssa.

RODOS-projekti on laaja eurooppalainen yh-
teistyöprojekti, jonka lopputuote on hyvin
monipuolinen työkalu päätöksentekijän tueksi
säteilyvaaratilanteissa. RODOS on eräänlainen
ensiaskel standardiksi eurooppalaisesta päätök-
sentekoprosessista. Eri organisaatioiden yhteis-
työn tarve on ollut välttämätöntä ohjelmiston
kehityksen aikana ja siten on muodostunut
tärkeä kontaktipinta osallistujien välille. Lop-
putuotteen hyvin avoin rakenne mahdollistaa
sen sovittamisen joustavasti kansallisiin olo-

suhteisiin. Ohjelmiston käytön myötä voidaan
ymmärtää myös muiden maiden päätöksenteon
menetelmiä. Ohjelmistolla voidaan kattaa myös
harjoitusten tekemiseen ja suorittamiseen liitty-
vät toimet. RODOS-ohjelmisto ei ole kuiten-
kaan valmis paketti, joka kopioidaan koneen
levylle, jossa sitä aletaan käyttää vaan sen
käyttö vaatii paikallisten tietokantojen asenta-
mista ja jonkinasteista käyttäjäkoulutusta. Ver-
sion 2.0 käyttö vaatii vielä huomattavan paljon
opettelua, mutta ohjelmiston käyttöperiaate
näyttäisi kehittyvän koko ajan helpommaksi ja
lopulta sitä voitaneen verrata esimerkiksi MS-
WINDOWS-ohjelman käyttöön.

4.1 Kotimaisten leviämismallien
käyttö

Johtuen RODOS-ohjelmiston modulaarisesta
rakenteesta, on siihen mahdollista liittää myös
olemassa olevia tai tulevia kotimaisia leviämis-
malleja. Tällöin tulee tietää modulien rajapinto-
jen rakenne ja mallin toimintaperiaate. Tällä
hetkellä Ilmatieteen laitoksen yhteistyönä ke-
hitteillä oleva hienohilamalli SILJA voisi olla
sopiva malli, mikäli sen laskenta-aika ei
muodostu liian pitkäksi interaktiivisessa ja
etenkin automaattisessa moodissa. Jo olemassa
olevista malleista voitaneen mainita TRADOS,
joka on kokeilumielessä integroitu RODOS-
järjestelmän osamalliksi elo-syyskuussa 1996.
Lähialueen suoraviivaisen leviämisen malleista
esimerkiksi ARANO:n K -malli voisi antaa

z

tarkempia tuloksia fysikaalisesti paremmin
esitetyn vertikaalin sekoittumisen ja kuivalas-
keuman aiheuttaman pilven kulumisen kuvaus-
ten ansiosta. RODOS tarjoaa yhtenäisen ja
ennenkaikkea keskitetyn kokonaisuuden, jonka
alle erilaiset reaaliaikaiseen ympäristön säteily-
vaaratilanteen päätöksentekoon liittyvät lasken-
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taohjelmat voidaan koota. Uusia ohjelmia
tehtäessä ei tarvitse luoda käyttöliittymiä, vaan
pelkän laskentaohjelman kirjoittaminen riittää.

4.2 Laitteistovaatimukset

Taulukossa III on esitetty laitteisto- ja ohjelmis-
tovaatimuksia. Laitteistona on HP-UNIX riittä-
vällä keskus- ja levymuistilla varustettuna.
Ohjelmiston käyttö onnistunee myös paikallis
verkon kautta UNIX-työasemaan yhteydessä
olevan PC:n ja sillä olevan sopivan pääte-
emulaattorin, esim. Reflection, avulla. Joitakin
ohjelman osia on myös tehty ja käytetty
itsenäisesti PC-ympäristössä, mutta koko ohjel-
mistoa ei ole suunniteltu siinä käytettäväksi.

4.3 Ohjelmointiympäristö

Taulukko III. Laitteisto-ja ohjelmisto RODOS
2.0 prototyypissä.

Taulukossa III luetelluista ohjelmointikielistä
vain C ja Fortran ovat olleet käytössä ja
tietokantaohjelmista ALLBASE-SQL, jonka
kehitysversion hinta muutamalle käyttäjälle on
noin 20000 mk.

