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ALKUSANAT

Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävänä on säteilyn vahingollisten vaikutus-
ten estäminen ja rajoittaminen. Tutkimus tuottaa säteilyn käyttöön, esiinty-
miseen ja vaikutuksiin liittyvää uutta tietoa ja tukee viranomaisvalvontaa.
Tutkimushankkeet 1998 — 2000 on yhteenveto Säteilyturvakeskuksen omasta
tutkimustoiminnasta ja ydinturvallisuusvalvontaa tukevista tilaustut-
kimuksista. Tutkimushankkeet ja niistä kertyvät julkaisut ovat nähtävissä
myös Säteilyturvakeskuksen www-sivuilla (www.stuk.fi).

Ydinenergian käytön ja ydinjätehuollon turvallisuutta koskevat hankkeet ovat
pääosin viranomaistarpeista lähteviä tilaustutkimuksia, joita Säteilytur-
vakeskus ohjaa ja rahoittaa. Tutkimuksen suorittajina toimivat tällöin
keskuksen ulkopuoliset tutkimusorganisaatiot, ja Säteilyturvakeskuksen
asiantuntijat ohjaavat tutkimuksia ja joissakin hankkeissa osallistuvat itse
tutkimusten tekoon. Turvallisuustutkimuksen tavoitteena on päätöksenteon
perusteeksi tarvittavan tiedon tuottaminen, valvontamenetelmien kehittämi-
nen ja tieteen ja tekniikan kehittymisen huomioon ottaminen ydinenergian
käytön turvallisuuden varmistamisessa.

Säteilyturvakeskuksen oma tutkimustoiminta keskittyy säteilysuojeluun ja
säteilyn terveyshaittoihin. Vuosina 1998 — 2000 tutkimuksen painopisteinä
ovat Suomen kansallista ympäristöterveysohjelmaa tukevat hankkeet, sätei-
lyn terveysriskit, ydinonnettomuusvalmius ja lähialueyhteistyö. EU:n säteily-
suojelua ja lääketieteellistä säteilyaltistusta koskevat direktiivit suuntaavat
osaltaan Säteilyturvakeskuksessa tehtävää tutkimusta. Säteilyturva-
keskuksen tutkimustoiminta on entistä kansainvälisempää. STUK on mukana
yli kahdessakymmenessä EU:n rahoittamassa tutkimushankkeessa. EU-
maiden ja Pohjoismaiden lisäksi tärkeimmät yhteistyökumppanit löytyvät
Venäjältä, Virosta ja Yhdysvalloista.
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FOREWORD

The primary goal of STUK, the Finnish Radiation and Nuclear Safety Author-
ity, is to prevent and limit the harmful effects of radiation. The research con-
ducted by STUK yields new information related to the use, occurrence and
effects of radiation and promotes the supervision of nuclear safety. Säteilytur-
vakeskuksen tutkimushankkeet 1998 - 2000 (STUK research projects 1998 -
2000) summarizes STUK's own research projects and commissioned research
designed to promote the supervision of nuclear safety. Information on the re-
search projects and related publications is also available on STUK's WWW
pages at www.stuk.fi.

The work done on the safe use of nuclear power and nuclear waste manage-
ment mainly comprises commissioned research projects which derive from the
needs of authorities, and are funded and directed by STUK. This research is
conducted by organizations outside STUK, but supervised by STUK experts. In
some cases, STUK personnel are also involved. The goal of this research work
is to produce the information needed for decision-making, to develop supervi-
sory methods and to ensure that recent developments in science and technol-
ogy are taken into account in action to promote safe use of nuclear power.

STUK's own research focuses on radiation protection and the health effects of
radiation. During 1998 - 2000, the main emphasis will be on projects sup-
porting the Finnish national environmental health action plan, the health
risks of radiation, emergency preparedness and cooperation with neighbouring
CEE areas. EU directives on radiation protection and medical exposure to
radiation also influence the course taken by research carried out at STUK.
STUK's research activities are now more international than ever; the institute
is involved in more than 20 research projects funded by EU. Apart from the
EU and the Nordic countries, STUK's main partners are to be found in Russia,
Estonia and the USA.
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1 YDINTURVALLISUUS

1.1. Ydinvoimalaitosten valvonnan kehittäminen

Turvallisuuskulttuurin ilmentymät ja niiden mittaaminen

Tavoite:
'Turvallisuuskulttuuri'-h&site on määritelty kansainvälisesti hyväksytyllä
tavalla IAEA:n raportissa INSAG-4. Määrittelyn selkeydestä huolimatta val-
litsevan turvallisuuskulttuurin tason arviointi on vaikeaa, koska sekä käsite
että sen tulkintaohjeet perustuvat subjektiivisiin arvioihin. IAEA on kehit-
tänyt ns. ASCOT-kysymyslistan, jonka avulla organisaation turvallisuuskult-
tuurin tilaa voi tarkastella. Ongelmana on, että tällainen tarkastelu on raskas
ja saatavat tulokset kuvaavat pikemmin yksittäisiä vahvuuksia ja heikkouksia
kuin turvallisuuskulttuuria kokonaisuutena. Edellä mainituista syistä johtuen
mainitun menettelyn käyttö soveltuu huonosti organisaation ohjausvälineeksi.

Selvitystyön tavoitteena on luoda turvallisuuskulttuurin arviointimenetelmä,
jota voitaisiin käyttää ydinturvallisuuden operatiivisessa johtamisessa. Tämän
saavuttamiseksi määritellään turvallisuuskulttuurin mitattavissa olevat il-
mentymät ja rakennetaan välineitä niiden arviointiin ja seurantaan.

Toteutus:
Tutkimus koostuu kolmesta vaiheesta. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa
perehdytään turvallisuuskulttuurikäsitteeseen ja selvitetään sen arvioinnissa
käytettäviä kansainvälisiä menetelmiä ja kehityshankkeita.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa rakennetaan ja kelpoistetaan kyselylomake,
jossa esitetään erilaisia väitteitä turvallisuuskulttuurin ilmentymistä. Lo-
maketta rakennettaessa turvallisuuskulttuuri-käsitettä tarkastellaan useam-
masta näkökulmasta lähtien. Tarkasteltavia turvallisuuskulttuurin ilmenty-
miä ovat mm. sitoutuminen, vastuu ja motivaatio.

Tutkimuksen kolmas vaihe koostuu itse kyselystä ja tulosten analysoinnista.
Kysely toimeenpannaan sopivasti rajoitetulle määrälle alan ihmisiä. Vas-
tauksista tunnistetaan turvallisuuskulttuurin keskeiset tekijät faktori-
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analyysin avulla. Tunnistettujen faktorien kvalitatiiviseen arviointiin
määritellään ankkuroidut käyttäytymisskaalat ja validoidaan näitä muu-
tamien haastattelujen avulla.

Tuloksista tiedottaminen:
Tutkimuksesta laaditaan STUK-YTO-TR-sarjan raportti. Tuloksista tiedote-
taan tutkimusseminaarissa.

Aikataulu: Työ käynnistetään v. 1998 ja raportoidaan 1999.

Vastuuhenkilö: Vesa Ruuska

Suomessa käytettävien ydinvoimalaitosten käyttötapahtumien tutkinta-
menetelmien riippumaton arviointi

Tavoite:
Tutkimuksen tavoitteena vuonna 1998 on saada riippumaton arvio Imatran
Voima Oy:n, Teollisuuden Voima Oy:n ja STUKin käyttämien ydinvoimalai-
tostapahtumien tutkintamenetelmien käyttökelpoisuudesta ja asianmukai-
suudesta. Arvion tulosten pohjalta menetelmiä kehitetään edelleen vuosien
1998 ja 1999 aikana ottaen huomioon IAEA:n tutkimusohjelmasta "Coordi-
nated Research Programme on Investigation of Methodologies for Incident
Analysis" saatavat tulokset.

Toteutus:
Arvioinnissa käydään läpi käytettävät menetelmät, arvioidaan niiden käyt-
tökelpoisuus ja esitetään kehitystarpeet.

Yhteenvetoraporttia käytetään esitettäessä Suomen osuus IAEA:n tutkimu-
sohjelmassa.

Tutkimuksen tuloksena saadaan kattava kansainvälinen vertailu käytet-
tävistä tutkimusmenetelmistä ja tulosten pohjalta voidaan Suomessa käytet-
tävät tutkimusmenetelmät saattaa korkealle kansainväliselle tasolle.
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Tuloksista tiedottaminen:
STUK-YTO-TR-raportti valmistuu v. 1999. Tarvittaessa järjestetään semi-
naari. Yhteistyöhanke IAEA:n kanssa.

Aikataulu:
Riippumaton arvio menetelmistä v.1998 ja menetelmien jatkokehitys 1999.

Vastuuhenkilö: Pentti Rannila

1.2. Ydinvoimalaitosten rakenteellinen turvallisuus

1.2.1. Reaktoripaineastian ja muiden teräsrakenteiden
turvallisuus

NESC1 (Network for evaluating steel components) -yhteistyö

Tavoite:
Kansainvälisen yhteistyöverkon avulla on tarkoitus vaihtaa tietoja ja koke-
muksia, jotka koskevat rakenteellisten komponenttien eheyden varmistami-
seen liittyvien menetelmien arviointia ja kehitystä. Pyrkimyksenä on parhai-
den käytäntöjen harmonisointi ja standardisointi.

Tuloksia voidaan hyödyntää reaktoripaineastian ainetta rikkomattomissa
tarkastuksissa ja turvallisuusanalyysissä.

Toteutus:
Yhteistyöverkko on käynnistetty englantilaisten ehdottamalla termoshokin
tutkimiseen liittyvällä kokeellisella ohjelmalla. Toteutusaikataulu on
1994 - 1998. Koe tehdään pinnoitetulla pyörivällä sylinterillä, jossa on erilaisia
säröjä. Osallistuvat organisaatiot tekevät koetta edeltäviä ja niiden jälkeisiä
ainettarikkomattomia tarkastuksia ja osallistuvat kokeiden laskennalliseen
analysointiin käyttäen oman maansa hyväksymiskriteereitä.

Testisylinterin valmistus ja materiaalikarakterisointi on tehty vuosina
1994 -1996. NDT-tarkastukset on tehty vuoden 1996 alussa. Termoshokkikoe
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on tehty 20.3.1997. Kokeen jälkeiset NDT-tarkastukset tehdään helmi/maalis-
kuuhun 1998 mennessä, jonka jälkeen säröt aukaistaan vikojen todellisten
mittojen ja kokeen aikaisen kasvun selvittämiseksi. VTT tekee murtumis-
mekaaniset 3D-analyysit tämän jälkeen.

Tuloksista tiedottaminen: Laaditaan STUK-YTO-TR-sarjan raportti

Aikataulu: Valmistuu v. 1998.

Vastuuhenkilö: Rainer Rantala

BIMET, eri metalliliitosten käyttäytyminen

Tavoite:
Yleinen tavoite on turvallisuuden parantaminen tieteen ja tekniikan kehitty-
misen myötä kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen. Yksilöitynä tavoitteena
on kaksimetallisaumassa olevan särön luotettava analysointi. Varautuminen
mahdollistaa särön nopean analysoinnin. Tuloksia voidaan hyödyntää säröjen ja
vikojen hyväksyttävyyden arvioinnissa.

Toteutus:
Valmistetaan 4-5 putkea, joissa on ferriittisen teräksen ja austeniittisen ruos-
tumattoman teräksen välinen hitsisauma. Halkaisija on 168 mm ja seinämän-
paksuus on 22 mm. Kaksi putkea testataan ja kolmesta mitataan jäännösjän-
nitykset ja materiaaliominaisuudet. Ferriittisellä puolella (rpa-teräs) hitsauksen
ja päästön lämpövaikutukset kokeneen rakenteen materiaaliominaisuudet
muuttuvat kerroksittain sularajasta lähtien. VTT:n osuus vuonna 1998 on
paineastiayhteen safe endin ja ruostumattoman teräsputken liitoshitsiä
simuloivan monimetallihitsin materiaalikarakterisointi miniatyyrivetosau-
voilla ja pienillä murtumismekaniikkakoesauvoilla. Kansainvälisen EU-
projektin kokonais-volyymi on 2 900 000 mk ja aikataulu 1997 - 1999. EU:n ra-
hoitusosuus on 50 %.

Tuloksista tiedottaminen: STUK-YTO-TR-sarjan raportti. Seminaari

Vastuuhenkilö: Rainer Rantala
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Murtumismekaanisten ominaisuuksien määrittäminen korrelaatioiden
avulla

Tavoite:
Yleinen tavoite on painettakantavien laitteiden turvallisuusanalyysien luotet-
tavuuden parantaminen. Tutkimuksessa selvitetään murtumismekaanisten
ominaisuuksien määrittämistä korrelaatioiden avulla. Materiaaliominaisuu-
det voidaan arvioida pienistä sauvoista yksinkertaisilla menetelmillä ja jopa
hyödyntämällä vanhoja laadunvalvontatuloksia. Tuloksia voidaan hyödyntää
reaktoripaineastian turvallisuusanalyyseissä ja muissa murtumis-
mekaanisissa arvioinneissa.

Toteutus:
Korrelaatioiden kehittäminen edellyttää teoreettisia pohdiskeluja ja kokeel-
lisen data-aineiston tilastollista käsittelyä, jolla haetaan riippuvuuteen vai-
kuttavat parametrit ja sopiva funktio kuvaamaan riippuvuutta. Data-
aineiston tulee olla suuri ja sisältää erilaisia materiaaleja, jotta myös korrela-
ation hajonta voidaan selvittää. Murtumismekaaniset kokeet ovat kalliita ja
vaikeita suorittaa, joten myös data-aineiston laatua on arvioitava. Joissakin
tapauksissa kannatta suorittaa lisäkokeita pienillä sauvoilla itse, mikäli ky-
seistä sulatusta on saatavissa. Korrelaatioiden kehittäminen edellyttää laajaa
kansainvälistä yhteistyötä ja siinä on käytettävä hyväksi kaikkien rele-
vanttien tutkimusten tuloksia. Hyödyllisintä on tulkita tulokset suoraan raa-
kadatasta. Korrelaatioiden kehittäminen vaatii jatkuvaa datan keräämistä
luotettavuuden parantamiseksi. Lopullisena pyrkimyksenä on saada korrela-
atiolle yleinen kansainvälinen hyväksyminen ja niihin mahdollisesti liittyvän
standardin kehittäminen.

Laaditaan loppuarvio sarönpysähtymissitkeyden ja iskukokeesta saatavan
informaation välisestä korrelaatiosta sekä arvioidaan korrelaatioon perustu-
van Kia-määrityksen luotettavuutta ja epävarmuustekijöitä. Korrelaatioon
sisällytetään kaikki käytettävissä olevat, mm. NESC- ja AMES-ojelmissa mi-
tatut sekä eri tutkimuslaitoksilta saadun koetulokset. Tämä korrelaatio on
saavuttanut maailmanlaajuista mielenkiintoa.

Laaditaan yhteenveto KLST-kokoisten iskusauvojen soveltuvuudesta koema-
teriaalin murtumissitkeyden määrittämiseen korrelaatioiden avulla. Selvitys
perustuu AMES- ja CEN/Mol-yhteistyön tuloksena sekä mm. ASTMrn ja
ESIS:n vertailukoeohjelmissa saatuihin tuloksiin.
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Arvioidaan käytettävissä olevien tulosten perusteella staattisen ja dynaamis-
ten särönydintymiskokeiden eroavuuksia murtumissitkeyden määrityksessä
osana AMES-työryhmän REFEREE-projektia.

Täydennetään ja saatetaan päätökseen selvitykset koskien Kic/Kia - oy kor-
relaatiota ja COD-kokeen ja Charpy-iskukokeen välistä korrelaatiota. Arvioi-
daan mahdollisten korrelaatioiden käyttökelpoisuus reaktoripaineastioiden
turvallisuusanalyysien kannalta.

Tuloksista tiedottaminen:
Tutkimuksen tulokset julkaistaan RAVA-projektin raporteissa ja tuloksista
tehdään myös artikkeleita kansainvälisiin julkaisuihin. Tutkimus koostuu
neljästä aiheesta, mitkä ovat olleet RAVA-projektissa jo aikaisemminkin.
Kolmen tutkimuksen osalta laaditaan loppuarvio ja yhteenveto. Raportoidaan

STUK-YTO-TR-sarjassa.

Aikataulu: Työ tehdään 1998 ja raportoidaan 1999.

Vastuuhenkilö: Rainer Rantala

1.2.2. Betoniteknilliset tutkimukset

Kuituoptisten mittausmenetelmien rakennetekniset sovellutukset
vuonna 1998

Tavoite:
Tavoitteena on optisten kuitujen soveltaminen betonirakenteiden kunnon
valvontaa, painopistealueina lämpötila-, värähtely-, kosteus-, pH ja korroosio-
mittaukset sekä rakenteiden siirtyminen ja halkeamien seuranta. Tut-
kimuksen avulla luodaan valmiuksia massiivisten betonirakenteiden raken-
tamisen ja käytön aikaiseen valvontaan (käytetyn polttoaineen vesiallasvaras-
tointi, keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustila, mahdollinen uusi ydinvoima-
laitosyksikkö). Lisäksi pyritään selvittämään, onko mahdollista asentaa opti-
sia kuituja nykyisten ydinvoimalaitosten betonirakenteiden, lähinnä suo-
jarakennuksen ja turbiiniperustusten pintaan.
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Toteutus:
Tutkimus on jatkoa edellisten vuosien tutkimukselle. Muut tutkimukseen
osallistujat ovat IVO-konserni (TVO Teknologiakeskus, IVO Ydintuki, IVO
Loviisan voimalaitos ja IVO PE), Kemijoki Oy ja Tielaitos.

Kuituoptisten tutkimusten painopisteenä vuonna 1998 tulee olemaan kosteus-
pH- ja korroosiomittaukset, pilotkohteena esim. maapato. Myöskin lämpöti-
lamittausten osalta toteutetaan pilotkohde, joka on Loviisan voimalaitoksen
käytetyn polttoaineen varasto 2:n laajennus ja siellä polttoaineen säilytysal-
taiden betonin kovettumisen aikaisten lämpötilojen seuranta. Tässä kohteessa
tullaan samoilla kuiduilla seuraamaan betonin lämpötiloja myös käytön ai-
kana.

Värähtely-, halkeama- ja siirtymämittausten tekemiseksi pyritään löytämään
pilotkohteita, joissa voitaisiin soveltaa ns. Braggin hiloihin perustuvaa "pitkää"
venymäliuskaa. Samalla selvitettäisiin kuitujen asennusmahdollisuutta
valmiiden betonirakenteiden pintaan.

Tuloksista tiedottaminen:

Raportoidaan työn valmistuttua STUK-YTO-TR-sarjassa.

Aikataulu: Tutkimus on suunniteltu tehtäväksi v.1998.

Vastuuhenkilö: Heikki Saarikoski

Siltojen ja ydinvoimalarakenteiden rakentamiseen, tarkastamiseen ja
korjaamiseen liittyvät betoniteknilliset tutkimukset vuonna 1998

Tavoite:
Tavoitteena on saada tiedoa ydinvoimalaitosten betonirakenteiden kunnosta ja
todettujen vaurioiden korjaukseen kavettavista menetelmistä ja materiaaleista.
Betonirakenteiden kunnon arvioimiseksi tarvitaan tarkastus- ja tutkimusmene-
telmiä. Tärkeimmät kohteet ovat reaktorin suojarakennus, jäähdytysvesitun-
nelit ja turpiiniperustukset. Tutkimuksella luodaan myös valmiuksia käyetyn
polttoaineen vesiallasvarastojen, keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilojen sekä
mahdollisen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisen varalle.
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Toteutus:
Tutkimus on jatkoa edellisten vuosien tutkimustyölle. STUK osallistuu tällä
tutkimuksella osarahoittajana tutkimusprojektiin, jossa muina rahoittajina ovat
Tielaitos, Ratahallintokeskus ja Helsingin kaupunki/Rakennusvirasto.

Vuoden 1998 tutkimuksen tehtävät ovat seuraavat:
1. Pohjoismainen "Beständighet Tösaltade Betongkonstruktioner-tutkimus,

jatko vuodelta 1997.
2. Betonin kosteusmittauksen kehittäminen jatkuvatoimisilla antureilla, jatko

vuodelta 1997.
3. Kohdan 2 tutkimukseen liittyvä laitehankinta.
4. Betonin korjausaineiden ja suoja-aineiden koeohjelmien kääntäminen eng-

lanniksi.
5. Silko-konsultointi.
6. Osallistuminen OECD/NEA betonirakenteiden vanhenemistyöryhmän

työskentelyyn, jatko vuodelta 1997.
7. Betoniraudoitteiden asennusvälikkeiden kokeilu.
8. Betonin inhibointi - kirjallisuustutkimus.
9. Liikenteen tärinän vaikutus ruiskubetonin tartuntaan.
10. Betonin rakenteen halkeilu.

Osatehtävien 1, 2, 3, 8, 9 ja 10 tuloksia voidaan käyttää hyväksi ydinvoimalai-
tosten betonirakenteiden kunnonarvioinnissa ja mahdollisissa korjaustöissä.
Osatehtävän 6 puitteissa Suomen edustaja osallistuu OECD/NEA:n ydinvoi-
malaitosten betonirakenteiden vanhenemista käsittelevän työryhmän toimin-
taan. Osatehtävän 7 tuloksia voidaan käyttää hyväksi, mikäli Suomeen raken-
netaan uusi ydinvoimalaitos. Osatehtävät 4 ja 5 ovat lähinnä Tielaitoksen ja
Ratahallintokeskuksen tarpeita palvelevia tutkimuksia.

Tuloksista tiedottaminen: Raportoidaan rahoittajien tutkimussarjoissa.

Aikataulu: Työt on suunniteltu tehtäväksi v. 1998.

Vastuuhenkilö: Heikki Saarikoski
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1.2.3. Tarkastusmenetelmät

NDT-järjestelmien pätevöityksen kehittäminen

Tavoite:
Kansainvälisten NDT-tarkastusten (Non Destructive Testing, ainettarikkoma-
ton koetus) luotettavuustutkimusten antamat huonohkot tulokset ovat johta-
neet vaatimuksiin määräaikaistarkastuksissa käytettävän koko NDT-
järjestelmän, ohjeiden ja henkilökunnan pätevöityksestä. Aihe on tällä het-
kellä" sekä kansainvälisesti että Suomessa tärkeimpiä, kalleimpia ja vaativim-
pia NDT-alan kehityshankkeita ja vaatinee huomattavia henkisiä ja aineel-
lisia voimavaroja. Pätevöitys koostuu käytännön kokeista ja teknisistä pe-
rusteluista.

STUK on asettanut päätöksillään EU:n piirissä toimivan ydinturvallisuusvi-
ranomaisten yhteistyöelimen julkaiseman yhteisnäkemysraportin periaatteet
määräaikaistarkastuksissa käytettävien NDT-järjestelmien pätevöityksen
vähimmäisvaatimustasoksi Suomessa. Pätevöitystä varten tarvitaan asiantun-
teva ja riippumaton pätevöintielin. Raportti antaa ainoastaan yleisperiaatteet
pätevöityksestä, kukin maa kehittää omat kansalliset säännöstönsä. Näin ollen
STUKin on kehitettävä oma pätevöityksen valvontakäytäntönsä ja hyväksy-
miskriteerit.

Toteutus:
AEA Technology, Inspection Validation Centre (IVC) on kansainvälisesti
päteväksi tunnettu organisaatio, joka on pätevöintielimenä huolehtinut mm.
englantilaisen Sizewell B-laitoksen määräaikaistarkastusten pätevöinnistä.
Pätevöitys on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. STUK on tehnyt valvonta-
toimintansa tueksi yhteistyösopimuksen IVC:n kanssa, jolloin on mahdollista
saada pikaisesti mm. seuraavanlaista tukea kehitystehtävissä:
• neuvontaa pätevöitysstrategiaa tai pätevöityksen organisointia koskevissa

asioissa
• pätevöintimenettelyn ja käytännön koetulosten arviointia
• pätevöintijärjestelmien ja -elinten auditointia
• pätevöityksen käytännön toteutuksen arviointia ja teknisten perustelui-

den laadintaa sekä koekappaleiden suunnittelua ja valmistusta koskevaa
neuvontaa

• pätevöityskäytännön käyttöönottotukea ja -neuvontaa.
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Tuloksista tiedottaminen:
Tulokset otetaan huomioon uutta YVL-ohjetta valmisteltaessa.

Aikataulu:
V. 1998 - 2000. Yhteistyösopimus on tehty aluksi kolmeksi vuodeksi. So-
pimusta voi olla tarpeellista jatkaa myöhemmin ainakin vuoteen 2002 asti.

Vastuuhenkilö: Olavi Valkeajärvi

NDT-tarkastajien toimintatavat diagnostisessa kunnonarvioinnissa

Tavoite:
Tarkastusten luotettavuustutkimuksissa, kuten kansainvälisessä PISC 3
-projektissa, on käynyt yhä selvemmäksi, että tarkastustekniikoiden ja
-laitteiden kehittymisestä huolimatta inhimilliset tekijät vaikuttavat ratkai-
sevasti tarkastusten luotettavuuteen.

Tutkimuksen yleisenä tavoitteena on selvittää ne inhimilliset ja organisato-
riset tekijät, jotka vaikuttavat olennaisesti NDT-tarkastusten luotettavuuteen
hyödyntämällä ihminen-kone-psykologiassa ja päätösanalyysissa kehitettyjä
ja kehitettäviä menetelmiä.

Tavoitteena on luoda päätöksenteon näkökulmasta tarkastusten tehtävämalli
sekä eritellä tarkastajien toimintatapoja. Tätä analyysia voidaan käyttää
hyväksi todennäköisyyspohjaisten tarkastusten luotettavuutta arvioivien
mallien antamien tulosten tulkinnassa sekä mahdollisesti itse mallien kehit-
telyssä. TehtävämaOin perusteella voidaan arvioida tarkastusohjeita. Tarkas-
tustapojen erittelyä voidaan hyödyntää tarkastajien erityiskoulutuksessa.

Toteutus:
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 1995 on perehdytty tarkas-
tustyöhön ja sen suoritusedellytyksiin sekä tehty katsaus NDT-tarkastusten
inhimillisten tekijöiden ulkomaiseen tutkimukseen (STUK-YTO-TR 103, Ket-
tunen J., Norros L., Inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden yhteys NDT-
tarkastusten luotettavuuteen). Raportin mukaan käsitykset luotettavuuteen
vaikuttavista tekijöistä ovat hajanaisia, eikä mikään yksittäinen tekijä selitä
tarkastustulosten eroja. Lisäksi on tehty operatiivisessa johtoasemassa olevien
NDT-tarkastuksista vastaavien toimihenkilöiden haastattelut. Haastatteluista
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tehtiin tilaustutkimuksista erillään opinnäytetyö Kettunen J., Uskomuksia
ydinvoimalaitoksissa suoritettavien tarkastusten luotettavuudesta, Pro gradu-
tutkielma, 1996, Helsinginyliopisto (STUK-YTO-TR 121).

Vuonna 1996 aloitettiin toisena vaiheena tilaustutkimus NDT-tarkastus-
toiminnasta dynaamisena päätöksentekona. Yleensä tällaisissa tutkimuksissa
on käytetty luonnontieteellistä, determinististä tutkimusmallia, jossa yleistyk-
set perustuvat yhteyksien esiintymisfrekvensseihin. Dynaamisen päätöksente-
on tutkimusmalli soveltuu kuitenkin paremmin monimutkaisiin työtehtäviin.
Kenttätutkimuksissa mm. haastateltiin kahdessa seisokissa yhteensä noin 20
tarkastajaa ja kuvattiin heidän työsuorituksiaan videonauhoille. Vuonna 1996
tehtiin tarkastajien haastattelujen sisältöanalyysi, jossa jäsennettiin heidän
käsityksiään tarkastusprosessiin ja päätöksentekoon liittyvistä epävar-
muuksista (Norros L., Kettunen J. Tarkastajien toimintatavat diagnostisessa
kunnonarvioinnissa).

Vuonna 1997 aloitettiin jatkotutkimuksen valmistelu koskien vuonna 1998
käynnistettävää työtä, jossa syvennetään haastatteluaineiston analyysiä ja
yhdistetään siihen kenttätutkimuksissa tehtyjen videonauhoitusten mahdol-
listama vertailuja tarkastustapahaastattelu. Tuloksena saadaan raportti, joka
sisältää sekä tarkastustehtävää kuvaavan mallin tarkastajan päätöksenteon
näkökulmasta että tulkintoja ja perusteita tarkastajien eri toimintatavoille
tarkastustehtävissä.

Tuloksista tiedottaminen: STUK-YTO-TR-sarjan julkaisu.

Aikataulu: Jatkotyöt tehdään v. 1998.

Vastuuhenkilö: Olavi Valkeajärvi
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1.2.4. Paloturvallisuus

PALOTU-projekti

Taustaa:
PALOTU-tutkimus 1997/98, josta on tehty uusi sopimus 6.5.1997, on jatkoa
kaksivuotiselle PALOTU-tutkimukselle 1995/96. VTT on laatinut vuoden
1997-98 tutkimuksista työsuunnitelman, joka on sopimuksen liitteenä.

Tavoite:
Tutkimuksen tavoitteena on:
• luoda ja ylläpitää valmiuksia ydinvoimalaitosten mahdollisten palojen ja

niiden vaikutusten analysointiin kansainvälisesti vertailukelpoisella ta-
solla käytännön tarpeet huomioonottaen

• luoda todennettuja malleja paloriskianalyysin tarpeisiin
• tukea laitosten palontorjuntajärjestelmien muutoshankkeita
• tukea ohjelmia lähialueiden neuvostovalmisteisten ydinvoimalaitosten

paloturvallisuuspuutteiden korjaamiseen.

Toteutus:
Tutkimus käsittää osaprojektit:
• palosimuloinnin kehittäminen
• laitteiden toimintakyky paloissa
• palontorjuntajärjestelmät
• sähkölaitealkuiset syttymät.

Palojen numeeriseen simulointiin tarvitaan kokeellisesti todennettuja malleja,
jotta hekin leviäminen ja palonkehitys voidaan ennustaa luotettavasti myös
jähmeille aineille. Käyttäen olemassaolevia alkupalokuvauksia ja koetuloksia
laaditaan ja testataan käyttöön palotehon/palamisnopeuden lähdetermit
kaapeleille, elektroniikkakorteille, elektroniikkakaapille ja valituille pienkom-
ponenteille. Palosimuloinnin kehittäminen käsittää lähdetermien, palon-
leviämisen, savun leviämisen ja laitteiden, rakenteiden lämpenemisen ja pa-
lontorjuntajärjestelmien mallinnusta.

Lämpötilan ja savun vaikutuksia laitteiden toimintakykyyn sekä kaapeleiden,
elektroniikkakaappien ja pienkomponenttien syttymisiin johtavia vikautu-
mismekanismeja ja todennäköisyyksiä tutkitaan.
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Tuloksista tiedottaminen: Raportointi v. 1999 STUK-YTO-TR-sarjassa.

Aikataulu: Jatkotyöt v.1998.

Vastuuhenkilö: Jouko Marttila

1.3. Ydinvoimalaitosten käyttöturvallisuus

1.3.1. Luotettavuustekniikka ja inhimilliset tekijät

Menetelmä ihmisen väärien toimenpiteiden (commission errors) tunnis-
tamista, mallintamista ja todennäköisyysarviointia varten

Taustaa:
Vääriä toimenpiteitä voi esiintyä valvomossa ja sen ulkopuolella. Väärät to-
imenpiteet voivat esiintyä ennen alkutapahtumaa, alkutapahtumina ja alku-
tapahtuman jälkeen. Väärät toimenpiteet voivat paitsi aiheuttaa epäkäytet-
tävyyttä, myös muuttaa laitoksen luotettavuus- ja vastemalha (vrt. väärän
pumpun käynnistäminen). Väärien toimenpiteiden vaikutuksen huomioonot-
taminen on viime aikoina tunnistettu yhdeksi ihmisen toiminnan luotettavuu-
den arvioinnin (HRA) suurimmista haasteista.

Tavoite:
Tutkimuksen tavoitteena on laatia malleja väärien toimenpiteiden vaiku-
tuksen todennäköisyys-mallintamista varten. Mallien tarkoituksena on sekä
kuvata väärien toimenpiteiden esiintymismahdollisuuksia että tukea toden-
näköisyysarviointia. Työssä käytetään apuna tietoja esiintyneistä vääristä
toimenpiteistä.

Toteutus:
Kehitetään menetelmä erilaisten väärien toimenpiteiden tunnistamista
varten. Menetelmän perustana käytetään confusion matrix -lähestymistapaa,
mutta sitä täydennetään sovellusriippuvilla apuneuvoilla kuten ohjeiden ja
ohjauspulpettien tms. läpikäynti ja merkittävimpien toimintaa sekoittavien
tekijöiden tarkastelulla. Tutkimuksessa hankitaan esimerkkejä voimayhtiön
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koulutussimulaattorilla tekemistä ihmisen väärien toimenpiteiden arvioin-
neista ja simulaattorin käytöstä yleisemminkin

Tuloksista tiedottaminen:
Raportoidaan tutkimus STUKin YTO-TR-sarjassa ja tieteellisenä artikkelina.
Osallistutaan aktiivisesti tiedonvälitykseen PWG5-yhteistyössä.

Aikataulu:
Kehitetään menetelmä todennäköisyysarviointia varten. Vuonna 1998 teh-
dään esitutkimus ja varsinainen todennäköisyyden arviointimenetelmä ke-
hitetään 1998-99 osana OECD/NEA/CSNI/PWG5 tehtävää 97-2.

Vastuuhenkilö: Reino Virolainen

Asiantuntija-arvioiden käyttö kunnossapitovirheiden todennäköisyyden
arviointiin

Tavoite:
Kunnossapitovirheistä on kerätty tietoja useissa aikaisemmissa STUKin tut-
kimuksissa. Nämä tutkimukset ovat tarjonneet tärkeää tietoa virheiden
mekanismeista ja syistä. Myös tilastollista tietoa on joissain tapauksissa
pystytty johtamaan. Tutkimuksia ei ole suoraan käytetty tuottamaan estima-
atteja ihmisen toiminnan virhetodennäköisyyksistä. Ihmisen toiminnan käyt-
tökokemukseen pohjautuvat luotettavuustiedot ovat harvinaisia ja ne antavat
arvokasta tietoa riskianalyyseihin. Tavoitteena on hankkia arvioita ihmisen
toimenpiteiden virhetodennäköisyyksille, keskittyen erityisesti sellaisiin ta-
pahtumiin, missä toimenpiteiden välillä on havaittu riippuvuutta.

Toteutus:
Valitaan virhetyypit, joiden yksittäisvirhetodennäköisyyksiä arvioidaan.
Asiantuntijat valitaan STUKin ja voimayhtiön organisaatiosta ja heille anne-
taan asiaankuuluvaa koulutusta. Kerätään tiedot tiettyjen ihmisen toimen-
piteiden lukumäärästä /vuosi eräistä tärkeistä ihmisen toimenpiteistä. Yh-
distetään arviot ja verrataan muiden menetelmien tuloksiin. Kerätään tietoa
myös riippuvien virheiden toimenpidemäärästä.
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Tuloksista tiedottaminen:

Raportoidaan tieteellisenä julkaisuna STUKin tai muussa sarjassa.

Aikataulu: Tutkimus on suunniteltu tehtäväksi v. 1998.

Vastuuhenkilö: Reino Virolainen

Ulkoisten tapahtumien vaikutus ihmisen toiminnan luotettavuuteen

Tavoite:
Viime aikoina on kiinnitetty huomiota ulkoisiin tapahtumiin liittyviin il-
miöepävarmuuksiin. Ulkoisilla tapahtumilla tarkoitetaan paitsi prosessin
(kuten tulipalot) ja laitosyksiköiden ulkoisista syistä lähteviä tapahtumia
(kuten sääilmiöt) myös esimerkiksi suuren jäähdytteenmenetysonnettomuu-
den (LOCA:n) missiilivaikutuksia. Ulkoisiin tapahtumiin liittyy myös muita
epävarmuuksia, kuten saatavien ristiriitaisten signaalien ja hälytysten vaiku-
tus laitoksen henkilökunnan ja hätätilanneorganisaation toimintaan. Koke-
muksen mukaan HRA-tutkimuksissa (Human Reliability Assessment) on
otettu näitä näkökohtia vähäisessä määrin huomioon. Esimerkiksi saatetaan
käyttää vain yhtä konservatiivista arviota tietylle toimenpiteelle, kuten
apusyöttövesijärjestelmän käsikäynnistys tietyllä aikakriteerillä. Tämä
mahdollisesti ali- tai yliarvioi joidenkin tapahtumaketjujen riskiä. Tavoitteena
on selvittää, missä määrin em. tekijät häiritsevät ihmisen toimintaa häiriöti-
lanteiden hoitamisessa.

Toteutus:
1. Määritetään ulkoisiin tapahtumiin liittyviä erikoispiirteitä, jotka vaikut-

tavat henkilökunnan toimintaan
2. Verrataan k.o. tekijöiden vaikutusta nykyisin käytettyihin menetelmiin ja

arvioidaan, voidaanko olennaiset piirteet ottaa riittävässä määrin huo-
mioon HRA-analyyseissä

3. Esitetään kehitystarpeita / menetelmä ulkoisten tapahtumien kvantifioin-
tia varten sovellusesimerkkien kera.

Sovellutusesimerkit voisivat pitää sisällään asiantuntija-arvioita tai simulaat-
torin käyttöä.
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Tuloksista tiedottaminen:
Raportoidaan tutkimus STUKin sarjoissa ja/tai tieteellisenä artikkelina. Osal-
listutaan tiedonvälitykseen PWG5-yhteistyöhön (fire risk analysis -task).

Aikataulu: Tutkimus on suunniteltu tehtäväksi v. 1998.

Vastuuhenkilö: Reino Virolainen

Asiantuntija-arvioiden käyttö Loviisan reaktorirakennuksen raskaiden
nostojen luotettavuuden arvioinnissa

Tavoite:
Loviisan voimalaitoksen reaktorirakennuksessa vuosihuoltoseisokin aikana
tehtävistä raskaiden taakkojen nostoista on tehty riskitarkastelu, jonka tulok-
sia on käytetty mm. seisokkitilojen PSA-analyysin lähtötietoina. Tämän ver-
tailuanalyysin tavoitteena on selvittää todennäköisyyden pienentämiseen
käytettyjen kertoimien luotettavuutta. Näillä kertoimilla pyritään kuvaamaan
sitä, missä määrin raskaiden taakkojen käsittelyyn liittyvät asiat tehdään
Loviisan laitoksella turvallisemmin kuin lähtödatan taustalla olevissa ko-
hteissa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa muodollisiin asiantuntijamene-
telmiin perustuva rinnakkainen arvio PSA-analyysille. Lähtötietona
käytetään selvitystä koskien raskaiden taakkojen käsittelyä reaktoriraken-
nuksessa.

Toteutus:
Rajataan IVO:n tekemästä riskitarkastelusta rinnakkaisanalyysin kohteet.
Valitaan asiantuntijat VTT:n, voimayhtiön ja STUKin organisaatiosta. Asian-
tuntijat keräävät riippumattomasti lähtötietoa mm. kirjallisuudesta ja Lovi-
isan voimalaitokselta sekä tarvittaessa tutustuvat tehtäviin raskaiden taak-
kojen nostojen suoritukseen laitospaikalla. Asiantuntijat vertaavat omia tu-
loksiaan TVO:n riskitarkastelun vastaaviin ja tekevät toimenpide-ehdotuksia
(käytettyyn menetelmään, käytettyihin korjauskertoimiin jne).

Tuloksista tiedottaminen: Tuloksista tiedotetaan STUKin päätöksellä.

Aikataulu: Vertailuanalyysi tehdään v.1998.

Vastuuhenkilö: Jouko Mononen

26



STUK-A155

1.3.2. Reaktorianalyysit

HEXTRAN-PLIM-ohjelman täydentäminen PLIM-ratkaisumenetelmään
perustuvalla primaaripiirin mallilla

Tavoite:
Tavoitteena on kehittää kolmedimensioista dynamiikkaohjelmaa HEXTRAN
WER-laitosten monipuoliseen analysoimiseen.

Toteutus:
HEXTRAN ohjelman nykyisessä versiossa primaaripiirin malli perustuu
SMABRE-ohjelmaan. SMABRE-ohjelmaan sisältyy eräitä rajoituksia, joista
merkittävin on voimakas numeerinen diffuusio ja jotka rajoittavat sen käyttöä
analysoitaessa eräitä laitostransientteja. Tällaisia ovat esimerkiksi booripi-
toisuuden äkilliseen laimentumisen liittyvät tapahtumat. SMABRE:ssa esiin-
tyvä numeerinen diffuusio sekoittaa booripitoisuudeltaan erilaiset vedet no-
peasti. Tämän puutteen korjaamiseksi tässä tutkimuksessa korvataan
SMABRE-ohjelman primaaripiirimalli uudella PLIM-ohjelmaan perustuvalla,
jossa mm. numeerinen diffuusio on eliminoitu käytännöllisesti katsoen koko-
naan.

Tutkimus on aloitettu vuoden 1994 ja sitä on jatkettu vuoden 1995 aikana.
Ohjelma oli tarkoitus saada valmiiksi vuoden 1996 aikana, mutta työtä
tehneen henkilön siirtyminen pois VTT:n palveluksesta esti projektin jatkami-
sen tänä vuonna. Tutkimusta jatkettiin vuoden 1997 aikana, mutta sitä ei
saatu valmiiksi piirimalliin liittyvien komponenttien ohjelmoinnin laajuuden
vuoksi. Tämän vuoksi ohjelman kehitystyötä on tarkoitus jatkaa vuoden 1998
aikana.

Tuloksista tiedottaminen: VTT:n tutkimusraportti

Aikataulu: Kehitystyö jatkuu v. 1998.

Vastuuhenkilö: Keijo Valtonen
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TRAB 3D -ohjelman todentaminen

Tavoite:
Tutkimuksen tavoitteena on todentaa neliöhilainen neutroniikka-ohjelma
TRAB 3D kiehutusvesireaktoria kuvaava tietokoneohjelma kansainvälisten
testilaskujen ja Olkiluodon laitoksilla tapahtuneiden transienttien avulla.

Toteutus:
Muutaman viime vuoden aikana on kehitetty vanhaan TRAB-ohjelmaan uusi
PLIM ratkaisumenetelmään perustuva termohydraulinen malli. Lisäksi
TRAB:n yksidimensioinen neutroniikkamalli on laajennettu kohnidimen-
sioiseksi käyttäen lähtökohtana alunperin WER-reaktoreille kehitettyä
HEXBU 3D-ohjelmaa muuttamalla ohjelmassa oleva heksagonaalinen geome-
tria neliöhilaiseksi. Tässä tutkimuksessa ohjelma on tarkoitus toteuttaa
eräiden NEA:n Data Bankista saatavien benchmark-ongelmien ja Olkiluodon
laitoksilla tapahtuneiden laitostransienttien avulla. Todentamisen päätarkoi-
tuksena on osoittaa, että ohjelma kaikilta osin toimii oikein ja paljastaa oh-
jelmassa mahdollisesti vielä piilevät virheet.

Tuloksista tiedottaminen: V. 1999 STUK-YTO-TR-sarjan raportti.

Aikataulu: Kehitystyö saataneen valmiiksi 1998.

Vqstuuhenkilö: Keijo Valtonen

Kriittisyysturvallisuuden laskentavalmiuksien kehittäminen

Tavoite:
Tutkimuksen tavoitteena on parantaa olemassa olevia kriittisyysturvallisuu-
den (tahattoman kriittisyyden tai ylikriittisen geometrisen järjestyksen syn-
tymisen estäminen) laskentavalmiuksia. Tutkimus on jatkoa vuoden 1997
tutkimukselle.

Toteutus:
Kriittisyysturvallisuuden laskentaan on viime vuosien aikana kehitetty
maailmalla uusia entistä tarkempia laskentamenetelmiä. Vuonna 1997 aikana
tehdyssä tutkimuksessa otettiin käyttöön uusi SCALE-4.3 ohjelmapaketti,
joka sisältää ohjelmat kriittisyysturvallisuuteen ja säteilyannoksiin liittyviä
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tutkimuksia varten. Ohjelmaa myös tietyltä osin kelpoistettiin. Vuoden 1998
tutkimuksessa on tarkoitus jatkaa VTT Energian reaktorifysikaalisten peru-
sohjelmien CASMO 4 , MCNP4B ja SCALE-4.3 kelpoistusta eräiden NEA:n
tiedekomitean benchmark-tehtävien avulla. Tarkoitus on varmistaa, että oh-
jelmat toimivat luotettavasti ja että niitä osataan Suomen käyttää luotetta-
vasti.

Tuloksista tiedottaminen: VTT:n raportti.

Aikataulu: Hanke on STUKin perusosaamisen ylläpitoa ja kehitystä v. 1998.

Vastuuhenkilö: Keijo Valtonen

TVO:n laitosten tehonkorotukseen liittyvät varmistusanalyysit TRAB-
PLIM-ohjelmalla

Tavoite:
Tutkimuksen tavoitteena on varmentaa TVO:n modernisointiin liittyen lai-
tosten turvallinen käyttäytyminen uuden TRAB-PLIM ohjelman avulla
eräissä transientti ja onnettomuustilanteissa.

Toteutus:
Tutkimuksessa tullaan tekemään TVO:n modernisoitiin liittyvät vertailua-
nalyysit eräille keskeisille transientti ja onnettomuustilanteille ottaen huo-
mioon laitoksen lopullisen rakenteen 115.7 % tehotasolla. Nämä laskut tullaan
tekemään uudella TRAB-PLIM ohjelmalla. Erityisesti tarkastelun kohteena
tulee olemaan TVO:n uusi ATWS-transienttien hallintastrategia, jossa kes-
keisimpinä toimintamalleina ovat pääkiertopumppujen pysäyttäminen ja
paineen alennus reaktorin alhaisesta pinnasta. Lisäksi tullaan tutkimaan,
miten uudet polttoainetyypit ATRIUM ja GE 12 käyttäytyvät korotetulla teho-
tasolla eräissä mitoittavissa transienteissa.

Tuloksista tiedottaminen: TVO:lle STUKin päätöksellä.

Aikataulu: Vertailuanalyysi on tarkoitus tehdä v. 1998.

Vastuuhenkilö: Keijo Valtonen
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Polttoaineen palaman vaikutus turvallisuuteen

Tavoite:
Tavoitteena on saada tietoa palaman vaikutuksesta polttoaineen käyttäyty-
miseen transienteissa, erityisesti reaktiivisuustransienteissa. Tutkimuksessa
on tarkoitus analysoida TVO:n ja Loviisan polttoaineen käyttäytymistä RIA-
tilanteessa uudella SCANAIR-ohjelmalla.

Toteutus:
Vuoden 1996 ja 1997 aikana VTT osallistui tutkimukseen, jossa kehitettiin ja
validoitiin SCANAIR-ohjelmaa. Vuonna 1998 toteutettavan projektin tarkoi-
tuksena oli varmistaa, että ohjelmalla pystytään laskemaan erityisesti
korkeapalamaisen polttoaineen käyttäytymistä RIA-tilanteessa. Ohjelma on
nyt saatu VTT:n käyttöön ja sillä on tarkoitus tässä tutkimuksessa analysoida
Loviisan ja Olkiluodon laitosten RIA-käyttäytymistä.

Tuloksista tiedottaminen: VTT:n raportti.

Aikataulu: Hanke on STUKin perusosaamisen kehitystä ja ylläpitoa v. 1998.

Vastuuhenkilö: Keijo Valtonen

Polttoaineanalyysivalmiuksien kehittäminen

Tavoite:
Tutkimuksen tavoitteena on osallistua uuden polttoaineen transienttikäyt-
täytymistä analysoivan FRAPTRAN-ohjelman kelpoistukseen.

Toteutus:
Tutkimuksessa on tarkoitus hankkia U.S. NRC:ltä uusi polttoaineen tran-
sienttikäyttäytymistä analysoiva FRAPTRAN-ohjelma. Uutta ohjelmaa on
täydennetty lisäämällä siihen polttoaineen korkeapalamailmiöitä kuvaavat
mallit. Lisäksi tutkimukseen sisältyy ohjelman kelpoistukseen osallistuminen.
Tämä ohjelma antaa mahdollisuuden arvioida polttoaineen käyttäytymistä
laajemmin kuin edellä esitetyssä tutkimuksessa mainittu SCANAIR-ohjelma,
joka on kehitetty erityisesti nopeita RIA-transientteja varten. Nämä kaksi
ohjelmaa täydentävät toisiaan ja antavat hyvät edellytykset analysoida polt-
toaineen käyttäytymistä transienteissa ja onnettomuuksissa. Nykyisin
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Suomessa ei ole tämän tyyppisiä ohjelmia käytössä. Tutkimus aloitettiin vuo-
den 1997 aikana ja sitä on tarkoitus jatkaa vuoden 1998 aikana.

Tuloksista tiedottaminen: VTT:n tutkimusraportti.

Aikataulu: Hanke on STUKin perusosaamisen kehitystä ja ylläpitoa v. 1998.

Vastuuhenkilö: Keijo Valtonen

1.3:3. Vakavat reaktorionnettomuudet

Orgaanisen jodin tuotto vakavan onnettomuuden aikana (EU)

Tavoite:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka suuri osuus vakavan onnetto-
muuden aikana polttoaineesta vapautuvasta jodista voi muodostaa helposti
haihtuvia orgaanisia jodiyhdisteitä. Tutkimuksen tuloksia tullaan käyttämään
päätöksen teon perustana arvioitaessa erityisesti vakaviin onnettomuuksiin
varautumista.

Toteutus:
Tutkimuksessa tehdään kokeita, joissa simuloidaan kaapeleista irtoavien py-
rolyysikaasujen vuorovaikutusta jodin kanssa sekä lauhdutusaltaassa että
suojarakennuksen kaasutilassa. Myös boorikarbidin reaktioita vesihöyryn ja
mahdollisesti myös veden kanssa tutkitaan.

Reaktioita lauhdutusaltaassa tutkitaan kuplittamalla pyrolyysikaasuja jodia
sisältävän vesialtaan läpi. Kokeissa käytetään säteilytystä. Tekijöitä, joiden
vaikutus pyritään selvittämään, ovat mm. veden pH ja happipitoisuus, jotka
pääosin määräävät jodikemian vesialtaassa, sekä kuplitettavan kaasun koos-
tumus ja kuplituksen aikainen säteilyannos.

Kaasutilan reaktioita tutkitaan puolestaan säteilyttämällä ja analysoimalla
kaasunäytteitä, joiden koostumus vastaa tyypillistä suojarakennuksen kaasu-
tilan koostumusta onnettomuuden aikana. Näytteissä on mukana typpeä,
happea, vetyä, jalokaasuja, jodia ja pyrolyysikaasuja. Kokeissa varioidaan
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hapen, jodin ja pyrolyysikaasujen välistä suhdetta ja näytteiden saamaa an-
nosta.

Tutkimus on osa kaksivuotista EU-projektia, jossa muita osallistujia ovat AEA
Technology, IPSN ja Siemens.

Tuloksista tiedottaminen: STUK-YTO-TR-sarjan raportti

Aikataulu: 1998-1999.

Vastuuhenkilö: Timo Karjunen

1.3.4. Primääripiirin vesikemia

Oksidifilmit korkealämpötilaisessa vedessä (korkealämpötilavesikemia)

Taustaa:
Ydinlaitosten rakenteellinen turvallisuus (RATU2)-tutkimusohjelmassa käyn-
nistettiin vuonna 1997 korkealämpötilavesikemiaa käsittelevä osaprojekti
RAVA5, joka keskittyy materiaalien pintojen ja vesiympäristön välisten
vuorovaikutusten tutkimiseen. Projektia on tarkoitus jatkaa vuosina 1999-
2000.

Tavoite:
Tavoitteena on selvittää vesikemian vaikutusta rakennemateriaalien pinnoille
syntyvien oksidikerrosten koostumukseen ja ominaisuuksiin. Tuloksia
hyödynnetään arvioitaessa mahdollisuuksia vaikuttaa uusimmilla vesike-
mioilla aktiivisuuksien kertymiseen ja jännityskorroosion minimointiin ydin-
voimalaitoksissa.