4.4 Tarvittavat tietokannat

RODOS käyttää neljänlaisia tietokantoja:
1) malliparametrit,
2) karttapohjatiedot,
3) online-tietokannat ja
4) toimenpidetasoparametrit.

Näistä kohdan 1 parametriasettelut vaativat
kansallisten olosuhteiden kuvaamista, kuten
myös kohdan 4 kansalliset toimenpidetasot.
Kohdan 3 online-periaatteella saatavat tiedot
(sääasematiedot sekä ympäristön säteilymoni-
torointiverkon tiedot) voidaan toteuttaa asiakas/
palvelin-periaatteella käyttäen esim. TCP/IP
protokollaa ja olemassa olevia linjayhteyksiä,
joskin ISDN olisi nopeampi linja, mutta tällä
hetkellä kalliimpi. Tässä voitaisiin mahdolli-
suuksien mukaan hyödyntää SVO+ -tietokantaa
periaatteessa esim. siten, että yksi kymmenestä
analyysikäyttäjästä olisikin RODOS. SVO+:n
ASCII -muotoiset tiedostot ovat selkeästi
tulkittavissa. UNIX:ssa olisi korvattava PC/
TCP-ohjelmisto jollain sopivalla ohjelmalla.

Työasema

Keskusmuisti

Levytila

Laskentateho

Käyttöjärjestelmä

Ohjelmointikielet

Graafiset
käyttöliittymät

Grafiikka

Tietokanta

Kehitysympäristö

Tiedonsiirto

HP9000

Malli 755

128MB

5GB

124 MIPS

Malli 720
CRX

64MB
3GB

55 MIPS

UNIX (HP)

C, Fortran, C++, Pascal

X Window, OSF/Motif

Starbase with X, GKS,
DGL, AGP, PHIGS

ALLBASE-SQL, -4GL,
QUERY

SoftBench, OSF/Motif,
Architect

LAN/9000 Link,
EtherNet/802.3, ARPA

SVO+:n tallennusformaatti on lisätty suunnit-
teilla olevan RODOS :n online-tietokantoja
lukevaan ohjelmistoon keväällä 1996.

SVO+ on koko maan kattava automatisoitu
säteilyvalvontasysteemi, jolla voidaan myös
katsoa säätilannetta. Tällä hetkellä siihen on
liitetty noin 250 ulkoista säteilyä mittaavaa
asemaa modeemien ja puhelinlinjojen välityk-
sellä. Systeemi perustuu asiakas-palvelin arkki-
tehtuuriin. Normaaliolosuhteissa tunnittaiset
keskimääräiset lukemat viedään kerran vuoro-
kaudessa SQL-Oracle -tietokantaan. Tarvittaes-
sa asemien lukua ja tietokantaan kirjoitusta
voidaan tihentää jopa 10 minuutin välein
tapahtuvaksi. Systeemiin voidaan syöttää myös
käsin lukemia esimerkiksi matkapuhelimen ja
kannettavan mikron välityksellä GPS-paikan-
nusta käyttäen. Myös nuklidikohtaisia ilmapi-
toisuus- ja laskeuma-arvoja voidaan syöttää.

RODOS:n karttapohjatietokanta sisältää paljon
muutakin demografiatietoa:
• maaperä (joet, järvet, metsät, vuoret,...)
• asuin- ja teollisuusalueet
• kulkuyhteydet (tiet, kadut, rautatiet,..)
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• erikoisrakennukset (sairaalat, koulut, voima-
laitokset,...)

• valtakunnanrajat
• maaperän käyttötapa
• väestömäärät
• maataloustuotanto

Tämän datan minimivaatimukset ovat:
1) Vektorimuotoinen data

• pisteiden koordinaatit (maantieteelliset
suositellaan)

• piirto-objektin tyyppi (piste, viiva,
alue,..)

2) Piirto-objektiin liittyvä lisäinformaatio
• piirto-objektin piirre (esim. silta,..)