Toteutus:
Oksidikerrosten karakterisointiin kehitetään ja modifioidaan korkealämpöti-
laveteen soveltuvia mittausmenetelmiä oksidikerrosten sähkökemiallisten ja
sähköisten ominaisuuksien määrittämiseksi sekä oksidikalvojen näytteen-
valmistusmenetelmiä ja analytiikkaa.
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Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mekanismeja, jotka määräävät ra-
dionuklidien kulkeutumisen primääripiirissä ja sitoutumisen oksidipinnoille.
Tutkimuksessa tarkastellaan tehokäytön ja transienttien vaikutuksia. Ok-
sidien muodostumista, liukoisuutta ja kykyä sitoa radionuklideja tutkitaan
laskentamallien ja autoklaavikokeiden avulla.

Kokeellisten mittausten tuloksia sovelletaan materiaalien pinnoille muodos-
tuvien oksidikerrosten käyttäytymisen mallintamiseen. Alkuvaiheessa metal-
lin pinnalle syntyvän tiiviin oksidikerroksen ilmiöiden mallinnus ja ulomman
huokoisen korroosiokerroksen sekä vedessä olevien kemiallisten kompo-
nenttien väliset reaktiot mallinnetaan erikseen. Projektin loppuvaiheessa
tuloksista kehitetään yhdistetty malli kuljetukselle koko oksidifilmin läpi,
jolla voidaan ennustaa oksidifilmissä tapahtuvia prosesseja erilaisissa vesike-
miallisissa olosuhteissa.

Tuloksista tiedottaminen: STUK-YTO-TR ja VTT:n raporttisarjoissa.

Aikataulu: Jatkotyöt v. 1998.

Vastuuhenkilö: Seija Suksi

1.3.5. Automaatiotekniikka

Ohjelmoitavat automaatiojärjestelmät turvallisuustoiminnoissa

Tavoite:
Tutkimuksen tavoitteena on syventää edellisessä vaiheessa toteutettua
runkoa ohjelmoitavien automaatiojärjestelmien lisensiointiprosessille. Tut-
kimuksen tuloksia voidaan hyödyntää uusien järjestelmien ennakkotarkas-
tuksen yhteydessä.

Toteutus:
Vuoden 1998 OHA-tutkimusohjelman tuloksena syntyy standardeihin ja kan-
sainvälisiin ohjeisiin perustuen kuvaus ohjelmoidulla teknologialla toteutetun
turvallisuusjärjestelmän lisensiointiprosessista. Koska kuvaus jäänee vielä
suhteellisen yleiselle tasolle, lähdetään kuvausta tarkentamaan määrit-
telemällä käyttökokemusten keräämiselle ja analysoimiselle asetettavia vaa-
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timuksia, luvanhakijan sekä järjestelmän toimittajan laadunvarmistusjär-
jestelmälle asetettuja vaatimuksia sekä pyritään soveltamaan mallia todel-
liseen aineistoon ja täsmentämään aiemmin esitettyä runkoa. Käyttökoke-
musten yhteydessä käsitellään myös ohjelmistotyökalujen kelpoistamista.

Tuloksista tiedottaminen: STUK-YTO-TR-sarja ja seminaari.

Aikataulu: V. 1998.

Vastuuhenkilö: Marja-Leena Järvinen

Automaatiojärjestelmien suunnittelutyökalut

Tavoite:
Automaatioprojekti on mahdollista toteuttaa eri tasoisena riippuen siitä, mi-
ten vaativa on suunnittelun kohde ja minkälainen taloudellinen, turval-
lisuuteen tai ympäristöön liittyvä merkitys sillä on.

Tutkimuksen tavoitteena on tehdä tilanneselvitys siitä, minkälaisia systema-
attisia suunnittelumenetelmiä vaativissa käytännön automaatioprojekteissa
nykyisellään sovelletaan ja minkälaisia dokumentteja menetelmien tuloksena
syntyy ja miten suunnittelun tulokset todennetaan ja kelpoistetaan.

Toteutus:
Automaatiojärjestelmän elinjakson aikana voidaan erilaisten projektivaihei-
den aikana esisuunnittelusta käyttöön ja ylläpitoon asti tunnistaa erilaisia
suunnittelumenetehniä ja verifiointi- ja validointimenetelmiä, joilla var-
mistetaan tuotteen korkea laatu. Näitä menetelmiä voidaan soveltaa
ryhmätyönä, kuten riskianalyysi ja ajotapakeskustelu tai sisäisesti, kuten
erilaiset projektirutiinit ja auditoinnit. Joihinkin menetelmiin liittyy kiinteästi
ohjelmistopohjaisen työkalun käyttö. Tutkimuksen sisällössä verrataan, miten
automaatioprojekteissa nykyisin käytetään erilaisia kehittyneitä suunnitte-
lumenetehniä ja -työkaluja järjestelmien suunnittelussa siihen mikä on eri-
laisiin referensseinä oleviin aikaisempiin tutkimuksiin ja standardeihin perus-
tuva hyvän ja formaalin suunnittelun "state of the art".

Tuloksista tiedottaminen: STUK-YTO-TR-raportti ja seminaari
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Aikataulu: Suunniteltu tehtäväksi v. 1998.

Vastuuhenkilö: Marja-Leena Järvinen

Ohjelmoitavan järjestelmän muutossuunnittelurutiinien arviointi

Tavoite:
Tutkimuksen tavoitteena on verrata Suomessa käytössä olevia ohjelmoitavien
automaatiojärjestelmien muutossuunnittelurutiineja kansainvälisesti
käytössä oleviin menettelytapoihin. Työ toteutetaan molemmilla laitoksilla
kuitenkin vaiheistettuna siten, että työ aloitetaan TVO:n muutossuunnittelu-
menetelmien arvioinnista.

Toteutus:
Tutkimuksessa arvioidaan käyttöönottovaiheen menettelytapoja sekä muutos-
suunnittelumenettelyjä, joiden kehityksessä on otettu huomioon ohjelmoitujen
järjestelmiä koskevien standardien ja kansainvälisten ohjeiden vaatimukset.
Lisäksi tutkimuksessa tulee selvittää kuinka on varmistettu, että muutos-
suunnittelua aloitettaessa järjestelmille asetettujen vaatimusten oikeellisuus,
täydellisyys sekä ristiriidattomuus koko laitoksen turvallisuusarvion kanssa.
Arviointi toteutetaan kansainvälisen tason asiantuntija-arviointina kohdis-
tuen ensimmäisessä vaiheessa TVO:n uusiin revidoituihin ohjeistoihin.

Tuloksista tiedottaminen:

Laaditaan uusi ohje YVL 1.8., STUK-YTO-TR-raportti

Aikataulu: V. 1998.

Vastuuhenkilö: Marja-Leena Järvinen

Asiantuntija-arvio ohjelmoitavan järjestelmän luotettavuudesta

Tavoite:
Selvitystyön tavoitteena on saada STUKin päätöksentekoa tukevaa tietoa ja
soveltaa OHA-hankkeessa esitettyä asiantuntija-arvioon perustuvaa mene-
telmää ohjelmoitavien järjestelmien luotettavuuden arvioimiseksi todennäköi-
syyspohjaista turvallisuusarviointia (PSA) varten.
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Toteutus:
TVO:n laitosyksiköiden modernisoinnin yhteydessä on otettu käyttöön ohjel-
moitavalla teknologialla toteutettu neutronivuon mittausjärjestelmä. PSA:ta
varten ohjelmiston luotettavuudelle on käytetty perusjärjestelmän kaikista
käyttökokemuksista kerättyä vikataajuutta. Nykykäsityksen mukaan käyt-
tökokemusten lisäksi luotettavuuden asiantuntija-arvioinnissa tulisi hyödyn-
tää myös tietoja suunnitteluprosessista ja sovelletusta laadunvalvonnasta ja
siinä tehdyistä havainnoista sekä dokumentointimenetelmistä. Tutkimuksessa
rajataan TVO:n MODE/NEMO-hankkeesta sopiva osa-alue, johon sovelletaan
kehitettyä asiantuntija-arviointimenetehnää.

Tuloksista tiedottaminen: STUKin päätökset TVO:lle.

Aikataulu: Tarpeen mukaan v. 1998 tai 1999.

Vastuuhenkilö: Marja-Leena Järvinen

1.3.6. Reaktorin valvonta

Virtauslaskennan käyttö Loviisan voimalaitoksen polttoaineen kiehumis-
marginaalin selvittämiseen

Tausta:
Loviisan voimalaitoksen reaktoreiden polttoaineen käytönaikaisessa valvon-
nassa rajoitetaan polttoainenippujen tehoa siten, että suurimmilla tehoilla
olevien nippujen ulostulon missään kohdassa ei esiinny kokonaiskiehuntaa.
Reaktorivalvonnassa tämä on toteutettu ns. eristetyn alikanavan entalpian
nousulle tehtävien laskelmien avulla.

STUK on hyväksynyt Loi ja Lo2 reaktoreiden kuluvalle käyttöjaksolle
määräaikaisen muutoksen reaktoreiden kiehumismarginaalin valvonnassa-
Hyväksytty muutos perustuu IVO:n virtauslaskentaohjelmalla FLUENT te-
kemiin laskelmiin, joilla osoitetaan että turbulenttisen sekoittumisen ansiosta
eristetyn alikanavan malli yliarvioi nipun kuumimman alikanavan entalpian
nousua 6 - 8 %.

IVOilla on tarkoitus modernisoida reaktorisydämen valvontaohjelmisto vuo-
den -98 seisokkien yhteydessä em. selvitysten ja mahdollisten jatkoselvitysten
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tulosten perusteella. Tässä yhteydessä IVO tulee hakemaan pysyvää muutosta
kiehumismarginaalin valvontaan.

Tavoitteet:
Tutkimuksen tavoitteena on saada riippumatonta tietoa virtauslaskennan
menetelmien käyttökelpoisuudesta ja tarkkuudesta ko. tilanteen tarkaste-
luun ja IVO:n suunnitteleman reaktorisydämen valvontaohjelman muutoksen
hyväksyttävyyden arviointiin.

Toteutus:
Tutkimus suoritetaan TKK:n sovelletun termodynamiikan laboratoriossa.
Tutkimuksessa lasketaan turbulenttista sekoittumista Loviisan paineve-
sireaktorien alikanavien välillä eri laskentaohjelmalla ja kehittyneimmiHä
turbulenssimalleilla. Tarkasteltavat tapaukset sovitaan työn kuluessa.

Tuloksista tiedottaminen: STUK-YTO-TR-raportti

Aikataulu: V. 1998.

Vastuuhenkilö: Juhani Hyvärinen

1.4. Ydinvoimalaitosten ympäristövaikutukset

Ydinvoimalaitospaikkojen meteorologisten tietojen seurantajärjestelmä

Tavoite:
Tavoitteena on ydinvoimalaitospaikkojen meteorologisten tietojen seuranta-
järjestelmän tehokas hyödyntäminen.

Toteutus:
Ilmatieteen laitoksen ja STUKin käytössä on kotimaisten ydinvoimalaitosten
meteorologisten mittaustietojen reaaliaikainen tiedonsiirto- ja näyttöjär-
jestelmä, jonka tarkoituksena on nopeuttaa ja varmentaa mahdollisessa
häiriö- tai onnettomuustilanteessa tehtävää radioaktiivisen päästön leviämis-
tilanteen arviointia.
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Kerätään ja tarkastellaan yhtäjaksoisesti laitospaikkakohtaisia tietoja riit-
tävältä aikajaksolta {Y2 - 1 v), erityisesti muuttumassa olevia rannikon sääti-
lanteita. Aineiston perusteella luodaan selkeät käyttörutiinit ja koulutetaan
järjestelmän käyttäjät.

Tuloksista tiedottaminen: STUK-YTO-TR-raportti.

Aikataulu:
Tutkimus käynnistetään vuoden 1998 lopussa, kun IVO:n Ilmatieteen laitok-
selta tilaama Loviisan säämaston käyttöä koskeva selvitys on suoritettu lop-
puun"

Vastuuhenkilö: Arto Isolankila

Todennäköisyyspohjaisten turvallisuusanalyysien tason 2 tulosten
merkitys ympäristön kannalta

Tavoite:
Todennäköisyyspohjaisten turvallisuusanalyysien tason 2 tuloksena saadaan
suuri määrä tapahtumaketjuja ja erilaisia radioaktiivista päästöä kuvaavia
lähdetermejä, joiden merkitystä ympäristön turvallisuuden ja tarpeellisten
laitosmuutosten kannalta voidaan arvioida eri tavoin. Tavoitteena on tuottaa
tietoa PSA tasoa 3 yksinkertaisemmista menetelmistä lähdetermin asianmu-
kaisen vertailun tekemiseksi.

Toteutus:
Arvioidaan kirjallisuudessa esitettyjä selvityksiä (esim. NUREG-1150
luokiteltu nuklidiryhmiin) käsitellä PSA tason 2 analyysin lähdetermejä.

Tehdään omia analyyseja, joissa erilaisilla lähdetermeillä lasketaan
seurauksia (ympäristö- ja terveysvaikutukset).

Tuloksista tiedottaminen: STUK-YTO-TR-raportti

Aikataulu: Työ on suunniteltu tehtäväksi v. 1998.

Vastuuhenkilö: Arto Isolankila
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Ydinvoimalaitosten normaalikäytön annoslaskentamalli

Tavoite:
Tavoitteena on kehittää viranomaisen käyttöön soveltuva ydinvoimalaitosten
normaalin käytön radioaktiivisten aineiden päästöistä aiheutuvien säteilyan-
nosten tarkastuslaskentaan malli ja ohjelmisto.

Toteutus:
VTT on vuoden 1997 aikana STUKin tilaamassa tutkimuksessa arvioinut voi-
mayhtiöiden sekä STUKin nykyisiä ydinvoimalaitosten normaalikäytön an-
nosläskentamalleja. Tulosten perusteella kehitetään STUKin käyttöön
paremmin sopiva laskentaohjelmista.

Tuloksista tiedottaminen: STUK-YTO-TR-raportti

Aikataulu: Suunniteltu jatkohanke v. 1998.

Vastuuhenkilö: Arto Isolankila

Ydinvoimalaitoksilla esiintyvien kuumien hiukkasten tutkimukset

Tavoite:
Vuosihuoltoseisokkien yhteydessä tutkitaan radioaktiivisten hiukkasten esiin-
tymistä Olkiluodon ydinvoimalaitoksella erilaisissa työympäristöissä ja niissä
työskentelevissä henkilöissä. Tutkimuksella selvitetään työpaikkojen säteilyhy-
gieenisiä olosuhteita ja tarkennetaan työntekijöiden saamien sisäisten annosten
arviointia. Työympäristömittausten ja kokokehomittausten tuloksia vertaillaan.

Toteutus:
Tutkimus on pitkän aikavälin projekti. Tutkimuskohteiksi valitaan sellaisia
huolto- ja korjaustöitä, joissa ilmaan saattaa joutua erityisesti radioaktiivisia
polttoainehiukkasia tai korroosiotuotteita partikkelimuodossa. Ilmassa esiinty-
vät partikkelit analysoidaan ilmasuodattimista autoradiograafisesti, gamma-
spektrometrisesti ja beetamittauksin. Tutkittavat työkohteet valitaan yhteis-
työssä ydinvoimalaitosten säteilysuojeluhenkilöstön, YTO:n tarkastajien kanssa.
Henkilökohtaista ilmankerääjää käytetään apuna. Radioaktiivisten hiukkasten
joutumista työntekijöihin ja niiden erittymistä seurataan kokokehomittauksin
mahdollisuuksien mukaan.
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Tuloksista tiedottaminen:
Tuloksista laaditaan julkaisu, kun tuloksia on riittävästi.

Aikataulu:
Ilmanäytteet ja muut näytteet otetaan huolto- ja korjausseisokin aikana ydin-
voimalaitosten työntekijöiden kontaminaatiomittausten yhteydessä.

Vastuuhenkilö: Eero Illukka

Ydinvoimalaitosnuklidit puhdistamojen lietteissä

Tavoite:
Ydinvoimalaitoksilta kulkeutuu niiden lähialueiden jätevedenpuhdistamoiden
lietteisiin radionuklideja. Tavoitteena on selvittää ydinvoimalaitosten päästöjen
sekä muiden kulkeutumisreittien osuutta lietteistä mitattujen aktiivisuusmääri-
en muodostumiseen.

Toteutus:
Yhteistyössä Loviisan ydinvoimalaitoksen ja Loviisan kaupungin jäteveden-
puhdistamon kanssa käynnistetään uuden projektin suunnittelu, jonka
päämääränä on saada tarkempi kuva ydinvoimalaitoksen yksittäisen revision
aikana ja sen jälkeen puhdistamoihin kulkeutuvien radionuklidien määristä.
Tutkimus kestää kaksi vuotta.

Tuloksista tiedottaminen: Tuloksista laaditaan julkaisu analyysien päätyttyä.

Vastuuhenkilö: Marketta Puhakainen

Ydinpolttoainehiukkasten ominaisuudet ja radionuklidien vapautuminen
(EU)

Tavoite:
Laboratoriokokeiden avulla selvittää ylikuumentuneesta UO2-polttoaineesta
vapautuneiden hiukkasten muodostumismekanismeja, ominaisuuksia ja käyt-
täytymistä.
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Toteutus:
Yhteisrahoitteisessa (EU/STUK) projektissa STUKin osuutena on kehittää ja
täydentää hiukkasten ominaisuuksia ja kulkeutumista arvioivia OTUS ja
TROP -tietokoneohjelmia sekä laskennallisesti arvioida hiukkasten aiheut-
tamaa radiologista uhkaa. Yhdessä Biotekniikan Instituutin kanssa tehdään
eräistä hiukkasnäytteistä täydelliset elektronimikroskooppi- ja röntgenfluore-
senssianalyysit.

Tuloksista tiedottaminen:
Tietokoneohjelmat yhdessä koelaitteiston dokumentoinnin ja hiukkasnäyttei-
den elektronimikroskooppikuvien kanssa tallennetaan CD-ROM -levylle. Tu-
loksia julkaistaan myös väliaikaisraportteina. Tieteellinen dokumentointi
kansainvälisiin julkaisusarjoihin.

Aikataulu:
Kaksivuotinen projekti alkoi 1.1.1997 ja päättyy 31.12.1998. OTUS- ja TROP-
koodien modifiointi tehtiin 1997; RBMK reaktoreiden inventaari (rikastusaste
2.4 %) lisätään OTUS-tietokantaan 1998. CD-ROM -dokumentointi on valmis
31.12.1998. Tieteellinen dokumentointi 1998-1999.

Vastuuhenkilöt: Roy Pöllänen, Sampo Ylätalo
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YDINJÄTEHUOLTO

Palmottu luonnonanalogia (EU)

Tavoite:
Tviloksia hyödynnetään on-line. Projektin aikana ja erityisesti sen päätyttyä
vuonna 1999 on vuorossa tulosten tarkempi analysointi viranomaisen
näkökulmasta katsottuna. Tutkimuksessa on tavoitteena selvittää luon-
nonanalogiaan perustuen ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuuteen vai-
kuttavia tekijöitä Palmotun uraanimalmialueella. Tavoitteena on saada ko-
keellista tietoa sellaisista loppusijoituksen turvallisuuden kannalta merkit-
tävistä ongelmista, joissa tähän asti on jouduttu turvautumaan pelkästään
matemaattiseen mallinnukseen. Tällaisia ovat muun muassa pohjaveden to-
delliset virtausreitit ja kulkeutumismekanismit, uraanin liukeneminen
malmista ja nuklidien kulkeutuminen tai hidastuminen kallioperässä etäisyy-
den ja ajan funktiona, massatasapaino ja sitä säätelevät geokemialliset tekijät,
diffuusiomekanismit ja mahdollisesti jopa jääkauden vaikutukset. Palmotun
luonnonanalogiatutkimuksen avulla voidaan lisätä tietoa luonnon käyttäyty-
misestä kokonaisuutena. Samoin voidaan validoida kehitettyjä malleja.

Palmotun luonnonanalogiatutkimuksen eräs tärkeä tavoite pitkällä aikavälillä
on selvittää, millaisia tutkimuksia ja miten paljon tarvitaan turvallisuuden
kannalta keskeisten parametrien selvittämiseen. Aluetta on mahdollisuus
tutkia tarpeeksi kompaktissa mittakaavaassa ja riittävällä pistetiheydellä,
jotta tutkimukseen perustuvia johtopäätöksiä voidaan esittää.

Palmotun tutkimusalueen voidaan varsin hyvin katsoa vastaavan tulevan
loppusijoituspaikan ympäristöä. Palmottuun soveltuvien tutkimusten ja mal-
lintamismenetelmien voidaan perustellusti olettaa sopivan myös sijoituspaik-
katutkimuksiin.

Toteutus:
Työn sisältö noudattelee pääpiirteissään EU-sopimuksen liitteenä olevassa
asiakirjassa "Technical Annex to Contract No FI4W-CT95-0010, DG 12-WSME
(Palmottu Project)" esitettyä suunnitelmaa.
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Geologian tutkimuskeskuksen kohdalla vuoden 1998 -ohjelma jakautuu
seuraaviin pääkohtiin:

Hydraulinen testaus, mallintaminen ja tulkinta. Täydentävää tulkintaa.
Yhteistyötä tehdään Conterran, Geosigman ja Catalonian Yliopiston kanssa.
Yhteistyötä virtausmallinnuksessa on tehdään myös VTT/YKI:n ja
VTT/Energian kanssa.

Konseptuaalisen kaUiomallin päivitys.
Geokemian näytteenotto. Uusi näytteenottokampanja kaikista pakkeri-
väleistä. Pohjavesinäytteiden ja rakopintojen vertailu.
Paleohydrogeologia. Selvitetään erilaisten pohjavesityyppien evoluutiota ja
erityisesti jääkausien vaikutusta mm. Cb-isotooppisuhteiden avulla, yhteistyö-
kumppaneina mm. SKB ja BRGM.
Redox-mittaukset ja uraanin spesiaatio. Ruotsalaisen SKBn vesinäytevaunun
tuloksia verrataan viimevuotisiin ja muilla menetelmillä - erityisesti Posivalta
ostetulla näytepumpulla saatuihin. Uraanitutkimukset yhteistyössä HYRL:n
kanssa. Geokemialliseen mallinnukseen osallistuu Quantisci Espana (J.
Bruno).

Uudet kairanreiät. Vuonna 1998 kairattavien reikien tutkiminen ja tulosten
mallintaminen.

Helsingin yliopiston radiokemian laboratorio jatkaa uraanin migraatioon liit-
tyvien kysymyksien selvittelyä keskittymällä erityisesti luonnon uraanin
sorptiotioilmiöihin. Kalliorakojen pinnoilla hapettavan ja pelkistävän pohjave-
sivyöhykkeen raja-alueella esiintyvien rautayhdisteiden (varsinkin ferrihy-
driitin) on havaittu keräävän uraania pohjavedestä. Kyseistä prosessia on
alustavasti tutkittu laboratoriossa todellisia olosuhteita simuloivassa tilan-
teessa. Ferrihydriittiin tarttuneen uraanin sitoutumistapa pyritään jatkossa
selvittämään selektiivisen uuttotekniikan avulla. Tavoitteena on saada tietoa
mobiilin uraanin palautuvan ja palautumattoman kiinnittymisen osuuksista.
Tutkimuksella on tärkeä merkitys pyrittäessä mallintamaan uraanin kulkeu-
tumista (erityisesti matriisidiffuusiota) luonnollisissa olosuhteissa. Tutkimus
tulee antamaan myös lisävaloa matriisidiffuusiotutkimuksissa matemaattis-
ten simulaatioiden ja kokeellisten havaintojen välillä esiintyvien poikkeamien
syihin. Tämän lisäksi radiokemian laboratorio osallistuu EU-Palmotun redox-,
sorptio- ja matriisidiffuusiotutkimuksiin.
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VTT/Energian osuus vuoden 1998 tutkimuksissa painottuu toisaalta radio-
nuklidien migraatiota ja diffuusiota kuvaavien mallien kehittämiseen ja
toisaalta projektin kaikissa vaiheissa toimivan, integroidun Performance As-
sessment -tavoitteita suunnittelevan ryhmän toimintaan osallistumiseen.

Tuloksista tiedottaminen:
Vuosittain Geologian tutkimuskeskuksen sarjassa,

EU:n Contract No FI4W-CT95-0010, DG12-WSME Technical Report -sarjassa

Aikataulu: 31.12.1998.

Vastuuhenkilö: Kai Jakobsson

Kallioperän fysikaalisten luonnehtimismenetelmien kehitys ja validointi
sekä sovellutus paikkatutkimuksissa, luonnonanalogiatutkimuksissa ja
toimintakykyarvioinissa

Tavoitteet:
Projektin uudessa vaiheessa (v. 1997 aloitettu) otetaan huomioon sekä loppusi-
joituspaikan valinnan läheisyys että ydinjäteloppusijoitusjärjestelmän toiminta-
kykyanalyysien tarkastukset. Painopisteenä on loppusijoituspaikkavalintaa ja
toimintakykyanalyysia varten tarvittavien tietojen laadun ja turvallisuusana-
lyysin konseptuaalisten mallien olettamusten arviointi. Projektin tuloksista
saadaan paikanvalinnassa uusia valintakriteereitä. Lisäksi sovelletaan saatujen
tietojen käyttöä Palmotun integroidun luonnonanalogia-projektin puitteissa
havaittujen luonnollisten migraatioprosessien aiheuttamien pitkäaikaisvaiku-
tuksien tulkitsemiseksi ja mallintamiseksi. Tiedot aiotaan käyttää luottamusta
muodostavana tekijänä mallien paikkaansapitävyyden arvioimisessa.

Projektin uudessa vaiheessa tuloksia tuotetaan poikkitieteellisessä yhteistyöryh-
mittymässä, jolla on kuusi aliprojektia (tasks). Kaikissa tehtävissä menetelmä-
kehitys ja sovellutus (mm. Palmottu näytteitä käyttäen) kulkee rinnakkain.

Projektin tavoite on radioaktiivisuuden pääsyä biosfääriin hidastavien luon-
nollisten esteiden toimintakyvyn analyysi ja mallintaminen. Tavoitteena on
luoda perusta, jonka avulla voidaan mitata ja arvioida fysikaalisia parametreja,
jotka määräävät geosfäärin toimintaa luonnollisena esteenä. Tutkimuksien stra-
teginen tavoite on loppusijoituspaikan laadunvarmistus.
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Tarkoitus on luoda integroitu matrix retardation konsepti yhdistämällä tietoa
diffuusioon ja kemiallisiin vuorovakutuksiin vaikuttavista tekijöistä. Tehtävä
saavutetaan luonnehtimalla ja arvioimalla heterogeenisesti jakautuneiden mi-
neraalifaasien huokosrakennetta, käytettävyyttä kivimatriisissa sekä niiden
sisäiset pinta-alat. Tavoitteena on antaa realistinen kuva heterogeenisen kallion
ominaisuuksista ja migraatioreiteistä. Lisäksi saadaan lisää mahdollisuuksia
arvioimaan nykyisin vielä kiistanalaisinta avainparametria turvallisuuslaskel-
missa, sorptiokerrointa.

Tuloksia voidaan hyödyntää loppusijoitusympäristön geosfaärin toimintakyky-
jä turvallisuusanalyysissä (pitkäaikaisturvallisuuden arviointi) sekä loppusijoi-
tuspaikan valinnan optimoinnissa ja arvioinnissa.

Toteutus:
Tehtävä 1:
H-3-PMMA -menetelmän kehitys (resoluution parantaminen, kvantitatiivisia
huokoisuusmittauksia); superponibiliteettifunktion testaus; Palmottu-näyttei-
den tutkimus (mineraali-spesiifinen huokoisuusjakauma C-14-PMMA -menetel-
mä, SEM-analyyseja, diffusiviteetin (apparent ja effective D) mittauksia mallin-
nusta varten; boulder-projektin uusien näytteiden tutkimus; kivistandardimate-
riaalien tutkimus (H-3-veden diffuusio); kalliomekaniikka-projektin esikokeiden
näytteiden tutkimus (C-14-PMMA menetehnällä) (HYRL, Siitari-Kauppi).

Tehtävä 2:
C-14-PMMA -menetelmän teoreettisen pohjan kehittäminen: resoluutio-, herk-
kyys-kysymykset; menetelmän rajat; kiven yksittäisten piirteiden ilmiöt; leh-
tiartikkelin valmistus (Nucl. Physics, Tashkent, Prof. Flitsiyan).

Tehtävä 3:
Kivinäytteiden huokoisuusrakenteen tutkimus elohopeaintruusiomenetelmällä
(migraatioreittien avaumat) ja mineraali-spesiifisten sisäisten pinta-alojen arvi-
oiminen sorptioilmiöiden ja kemiallisten vuorovaikutusten arvioimiseksi hyste-
resiskäyttäytymisen tutkimus, näytteiden valmistus mikrotietokonetomogra-
fiatutkimusta varten, Palmottu-näytteiden tutkimus) (BAM, Berhn, Prof. Mey-
er).
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Tehtävä 4:
Elohopeaintroitujen kivinäytteiden mikrotietokonetomograafiset tutkimukset;
elohopeaintruusion kvantifioiminen mineraali-spesiifisella tasolla (myös Palmot-
tu-näytteitä) (BAM, Berlin, Dr. Goebbels).

Tehtävä 5:
Kallion stress-relaksaation aiheuttamat frakturointi- ja huokoisuusartefaktit:
kivinäytteiden röntgentomograafinen tutkimus litostaatisen paineen alla;
triaksiaalikammion simulaatiot, luonnollisten näytteiden tutkimus (Montpel-
lier:n yliopisto, Dr. S. Raynaud; Besanconin yliopisto, Prof. Dubois; Nancyn yli-
opisto, Prof. Homand).

Tehtävä 6:
Heterogeenisen kivimatriisin huokoisuusverkoston mallintaminen C-14-PMMA -
menetelmällä saatujen tuloksien pohjalta; laboratorio-diffuusiokokeiden mallin-
taminen ja simulointi (VTT, P. Simbierovicz).

Tuloksista tiedottaminen:
Kansainväliset symposiumit ja julkaisut sekä EU:n Contract No FI4W-CT95-
0010, DG12-WSME Technical Report-sarjassa.

Aikataulu:
Meneillään olevan projektin uusi, ratkaiseva vaihe: luodun "tool box:n" käyttö
EU-projektin kokeellisessa vaiheessa, 1998; arvioitu päättyminen: n. 12/1999.

Vastuuhenkilö: Karl-Heinz Hellmuth

Geokemialliset esteet ydinjäteloppusijoitustilassa: FeO-rikkaan oliviiniki-
ven ominaisuudet ja käyttäytyminen

Tavoite:
Projektin uudessa vaiheessa (v. 11/96 aloitettu) otetaan huomioon sekä loppusi-
joituspaikan valinnan läheisyys että ydinjätevaraston toimintakykyanalyysien
tarkastukset. Painopisteenä on loppusijoituspaikkavalintaa ja toimintakyky-
analyysia varten tarvittavien tietojen laadun ja turvallisuusanalyysin konseptu-
aalisten mallien olettamusten arviointi. Projektin tuloksista saadaan paikanva-
linnassa uusia valintakriteereitä. Lisäksi sovelletaan saatujen tietojen käyttöä
Palmotun integroidun luonnonanalogian projektin puitteissa havaittujen luon-
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nollisten migraatioprosessien aiheuttamien pitkäaikaisvaikutuksien tulkitsemi-
seksi ja mallintamiseksi. Tiedot aiotaan käyttää luottamusta muodostavana
tekijänä mallien paikkaansapitävyyden arvioimisessa.

Tutkimuksen päätavoitteena on luoda tieteelliset perusteet uudenlaiselle kemi-
alliselle esteelle loppusijoitustilassa. OlivnniMvi voisi olla seassa bentoniitti-
. täyteaineen kanssa tai murskeena tunneleissa ja kuilussa. Tieteellisiin perustei-
siin kuuluu pääasiallisesti kivi-vesi vuorovaikutuksen ja radionuklidien sorption
mekanismien ymmärtäminen.

Toteutus:
Tutkimuksen painopisteenä ovat loppusijoitustilan lähi- ja kaukoalueen kemial-
liset hapetus-pelkistysolot (redox-olot). Redox-olot määräävät jätekapselin kor-
roosio, käytetyn polttoainematriisin liukeneminen (jätenukHidien vapautumi-
nen) ja radionuklidien kulkeutuminen täyteaineen läpi ja pohjaveden mukana
biosfääriin. Redox-olosuhteisiin syvällä geosfäärissa liittyy vielä eniten periaat-
teellista epävarmuutta. Realistinen loppusijoitussysteemin toiminta- ja turval-
lisuusanalyysi edellyttää näille käsitteille ja toteamuksille konkreettisempaa ja
kvantitatiivisempaa määritelmää ja sisältöä. Turvallisuuden parantamiseksi
redox-puskurina ehdotetun FeO-pitoisen oliviinikiven vaikutusmekanismin
selvittämiseksi on tarkoitus tutkia sen käyttäytyminen pohjavedessä ja redox-
herkkien radionuklidien suhteen. Täytemateriaalina oliviini voisi olla geokemi-
allinen, teknillinen lisäeste, joka toimii luonnonanalogisella tavalla.

Projektin uudessa vaiheessa tuloksia tuotetaan poikkitieteellisessä yhteistyöryh-
mittymässä, jolla on kaksi aliprojektia (tasks). Täydentäviä SIMS-mittauksia
tilataan Antwerpenin yliopistolta pientilausrahoilla.

Meneillään olevan projektin uusi vaihe; arvioitu päättyminen: n. 12/1999.

Tehtävä 1:
Kivi-vesivuorovaikutuksen ja uraanin sorption ja pelkistymisen tutkimusta
(mekanismit ja kineetikka) eri lämpötilalla, eri pH:lla ja eri redox-olosuhteella
"flow-tnrough"-reaktorilla ja batch-kokeilla. Redox-aktiivisen raudan ja sorboi-
tun uraanin kemiallinen olomuodon tutkiminen mineraalipinnalla ESCA-mene-
telmällä. Tuloksien mallintaminen oliviinikallion redox-puskurikapasiteetin
arvioimiseksi. Loppusijoitustilan lähialueen geokemian evoluution mallinnusta
ottaen huomioon loppusijoitustilan eri teknisten esteiden materiaalit. (Yliop.,
Barcelona, Prof, de Pablo; Quantisci, Barcelona, J. Bruno).
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Tehtävä 2:
Uraanin sorption tutkiminen oliviinin pinnalla vesi-kallio-vuorovaikutus-
prosessien yhteydessä "selective leaching"-menetelmellä. Uraanin hapetustilan
tutkimusta eri uuttamisfraktioissa (HYRL, J. Suksi).

Tuloksista tiedottaminen: Kansainväliset symposiumit ja julkaisut.

Aikataulu: 31.12.1999.

Yhteyshenkilö: Karl-Heinz Helmuth

Matriisidiffusion tutkimus: todisteita radionuklidien kulkeutumisesta
postglasiaalisessa rapautumisprofiilissa (luonnonanalogiatutkimus)

Tavoitteet:
Projektin tavoite on radioaktiivisuuden pääsyä biosfääriin hidastavien luon-
nollisten esteiden (geosfaärin) toimintakyvyn analyysi ja mallintaminen. Tut-
kimuksen strateginen tavoite on kehittää ja validoita radionuklidien migraa-
tiota kuvaavat mallit. Tutkimuksen päätavoite on loppusijoituspaikan laadun-
varmistus ymmärtämällä ja kvantiiioimalla ns. matriisidiffuusio. Projekti
antaa välttämätöntä tukea Palmotun luonnonanalogia -hankkeelle, jonka
kautta pyritään ymmärtämään ajallisesti ja paikallisesti laajassa mittakaa-
vassa kokonaissysteemien toimintaa ja validoida niitä kuvaavia malleja ja
niiden olettamuksia.

Tarkoitus on analysoida pääosin matriisidiffuusioon (menneisyydessä ja
nykyisin vielä jatkuvia) vaikuttavia tekijöitä ja tehdä myös johtopäätöksiä
sorption ja kallio-pohjavesi vuorovaikutuksen suhteen. Paleoprosessien ym-
märtämisen ja mallintamisen avulla luodaan perusteet ja varmuutta ekstrapo-
laatioille pitkälle tulevaisuuteen. Ko. projektissa käytetyn rapautumisprofiilin
reunaehdot on jo osittain tutkittu ja tunnetaan paremmin kuin Pahnotussa
havaitut profiilit. Ko. kivilajin ominaisuudet on jo tutkittu toisessa projektissa
(Kiven huokoisuus ja huokosrakenne matriisi-diffuusio-relevanttina parame-
trina).

Tuloksia voidaan hyödyntää loppusijoitusympäristön geosfaärin toimintakyky-
jä turvallisuusanalyysissä (pikäaikaisturvallisuuden arviointi) sekä loppusijoi-
tuspaikan valinnan arvioinnissa.
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Toteutus:
Uraanisarjan isotooppien määritykset ja tulkinnat (kulkeutumisprosessien
aikaskaalan selvittäminen).Uraanisarjan isotooppien kemiallisen olomuodon
(spesiaation) tutkiminen kulkeutumisen tai pidättymisen mekanismien selvit-
tämiseksi.

Tuloksista tiedottaminen:
Kansainväliset symposiumit ja julkaisut.

Aikataulu:
Meneillään olevan projektin uusi vaihe; arvioitu päätyminen: n. 6/99.

Yhteyshenkilö: Karl-Heinz Hellmuth

DECOVALEX II. Rakoilleen kallion kytketty termo-hydro-mekaniikka

Tavoite:
Tavoitteena on kotimaisen asiantuntemuksen ylläpitäminen ja kehittäminen
rakoilleen, vesipitoisen kallioperän kytketyistä termo-hydro-mekaanisista
(THM) ilmiöistä ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuuden arvioimiseksi. Il-
miöt ovat keskeisiä eritoten loppusijoitustilassa ja sen lähialueella, jossa
ydinjätekapselit toimivat lämpölähteinä. Tuloksia hyödynnetään koko lop-
pusijoitustutkimusjakson aikana, joka ulottuu vuoteen 2020 asti. Tutkimus on
luonteeltaan asiantuntemusta ja ilmiöiden ymmärrystä lisäävää.

Toteutus:
Tutkimuksessa osallistutaan kansainvälisen DECOVALEX-projektin II vai-
heeseen. Projektin vastuuorganisaationa on Ruotsin ydinturvallisuusvirano-
mainen SKI. Tutkimustyö keskittyy vuonna 1998 Task lCrhen, jossa projektin
eri tutkimusryhmät eri maista simuloivat 'kuivaharjoitteluna' Sellafieldiin
suunnitellun kuilun rakentamisen hydro-mekaanisia vaikutuksia. Kuivahar-
joittelu tarkoittaa sitä, että tuloksia ja konseptualisointeja verrataan tut-
kimusryhmien välillä. Sen sijaan vertailua kokeelliseen dataan ei voida tehdä,
koska kuilu ei saanut rakennuslupaa.

Simulointitulokset hyödyttävät viranomaisia Posivan aloittaessa itse tut-
kimuskuilun rakentamisen 2000-luvun alkuvuosina.
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Tuloksista tiedottaminen:
DECOVALEX-projektin raportit, kansainväliset workshopit ja julkaisut sekä

STUK-YTO-TR-sarja.

Aikataulu: 31.3.1999

Vastuuhenkilö: Esko Eloranta

Bentoniitin mekaaninen stabiilius loppusijoitusolosuhteissa

Tavoite:
Tavoitteena on tuottaa päätöksenteon tueksi tietoa bentoniitin pitkäai-
kaiskäyttäytymisestä loppusijoitustilan olosuhteissa. Työn tuloksia hyödyn-
netään arvioitaessa Posivan loppusijoitussuunnitelmia. Työn tuloksilla on
merkitystä viranomaisille jo vuonna 2000, kun Posivan tutkimusten paino-
piste siirtynee paikanvalinnasta teknisiin kysymyksiin.

Toteutus:
Työssä jatketaan vuonna 1997 aloitettua bentoniitin materiamallien tut-
kimusta. Huomioidaan myös termiset ja hydrauliset ilmiöt, joilla on vaiku-
tusta pitkäaikaiskäyttäytymiseen. Työ on luonteeltaan laskennallista tut-
kimusta.

Tuloksista tiedottaminen:
Kansainväliset symposiumit ja julkaisut, JYT2001-tutkimusohjelman tiedotus

sekä STUK-YTO-TR-sarja.

Aikataulu: 31.12.1998

Vastuuhenkilö:: Esko Eloranta

Loppusijoitustilan ja sen ympäristön geofysikaaliset muutosilmiöt

Tavoite:
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa viranomaisille tietoa ja ymmärrystä
ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuuden arviointiin sekä siihen liittyvään
päätöksentekoon koskien loppusijoitustilan ja sen ympäristön geofysikaalisia
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muutosilmiöitä. Tavoitteena on selvittää muutosten avaruudellinen ja ajal-
linen jakautuma loppusijoitustilassa ja sen ympäristössä sekä korreloida
kivien petrofysikaalisissa ominaisuuksissa havaittavat muutokset kiven
huokoisuudessa ja rakoilussa tapahtuviin muutoksiin.

Toteutus:
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustila muuttaa ympäröivän lähi kallion
fysikaalisia ominaisuuksia. Muutoksia aiheuttaa tilan louhinnan lisäksi eten-
kin polttoaineen lämmöntuotto sekä myöhemmin luonnon olosuhteiden muut-
tumisista, kuten jääkausista, johtuvat muutokset. Otsikossa mainitussa tut-
kimuksessa selvitetään aluksi lähinnä kirjallisuuden pohjalta, mitä pysyviä
tai palautuvia muutoksia loppusijoitustilan lähikallion fysikaalisissa ominai-
suuksissa on odotettavissa loppusijoitustilan elinkaaren eri aikoina. Toinen
tutkimusaihepiiri on kirjallisuuden ja numeeristen mallilaskujen avulla tutkia
ja kehittää ekvivalentteja väliainemalleja huokoiselle, rakoilleelle kalliolle.
Tarkasteltavat väliaineominaisuudet painottuvat elastisiin, sähköisiin ja ter-
misiin ominaisuuksiin. Tarkastelussa voidaan huomioida myös mahdolliset
anisotropiat. Perustilanteena pidetään kiteisessä, rakoilleessa kalliossa olevaa
loppusijoitustilaa, jonka spesifikaatiot, mm. lämmöntuoton osalta, vastaavat
Posiva Oy:n suunnitelmia.

Alustavaa arviointia eri geofysikaalisten menetelmien, lähinnä sähköisten,
sähkömagneettisten ja seismisten menetelmien, kyvystä havaita lähikallion
muutoksia erityisesti tilan rakennus- ja käyttövaiheen aikana tehdään osana
kirjallisuusselvitystä. Mittakaavana on sekä laboratorio- että täysmittakaava.

Tutkimuksen tuloksena tulee saada arvio siitä, mikä on erityyppisten
muutosten avaruudellinen (spatiaalinen) ja ajallinen jakautuminen tilan koko
elinkaaren aikana, sekä miten muutoksia voidaan korreloida huokoisuuden ja
rakoihin muutoksiin.

Tutkimus toteutetaan yhteishankkeena tilaajan ja tutkimusta tekevän organi-
saation kanssa.

Tuloksista tiedottaminen:
Kansainväliset ja kotimaiset julkaisut ja symposiumit sekä STUK-YTO-TR-
sarja.

Aikataulu: 28.2.1999
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Vastuuhenkilö: Esko Eloranta

Analyyttiset mallit käytetyn ydinpolttoaineen geologisen loppusijoi-
tuksen turvallisuus- ja toimintakykyanalyyseissä

Tavoite:
Tavoitteena on fysiikan perinteisten analyyttisten mallien avulla selvittää
suomalaisten KPA-loppusijoituksen turvallisuus- ja toimintakykyanalyysien
relevanttiutta ja toimivuutta sekä vertailla saatavia tuloksia "sofistikoitujen"
mallien antamiin tuloksiin. Tavoitteena on tuottaa STUKin tarkastustyöhön
soveltuvia työkaluja etenkin analyysien tulosten suuruusluokkien arvioimi-
seksi.

Toteutus:
Selvittää kirjallisuuden avulla, mitä ovat fysiikan perinteiset analyyttiset
mallit eli kansanomaisesti "tupakka-askikansi-laskelmat" ja miten niitä on
hyödynnetty turvallisuus- ja toimintakykyanalyyseissä. Arvioida eri osapro-
sessien merkitystä KPA:n toimintakyky- ja turvallisuusanalyyseissä. Valita
edellä mainituista kriittisimmät ja toteuttaa niihin liittyvät laskennalliset
mallit MATLAB-valmisohjelmaa käyttäen.

Suorittaa tarpeelliset testaukset ja koodien verifioinnit. Tehdä vertauslaskel-
mat ja vertailut sofistikoitujen mallien antamien tulosten kesken.

Arvioida tupakka-askikansi-laskelmien mielekkyyttä, toimivuutta, todistus-
voimaa ja mahdollisuuksia KPA-loppusijoituksen toimintakyky- ja turvalli-
suusanalyyseissä. Tulosten kansantajuistaminen. Työ tehdään opinnäytteenä,
jonka tulokset ovat välittömästi STUKin käytettävissä. Työn tekopaikkana on
STUK, jossa myös työ ohjataan.

Tuloksista tiedottaminen:
Kansainväliset ja kotimaiset julkaisut ja symposiumit sekä STUK-YTO-TR-
sarja.

Aikataulu: 31.12.1999.

Vastuuhenkilöt: Esko Eloranta, Risto Paltemaa

52



STUK-A1 55

Käytetyn polttoaineen kupari-valurautaloppusijoituskapseliselvitykset

Tavoite:
Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa käytetyn polttoaineen loppusijoituksessa
käytettävän kuparivalurautakapselin vaipan, hitsien ja niiden ympäristön
pintakerrosten ominaisuuksista sekä niistä tekijöistä, jotka voivat edesauttaa
jännityskorroosion ydintymistä loppusijoitusolosuhteissa.

Toteutus:
Käytetyn polttoaineen kapseliratkaisun vaippa kansineen muodostaa kap-
selille korroosiosuojan loppusijoitusolosuhteissa. Sen korroosion kestävyyttä
arvioitaessa on otettava huomioon perusaine, vaipan pituushitsin sekä kannen
ja vaipan välisen hitsin ja näiden muutosvyöhykkeiden rakenteet sekä pin-
taan muodostuvat oksidifilmit, jotka ovat merkittäviä parametreja korroosio-
suojan kestävyyttä arvioitaessa.

Vuonna 1995 käynnistettiin aiheesta yhteistyössä SKI:n kanssa kolmi-
vuotiseksi, vuonna 1998 päättyväksi suunniteltu tutkimus VTT:n laatiman
runko-ohjelman pohjalta. Ohjelman toteutuksessa menetellään siten, että
osallistuvat yhteistyöorganisaatiot tilaavat itsenäisiä osia mainitusta runko-
ohjelmasta. Tähän mennessä tutkimuksissa on selvitetty kuparin ym-
päristövaikutteista särönkasvua simuloidussa pohjavedessä (STUK-YTO-TR
105), kuparin päälle muodostuvien oksidifilmien sähköisiä ominaisuuksia
(STUK-YTO-TR 106) puhtaassa puskuriliuoksessa sekä kloridipitoisessa
(STUK-YTO-TR 134) että nitriittipitoisessa puskuriliuoksessa (SKI Report
96:80).

Vuoden 1998 aikana jatketaan tutkimuksia, joilla selvitetään kuparivaipan
pinnan oksidifilmin ja reaktiotuotteiden käyttäytymistä bikarbonaatti-ioneja
sisältävässä vedessä. Tutkimuksiin sisältyy:
Kirjallisuusselvitys, kuparin sähkökemiallisten ominaisuuksien karakteri-
sointi bikarbonaatteja sisältävässä vedessä, kuparin pintafilmien sähköisten
ominaisuuksien karakterisointi bikarbonaatteja sisältävässä vedessä, korroo-
sio mekanismien karakterisointi sähkökemiallisella impedanssispektroskopi-
alla (EIS) elektrodikapasitanssimittaukset, raportointi

Tuloksista tiedottaminen:
Kansainväliset julkaisut ja symposiumit sekä STUK-YTO-TR-sarja.
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Aikataulu: 31.12.1998.

Vastuuhenkilö: Juhani Hinttala

Loppusijoitettavien voimalaitosjätteiden laadun verifiointi

Tavoite:
Tiedot loppusijoitettavien voimalaitosjätteiden ominaisuuksista sisältyvät
asianomaisiin jätetyyppikuvauksiin ja aktiivisuutiedot sisältävään rekisteriin.
Nämä tiedot perustuvat jätehuoltovelvollisen suorittamiin tutkimuksiin ja
mittauksiin. Koska jätteentuottaja ja loppusijoittaja on Suomessa sama or-
ganisaatio, on STUKilla vastuu edellä tarkoitettujen karakterisointitoimien
verifioinnista. Resurssipulamme vuoksi olisi harkittava ulkopuolisen asian-
tuntijaorganisaation käyttämistä tämän verifiointitehtävän tukemiseen. So-
piva organisaatio olisi VTT/KET, joka on jäsen järjestössä European Network
of Testing Facilities for the Quality Checking of Radioactive Waste Packages.

Toteutus:
Vuonna 1998 teetettäisiin VTT/KET:llä esiselvitys, jossa arvioitaisiin TVO:n
loppusijoitettavien voimalaitosjätteiden karakterisointikäytäntöä ja tehtäisiin
ehdotus verifiointikäytännön kehittämiseksi. STUKin edustajat osallistuisivat
selvitykseen määrittelemällä turvallisuuden kannalta olennaisimmat jätepak-
kausten ominaisuudet.

Tuloksista tiedottaminen:

Kansainväliset julkaisut ja symposiumit sekä STUK-YTO-TR-sarja.

Aikataulu: 31.12.1998

Vastuuhenkilö: Esko Ruokola

Etämonitoroinnin käyttö ydinmateriaalivalvonnassa

Tavoite:
STUK osallistuu IAEA:n ja Sandia National Laboratories'n kanssa projektiin,
jossa testataan etämonitorointimenetelmiä estämään keruulaitteistojen ja
ympäristönäytteiden peukalointi.
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Toteutus:
STUKin toimitalon katolla sijaitseviin laboratoriotiloihin ja automaattiseen
ilman radioaktiivisuusvalvonta-asemaan asennetaan kaukovalvontalaitteita,
mm. liikkeen ilmaisin ja tietokoneohjattu kamera, joiden avulla voidaan seu-
rata laboratoriotiloissa tapahtuvaa toimintaa. Systeemistä kerätään reaalia-
jassa prosessi- ja annosnopeustietoja. Valvontatietojen käsittelyohjelmiston
tulee kyetä esittämään tiedot aikasarjoina tietokoneen näytöllä. Valvontatie-
tokoneesta rakennetaan internet-palvelimelle yhteys, jonka kautta valvova
osapuoli (IAEA) pääsee tietoihin reaaliajassa.

Tuloksista tiedottaminen: Loppuraportti valmis 31.8.1998.

Aikataulu:
Automaattinen radioaktiivisuusvalvonta-aseman laitteisto valmiina keväällä
1998. Sandia National Laboratories'n toimittamat varusteet asennetaan
paikoilleen 28.2.1998 mennessä. Järjestelmän demonstraatiokäyttö Wienissä
3.-4.3.1998.

Vastuuhenkilöt: Roy Pöllänen, Mika Nikkinen, Arto Leppänen, Tarja Ilander.
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SÄTEILYN KÄYTTÖ

Epäsäännöllisten sädehoitokenttien dosimetria

Tavoite:
Muodoltaan epäsäännöllisten hoitokenttien käyttö ulkoisessa sädehoidossa on
leistynyt siten, että nykyisin suurin osa hoitokentistä on epäsäännöllisiä.
Epäsäännöllisten kenttien annosmääritystä ei hallita sillä tarkkuudella, jota
nykyinen vaatimustaso edellyttää. Lisaksi uuden tyyppiset hoitotekniikoiden,
kuten stereotaktisten ja konformaalisten hoitojen, yleistyminen lisää tarvetta
parantaa näiden kenttien dosimetrian tarkkuutta.