3) Kohtien 1 ja 2 suhde
4) Piirto-objektien piirtojärjestys

Data tallennetaan vektoroidussa muodossa
minimitarkkuuden ollessa 50 m. Tämä määritte-
ly muistuttaa paljon esim. Maplnfon periaatetta
tiedon MID- ja MIF-tallennustavoilla. Olkiluo-

don ja Hästholmenin ympäristöstä voisi olla
karttapohja 10 tai 20 kilometrin säteelle.

Karttakeskuksen kanssa on alustavasti keskus-
teltu kartta-aineiston saatavuudesta ja näyttäisi
siltä, että suurin osa aineistosta (pohjakartta) on
saatavilla jopa kahden viikon toimitusajalla.
Tilastollinen aineisto joudutaan kuitenkin ke-
räämään useista lähteistä ja esimerkiksi väestö-
data rakennuksittain jaoteltuna vaatisi erityislu-
vat. Toisaalta väestödata olisi 1 x 1 km hilassa
saatavissa joustavasti. Maankäyttödata olisi
helpoimmin saatavissa seutukaavasta hila-
muodossa 25 metrin pixelikooUa. Tyypillisesti
tämä data on kuitenkin rasterimuodossa, minkä
käyttö ei tässä tapauksessa tule kuitenkaan
kysymykseen. Alustava hinta-arvio tälle aineis-
tolle yhden laitospaikan ympäristöstä 20
kilometrin säteeltä on 10-20 000 mk. STUK on
toimittanut Loviisan ympäristön kokeiluaineis-
ton, joka on liitetty toukokuussa 1996 RODOS-
systeemin yhdeksi valinnaiseksi kartta-aineis-
toksi.
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5 OHJELMISTON
KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSET

RODOS:n ohjelmaversio PRTY 2.0 asennettiin
ftpillä suoraan FZKrsta käsin STUK:n HP-
työasemalle kesäkuussa 1996. VTT:Ile tämä ei
onnistunut linjasuojausten takia, joten asennus
tehtiin nauhalta käsin myös kesäkuussa. Nauha-
asennuksessa installointiohjelma huolehtii ko-
neympäristön lukemisesta ja asettamisesta
RODOS-järjestelmää varten sopivaan muotoon.
Tätä ennen oli lisäksi huolehdittava eräiden
apuohjelmien ja Allbase/SQL ohjelmien sijain-
nista määrätyissä alihakemistoissa sekä eräisiin
käyttäjätunnukseen liittyvistä asetuksista. Asen-
nusnauhalla on README-tiedosto, jossa kaikki
tarpeelliset toimenpiteet on lueteltu. Asennuk-
sen jälkeen levyllä oli noin 20 Mb RODOS-
tiedostoja.

Päävalikossa olevasta 'Help'-toiminnosta on
saatavilla saksankielinen käyttäjämanuaali, joka
myöhemmin ilmestyy myös englanninkielisenä.
Ohjelman toimintaa kokeiltiin käymällä läpi
ensin grafiikkaosan toimintoja, jotka toimivat
normaalisti. Eri editorien toimintaa kokeiltiin ja
ulkoisten ohjelmien toiminta testattiin suoritta-
malla interaktiivinen ajo Prognose ohjelmalla,
jonka todettiin suorittavan lähialueen dispersio-
ja annoslaskelmat oletetulla tavalla. Samalla
myös todettiin tietokantaohjelman toimivuus
ajon kuluessa. Ensimmäisestä ajosta muodostui
noin 60 Mb aineistoa koneen levylle, mutta
seuraavasta vain 40 Mb lisää. Ohjelman
toimintaa esiteltiin demonstraationa myös
STUK:n koneella, jossa sen todettiin toimivan

odotetulla tavalla. Todettiin, että esimerkin-
omaisen suomalaisen tietokannan muodostami-
nen Loviisan laitoksen ympäristön osalta on
käynnissä. Myös ulkoisten ohjelmien tarvitse-
ma lähtötieto voidaan antaa kotimaisten laitos-
ten osalta.