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää mittausmenetelmät, joiden avulla voi-
daan varmistaa epäsäännöllisten hoitokenttien annoslaskennan ja -mittausten
tarkkuus. Menetelmät otetaan käyttöön sädehoidon tarkastuksissa ja doku-
mentoidaan tarkastustoiminnan ohjeistoon.

Toteutus:
Kirjallisuusselvitysten perusteella valittuja menetelmiä vertaillaan keskenään
suorittamalla mittauksia useilla eri fotonisäteilyn energioilla. Sopivin kas-
vupäällyksen (minifantomi) rakenne vapaana ilmassa tehtäviin mittauksiin
selvitetään sekä mittauksin että Monte Carlo laskelmin. Vertailumittausten
avulla varmistetaan julkaistujen fantomisirontakertoimien oikeellisuus ja
soveltuvuus Suomessa käytössä oleviin hoitolaitteisiin. Stereotaktisten eli
kapeiden fotonikenttien mittauksissa vertaillaan useilla eri ilmaisimilla sa-
atuja tuloksia sekä näiden varmentamista Monte Carlo laskennalla.

Aikatauluja tuloksista tiedottaminen:
Kirjallisuusselvitys on tehty ja mittaukset vapaana ilmassa aloitettu vuonna
1997. Mittauksia jatketaan ja menetelmän soveltuminen vedessä tehtyjen
mittausten varmentamiseen selvitetään vuoden 1998 aikana. Tulokset esitel-
lään sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivillä.

Stereotaktisten kenttien mittaukset ja alustavat laskennat on toteutettu
yhteistyössä Turun yliopistollisen sairaalan kanssa vuonna 1997. Tulokset on
esitetty sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivillä 1977 ja niistä on laadittu
luonnos julkaisuksi kansainväliseen lehteen. Julkaisu ilmestyy vuoden 1998

56



STUK-A155

puolella. Stereotaktisten kenttien mittausten varmentamista Monte Carlo
laskennalla jatketaan vuonna 1998. Tulokset esitetään kansainvälisessä kok-
ouksessa ja niistä laaditaan luonos lehtijulkaisuksi vuoden 1998 loppuun
mennessä.

Vastuuhenkilö: Petri Sipilä

Sädehoidon vertailumittausmenetelmien kehittäminen

Tavoite:
Sädehoidon valvontaan kuuluu yhtenä osana STUKin suorittamat sairaalasta
riippumattomat mittaukset sädehoitokeskusten käyttäminen menetelmien
oikeellisuuden ja tarkkuuden varmistamiseksi. Sädehoidon laitteiden nopea
kehitys sekä monimutkaiset hoitotekniikat edellyttävät mittausmenetelmien
vastaavaa kehittämistä. Koko hoitoprosessin kattavat varmistusmittaukset
edellyttävät lisäksi useiden erityyppisten testifantomien kehittämistä tai
VianVk-imi.cit.fl

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää sädehoidon TT-kuvausten, hoidon
simuloinnin ja annossuunnittelun tarkkuuden varmistamiseen soveltuva mit-
tausmenetelmä. Lisäksi tavoitteena on kehittää perinteisten ja dynaamisten
sädehoitokenttien mittauksiin soveltuva sairaalan laitteista riippumaton an-
nosjakaumien varmistusmenetelmä. Menetelmät otetaan käyttöön sädehoidon
tarkastuksissa.

Toteutus:
Tutkimuksessa selvitetään aluksi TT-laitteiden kuvausominaisuudet sädehoi-
don suunnittelua varten sekä kehitetään yksinkertainen homogeeninen fan-
tomi annossuunnitteluohjelmien syöttötietojen oikeellisuuden varmis-
tamiseen. Tämän jälkeen kehitetään koko sädehoitoketjun tarkkuuden ar-
viointiin soveltuva menetelmä, jolla annossuunnittelun tarkkuutta voidaan
tarkemmin ja perusteellisemmin arvioida. Menetelmään tarvitaan edellä
mainittua monimutkaisempi fantomi, jossa on epähomogenisuuksia ja jossa
annosmittauksia voidaan suorittaa myös kentän reuna-alueilla. Menetelmät
testataan käytännön olosuhteissa useilla annossuunnittelujärjestelmillä.
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Annosjakaumien varmistusmenetelmän osalta selvitetään kaupallisten lait-
teiden käyttömahdollisuudet. Jos sopivaa kaupallista laitteistoa ei löydy, ke-
hitetään useiden ilmaisinten käyttöön perustuva omatekoinen laitteisto.

Aikatauluja tuloksista tiedottaminen:
Vaihtoehtoiset mittausmenetehnät on selvitetty ja sairaaloiden TT-kuvauksiin
ja kuvien käsittelyyn liittyvät tarkkuudet kartoitettu alustavasti vuosina
1996-97. Tulokset on esitetty sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivillä 1997.
Yksinkertainen fantomi annossuunnitteluohjelmistojen syöttötietojen varmis-
tamiseksi valmistetaan ja testataan vuonna 1988. Lisäksi TT-kuvauksiin ja
kuvien käsittelyyn liittyvät tarkkuudet kartoitetaan tarkemmin käyttäen tätä
fantomia. Vuoden 1998 aikana kaikkien sairaaloiden annossuunnitteluohjel-
mista tarkastetaan vähintäin yhden hoitolaitteen tiedot. Testausten tulokset
esitetään kansainvälisessä kokouksessa ja lehtijulkaisuna vuoden 1998 lop-
puun mennessä. Vuoden 1998 aikana konstruoidaan myös monimutkaisempi
fantomi ja sen testaukset käynnistetään. Testaukset saatetaan päätökseen
vuonna 1999 ja tulokset raportoidaan kansainvälisenä lehtijulkaisuna vuonna
2000.

Annosjakaumien varmistuslaitetta koskeva selvitys tehdään vuonna 1998.
Mahdollinen omatekoinen laitteisto kehitetään vuonna 1999 ja raportoidaan
kansainvälisenä lehtijulkaisuna vuonna 2000.

Vastuuhenkilö: Petri Sipilä

Konekuvauslaitteiden laadunvarmistus

Tavoite:
Nykyisiin sädehoitolaitteisiin on mahdollista liittää ulkoinen elektroninen
hoitokonekuvauslaite (EPID: Electronic Portal Imaging Device). Laitteistolla
voidaan kuvata potilaan hoitokentät hoidon aikana itse hoidon tai hoidon aset-
telun siitä häiriintymättä. Kuvien digitaalinen muoto mahdollistaa kuvien
muokkaamisen ja yhdistelemisen, jolloin voidaan verrata usean hoitokerran
kuvia keskenään tai voidaan ottaa sarja kuvia yhdestä hoitokerrasta ja siten
seurata hoidon osuvuutta. On myös mahdollista liittää annossuunnittelulait-
teistolla TT-kuvista digitaalisesti rekonstruoituja kuvia, simulaattorikuvia ja
hoidon aikaisia konekuvia keskenään, jolloin pystytään seuraamaan koko
hoitoketjun asettelutarkkuutta. EPID-laitteistoa voidaan käyttää myös do-
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simetrisena työkaluna: voidaan tutkia säteilykentän ominaisuuksia (esim.
tasaisuus ja säteilykentän ja valokentän yhtenevyys) ja uusien hoitotek-
niikoiden (dynaamiset hoidot ja intensiteettimoduloidut säteilykeilat) tuot-
tamia annosjakaumia.

Elektronisen konekuvausjärjestelmän käyttämiseksi hoidon osuvuuden ja
dosimetrian verifiointiin on tunnettava laitteiden suorituskyky ja järjestettävä
asianmukainen laadunvalvonta. Tutkimuksen tavoittena on selvittää EPID-
laitteiden ominaisuudet, joilla on merkitystä hoidon osuvuuden seurannalle ja
laitteiden käytölle dosimetrisena työkaluna, sekä näitä ominaisuuksia ko-
skevat laadunvalvontavaatimukset. Laadunvalvontavaatimukset otetaan
käyttöön sädehoidon tarkastustoiminnassa.

Toteutus:
Työ tehdään yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Vaasan
keskussairaalan sädehoitoklinikoiden kanssa, joiden käytössä olevia koneku-
vauslaitteita voidaan käyttää tutkimuksessa.

Kirjallisuustutkimuksen avulla selvitetään konekuvauslaitteiden tekniset
ominaisuudet sekä kuvankäsittelyyn ja eri sovellutuksiin liittyvät parametrit,
ongelmat ja käytettävissä olevat ratkaisumallit. Sarja potilaita (eturauhas-
syöpä, kaulanalueen syöpä) kuvataan tietyissä kentissä tietyin aikavälein ja
tuloksista analysoidaan potilaan asetteluepätarkkuuden seurantaan vaikutta-
vat tekijät. Kuvauslaitteen käyttöä hoitolaitteen laadunvalvontamittauksissa
ja dosimetriassa sekä tähän tarvittavien ohjelmistojen ominaisuuksia selvi-
tetään vertailumittauksilla muihin dosimetristen menetelmien kanssa. Tulo-
sten perusteella kehitetään tarpeelliset laadunvalvontatestit kone-
kuvauslaitteen käyttöä varten.

Aikataulu ja tuloksista tiedottaminen:
Kirjallisuusselvitys ja sen perusteella täsmennetty tutkimussuunnitelma
tehdään vuonna 1998. Potilaiden kuvaustietojen kokoaminen ja dosimetriaan
ja laadunvalvontaan liittyvät vertailumittaukset aloitetaan vuonna 1998 ja
toteutetaan loppuun vuonna 1999. Tulokset analysoidaan ja suositus laadun-
valvontatesteiksi laaditaan vuoden 1999 loppuun mennessä. Väliraportti vuo-
sina 1998 ja 1999, kansainvälinen lehtijulkaisu vuonna 2000.

Vastuuhenkilö: Jari Vanhanen
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Potilasannos ja kuvanlaatu lasten röntgentutkimuksissa (EU)

Tavoite:
Projektin tavoitteena on selvittää lasten röntgentutkimusten määriä, tut-
kimustekniikkaa, potilasannosta ja kuvanlaatua eurooppalaisten laatusuosi-
tusten kehittämiseksi lasten röntgentutkimuksiin. Projekti liittyy Euroopan
unionin IV puiteohjelman tutkimusprojektiin vuosille 1996 - 1999. STUK
osallistuu neljään osaprojektiin seuraavasti:

a) Potilasannokset, tutkimustekniikka ja tutkimusmäärät lasten röntgentut-
kimuksissa

Projektin tarkoituksena on tutkimusmäärien, tutkimustekniikan ja potilasan-
nosten selvittäminen lasten röntgentutkimuksissa Suomessa. Koska lasten
säteilyriski on aikuisten säteilyriskiä suurempi ja tutkittua tietoa on vain
vähän olemassa, tarvitaan em. tietoa tutkimustekniikan optimoimiseksi.

b) Fysikaalisen ja kliinisen kuvanlaadun välinen yhteys lasten läpivalai-
suröntgentutkimuksissa

Tässä tutkimuksessa sovelletaan STUKin Lääketieteellisen säteilyn laborato-
riossa kehitettyä mittausmenetelmää läpivalaisukuvan teknisen kuvanlaadun
määrittämiseksi, ja pyritään löytämään optimaalinen tutkimustekniikka eri
ikäisten lasten läpivalaisututkimuksiin. Teknistä kuvanlaatua verrataan klii-
niseen kuvanlaatuun radiologien arvioimana.

c) Miktiouretrokystografiatutkimuksen (MCU) yksityiskohtainen tutkiminen
lapsilla

MCU-tutkimus on eräs yleisimmistä lapsille tehtävistä läpivalaisutut-
kimuksista.Tavoitteena on yksityiskohtainen tutkimustekniikan, teknisen
kuvanlaadun ja potilasannoksen selvittäminen EU:n laatukriteerien aset-
tamiseksi.

d) Potilasannos, kuvanlaatu ja tutkimustekniikka lasten tietokonetomografia-
tutkimuksissa

Tietokonetomografiatutkimukset (TT) altistavat lapset suuremmalle säteily-
annokselle kuin useimmat muut röntgentutkimukset. Projektin tarkoituksena
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on selvittää potilasannoksia, kuvanlaatua ja tutkimustekniikkaa eri ikäisillä
lapsilla ja eri TT-tutkimuksissa. Tietoa käytetään hyväksi EU:n laatu-
kriteereistä sovittaessa.

Yhteistyökumppanit:
National Radiation Protection Board, NRPB (Iso-Britannia)
Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, Dr. Von Haunersches Kinderspital
(Saksa)
St George's Healthcare NHS Trust, Radiological Protection Centre (Iso-
Britannia)
Universitetet i Linköping, Institutionen för Radiofysik (Ruotsi)
Royal Marsden NHS Trust, Joint Department of Physics (Iso-Britannia)

Tuloksista tiedottaminen:
Tulokset raportoidaan STUKin raporttisarjassa, kansainvälisissä kokouksissa

ja alan tieteellisissä lehdissä.

Aikataulu: Projektiohjelman mukaisesti vuoden 1999 aikana.

Vastuuhenkilöt: Antti Servomaa, Markku Tapiovaara

Säteilyriskin laskenta altistuneissa väestöryhmissä

Tavoite:
Säteilyn aiheuttamien haittojen laskennallinen arviointi eri ikäisissä
väestöryhmissä, joiden saamat säteilyannokset tunnetaan. Tulosten sovel-
taminen säteilyn lääketieteellisen käytön optimointiin, epidemiologisten tut-
kimusten suunnitteluun ja säteilyvalmiustoimintaan liittyvien mallien ar-
viointiin.

Toteutus:
Säteilyn aiheuttamia syöpäriskejä arvioidaan käyttämällä raportissa BEIR V
(1990) esitettyä suhteellista riskimallia, jota täydennetään uudempien tut-
kimusten tuloksilla. Elinikäiset syöpäriskit lasketaan altistusiän funktiona
sekä valittujen väestöryhmien keskiarvoina. Laskennassa tarvittavat väestön
perustiedot otetaan suomalaisista kuolleisuus- ja syöpätilastoista. Jokaisessa
sovelluksessa tarvitaan arvio tai oletus eri elinten saamista säteilyannoksista.
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Tuloksista tiedottaminen:
Tulokset raportoidaan STUKin raporttisarjassa ja pääprojektin yhteydessä

alan tieteellisissä lehdissä.

Aikataulu: Vuoden 1999 loppuun mennessä.

Vastuuhenkilö: Tuomo Komppa, Antti Servomaa

Potilasannos läpivalaisuröntgentutkimuksissa

Tavoite:
Toimenpideradiologisissa ja angiografiatutkimuksissa potilaiden ja hen-
kilökunnan saamat säteilyannokset ovat muita röntgentutkimuksia suurem-
pia. Joskus joudutaan käyttämään niin suuria annoksia, että potilaan iholle
saattaa syntyä akuutteja säteilyvaurioita. Projektin tavoitteena on selvittää
laite- ja tutkimustekniikkaa, suorituskykyä, potilasannoksia, sekä keinoja
annosten pienentämiseksi.

Toteutus:
Selvitetään toimenpideradiologia- ja angiografialaitteiden teknistä toimintaa,
tutkimustekniikkaa ja laitteiden suorituskykyä, mitataan ja lasketaan potila-
sannoksia pinta-ala-annosten ja muiden tutkimustietojen perusteella sekä
arvioidaan potilaalle aiheutuvaa säteilyriskiä eri tutkimuksissa useissa sai-
raaloissa ja eri merkkisillä laitteilla.

Tuloksista tiedottaminen:

Tulokset raportoidaan STUKin raporttisarjassa ja alan tieteellisissä lehdissä.

Aikataulu: Vuoden 1999 loppuun mennessä.

Vastuuhenkilö: Antti Servomaa, Matti Toivonen

Röntgentutkimusmäärien ja potilasannosten jatkuva seuranta

Tausta ja tavoite:
Direktiivissä 97/43/Euratom edellytetään väestölle aiheutuvan säteilyannok-
sen arviointia säteilyn lääketieteellisestä käytöstä ja velvoitetaan jäsenmaat
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asettamaan vertailuarvot röntgendiagnostisten tutkimusten potilasannoksille.
Projektissa kehitetään menetelmä, jolla STUK saa tiedot röntgentutkimus-
määristä ja niiden jakaumista kaikissa säteilynkäyttöpaikoissa. Tiedot ovat
välttämättömiä potilasannoksen ja väestöannoksen määrittämistä varten.
Röntgentutkimusten keskimääräinen efektiiivinen annos kansalaista kohti ja
tutkimuskohtaiset annosjakaumat keskeisille tutkimustyypeiHe Suomessa
arvioidaan määrävuosin. Tulosten perusteella asetetaan kansalliset ver-
tailuarvot potilasannoksille säteilyaltistuksen optimointia varten.

Toteutus:
Projektissa selvitetään röntgentutkimusmäärien keräämiseen liittyvät toi-
menpiteet ja toteutustapa sekä potilasannosmittausmenetelmät, joita voidaan
käyttää määritettäessä röntgentutkimuksista aiheutuvat potilasannosjakau-
mat keskeisille röntgentutkimuksille ja kansalaisen keskimääräinen annos.

Tuloksista tiedottaminen: Tulokset raportoidaan projektiryhmän raporttina.

Aikataulu: Vuoden 1999 loppuun mennessä.

Vastuuhenkilö: Antti Servomaa

Röntgenlaitteiden suorituskykyselvitykset

Tavoite:
Potilasannosten ja kuvanlaadun optimointi edellyttää laiteominaisuuksien ja
suorituskyvyn selvittämistä. Myös EU:n direktiivi lääketieteellisestä sätei-
lyaltistuksesta edellyttää jäsenmailta suorituskykyvaatimusten antamista
säteilylaitteille. Projektin tavoitteena on tietokonetomografia-, mammografia-,
läpivalaisu- ja digitaalisten kuvalevylaitteiden suorituskyvyn mittaaminen.
Tietoa tarvitaan laadunvarmistuksessa ja myös röntgentoiminnan auditointi-
menettelyssä.

Digitaalikuvantaminen on viime vuosina yleistynyt voimakkaasti röntgendi-
agnostiikassa. Tätä toimintaa koskevia suosituksia tai viranomaisvaatimuksia
ei ole toistaiseksi olemassa. STUKin on annettava vähimmäisohjeet laadun-
varmistusta varten, jotta toiminnan harjoittajat voisivat täyttää säteilylain
edellyttämän laadunvarmistusvaatimuksen.
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Toteutus:
Mammografiassa, tietokonetomografiassa, läpivalaisu- ja digitaalisissa rönt-
gentutkimuksissa suorituskykymittaukset kohdistetaan käytössä olevien ja
uusimpien laitetyyppien tekniseen toimintaan, kuvanlaatuun ja potilasannok-
seen. Mammografiassa tutkimus kohdennetaan jatkossa digitaaliseen kuvare-
septoriin. Digitaalisille kuvalevylaitteille tehdään kirjallisuusselvitys laiteomi-
naisuuksista, selvitetään Suomessa käytössä oleva laitekanta ja käytettävät
laadunvarmistusohjeet sekä mitataan laitteiden suorituskyky. Mammogra-
fialaitteille laaditaan suorituskykyvaatimukset, jotka perustuvat kansain-
välisiin ja kansallisiin suosituksiin sekä omiin mittauksiin.

Tuloksista tiedottaminen: Tulokset raportoidaan STUKin raporttisarjassa ja
alan tieteellisissä lehdissä.

Aikataulu: Vuoden 1999 loppuun mennessä.

Vastuuhenkilöt: Juhani Karppinen, Teuvo Parviainen

Torioitujen hitsauspuikkojen säteilyvaikutukset

Tavoite:
Volframista valmistetuissa Tig-hitsauspuikoissa käytetään toriumia 2-4
massa-% parantamaan puikkojen ominaisuuksia hitsauskäytössä. Hitsat-
taessa puikosta vapautuu joko hiukkasmuodossa tai höyrystymällä nuklideja
232Th ja 230Th, joille hitsaaja altistuu hengitysteitse. Puikkoja joudutaan
määrävälein teroittamaan ja myös tästä vapautuu hiontapölyä ilmaan. Muissa
maissa suoritetut tutkimukset ovat osoittaneet, että Tig-hitsauspuikkojen
käytössä saattaa säteilytyöntekijöille asetettu annosraja ylittyä. Tut-
kimuksessa selvitetään säteilyaltistuksen suuruutta suomalaisilla työpaikoilla
todellisissa työolosuhteissa tavoitteena arvioida altistuksen rajoittamisen tar-
peellisuutta.

Toteutus:
Osatehtävä 1. Lähdekirjallisuuden, tilastojen sekä maahantuojille lähetet-
tävän kyselyn avulla selvitetään Tig-hitsauspuikkojen käytön laajuus
Suomessa ja pyritään arvioimaan altistuvien työntekijöiden määrä ja identi-
fioimaan käyttöpaikkoja.
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Osatehtävä 2. Selvitetään erilaisten tekniikoiden mahdollisuudet mitata pi-
eniä 2321^ j a 230Th pitoisuuksia ilmasta käyttäen apuna projektissa " Mittaus-
menetelmä 210Po/210Pb -hengitysaltistuksen määrittämiseksi" saavutettuja
kokemuksia ja tuloksia. Testimittauksia suoritetaan 2 - 3 työpaikalla todelli-
sissa työolosuhteissa. Tulosten perusteella määritetään työntekijöiden altis-
tuksen suuruuden testikohteissa sekä arvioivat kuinka suuri altistus voi olla
erilaisissa työolosuhteissa ja työtavoilla.

Tuloksista tiedottaminen:
Suomenkielinen raportti STUKin julkaisusarjoissa ja artikkeli kansainvälis-
essä lehdessä.

Aikataulu:
Osatehtävä 1.
Työ aloitetaan vuoden 1999 alussa ja se valmistuu 30.6.1999 mennessä.

Osatehtävä 2.
Eri tekniikoiden vertailu aloitetaan syksyllä 1998 ja päätös kehitettävästä
menetelmästä tehdään 31.12.98 mennessä. Itse menetelmä kehitetään käyt-
tökuntoon 30.6.1999 mennessä ja mittaukset valituilla työpaikoilla tehdään
30.9.1999 mennessä.

Suomenkielinen raportti (sisältäen osatehtävät 1 ja 2) ja käsikirjoitus kan-
sainväliseen julkaisusarjaan 31.12.1999 mennessä.

Vastuuhenkilöt: Mika Markkanen, Roy Pöllänen, Sampo Ylätalo.

Mittausmenetelmä polonium-210/lyijy-210 -hengitysaltistuksen määrit-
tämiseksi

Tavoite:
Kivennäismateriaaleja kuumennetaessa korkeisiin lämpötiloihin (esim. met-
allisulatto) materiaaleissa olevat luonnon radionuklidit 210Po ja 210Pb höy-
rystyvät ja osa niistä vapautuu ympäröivään ilmaan. Vapautuneet nuklidit
kulkeutuvat savukaasujen mukana, osa kiinnittyy savukaasusuodattimiin ja
osa vapautuu piippupäästönä ympäristöön. Radionuklideja voi kulkeutua
myös työskentelyalueiden ilmaan aiheuttaen merkittävää säteilyaltistusta
työntekijöille. Menetelmää 210Po- ja 210Pb-hengitysaltistuksen määrittämiseksi
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tarvitaan myöhempään tutkimushankkeeseen, jossa pyritään identifioimaan
toiminnat, joissa työntekijät voivat merkittävästi altistua luonnon sätei-
lylähteille. Uuden säteilysuojelun perusnormidirektiivin toimeenpano edellyt-
tää tällaisen toiminnan tunnistamista ja tarvittaessa toimia altistuksen pi-
enentämiseksi ja/tai toiminnan saattamista valvonnan piiriin.

Toteutus:
Selvitetään erilaisten tekniikoiden mahdollisuudet mitata alhaisia 210Po- ja
210Pb-pitoisuuksia ilmasta. Lähtökohtana on näytteen keräys ilmankerääjällä
ja mittaaminen esimerkiksi gammaspektrometrillä tai muulla sopivalla mene-
telmällä. Kehityksen lähtökohdaksi otettava tekniikka valitaan huomioimalla
menetelmän tarkkuus, analyysin vaivattomuus (hinta) sekä STUKissa
käytössä oleva mittauskalusto ja muut tarvittavat resurssit. Testataan valit-
tuun tekniikkaan perustuvaa mittausmenetelmä ja suoritetaan testimit-
tauksia 2 - 3 työpaikalla todellisissa työolosuhteissa.

Tuloksista tiedottaminen: Kirjallinen selvitys STUKin omaan käyttöön.

Aikataulu:
Hanke aloitetaan syksyllä 1998 siten, että päätös kehitettävästä menetel-
mästä voidaan tehdä 31.12.98 mennessä. Itse menetelmä kehitetään käyt-
tökuntoon 30.6.99 mennessä ja mittaukset valituilla työpaikoilla tehdään
30.9.99 mennessä. Loppuraportti valmistuu 31.12.99 mennessä.

Vastuuhenkilöt: Mika Markkanen, Roy Pöllänen, Sampo Ylätalo.
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LUONNONSÄTEILY

Radonkartoitus

Tavoite:
Tavoitteena on löytää korkean radonpitoisuuden asunnot ja rajata radonhaitta-
alueet. Kuntien ja STUKin välinen yhteistyö käynnistyi vuonna 1986, jolloin
Lääkintöhallitus antoi asiaa koskevan ohjekirjeen. Vuonna 1997 sosiaali- ja ter-
veysministeriö kehotti sisäilma-oppaassaan kuntia jatkamaan selvitystyötä
yhteistyössä STUKin kanssa.

Suunnitelmallisen radonkartoituksen avulla Säteilyturvakeskus pyrkii
löytämään mahdollisimman pienin kustannuksin ne asunnot, joissa radonpi-
toisuus ylittää 400 Bq/m3 ja estämään sen, ettei enää rakennettaisi uusia taloja,
joissa radonpitoisuus ylittää 200 Bq/m3.

Toteutus:
Laaditaan kuntien ja kuntayhtymien pyynnöstä radonmittaussuunnitehnia
radonhaitta-alueiden rajaamiseksi. Laaditaan valtakunnallisia ja alueellisia
radonia koskevia karttoja ja yhteenvetoja.

Laaditaan alueellisia radonennusteita useita kuntia käsittäville alueille, kuten
seutukaava-alueille tai lääneille. Radonennuste on uudisrakentamista palveleva
alueellinen radonriskikartta, jossa rakennusmaa on luokiteltu sen perusteella,
miten suuressa osassa pientaloja radonpitoisuus 200 tai 400 Bq/m3 tullaan ylit-
tämään. Ennusteet lasketaan sellaisille taloille, joissa radonin torjuntaan ei
mitenkään varauduta rakennusvaiheessa. Yhtysprosentit lasketaan käyttäen
hyväksi kokeellista tilastollista mallia.

Tehdään yhteistyötä kuntien terveydensuojeluviranomaisten, läänien tervey-
starkastajien ja STM:n kanssa. Järjestetään koulutusta.

Ylläpidetään karttajärjestelmää ja siihen liittyviä tietokantoja, joita tarvitaan
radonia koskevissa tutkimusprojekteissa ja erilaisissa jatkuvissa selvityksissä ja
jotka palvelevat samanaikaisesti tiedotustoimintaa. Huolehditaan radonmit-
tauksiin liittyvän radonpitoisuustiedon, rakennustiedon ja sijaintitiedon tallen-
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nuksesta, koordinaattien ja maaperätiedon määrittämisestä ja järjestelmän
laadunvarmistuksesta.

Tuloksista tiedottaminen:
Radonennusteet julkaistaan STUK-A-sarjassa. Päijät-Hämeen radonennuste
julkaistaan 1998.
Radonmittaussuunnitelmat ovat kunnille lähetettäviä tutkimuselostuksia.
Kuntien kanssa yhteistyönä tehdyt tilannekatsaukset julkaistaan joko STUK-A-
sarjassa tai kuntien omissa sarjoissa.
Käytetään alueellisia sanoma- ja aikakausilehtiä radonviestinnän välineinä.
Valtakunnalliset ja alueelliset radonkartat julkaistaan STUKin internet-sivuilla.

Vastuuhenkilöt: Anne Voutilainen ja Ilona Mäkeläinen

Radonpitoisuuteen vaikuttavat tekijät

Tavoite:
Radonpitoisuuteen vaikuttavien geologisten ja rakennusteknisten tekijöiden
selvittäminen. Tietoja tarvitaan mm. radonennusteiden laadinnassa käytet-
tävien menetelmien kehittämisessä, niiden luotettavuuden varmistamisessa ja
parantamisessa sekä torjuntatoimien ja viranomaistoimenpiteiden suunnitte-
lussa.

Toteutus:
Korkean radonpitoisuuden alueen satunnaisotanta
Aineiston muodostaa korkean radonpitoisuuden alueelle vuosina 1996-1997
suunnattu satunnaisotanta. Määritetään mitattujen asuntojen rakennuspohjaa
koskevat geologiset tiedot. Rakennustekniset ominaisuudet luokitellaan ottaen
huomioon perustamistavan vaikutus radonvuotoihin. Tutkitaan eri tekijöiden
vaikutus radonpitoisuuteen ja radonpitoisuuden kehitys uudessa asuntokan-
nassa.

Radonennustetutkimukset
1. Selvitetään, mitkä geologiset tekijät yhdessä rakennustiedon ja huoneilman

radonmittaustiedon kanssa antavat parhaan mahdollisen ennusteen. Tutki-
taan, mitkä olemassa olevat geologiset kartoitusaineistot kuvaisivat
parhaiten maaperän läpäisevyyttä ja uraanipitoisuutta. Ennustemenetel-
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män eri mallinnusvaihtoehtoja tutkitaan. Eri menetelmien kustannus-hyöty
-suhdetta tarkastellaan.

2. Radonnennusteiden luotettavuutta arvioidaan vertaamalla satunnaisotan-
tatutkimusten tuloksia jo laadittuihin radonennusteisiin.

3. Selvitetään yleispiirteisen alueellisen ja maastomittauksiin perustuvan pai-
kallisen ennusteen yhteensopivuutta. Verrataan alueellisia radonennusteita
ja maaperän radioaktiivisuusmäärityksistä tehtyjä ennusteita (maanäyttei-
den radontuotto tai radiumpitoisuus ja emanaatiotekijä tai huokosilman ra-
donpitoisuus). Tarpeen mukaan maastossa tehdään täydentävää näytteenot-
toa ja näytteet analysoidaan STUKissa. Kohdealueiksi valitaan niitä alueita,
joille on jo laadittu radonennuste.

Tuloksista tiedottaminen: Kansainväliset kokoukset ja julkaisut. Satunnaisotan-
tatutkimus myös STUK-A-sarjassa

Aikataulu: 1998 - 2000

Vastuuhenkilöt: Anne Voutilainen, Ilona Mäkeläinen

Säteilyaltistus työpaikoilla

Tavoite:
Työpaikoilla saatavan radonaltistuksen ja siihen vaikuttavien tekijöiden sel-
vittäminen. Tutkimus antaa perustietoa työpaikkojen radonvalvontaa ko-
skeviin viranomaispäätöksiin. Hankitaan tietoa opasaineiston tuottamiseksi
työpaikkojen radonkorjauksista.

Toteutus:
Työaikainen radonpitoisuus mitataan kohderyhmälle, joka on tilastollinen
satunnaisotanta työssä käyvästä väestöstä. Mittaus suoritetaan 1-2 kuu-
kauden aikana integroivilla radonpurkeilla. Kohdehenkilöt pitävät tut-
kimuksen aikana toista purkkia kotona ja toista mukanaan työssä.
Suoritetaan kyselytutkimus työpaikkojen radonkorjausten toteutuksesta.

Aikataulu: 1998 - 2000

Vastuuhenkilöt: Kaj Vesterbacka, Mika Markkanen

69



STUK-A155

Asuntojen radonlähteet ja kulkeutuminen

Tavoite:
1. Suomalaisen pientalo- ja kerrostaloasunnon radonlähteiden ja radonin

kulkeutumiseen vaikuttavien tekijöiden selvittäminen. Tuloksia tarvitaan
sekä uusien asuntojen radonteknisessä suunnittelussa että vanhojen
asuntojen radonkorjausten suunnittelussa.

2. Radonpitoisuuden aikavaihtelun tunteminen on tärkeätä arvioitaessa
radonaltistust terveysvaikutustutkimuksissa ja radonpitoisuuden vuo-
sikeskiarvoa vuotta lyhyemmän ajan mittausten perusteella. Tavoitteena
on ajallisen vaihtelun selvittäminen tilastollisesti edustavalla ja ajallisesti
aikaisempaa tarkemman mittausaineiston perusteella. Uusilla mittauksil-
la vastataan myös kansainvälisen keskustelun vaatimuksiin.

3. Suomalaisen pientalon täyttösoran uraanipitoisuus ja radontuotto selvi-
tetään täyttösoran radonpitoisuuksia lisäävän vaikutuksen arvi-
oimiseksi.

4. Asuntojen tiiveyden ja koneellisen ilmanvaihdon vaikutusta radonpi-
toisuuteen selvitetään aikaisemmissa tutkimuskohteissa jo saadun aineis-
ton perusteella.

Toteutus:
1. Vuonna 1997 aloitetusta täyttösoratutkimuksesta julkaistaan tulokset

radiumpitoisuuden, radontuoton ja emanaatiotekijän osalta. Tulosten pe-
rusteella arvioidaan täyttösorien vaikutusta pientalon radonpitoisuuteen.

2. Analysoidaan vuosina 1996 - 97 300 pientalossa suoritetut radonpitoisuu-
den ajallisen vaihtelun mittaustulokset. Tuloksia verrataan mallilaskel-
milla saataviin arvioihin.

3. Arvioidaan uusimman satunnaisotantatutkimuksen perusteella radonpi-
toisuuden muutoksien syitä uusimmassa pientalokannassa.

4. Pispalanharjun kohdeasunnoissa suoritetut maaperän huokosilman ja
sisäilman radonpitoisuuden mittaukset sekä alipainemittaukset analysoi-
daan. Tulokset arvioidaan yhdessä säätietojen kanssa tavoitteena löytää
yhteydet sisäilman radonpitoisuuden, harjun topografian, harjun sisäis-
ten ilmavirtojen ja säätekijöiden välillä.

Tuloksista tiedottaminen:
Kansainväliset julkaisut ja STUK-A-sarja vuosina 1997- 2000.

Aikataulu: 1998 - 2000.
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Vastuuhenkilöt: Hannu Arvela, Kaj Vesterbacka

Asuntojen radontorjunta

Tavoitteet:
• Edistää radonaltistuksen vähentämiseen tähtäävää radonkorjaustyötä

sekä radonturvallista uudisrakentamista.
• Tutkia suomalaisen asunnon radonkorjausmenetelmien ja radonturval-

lisen uudisrakentamisen tehokkuutta ja vaikutusta väestön radonaltis-
tukseen

• Kansainvälisen radontorjuntatutkimuksen seuranta ja soveltaminen
Suomessa.

• Yhdistää radontiiviin rakentamisen ja hyvän kosteuseristyksen raken-
nustekninen toteutus uusissa suomalaisissa pientaloissa

• Kerrostalotutkimuksen tavoitteena on myös tehdä perusselvitykset op-
paan kirjoittamiseksi radontiivistä perustamistavasta.

Toteutus:
Radonturvallisen uudisrakentamisen menetelmiä tutkitaan yhteistyössä
muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa. Korjausmenetelmien te-
hokkuutta tutkitaan talonomistajille lähetetyn kyselyn avulla.

Hankkeiden yhteydessä suoritetaan radontiiviin rakentamisen koulutusta ja
viestintää.

Vuosina 1997 - 1999 STUK osallistuu EU:n rahoittamaa radontutkimukseen
"European Research into Radon in Construction Concerted Action"
(ERRICCA). Tutkimuksen tavoitteena on:
• radontorjuntamenetelmien kehittäminen, menetelmien pitkän ajan

kestävyyden tutkiminen
• uudisrakentamisessa käytettyjen menetelmien ja materiaalien vaikutus

radonpitoisuuteen
• kansallisten radonpäätösten ja rakennusmääräysten vaikutusten selvit-

täminen
• radonin kulkeutumisen tutkiminen, erityisesti korjausmenetelmien paran-

tamiseksi
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Tuloksista tiedottaminen:
Raportit muiden tutkimusosapuolien kanssa tehtävän suunnitelman mukais-
esti. Kerrostalojen radonkorjauksista valmistuu STUK-A-sarjan raportti
vuonna 1998.

Aikataulu: Jatkuva tutkimus

Vastuuhenkilö: Hannu Arvela

Radontiivis perustus, kosteuseristys ja ilmanvaihto terveessä talossa

Tavoite:
Tutkimuksen tavoite on yhdistää radontiiviin rakentamisen ja hyvän kos-
teuseristyksen rakennustekninen toteutus uusissa suomalaisissa pientaloissa.
Tutkimuksella arvioidaan erilaisten ilmanvaihtoteknisten ratkaisujen sovel-
tuvuutta radonpitoisuuden alentamiseen ja kehitetään tarkoitukseen soveltu-
via korvausilmaan liittyviä ratkaisuja sekä tutkitaan niiden vaikutus sisäil-
mastoon. Tutkimuksella edistetään radonturvallista rakentamista ja hyvien
ilmanvaihtoratkaisujen käyttöä. Kerrostalotutkimuksen tavoitteena on myös
tehdä perusselvitykset oppaan kirjoittamiseksi radontiivistä perustamista-
vasta.

Pientalot:
Uusien pientalojen radonpitoisuus ylittää ilman torjuntatoimia laajoilla alu-
eilla Suomessa yli 50 %:ssa rakennettavista taloista sosiaali- ja terveysminis-
teriön asettaman enimmäisarvon 200 Bq/m*-*. Radontorjunnan keskeinen ta-
voite on perustuksen tiivis rakentaminen, radonpitoisen ilman vuotojen
estäminen maaperästä sisäilmaan. Asunnon alipaineisuuden hallinnalla
vähennetään myös vuotoja.

Tutkimuksessa valitaan kohteeksi 15 erityyppistä pientalohanketta, joissa
toteutetaan radontiivis rakenneratkaisu. Työn arvioinnin ja tulosten mit-
taamisen suorittavat alan asiantuntijat. Radontiiviin eristyksen toiminta kos-
teuseristyksenä selvitetään laskennallisesti ja sitä verrataan perinteiseen
kosteuseristykseen. Radonpitoisuuteen vaikuttavien tekijöiden arvioimiseksi
asunnoissa suoritetaan myös ilmanvaihdon, asunnon vaipan tiiveyden ja
alipaineisuuden sekä tulo/poistoilmanvaihtolaitteen säädön mittaukset.
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Kerrostalot:
Kerrostalojen radontiivistä perustapaa ei ole Suomessa tutkittu lainkaan.
Rakentamisessa voidaan vain soveltuvin osin käyttää pientaloissa saatua ti-
etämystä. Kerrostalojen alimman kerroksen maanvastaisissa asunnoissa en-
immäisarvon ylitykset ovat kuitenkin hyvin yleisiä. Projektin yhteydessä et-
sitään perustustapavaihtoehdoista alkaen suomalaiseen rakentamiseen sovel-
tuvia ratkaisuja. Osaan kohteista asennetaan asiantuntijoiden kanssa valitut
tuloilmaventtiilit ja mitataan tulo/poisto-ilmanvaihdon säädön ja tuloil-
maventtiilien (poistoilmanvaihtokohteet) käytön vaikutus alipaineisuuteen,
ilmanvaihtuvuuteen ja radonpitoisuuteen. Markkinoilla olevien korvausil-
maratkaisujen vaikutusta painesuhteisiin ja niiden aiheuttamaa vetoisuutta
tutkitaan lisäksi laboratoriomittauksin.

Tutkimus kuuluu Suomen Ympäristöterveyden tutkimusohjelman (SYTTY)
hankkeisiin. Tutkimusta rahoittaa TEKES. Yhteistyötahoja ovat: Teknillinen
korkeakoulu, Talonrakennustekniikan ja LVI-tekniikan laboratoriot sekä
Katepal Oy.

Aikataulu: 1998 - 2000

Vastuuhenkilö: Hannu Arvela

Talousveden luonnollinen radioaktiivisuus

Tavoite:
• Tutkia luonnon radionuklidien pitoisuuksia Suomen pohjavesissä, ja jul-

kaista ne vesihuollosta päättäviä viranomaisia ja yksittäisiä kansalaisia
palvelevassa muodosssa, päämääräänä veden kautta saatavan säteilyaltis-
tuksen pienentäminen.

• Hankkia edustavaa tietoa suomalaisten veden kautta saamasta sätei-
lyaltistuksesta.

• Selvittää pohjavesien radioaktiivisuuden ja geokemiallisten laatuominai-
suuksien välisiä yhteyksiä. Tietoa tarvitaan sekä esiintymisen ennus-
tamiseksi että vedenkäsittelymenetelmien parantamiseksi.

• Kehittää nykyisiä radonin ja muiden radioaktiivisten aineiden
analyysimenetelmiä vastaamaan uusimpien analyysi- ja mittauslaitteiden
tarjoamia mahdollisuuksia.
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• Kehittää luonnon radioaktiivisuuden puhdistusmenetelmiä yhteistyössä
muiden viranomaisten ja yritysten kanssa.

Toteutus:
Esiintyminen
Tilastollisesti edustavien tulosten saamiseksi tehdään porakaivojen otanta-
tutkimus. Tutkimuksella hankitaan lisätietoa radonin, uraanin, radiumin,
210Pb:n ja 210Po esiintymisestä yksityiskaivojen vesissä säteilyannosarvioiden
tarkentamiseksi.

Alueellisten karttojen laadinnassa käytetään tulosaineistona STUKissa mitat-
tujen porakaivovesien mittaustuloksia. Mittaustuloksista laaditaan radon- ja
uraanipitoisuutta kuvaavat teemakartat vesipiireittäni. Kartoista nähdään
alueet missä on kohonneita pitoisuuksia ja mistä puuttuu mittaustuloksia.
Näitä tietoja tarvitaan, kun päätetään jatkotutkimuksista ja suunnitellaan
pohjavesivarojen hyödyntämistä.

Osa tutkimukseen tulevista näytteistä saadaan Geologian tutkimuskeskuksen
kautta, joka tekee pohjaveden geokemiallista laatukartoitusta, mutta ottaa
näytteet myös radioaktiivisuustutkimuksiin. Osa näytteistä analysoidaan
palveluna vesilaitoksille tai yksityisille kaivonomistajille, joilta saadaan myös
tietoja veden muista laatuominaisuuksista. Molempia näytetyyppejä voidaan
käyttää hyväksi selvitettäessä radioaktiivisuuden riippuvuutta hydrogeologi-
sista olosuhteista. Tuloksia analysoidaan tilastollisin menetelmin, geokemial-
listen selvitysten osalta yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa.

Aloitetaan paikallislaboratorioiden käytössä olevilla Mini-Assay- mittareilla
tehtyjen veden radontulosten kokoaminen mittaria käyttäviltä laboratoriolta
(noin 50). Tällä tutkimuksella arvioidaan Mini-Assay mittarin käyttökel-
poisuutta sekä saadaan lisätietoa radonin alueellisesta esiintymisestä. Suurin
osa niitä näytteistä, joissa on kohonneet pitoisuudet, on tutkittu uudestaan
Säteilyturvakeskuksessa. Silloin niistä on määritetty radonin lisäksi myös
muiden radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia.

Vesilaboratorion uusittu tietojärjestelmä otetaan käyttöön tulosaineistojen
käsittelyssä. Nestetuikelaskennan spektrinpurkuohjelmia kehitetään.
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Analyysimenetelmät
Kalibroidaan Guardian nestetuikelaskuri veden rakonmittauksiin ja ke-
hitetään laskentaohjelmaa tulosten käsittelyn nopeuttamiseksi. Kehitetään
laitteen laskentaominaisuuksia siten, että se tunnistaa sellaiset matala-
aktiiviset näytteet, joissa on radium voi aiheuttaa merkittävän virheen veden
radonpitoisuuteen.

Kehitetään loppuun 210Pb:n nopea määritysmenetelmä, jonka kemiallinen
erotus perustuu ioninvaihtoon sekä 210Pb: ja 210Bi:n beetojen mittaukseen
Quantuluksella. Nykyisessä menetelmässä tarvitaan puolen vuoden odo-
tusaika 210Po:n sisäänkasvun vuoksi.

Tuloksista tiedottaminen:
• Alueellinen tutkimus ja otantatutkimus: STUK-A-sarjan julkaisu, artik-

kelit kotimaisiin ja kansainvälisiin lehtiin 1998-1999.
• Rapid analysis of 210Pb in ground waters - artikkeli julkaistaan joko kan-

sainvälisen kokouksen proceedings-julkaisuissa tai kansainvälisessä ti-
eteellisessä lehdessä vuonna 1998 tai 1999.

• Spektrinpurkuohjelma julkaistaan kansainvälisessä tieteellisessä lehdessä
vuonna 1999 tai 2000.

• Loppuraportti ja kokousjulkaisu TEKESin vedenpuhdistuprojektista yh-
dessä SYKEn kanssa.

Aikataulu: 1998 - 2000.

Vastuuhenkilöt:
Menetelmän kehittely: Laina Salonen, Pia Huikuri ja Tuukka Turtiainen
Alueellinen selivitys: Anne Voutilainen, Ilona Mäkeläinen, Laina Salonen, Pia
Huikuri
Paikallislaboratorot: Pia Huikuri, Laina Salonen
Vedenpuhdistus: Laina Salonen
Tietojärjestelmä: Pia Huikuri

Talousveden radioaktiivisuuden enimmäisarvot

Tavoite:
Tutkimuksella selvitetään eri toimenpiderajojen vaikutus väestön säteilyaltis-
tukseen ja tarvittaviin torjuntatoimenpiteisiin ja niiden kustannuksiin.
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Samalla selvitetään minkälaisilla mittauksilla päätös enimmäisarvon ylityk-
sestä voidaan tehdä. Raportti antaa tarvittavat perusteet yksityiskaivojen
radionuklidipitoisuuden enimmäisarvoista tehtävälle päätöksenteolle. Talous-
veden radioaktiivisuudesta ei ole toistaiseksi annettu suositusta.

Toteutus:
Tutkimuksessa käytetään hyväksi Säteilyturvakeskuksen laajaa mit-
tausaineistoa painottaen sitä siten, että saadaan edustava arvio väestölle ta-
lousveden radonista ja pitkäikäisistä radionuklideista aiheutuvasta altis-
tuksesta. Eri radionuklidien aiheuttamista annoksista tehdään kirjalli-
suusselvitys, jonka perusteella vertaillaan käytettyjä annoskertoimia ja
esitetään arvio tulosten epävarmuudesta.

Erilaisille toimenpiderajoille lasketaan korkeimmat yksilöannokset, ylitys-
prosentit, annosvaikutukset ja vedenpuhdistustoimenpiteistä aiheutuvat kus-
tannukset.

Tuloksista tiedottaminen:

STUK-A-sarjan julkaisu. Artikkeli kansainväliseen tieteelliseen lehteen.

Aikataulu: 1998 - 1999

Vastuuhenkilöt: Ilona Mäkeläinen, Laina Salonen Pia Huikuri, Hannu Arvela

Lyijy 210:n mittaaminen ihmisestä

Tavoite:
Testata Saksan säteilyturvakeskuksessa kehitetyn mittauslaitteiston kali-
brointeja ihmiskehoon kertyneen 210Pb:n määrän mittaamiseksi sekä testata
ICRP:n käyttämien mallien oikeellisuutta ihmiskehoon kertyvän 210Pb:n
määrän arvioimisessa.

Toteutus:
Porakaivovettä käyttävien ihmisten 210Pb:n saanti voi olla Suomessa poik-
keuksellisen korkea normaalisaantiin verrattuna silloin, kun veden 210Pb-
pitoisuus ylittää yhden Bq/l:n pitoisuuden. 210Pb-pitoisuudet ovat tätä suuru-
usluokkaa, silloin kun veden radonpitoisuus on vähintään tuhansia Bq/l:ssa
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(tähänastinen maksimipitoisuus 39 Bq/l) Kun porakaivoveden pitoisuus, veden
käyttömäärät ja käyttöajat tunnetaan, voidaan 210Pb:n saanti ja kehoon kerty-
neen 210Pb:n määrä arvioida. Saksassa käytössä olevan laitteistolla pystytään
mittamaan 20 Bq:n suuruinen 210Pb:n määrä kallossa. Tämä määrän arvioi-
daan ylittyvän kertaluokilla niillä suomalaisilla, jotka käyttämien porakaivo-
vesien 210Pb-pitoisuudet ovat korkeita. Mittauksiin valitaan henkilöitä, joilla
on korkea mutta tunnettu 210Pb:n saanti. Saksalaiset ovat valmiita tuomaan
mittauslaitteensa Suomeen heidän tutkimusohjelmiinsa sopivana ajankoh-
tana. Mittaukset tehdään meidän kokokehonkammiossamme.

Tuloksista tiedottaminen:
Tulokset julkaistaan yhteistyössä saksalaisten kanssa.

Aikataulu : 1997 - 1999

Vastuuhenkilö: Laina Salonen, Tua Rahola

Vedenkäsittelymenetelmät luonnon radionuklidien poistamiseksi juoma-
vesistä, TENAWA (EU)

Tavoite:
Vedenkäsittelymenetelmien kehittäminen ja testaaminen luonnon radionuk-
lidien poistamiseksi pienten pohjavedenottamoiden ja yksityisten kaivojen
vesistä.

Toteutus:
Projekti toteutetaan EU-projektina, jossa osanottajamaina ovat Suomi, Ruotsi,
Saksa ja Itävalta. Tutkimuksessa on mukana yhteensä 12 eri laitosta tai labo-
ratoriota, joista Suomesta ovat STUK (koordinaattori), Helsingin Yliopiston
Radiokemian laboratorio ja Insinööritoimisto Vartiainen Oy. Tutkimus on
jaettu 12 eri osatutkimukseen, joiden aihepiirit kattavat laajasti koko ongel-
makentän: kirjallisuustutkimukset luonnon radionuklidien esiintymisestä
eurooppalaisissa pohjavesissä ja niiden poistoon soveltuvista vedenkä-
sittelymenetelmistä, laaja kokeellinen osa radonin, uraanin, radiumin, lyijyn
ja poloniumin poistoon soveltuvien vedenkäsittelymenetelmien testaamisesta
ja kehittämisestä sen tyyppisille pohjavesille kuin osanottajamaissa tarvitaan
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ja lopuksi vedenkäsittelyssä syntyvien jätteiden käsittelystä sekä suodattimi-
en ympärille tarvittavista säteilysuojista.

Tuloksista tiedottaminen:
Raportointi tehdään projektisopimukseen kirjatun aikataulun mukaisesti vuo-
sina 1997 - 1999.

Aikataulu: 1997 - 1999

Vastuuhenkilöt: Laina Salonen, Pia Huikuri, Tuukka Turtiainen, Martti An-
nanmäki (koordinattori)

Radonriskien arviointi

Tavoite:
Projektin tarkoituksena on tutkia eri riskimalleista, erityisesti kaksivaihe-
isesta klooniekspansiomallista vedettäviä johtopäätöksiä ja selvittää, saa-
daanko suomalaisten epidemiologisten aineistojen perusteella mallin paramet-
reille julkaistuista poikkeavia arvioita.

Tutkimuksella selvitetään tilastollisesti merkitsevän epidemiologisen radon-
tutkimuksen toteutusmahdollisuuksia Suomessa sekä arvioidaan tutkimusten
virhelähteiden kuten altistusarvion tarkkuuden ja tapausten ja verrokkien
maantieteellisen jakauman vaikutusta riskiarvioon

Toteutus:
Riskimallit
Lasketaan elinikäinen riski ja eliniän lyheneminen käyttämällä Suomen
kuolemanvaarataulukoita ja Moolgavkarin mallin antamia hasardituloksia.
Koska altistuksen kasvaessa menetetty elinaika/keuhkosyöpätapaus kasvaa,
ei haittaa voi määritellä pelkän elinikäisen riskin avulla. Elinikäinen riski
näyttää olevan vielä pienempi kuin todennäköisyys sairastua keuhkosyöpään
ikävuoteen 70 mennessä, joka on noin viidesosa ICRP:n mukaan arvioidusta
riskistä. Elinikäinen riski on eri väestöille ja sukupuolille erilainen ja riippuu
tupakoinnin määrästä.