Ohjelmiston käytettävyyttä arvioitaessa todet-
tiin, että lähtötietojen syöttötapa on vielä liian
mutkikasta, koska se tapahtuu editorien avulla.
Tähän on tulossa kuitenkin parannusta siten,
että laskentaohjelmaa käynnistettäessä voidaan
avata ikkuna, jossa muutettavissa oleva lähtö-
tieto on ryhmitelty esimerkiksi meteorologisiin
tietoihin, inventaariin ja vapautuneisiin määriin
sekä ympäristön suojausolosuhteisiin. Kunkin
ryhmän osalta ikkunan alaosassa näkyy oletus-
arvot ja yläosassa arvot voidaan asettaa
kyseessä olevaa ajoa varten. Tietokantaan
voidaan tehdä valmiita lähtötietokantoja eri-
tyyppisille lähdetermeille ja säätilanteille, joita
sitten operaattori voi vielä asetella ajoa
käynnistäessään. Kunkin ajon tulokset tallete-
taan tietokantaan annetun ajotunnuksen mu-
kaan, joten jo laskettuja tilanteita voidaan
myöhemmin katsella uudelleen. RODOS:n
laskentaohjelmien ajamisen perustuessa yhden
modulin ajoon kerralla, voidaan moduleita
ladata peräkkäin ja käyttää esimerkiksi jo
laskettuja annos- ja annosnopeustuloksia syöt-
tötietoina terveysvaikutusmodulille. Modulira-
kenteen hyväksikäyttö riippuu tietysti laskenta-
ohjelman modulirakenteesta.
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6 YHTEENVETO

Tässä selvityksessä on tarkasteltu RODOS-
ohjelmiston rakennetta ja toimintaa, edellytyk-
siä käyttöönotolle Suomessa sekä lopulta
kuvailtu ensimmäiset kokemukset ohjelmiston
käyttöönotosta. RODOS on ensisijaisesti käyt-
töliittymä, jonka alle voidaan integroida hyvin-
kin erilaisia laskentaohjelmia. Näiden ulkoisten
ohjelmien liittämistä varten on käyttöliittymäs-
sä tarjolla työkalut. Periaatteessa mikä tahansa
laskentaohjelma voidaan kytkeä toimimaan
RODOS-ohjelmiston alaisuudessa ja RODOS
tarjoaa yhtenäisen esitystavan sekä lähtötietojen
syötölle että tulosten esittämiselle graafisessa
muodossa. Ulkoisten ohjelmien liitettävyyttä
helpottaa, mikäli ne on tehty mahdollisimman
modulaariseksi. Silloin saadaan halutun tyyppi-
nen ajo periaatteessa kytkemällä vain moduleja
sopivasti yhteen. Tällä hetkellä mukana olevat
ohjelmat kattavat lähietäisyyden ja onnetto-
muuden varhaisen vaiheen sekä myös ravintoai-
neannosten ja niiden vastatoimenpiteiden käsit-
telyn. Liitettynä olevat ohjelmat ovat osittain
vaihtoehtoisia, joista käyttäjä voi vapaasti valita
tilanteeseen ja käyttötarkoitukseen sopivan
mallin.

RODOS-ohjelmiston käytölle Suomessa ei ole
jatkossa nähtävissä esteitä. Ulkoisille ohjelmille
voidaan rakentaa suomalaisia laitoksia ja
ympäristöä kuvaavat lähtötiedostot. Kokeilutar-
koituksessa on myös TRADOS-kaukokulkeutu-
mis- ja annoslaskentamalli integroitu
RODOS: iin. Myöhemmin mukaan voidaan
kytkeä myös kotimaista alkuperää olevia
laskentaohjelmia (esim. SILJA). RODOS sovel-
tuu myös erilaisten valmiusharjoitusten suun-
nitteluun ja harjoitusaikaiseen käyttöön. Myös
säteilysuojeluhenkilöstön koulutuksessa eten-
kin päätöksenteon tukivälineenä ohjelmaa voi-
daan käyttää. Olemassa olevilla ohjelmilla
voidaan esimerkiksi katsoa evakuoitavan väes-
tön lukumäärä, millä alueella tietty maidon
saastumisraja ylittyy sekä erilaisten terveysvai-
kutusten lukumäärät erilaisilla vastatoimenpi-
teillä. Operatiivista käyttöä ajatellen ohjelman
käytön oppiminen vaatii aktiivista harjoittelua
sekä tarpeellisiksi katsottujen laskentaohjelmi-
en yleisen tason tuntemusta.
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