Lubin et ai. (1995) päätyivät mallinsa perusteella siihen uskomattomaan ar-
vioon, että USA:n keuhkosyövistä 10 - 20 % johtuisi radonista (keskimääräi-
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nen pitoisuus n. 50 Bq/m3). Selvitetään, mitkä syyt aiheuttavat näin suuren
eron heidän mallinsa ja klooniekspansiomallin tulosten välillä. Edelleen tut-
kitaan mallin valossa, millä epidemiologisen tutkimuksen asetelmalla radonin
aiheuttama keuhkosyöpäriski saadaan parhaiten esiin.

Voimatarkastelut
Työssä käytetään tilastollisia voimatarkasteluja sekä tapaus-verrokki-
tutkimusten simulointia. Korkean radonpitoisuuden alueen tutkimuksen
aineiston perusteella arvioidaan mahdollisuuksia löytää riittävän altistuksen
ryhmiä tutkimuksiin. Tapausten ja verrokkien maantieteellisen jakauman
vaikutusta riskiarvioihin arvioidaan simulointitutkimuksilla.

Tuloksista tiedottaminen: Kansainvälisessä lehdessä tai STUK-A-sarjassa.

Aikataulu: 1997 - 1999

Vastuuhenkilöt: Olli Castren, Ilona Mäkeläinen ja Hannu Arvela
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5 VALMIUS JA YMPÄRISTÖVALVONTA

5 . 1 . Radioekologia

Teollisten saasteiden vaikutus radionuklidien jakautumiseen ja kulkeu-
tumiseen pohjoisten metsien aluskasvillisuuteen liittyvissä eko-
systeemeissä, EPORA (EU)

Tavoite:
EU:n DGXII:n tutkimusohjelmaan "Nuclear Fission Safety" -ohjelmaan liit-
tyvässä projektissa tutkitaan onko teollisilla saasteilla, raskasmetalleilla ja hap-
pamoittavia aineita sisältävällä saastelaskeumalla vaikutusta radioaktiivisten
aineiden ^Sr, 137Cs ja 239,24opu kulkeutumiseen maaperässä, siirtymiseen kas-
veihin ja sitä tietä myös ihmisen ravintoketjuihin ja ekosysteemeihin. Mahdol-
listen muutosten vaikutus säteilyannoksiin analysoidaan. Tutkimus tehdään
Kuolan niemimaalla, joka edustaa teollisesti saastunutta aluella, ja Suomen
Lapissa, joka toimii vertailualueena. Tutkimuksessa saadut tulokset ja kehitet-
tävä menetelmä antavat mahdollisuuden soveltaa menetelmää harkittaessa
saastuneiden alueiden jatkokäytön mahdollisuuksia.

Toteutus:
Projektin koordinaattorina toimii Matti Suomela. Varsinaisina partnereina pro-
jektiin osallistuvat STUKin lisäksi Helsingin Yliopiston Radiokemian laborato-
rio, National Defence Research Establishment (NDRE eli FOA .Uumaja, Ruotsi),
Norwegian University of Science and Technology (NTNU, Trondheim, Norja),
Forschungszentrum fur Umwelt und Gesundheit (GSF, Neuherberg, Saksa)
sekä subcontractoreina GTK (Rovaniemi), INEP (Apatiitti, Venäjä) sekä CKE
(Muurmansk). STUKista SHL:n lisäksi projektiin osallistuu Rovaniemen alue-
laboratorio.

Projektissa tutkitaan Kuolan niemimaalla sijaitsevan Montshegorskin sulaton
saastepäästöjen vaikutusta radionuklidien kulkeutumiseen maaperässä ja eko-
systeemeissä. Kuolan niemimaalta valituilta tutkimusalueilta ja Suomessa si-
jaitsevalta referenssialueelta otetut maaperä, kasvi ja vesinäytteet analysoidaan
vuoden 1998 aikana. Vuonna 1997 tehdyillä keräysmatkoilla hankittua
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näytemateriaalia täydennetään tarvittaessa tekemällä uusi näytteenkeräys-
matka Kuolan niemimaalle vuonna 1998.

Projektin koordinaatiokokoukset pidetään kesäkuussa Uumajassa ja joulukuus-
sa Miinchenissä. Helmikuussa 1998 järjestetään Helsingissä IPSN:n johdolla
kolmen projektiryhmään kuuluvan projektin koordinaattoreiden yhteiskokous.
EPORArn koordinaattori osallistuu maaliskuussa EC:n nimeämän kaikille kol-
melle projektille yhteisen johtoryhmän kokoukseen.

Tuloksista tiedottaminen:
Tulokset raportoidaan projektiohjelman mukaisesti EU:lle.

Aikataulu:
Projekti alkaa 1.1.1997 ja päättyy 30.6.1999 ja loppuraportti kirjoitetaan
31.8.1999 mennessä.

Vastuuhenkilö: Matti Suomela

Itämeren valvonta ja tutkimus

Tavoite:
Kaikki Itämeren maat ovat vahvistaneet Itämeren alueen merellisen ym-
päristön suojelua koskevan yleissopimuksen eli Helsingin sopimuksen. Hel-
sinki komissio (HELCOM) koordinoi sopimuksen toteuttamiseksi tehtävää
kansainvälistä yhteistyötä. Komission suosituksen 18/1 mukaan kunkin
jäsenvaltion tulee osallistua radioaktiivisten aineiden valvontaan Itämeren
alueella. Suomen osalta tätä valvontaa suorittamaan on nimetty STUK. Pro-
jektin tavoitteena on toteuttaa Suomen osuus Itämeren suojelukomission ra-
dioaktiivisia aineita koskevasta monitorointiohjelmasta.

Toteutus:
Projektissa seurataan radioaktiivisten aineiden esiintymistä, kulkeutumista,
sedimentoitumista ja sitoutumista eliökuntaan. Itämeren murtovesi-
olosuhteissa. Samalla arvioidaan Itämeren ravintoketjujen kautta väestölle
aiheutuvaa säteilyaltistusta. Suomen osuus Itämeren kansainvälisestä moni-
torointiohjelmasta on noin 120 näytemittausta vuodessa. Näytteitä otetaan
merivedestä, pohjasedimenteistä, kaloista ja muusta biotasta. Avomerinäyt-
teet otetaan tutkimusalus ARANDAHa yhteistyössä Merentutkimuslaitoksen
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kanssa. STUK ylläpitää kaikkien Itämeren piirissä olevien ydinlaitosten pääs-
törekisteriä eri osapuolten raportoimien päästötietojen mukaisesti.

Aikataulu:
Itämeren monitorointi on jatkuvaa. Raportointi tapahtuu vuosittain Helsinki
komissiolle. Kaikkien maiden tulokset tallennetaan HELCOMin tietopankkiin.

Tuloksista tiedottaminen:
Suomen tulokset julkaistaan 2 - 3 vuoden jaksoissa STUK-A-sarjassa. Kaik-
kien Itämeren maiden tuloksista kootun yhteisraportin "Radioactivity in the
Baltic Sea 1992 - 1998" on määrä ilmestyä vuonna 2000. Vuonna 1992 tehdyn
sedimenttinäytteenoton vertailututkimuksen tulokset julkaistaan vuonna
1998. Julkaisun tekemisen päävastuu on STUKissa.

Vastuuhenkilöt: Erkki Uus, Tarja K. Ikäheimonen, Seppo Klemola

Marina-Balt-projekti (EU)

Tavoite:
Projektin tavoitteena on arvioida luonnon ja keinotekoisten radioaktiivisten
aineiden radiologisia vaikutuksia Itämeressä. Projektin tuloksena laaditaan
EU-maiden päättäjille ja muille asiasta kiinnostuneille kattava yhteenveto
Itämeressä olevien radioaktiivisten aineiden väestölle aiheuttamasta sätei-
lyaltistuksesta.

Toteutus:
Projekti toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä, johon osallistuvat kaikki
Itämeren radioaktiivisuusvalvonnassa mukana olevat laboratoriot
(HELCOM/MORS-PRO) sekä yksi laboratorio Alankomaista. Työtä koordinoi
Ris0n laboratorio Tanskasta. Projektissa on tarkoitus laatia yhteenveto 1)
kaikista Itämerta kuormittavista radioaktiivisuuden lähteistä, 2) radioaktii-
visuusvalvonnan tuloksena saaduista ympäristöhavainnoista, 3) Itämerestä
pyydettyjen kalojen ja muiden meren antimien saalistilastoista ja kaupasta
EU-maiden ja EU:n ulkopuolella olevien maiden välillä, sekä 4) arvioida
näiden perusteella väestölle aiheutuvaa kollektiivista ja kriittisen ryhmän
säteilyannosta matemaattisen mallin avulla.
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Tuloksista tiedottaminen:
Projektin loppuseminaari pidetään kesäkuussa 1998 Tukholmassa yhdessä
IRPA:n alueellisen kongressin kanssa. Projektin loppuraportti julkaistaan
EUR EN (European Commission, Environment, Nuclear Safety and Civil Pro-
tection) julkaisusarjassa.

Aikataulu:
Projekti on kaksivuotinen (1996-1998). Loppuraportin on määrä valmistua
kesäkuun Tukholman seminaariin mennessä. Radioaktiivisuuden lähteitä
selvittelevän työryhmän vetovastuu on STUKissa.

Vastuuhenkilö: Erkki Ilus

Yhteistyö Pietarin V.G. Khlopinin Radium Institutin kanssa

Tavoite:
1970-luvun lopulla aloitettua, kahdenvälistä yhteistyötä jatketaan Pietarissa
toimivan V.G. Khlopinin Radium Instituutin kanssa, vuonna 1995 allekir-
joitetun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Yhteistyömuotoina ovat mm. vasta-
vuoroisuusperiatteella tehtävät näytteenottomatkat Sosnovyi Borin ja Lovi-
isan voimalaitosten meriympäristöön. Lisäksi tehdään yhteistyötä laboratori-
oiden laatujärjestelmien kehittämiseksi, laaditaan yhteisjulkaisuja ja järjes-
tetään seminaareja.

Toteutus:
Radium Instituutti ja YVL ovat tähän mennessä järjestäneet kolme yhteistä
näytteenottomatkaa: 1992 Laatokalle, 1994 Sosnovyi Boriin ja 1996 Loviisaan.

Tuloksista tiedottaminen:
Tulokset julkaistaan yhteisraportteina sekä englanniksi että venäjäksi.

Aikataulu:
Loviisassa 1996 otettujen näytteiden tulokset saatetaan julkaisukuntoon 1998.

Vastuuhenkilöt: Erkki Ilus, Tarja K. Ikäheimonen, Seppo Klemola
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Orgaanisten ympäristömyrkkyjen sedimentaatio ja kulkeutuminen

Tavoite:
Orgaanisten ympäristömyrkkyjen, kuten DDT:n, PCB:n, torjunta-aineiden
sekä supermyrkyllisten dioksiinien kulkeutuminen Suomenlahdelle on va-
javaisesti tutkittu. Projektin tavoitteena on 1) selvittää organokloo-
riyhdisteiden ajallinen kuormitusvaikutus Suomenlahden eri havain-
topaikoissa, 2) saada tietoa yhdisteiden kulkeutumisesta Kymijoen ja Nevan
suistoista avomerelle, 3) löytää mahdollisia uusia dioksiinilähteitä, 4) selvittää
dioksiinien ja furaanien luonnollinen taustataso ja synty sedimenteissä, 5)
selvittää organoklooriyhdisteiden vaikutusta ravintoketjujen alkupään orga-
nismeihin. STUK tekee sedimenttien ajoituksen.

Toteutus:
Tutkimus tehdään yhteistyössä Kansanterveyslaitoksen, Merentutkimuslai-
toksen, Suomen Ympäristökeskuksen, ja Geologian tutkimuskeskuksen
kanssa. Tutkimuksen vastuullinen johtaja on prof. Terttu Vartiainen.STUKin
osuutena on sedimenttien ajoitus Pb-210 menetelmällä, muiden radionuk-
lidien määrittäminen osasta näytteitä sekä osallistuminen raportointiin. MTL
osallistuu sedimenttien ajoituskustannuksiin omalla projektirahoituksellaan.

Tuloksista tiedottaminen: Tuloksista laaditaan julkaisu.

Aikataulu:
Näytteiden otto RS Arandalla kesäkuussa 1998. Näytteiden analysointi jat-
kunee 1999-2000.

Vastuuhenkilöt: Erkki Ilus, Jukka Mattila, Seppo Klemola ja Tarja K.
Ikäheimonen

AMAP - Arktisten alueiden ympäristön seurantaohjelma

Tavoite:
AMAP on Suomen aloitteesta syntynyt kansainvälinen ohjelma, jonka tarkoi-
tuksena on valvoa ja tutkia ihmisen aiheuttamaa arktisten alueiden saastu-
mista, mm. radioaktiivisia aineita, raskasmetalleja, pitkäikäisiä hiilivetyjä ja
happamoitumista. Suomessa hanketta koordinoi Ympäristöministeriö.
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Toteutus:
AMAP:n ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen kesäkuussa 1997. Uudessa jak-
sossa kiinnitetään erityisesti huomiota ihmiseen kohdistuviin vaikutuksiin ark-
tisilla alueilla. Uutena tutkimuskohteena on aikaisempien lisäksi UV-säteily.
Radioaktiivisuuden osalta painotetaan kokokehomittauksia. Varsinaisessa ym-
päristömonitorointiohjelmassa käytetään hyväksi STUKin pysyviä seuranta-
koelaoja, joilta kerätään näytteitä viiden vuoden välein. Lisäksi seurataan ih-
misten käyttämän ravinnon radioaktiivisuuspitoisuuksia.

Tuloksista tiedottaminen:
Tuloksista tiedotetaan AMAP:n Oslossa sijaitsevalle sihteeristölle. Koko
sirkumpolaarisen alueen tilannetta kuvaava yleisraportti "Arctic Pollution Is-
sues: the State of the Arctic Environment Report" julkaistiin Oslossa kesäkuussa
1997. Suomenkielinen, lähinnä kotimaan tilannetta kuvaava raportti on pai-
nossa. Erillisen Radioactivity Assessment-ryhmän laaja raportti radioaktiivi-
suustilanteesta on myös painossa.

Aikataulu: Ohjelma on jatkuva

Vastuuhenkilö: Kristina Rissanen

ARMARA - Venäjän arktisten merien radioaktiivisuus (EU)

Tavoite:
Projektissa tutkitaan arktisiin meriin kulkeutuneiden tai sinne upotettujen ra-
dioaktiivisten aineiden käyttäytymistä vesimassoissa, päätymistä pohjasedi-
mentteihin ja kerääntymistä ravintoketjuihin. Näitä perustietoja tarvitaan mal-
linnustyössä, jossa pyritään arvioimaan pitkän aikavälin radiologisia seurauksia
ihmiseen ja ympäristöön arktisilla merialueilla. STUKin osuutena on kerätä ja
analysoida näytteitä Venäjän merialueilla sekä koota tietoja arktisista ravinto-
ketjuista.

Toteutus:
Tutkimus toteutetaan 12 laboratorion yhteishankkeena Euroopan komission
Nuclear Fission Safety ohjelman puitteissa (sopimus FI4P-CT95-0035). Hank-
keen koordinointi on Irlannissa. Suomalaisen osuuden rahoittavat ulkominis-
teriö (1995 - 1997) ja Säteilyturvakeskus. Ympäristöministeriön rahoituksella
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1993 - 1994 kerättyä suurta näytemäärää hyödynnetään myös ARMAKA-projek-
tissa, koska uusien näytteiden keräys Venäjän alueilla vaikeutui 1996.

Tuloksista tiedottaminen:
Hankkeen tuloksia julkaistaan avoimessa kansainvälisessä tieteellisessä kirjal-
lisuudessa sekä tutkimusaiheesiin soveltuvissa konferensseissa. EU:n toivo-
muksesta projektista tullaan julkaisemaan myös päättäjille tarkoitettu raportti.

Aikataulu:
Hanke käynnistyi vuoden 1996 alussa ja päättyy vuoden 1999 kesäkuussa
CECfn 4.puiteohjelman mukaisesti.

Vastuuhenkilö: Kristina Rissanen

Loviisan ja Olkiluodon merialueiden biologinen tarkkailu

Tavoite:
Projektilla hankitaan tarvittava hydrografinen ja biologinen taustatieto Lovii-
san ja Olkiluodon edustan merialueista radioekologisia tutkimuksia ja säteily-
valvontaa varten. Samalla pyritään kattavasti seuraamaan voimalaitosten
kaikkia vesiympäristövaikutuksia, lämpimän jäähdytysveden vaikutukset
mukaan lukien.

Toteutus:
Tarkkailun kohteina ovat merialueiden hydrografia, kasviplankton ja sen pe-
rustuotanto sekä pohjafauna ja vesikasvillisuus. Loviisan tarkkailu tehdään
IVO:n tilaustutkimuksena. Olkiluodossa tutkimuksia tehdään omalla suppeal-
la ohjelmalla.

Tuloksista tiedottaminen:
Loviisan tarkkailusta tehdään vuosittain yhteenveto, joka on liitetty osaksi
voimalaitoksen velvoitetarkkailun vuosiraporttia. Lisäksi tuloksista laaditaan
tieteellisiä julkaisuja alan kansainvälisiin julkaisusarjoihin.

Aikataulu: Tarkkailu on jatkuvaa.

Vastuuhenkilö: Erkki Uus
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Metsäympäristön radioekologinen analysointi, LANDSCAPE (EU)

Tavoite:
ETL osallistuu viiden maan ja kahdeksan tutkimuslaitoksen yhteishankkeeseen,
jonka yleistavoite on alue-ekologinen kokonaiskuva radionuklidien kierrosta
metsäympäristössä ihmisen säteilyaltistuksen kannalta. Tutkimuskohteena ovat
metsien aluskasvillisuus, sienet, puusto, riistaeläimet sekä maaperä. Hankkeen
osaprojektit nivoutuvat toisiinsa siten, että mittaustulokset hyödyntävät
mahdollisimman tehokkaasti alueellisten, ajallisia muutoksia kuvaavien lasken-
tamallien kehittämistä. Mallit palvelevat etupäässä sisäisen säteilyannoksen
arviointia, mutta esimerkiksi Suomen hanke tuottaa tietoa myös ulkoisen an-
noksen laskentaa varten.

STUKin ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) yhteisenä tutkimusaiheena on
metsänhoitotoimenpiteiden, erityisesti lannoituksen vaikutus metsäekosys-
teemin radiocesiumjakaumaan. Arvioidaan lannoituksen tehokkuutta radioak-
tiivisen laskeuman haittojen vähentämisessä. STUKin ja Metlan vastuulla on
myös radiocesiumin kausivaihtelun selvittäminen kuusen ja männyn neulasissa.
Lisäksi arvioidaan sienten sekä marjojen ja riistanlihan 90Sr:n merkitystä
sisäiselle säteilyannokselle STUKin havaintoaineistojen perusteella.

Toteutus:
Tähän mennessä lannoituskokeilta otettujen, systemaattisesti ositettujen kas-
vinäytteiden gammaspektrometriset mittaukset, lisänäytteiden otto riistan
ravintokasveista ja tarvittaessa maaperästä sekä pääosa radionukliditulosten
analysoinnista ajoittuvat vuoteen 1998. Lisäksi ohjelmassa on ruokasienten
radioaktiivisuuden analysointia sekä metsäympäristöstä saatavien elintarvik-
keiden 90Sr-määrityksiä. Metlan tuottamien ravinne- ja biomassatietojen yh-
distäminen radionuklidipitoisuuksiin on suunniteltu vuodenvaihteeseen
1998 - 1999.

Tuloksista tiedottaminen:
Puolivuosi- ja vuosiraportit vuonna 1998, loppuraportti 1999, tieteellisiä julkai-
suja 1999.

Vastuuhenkilöt: Aino Rantavaara ja Virve Vetikko
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Metsäekosysteemin radiocesiumjakauma

Tavoite:
Metsien radionuklididynamiikan kokonaisvaltainen analyysi. Tulokset ovat
hyödyksi muun muassa selvitettäessä radioaktiivisen laskeuman seurauksia
puun käytölle prosessiteollisuudessa ja rakennusaineena. Samalla tuotetaan
tietoa metsäympäristöä kuvaaviin laskentamalleihin, joilla ennakoidaan
säteilyn haittojen aikariippuvuutta.

Toteutus:
Saatetaan loppuun kotimaiset yhteistyöhankkeet, jotka oleellisesti täyden-
tävät metsäympäristön radionuklidikierron analyysiä. Jatketaan vuodesta
1987 alkaen useilla paikkakunnilla yhteistyössä Metlan kanssa tehtyjä kuusi-
ja mäntymetsiköiden neulastutkimuksia, joissa selvitetään Cs:n kulkeutu-
mista puiden ravinnekierrossa pitkällä aikavälillä. Jatketaan yhteistyössä
metsäteollisuuden kanssa vuonna 1997 aloitettua puutavaran radioaktiivisu-
ustutkimusta.

Tuloksista tiedottaminen: Artikkelit 1998 alkaen.

Vastuuhenkilö: Aino Rantavaara

Säteilymittauksia täydentävät ympäristönäytteiden analyysimenetelmät

Tavoite:
Eräiden pitkäikäisten (ja stabiilien) nuklidien havaitseminen ympäristönäyt-
teistä edellyttää muiden kuin radionuklidien spontaanisti emittoiman säteilyn
havainnointiin perustuvien menetelmien käyttöä. Projektissa kartoitetaan
olemassaolevia menetelmiä ja erityisesti niiden soveltuvuutta ympäristönäyt-
teiden analyysiin.

Toteutus:
Lähdekirjallisuuden avulla laaditaan selvitys, josta ilmenee menetelmien to-
imintaperiaate, laitteistokuvaus, havaitsemisrajat ja soveltuvuus STUKin
käyttöön. Mahdollisuuksien mukaan analysoidaan testinäytteitä käytettävissä
olevilla laitteistoilla.
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Tuloksista tiedottaminen:
Kirjallinen selvitys STUKin omaan käyttöön.

Aikataulu: Valmistuu vuonna 1998.

Vastuuhenkilöt: Roy Pöllänen, Sampo Ylätalo, Tapani Honkamaa, Mikael
Moring.

5.2. Väestön säteilyaltistus

Väestön cesiummäärät ja sisäiset säteilyannokset

Tavoite:
Tavoitteena on jatkuvasti seurata väestön cesiummäärien ja sisäisten säteilyan-
nosten muuttumista.

Tilastollisella menetelmällä valittua ns. väestöryhmää ei enää vuonna 1998
mitata pienen cesiummäärän takia. Vuonna 1965 valittua ja myöhemmin täy-
dennettyä vertailuryhmää seuraamalla voidaan väestön sisäistä radiocesiumista
johtuvaa säteilyrasitusta arvioida riittävän luotettavasti.

Erityistä huomiota kiinnitetään tavanomaista runsaammin cesiumia sisältävän
ruokavalion vaikutukseen cesiummääriin ja säteilyannoksiin. Tällainen ruo-
kavalio koostuu korkean laskeuman alueella runsaasta riistan, sisävesikalan,
metsäsienien ja -marjojen sekä poronhoitoalueella poronlihan syönnistä. Padas-
joen ryhmä edustaa runsaasti laskeumaa saaneen alueen pienistä järvistä pyy-
dettyä kalaa syövää väestöä ja Viitasaaren ryhmä runsaasti sisävesikalaa ja
keräilytuotteita syövää väestöä.

Toteutus:
Vertailuryhmän kokokehomittaukset tehdään neljännesvuosittain kiinteästi
asennetulla kokokehomittaussysteemillä. Erityisryhmistä mitataan Padasjoen ja
Viitasaaren ryhmät liikkuvalla mittaussysteemillä ko. paikkakunnilla.

Tuloksista tiedottaminen:
Väestön cesiumtutkimuksista laaditaan julkaisu kansainväliseen lehteen.
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Aikataulu: Toiminta on jatkuvaa.

Vastuuhenkilö: Tua Rahola

Cesiumin biologisen puoliintumisajan riippuvuus iästä

Tavoite:
Tutkimuksen avulla selvitetään cesiumin biologisen erittymisnopeuden mahdol-
lista muuttumista iän mukana. Tutkittavien henkilöiden biologiset puoliintu-
misajat on mitattu noin 30 vuotta sitten. Cesiumin biologisen puoliintumisajan
ja iän välistä riippuvuutta aikuisilla ei ole missään systemaattisesti tutkittu.
Tieto on tärkeä säteilyannosten arvioimisen kannalta.

Toteutus:
Tutkimukseen osallistuville henkilöille annetaan tunnettu määrä 137Cs-liuosta.
Tutkimus edellyttää useita kokokehomittauksia 12 kuukauden aikana, jotta
myös retentiofunktion pitkän puoliintumisajan omaava komponentti voidaan
luotettavasti määrittää. Tutkimukseen liittyy myös eritemittauksia. Niellyn
aktiivisuuden määrä pyritään saamaan niin suureksi, ettei muun ruoan välityk-
sellä saatu cesiummäärä häiritse määritystä. Vertailuryhmän mittausten tulok-
sia voidaan tarvittaessa käyttää häiriön vaikutusten eliminoimisessa lop-
putuloksista Tutkimus aloitettiin vuonna 1996. Vuonna 1998 yritetään saada
vielä muutama henkilö tutkittavaksi.

Tutkimuksen yhteydessä määritetään koehenkilöiden virtsaan erittyvän 90Sr -
määrä. Tätä varten testataan uutta Sr-spesifistä ioninvaihtohartsia strontiumin
erottamiseksi virtsasta. Uuden menetelmän toimivuutta testataan tekemällä
rinnakkaismääritykset vuonna 1997 kokeillulla menetelmällä.

Tuloksista tiedottaminen:

Tulokset julkaistaan kansainvälisessä kokouksessa tai lehdessä.

Aikataulu: Mittaukset saadaan valmiiksi 1998. Tulokset julkaistaan 1999.

Vastuuhenkilö: Tua Rahola
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Kiovasta vuonna 1986 palanneiden henkilöiden säteilyannosten ar-
viointi

Tavoite:
Tavoitteena on koota Kiovasta heti onnettomuuden jälkeen ja siellä myöhemmin
oleskelleiden henkilöiden kokokehomittaustulokset ja arvioida ko. henkilöiden
saamia sisäisiä säteilyannoksia. Tuloksia ja saatuja kokemuksia hyödynnetään
varauduttaessa vastaavanlaisiin mittauksiin tulevaisuudessa. Kokonaisannok-
sen ja säteilyriskin määrittelemiseksi selvitetään myös ulkoiset säteilyannokset.

Toteutus:
Kootaan tiedostoista vuoden 1986 kuluessa suoritettujen kokokehomittausten
tulokset ja arvioidaan niiden ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella
sisäiset säteilyannokset. Kokonaisannoksen määrittämiseksi kootaan myös
käytettävissä olevat ulkoisten säteilysäteilyannosten mittaustulokset.

Tuloksista tiedottaminen: Tuloksista laaditaan julkaisu.

Aikataulu: Julkaisu laaditaan vuonna 1999.

Vastuuhenkilöt: Tua Rahola

Tshernobylin radioaktiivisen laskeuman vaikutusten selvittäminen
Brianskin alueella

Tavoite:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää radioaktiivisten aineiden, erityisesti 137Cs,
i34Cs, 9<>Sr, 239Pu ja 241Am, esiintymistä maaperässä ja kulkeutumista terrest-
risiä ravintoketjuja pitkin ihmiseen. Kokokehomittauksilla selvitetään väestössä
olevan radioaktiivisten aineiden määrä. Myös ravintotiedustelun ja elintarvik-
keiden aktiivisuusmittausten perusteella arvioidaan ihmiseen kulkeutuvan ak-
tiivisuuden määrä, jota verrataan suoraan ihmisestä mitattuihin määriin.

Toteutus:
Tutkimus tehdään Pietarin Säteilyhygienian laitoksen ja sen Brianskin alueella,
Novosibkovissa, toimivan laboratorion sekä Helsingin Yliopiston Radiokemian
laboratorion ja Säteilyturvakeskuksen Säteilyhygienian laboratorion välisenä
yhteistyönä.
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Tutkimus jakautuu useammalle vuodelle siten, että ensimmäisenä vuonna
(1996) tehtiin tutkimusmatka Brianskin alueelle. Matkan aikana tutustuttiin
olosuhteisiin, otettiin näytteitä ja tehtiin kokokehomittauksia sylikidesys-
teemillä.

Vuonna 1997 järjestettiin tutkimukseen liittyen kaksi seminaaria, joissa
tarkasteltiin saatuja tuloksia ja vuonna 1998 viimeistellään tutkimusjulkaisua.

Tuloksista tiedottaminen:
Vuonna 1998 viimeistellään, kansainvälisessä lehdessä julkaistavaa raporttia.

Vastuuhenkilö: Tua Rahola

Virtsan tritium- ja strontiumpitoisuuksien määritysten kansainvälinen
vertailututkimus

Tavoite ja toteutus:
Tavoitteena on osallistumalla Procoradin järjestämään kansainväliseen virtsan
tritium ja 90Sr-pitoisuuksien vertailututkimukseen varmentaa laboratorion
käyttämien analysointimenetelmien tuottamien tulosten vertailukelpoisuus
annosarvioita, laatukäsikirjaa ja akkreditointia varten.

Toteutus: Analysoidaan Procoradin lähettämät vertailunäytteet.

Aikataulu: Vertailunäytteet tulevat maaliskuun alussa ja tulosten on oltava
valmiit huhtikuun lopussa. Tuloksia käsitellään kesäkuussa järjestettävässä
kokouksessa Madridissa.

Vastuuhenkilö: Marketta Puhakainen

Eurooppalaisten kokokehomittausjärjestelmien vertailu- ja kalibrointi-
mittauksia (EU)

Tavoite ja toteutus:
Vuonna 1995 EU:n DG XI (Environment, Nuclear Safety and Civil Protection)
käynnisti projektin, jossa suoritetaan projektiin osallistuvien laboratorioiden
kokokeholaskurien vertailu- ja kalibrointimittaukset. Päämääränä on varautua
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mahdollisiin tuleviin laskeumatilanteisiin niin, että projektin päätyttyä eri
maissa tehdyt mittaukset olisivat keskenään vertailukelpoisia ja luotettavia.
Vertailumittauksia varten kierrätetään projektiin osallistuvissa laboratorioissa
fantomi, jonka sisältämien radionuklidien määrää ei ennalta kerrota. Vertailu-
mittauksissa käytettävät nuklidit ovat 137Cs, 57Co, 60Co ja 40K sekä 125I ja 131I,
mikäli laboratoriolla on näiden mittaamiseen sopivat laitteistot. Myös akti-
nidien mittaus kuuluu alustavaan ohjelmaan.

Projekti alkoi vuonna 1995. SHL hoiti tutkimukseen tarvittavan fantomin
hankintaan liittyvät selvitykset ja toteutti hankinnan. Fantomi mitattiin
SHL:ssä toukokuussa 1996. Fantomi on kiertänyt kaikissa projektiin 4O:ssä
osallistuvassa laboratoriossa ja loppuraportista on valmiina luonnos. Projektin
loppukokous on toukokuussa 1998.

Vastuuhenkilö: Tua Rahola

Kehossa olevien radionuklidien määrittäminen (ICRU)

Tavoite ja toteutus:
Projekti käynnistettiin vuoden 1993 lopussa. Sen tarkoituksena on laatia
korkeatasoinen raportti kehoon joutuneiden radioaktiivisten aineiden määritys-
tekniikasta. Työryhmään on kutsuttu henkilöitä, joista osa on työskennellyt jo
ydinasekoekaudella kokokehomittaustekniikan parissa. Tarkoituksena on, että
heidän kokemuksensa, tietonsa ja taitonsa tulevat dokumentoitua ja siten väli-
tetyksi uusien tutkijoiden käyttöön.

Aikataulu: Raportin valmistuminen riippuu ICRU:n aikataulusta.

Vastuuhenkilö: Tua Rahola

Elintarvikkeiden sisältämistä radionuklideista aiheutuva väestön sisäis-
ten säteilyannosten arviointi (IAEA)

Tavoite ja toteutus:
Projektin tarkoituksena on kirjoittaa tekninen dokumentti ravinnon mukana
kehoon joutuneiden radioaktiivisten aineiden aiheuttamien sisäisten säteilyan-
nosten määrittämisestä.
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Aikataulu:
Raportin valmistumista on viivyttäneet IAEArssa tapahtuneet henkilövaihdok-
set. Valmistumisaikataulusta ei ole varmuutta.

Vastuuhenkilö: Matti Suomela

Sisäisten kontaminaation monitorointitietojen tulkinta Suomessa (IAEA)

Tavoite ja toteutus:
IAEA on käynnisti vuonna 1997 projektin, jossa pyritään parantamaan sisäisten
säteilyannosten määrittämistä. Projektissa kukin laboratorio tekee omat anno-
sarvionsa IAEA:n toimittaman datan perusteella. Säteilyhygienian laboratorio
teki annosarvionsa vuonna 1997. Vuonna 1998 pidettävässä kokouksessa ver-
rataan eri laboratorioiden saamia tuloksia ja keskustellaan arviointeihin liit-
tyvistä näkökohdista.

Vastuuhenkilö: Tua Rahola

Valmius ja laadunvalvonta kokokehomittauksissa (NKS)

Tavoite ja toteutus:
Projektin päämääränä on kehittää Pohjoismaissa sekä ydinvoimaloiden että
tutkimuslaitosten kokokehomittausten luotettavuutta ja parantaa laadunvar-
mistusta laatimalla laatukäsikirjamalli. Lisäksi päämääränä on kalibrointien
vertailu fantomimittauksin.

Projekti on osa NKS:n EKO 3.2 6 projektia, jonka käynnistämistä koskevat neu-
vottelut aloitettiin vuoden 1996 alussa. STUK on hankkeen vetäjä ja on hankki-
nut kalibrointimittauksia varten fantomin Pietarista. Fantomi on samaa tyyp-
piä, jota käytetään EU:n interkalibrointiprojektissa. Kukin Pohjoismaa maksaa
viidenneksen fantomin hinnasta.

Tuloksista tiedottaminen: Tuloksista laaditaan NKS-raportti.

Aikataulu:
Mittaukset on tehty vuoden 1997 aikana. NKS-raportin viimeistely tehdään
vuoden 1998 alussa.
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Vastuuhenkilö: Tua Rahola

Sisäinen säteilyaltistus metsäympäristön elintarvikkeista

Tavoite:
Analysoidaan vuosittain riistan ja keräilytuotteiden, varsinkin ruokasienten
radioaktiivisuutta valtakunnallisen otannan avulla. Selvitetään riistan ja
keräilytuotteiden merkitys radionuklidien lähteenä suomalaisten ruo-
kavaliossa pitkällä aikavälillä. - Saatetaan loppuun selvitys luonnontuotteiden
kulutuksesta Suomessa, jotta saadaan esiin mahdolliset uudet kulutustrendit.

Toteutus:
Havaintojen keruu
Näytteenottoa jatketaan ja painotetaan sitä erityisesti ruokasieniin. Analysoi-
daan radiokemiallisesti myös aikaisempien vuosien näytteitä.

Kulutustutkimus
Analysoidaan vuoden 1997 alkupuolella KTL:n Finravinto-tutkimuksen
yhteydessä toteutetun kulutuskyselyn vastaukset.

Tuloksista tiedottaminen:
Kootaan ja analysoidaan tähänastiset havainnot, raportointi 1998-1999.

Vastuuhenkilöt:
Aino Rantavaara, Eila Kostiainen

Sisävesistöt ja kala

Tavoite:
Vesiympäristötutkimuksilla tuotetaan tietoa seuraaviin tarkoituksiin: kalan ja
juomaveden kautta saatavan sisäisen säteilyannoksen arviointiin, STUKin
osuuteen Rodos-hankkeessa tarvittavien kulkeutumismallin parametrien tuot-
tamiseen ja mallin kehittämisen jälkeen sen validointiin yhteistyössä VTT:n
kanssa, suuren järvialtaan (Päijänne) mallintamiseen yhteistyössä HYRL:n
kanssa, sekä 137Cs:n pitkäaikaiskäyttäytymisen selvittämiseen erityyppisissä
järvissä ja erilaisilla valuma-alueilla.
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Toteutus:
A) Valtakunnalliseen tutkimukseen kalanäytteitä hankitaan vuosittain noin 20
järvestä, kolmesta - viidestä tärkeimmästä kalalajista yhden kerran tulevan
kalastuskauden aikana. Järvet ovat erilaisia limnologiselta tyypiltään sekä
vesikemiallisilta ominaisuuksiltaan. Valinta on suoritettu EU:n Rodos C:n
osaprojektin Hydrological Modeling (B) yhteydessä 1997. Ohjelma palvelee
samalla radionuklidien kulkeutumismallin kehittämistä ja validointia sekä
radioekologista tutkimusta. Mallintamiseen tarvittavien kalan ja veden radio-
nuklidisuhteiden määrittämiseksi otetaan kaikista ohjelmaan valituista
järvistä myös vesinäytteet vuonna 1998. Toisaalta saatuja pintaveden radio-
nuklidipitoisuuksia käytetään juomaveden kautta saatavan sisäisen säteily-
annoksen vaihtelun arviointiin.

C) Viidestä suurimmasta Itämereen laskevasta joesta analysoidaan vesinäyt-
teet neljästi vuodessa. Tuloksilla osallistutaan Marina Bait projektin osaan,
missä arvioidaan Itämereen Suomesta poistuvia radionuklidimääriä. Lisäksi
tulokset toimitetaan EU:n ympäristön radioaktiivisuusrekisteriin Ispraan.
Ohjelma on toistaiseksi jatkuva.

D) Päijänteen Asikkalanselän radiocesiumin ja -strontiumin dynamiikkaa
koskeva tutkimus saatetaan loppuun. Ympäristönäytteiden analyysituloksien
pohjalta arvioidaan siirtoparametrit laskeumasta veteen, veden partikke-
Hainekseen, erityyppisiin kaloihin ja pohjasedimenttiin ajan funktiona.
Lisäksi saadaan tietoa maalta vesistöön tapahtuvan pintavaluman osuudesta
radionuklidien kulkeutumisessa. Tutkimus on yhteinen Helsingin yliopiston
radiokemian laboratorion kanssa.

Tuloksista tiedottaminen:
Tulokset julkaistaan STUKin raportteja ja tieteellisinä artikkeleina 1998-
1999. EU-hankkeen raportointi 30.11.1998 mennessä.

Vastuuhenkilöt: Ritva Saxen, Ulla Koskelainen
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Kulkeutumisreitin 'Laskeuma - maataloustuotteet' analysointi ja mallin-
taminen

Valtakunnallinen elintarvikeohjelma

Tavoite:
Arvioidaan radionuklidien saantia ja säteilyannoksia tärkeimmistä maata-
lous- ja puutarhatuotteista analysointiohjelmalla, jonka näytteet edustavat
elintarviketuotantoa. Selvitetään mahdollisuudet mukauttaa ohjelma
vastaamaan elintarvikkeiden jakelun ja alkuperän nopeita muutoksia. Jatku-
valla ohjelmalla ylläpidetään valmiutta säteilytilanteiden laboratoriotoimin-
taan ja sisäisen annoksen arviointiin sekä tuotetaan tietoa annoslaskenta-
malleja varten. Osa maidon mittaustuloksista toimitetaan vuosittain EU:n
datarekisteriin Ispraan.

Toteutus:
Näytteet peruselintarvikkeista (maito, naudanliha, sianliha, vilja, kasvikset
jne.) hankitaan yhteistyössä lukuisien elintarvikealan liikelaitosten, virano-
maisten ja yksityishenkilöiden kanssa. Otanta tarkistetaan normaalisti
vuosittain, ja voidaan nopeasti laajentaa laskeumatilanteen niin vaatiessa.

Laskeumanuklidien kulkeutuminen maitoon - maatilakohtaiset analyysit

Tavoite:
Pitkään maaperässä olleiden laskeumanuklidien Sr ja * 7Cs siirtymistä eri-
laisiin rehukasveihin ja edelleen maitoon tutkitaan nurmivaltaista ruokintaa
soveltavilla tiloilla. Määritetään annoslaskennassa tarvittavia siirtopara-
metreja ja arvioidaan niiden vaihtelun syitä.

Toteutus:
Kuusi karjantarkkailuun osallistuvaa maidontuottajatilaa Pohjois-Hämeestä
sekä yksi tutkimuslaitoksen koetila Etelä-Suomesta osallistuivat hank-
keeseen, jossa verrataan hienoja kivennäismaita eli hiesua ja savea sekä tur-
vemaita laitumina ja säilörehun sekä rehuviljan viljelyssä. Määritetään rehu-
kasvien Sr:n ja Cs:n otto vuosina 1993 - 1994. Hanke täydentää aikaisem-
pia savimailla tehtyjä laidunruohoselvityksiä. Otetaan huomioon eläinten
ruokinta eri tiloilla ja arvioidaan pitkäikäisten laskeumanuklidien siirtymistä
rehuun ja edelleen maitoon myös sisäruokintakaudella 1996 otettujen näyttei-
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den avulla. Radionuklidien siirtymistä maasta viljaan analysoidaan laajasta
koko maata edustavasta näyteaineistosta vuosilta 1994-1995.

Maataloustuotteiden dynaaminen laskentamalli

Tavoite:
Kehitetään dynaaminen radioekologinen laskentamalli peruselintarvikkeiden
saastumiselle välittömästi radioaktiivista laskeumaa seuraavalla kasvukau-
della. Malli antaa mahdollisuuden tuotanto-olosuhteiden valintaan.

Toteutus:
Malli perustuu suomalaiseen ja pohjoismaiseen radioekologiseen tietoon
sisältäen 137Cs:n lisäksi myös 90Sr:n ja I31I:n pitoisuuksien laskennan.
Myöhemmin malli laajennetaan myös laskeumavuoden jälkeisiin kasvukau-
siin. Mallinnuksen lähtötietona on kokonaislaskeuma, jonka nuklidi-
koostumus tunnetaan.

Vastuuhenkilöt: Aino Rantavaara, Eila Kostiainen

Puun energiakäytöstä aiheutuva säteilyaltistus

Tavoite:
Selvitetään energiantuotannossa syntyvän puuperäisen tuhkan radio-
nuklidipitoisuudet sekä arvioidaan tuhkan käsittelyn, varastoinnin ja
mahdollisen hyötykäytön yhteydessä aiheutuvaa altistumista ulkoiselle sätei-
lylle.

Toteutus:
Vuosina 1996 - 1997 otettiin pääosa hankkeen tuhkanäytteistä puuta polt-
toaineena käyttävistä teollisuuslaitoksista ja lämpövoimalaitoksista. Näyt-
teistä on määritetty sekä keinotekoisia että luonnon radionuklideja. Ohjel-
maan sisältyy myös liuotuskokeita, joiden tarkoitus on simuloida tuhkan ra-
dionuklidien joutumista ympäristön ainekiertoon. Erilaisia tuhkan käyttö- ja
varastointitapoja vastaavat säteilyaltistukset arvioidaan. Mahdollisen toi-
mintaohjeiden tarpeen arvioi säteilyturvallisuusosasto.

Tuloksista tiedottaminen: Tutkimusraportti 1998.
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Vastuuhenkilö: Aino Rantavaara

Eurooppalaisen päätöksenteon tukijärjestelmän (RODOS) täydentäminen
(EU)

Tavoite:
RODOS (Real-time, On-line DecisiOn Support system) on Eurooppalainen
tiedonkeruu ja päätöksenteon tukisysteemi mahdollisia ydinonnettomuusti-
lanteita varten. Se on tarkoitettu käytettäväksi myös koulutuksessa ja harjoi-
tuksissa. Ohjelmiston avulla voidaan tehdä ennusteita tai tarkastella sätei-
lytilanteita reaaliaikaisesti onnettomuuspaikalla tai tuhansien kilometrien
etäisyydellä. Onnettomuuden vaikutukset voidaan arvioida pitkälle tulevai-
suuteen, aina vuosikymmenien päähän. Systeemi arvioi radionuklidien
kulkeutumisen ilmassa, maaperässä ja vesistöissä, kerää mittaustietoa ja
laskee nuklidien siirtymisen mm. elintarvikkeisiin. RODOS järjestelmän
avulla arvioidaan myös väestön säteilyannokset ja säteilysuojelutoimenpitei-
den antama annoksen väheneminen. Se avustaa siten toimenpiteiden suunnit-
telua onnettomuustilanteessa, mutta myös niiden ennakkosuunnittelussa ja
varautumisessa

RODOS C on myös EU:n Nuclear Fission Safety ohjelmaan kuuluva tut-
kimushanke. Projektin tarkoitus on täydentää RODOS systeemiä siten, että se
on yleisesti sovellettavissa koko Euroopan alueella. Projektin tavoitteet ovat:
• Täydentää ja soveltaa radioekologista mallinnusta ja mallin tarvitsemia

tietokantoja erityisesti vesistö- ja metsäympäristössä ottaen huomioon
pohjoiset olosuhteet

• Kehittää harjoitusten suunnittelua, kartuttaa tietämystä myöhemmän
vaiheen suojelutoimenpiteistä ja parantaa RODOS systeemin käytet-
tävyyttä sekä soveltuvuutta onnettomuustilanteisiin.

Toteutus:
RODOS C-projekti Säteilyturvakeskuksessa toteutetaan 1.1.1997 - 31.6.1999
välisenä aikana. Se jakaantuu neljään osatehtävään:

1) RODOS:n käyttämien radioekologisten mallien täydentäminen kehit-
tämällä alueellinen malli metsäympäristöön. Malli laskee sekä ulkoisen
annoksen metsässä että sisäisen annoksen luonnontuotteista.

99



STUK-A155

Vastuuhenkilöt: Aino Rantavaara, Virve Vetikko

2) Kehitetään yhteistyössä VTT:n kanssa alueellinen vesistömalli, joka laskee
radionuklidien pitoisuudet vedessä ja kaloissa.

Vastuuhenkilöt: Ritva Saxen ja Ulla Koskelainen

3) Suomen olosuhteisiin sopeutettu elintarvikkeiden 137Cs-laskentamalli
raportoidaan 1998. Rakenne ja yleiset parametrit ovat samat kuin
vastaavassa RODOS-modulissa.

Vastuuhenkilöt: Aino Rantavaara, Eila Kostiainen

4) RODOS-systeemin käytettävyyttä reaaliaikamallina selvitetään sovelta-
malla sitä päätöskonferensseihin. Projektiin osallistuu laitoksia Suomesta
(STUK, VTT, TKK), Ranskasta (IPSN, EDF), Hollannista (ECN), Venäjältä
(IBRAEJRH).

Vastuuhenkilö: Kari Sinkko

Tuloksista tiedottaminen:
Projektin tuloksista julkaistaan väliraportteja ja loppuraportit Euroopan ko-
missiolle tehdyn työsuunnitelman mukaisesti.

Aikataulu: Projekti on aloitettu 2.1.1997. Projekti päättyy kesällä 1999.

Hankkeen koordinaattori: Kari Sinkko

RO DOS Käyttäjäryhmä (EU)

Tavoite:
RODOS User Group on EU:n Nuclear Fission Safety ohjelmaan kuuluva
yhteistyöhanke. Projektin tavoite on muodostaa käyttökokemus- ja tiedon-
välitysfoorumi RODOS systeemin käyttäjille myös niiden kesken, jotka eivät
ole EU:n sopimuskumppaneita. Välittää tietoa ja kokemuksia RODOS sys-
teemin integroimisesta kansallisiin valmiuskeskuksiin. Vahvistaa ja edistää
palautetta käyttäjien ja systeemin kehittäjien välillä ja lisätä siten systeemin
laatua ja käytettävyyttä.
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Toteutus:
Järjestetään vuosittain kaksi kokousta tiedon ja kokemuksen vaihtamiseksi.
Perustetaan WWW sivu, joka avulla voidaan nopeasti ja avoimesti välittää
tietoa ja myös raportteja. Julkaistaan teknisiä raportteja. Tuetaan ja osallistu-
taan kansallisiin ja kansainvälisiin harjoituksiin ja koulutukseen. Samoin
tuetaan RODOS tiedonvaihtoverkkoja, jotka välittävät radiologista ja
sääaineistoa. Luodaan linkkejä instituuttien ja organisaaatioiden välille, jotka
käyttävät muita kuin RODOS systeemiä. STUK järjestää RODOS Usert
Group :n sihteeristön.

Vastuuhenkilö: Kari Sinkko

Automaattisen ilman radioaktiivisuusvalvonta-aseman kehittäminen

Tavoite:
Otetaan käyttöön ilman radioaktiivisuusvalvontaan automaattinen asema.
Järjestelmä tunnistaa automaattisesti ilmassa olevat radioaktiiviset aineet ja
laskee niiden pitoisuuden.

Toteutus:
STUKin toimitalon kattolaboratoriossa oleva automaattinen suodatinkasetti-
linja rakennetaan valmiiksi. Linjaan liitetään HPGe-ilmaisin taustasuojineen
sekä automaattinen näytteenvalmistus- ja mittausrobotti. HPGe-ilmaisin ka-
libroidaan ja nykyisestä gamma-analyysiohjelmasta kehitetään automaattinen
mittausrutiinin hoitava versio.

Tuloksista tiedottaminen:
Laitteistosta ja ohjelmistosta valmistetaan STUK-A -sarjan raportti ja mene-
telmä esitellään kansainvälisessä julkaisussa.

Aikataulu:
Laitteiston ja ohjelmiston valmistuminen kevät 1998, dokumentit vuoden 1998
lopussa.

Vastuuhenkilöt: Arto Leppänen, Jukka Lehtinen, Tarja Ilander, Riitta Kontro.
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Säteilymittauksia täydentävät ympäristönäytteiden analyysimenetelmät

Tavoite:
Eräiden pitkäikäisten (ja stabiilien) nuklidien havaitseminen ympäristönäyt-
teistä edellyttää muiden kuin radionuklidien spontaanisti lähettämän sätei-
lyn havainnointiin perustuvien menetelmien käyttöä. Projektissa kartoitetaan
olemassaolevia menetelmiä ja erityisesti niiden soveltuvuutta ympäristönäyt-
teiden analyysiin.

Toteutus:
Lähdekirjallisuuden avulla laaditaan selvitys, josta ilmenee menetelmien to-
imintaperiaate, laitteistokuvaus, havaitsemisrajat ja soveltuvuus STUKin
käyttöön. Mahdollisuuksien mukaan analysoidaan testinäytteitä käytettävissä
olevilla laitteistoilla.

Tuloksista tiedottaminen: Kirjallinen selvitys STUKin raporttisarjassa.

Aikataulu: Valmistuu vuonna 1998.

Vastuuhenkilöt: Roy Pöllänen, Sampo Ylätalo, Tapani Honkamaa, Mikael
Moring.

Plutoniumin nopea havaitseminen ilmasta

Tavoite:
Ilman sisältämien hiukkasten keruu kalvosuodattimelle ja suodattimen mit-
taus alfaspektrometrillä mahdollistaa alfa-aktiivisten aineiden nopean, joskin
laboratoriomenetelmiä epäherkemmän havainnoinnin. Menetelmän soveltu-
vuutta plutoniumin nopeaan havainnointiin tutkitaan radonin tytärnuklidien
avulla. Tavoitteena on kehittää menetelmä operatiivisen valmiustoiminnan
välineeksi.

Toteutus:
STUKin liikkuvaan laboratorioon sijoitetaan keräin ja kalvosuodattimien mit-
taukseen soveltuva alfaspektrometri. Laitteiston testaus tehdään keräämällä
ilmasta hiukkasnäyte, josta mitataan alfa-aktiiviset radonin tytärnuklidit.
Plutoniumisotooppien havaitsemisrajat arvioidaan testimittausten perus-
teella.
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Tuloksista tiedottaminen:
Laitteistokuvaus tehdään osaksi liikkuvan laboratorion ohjeistusta. Tieteel-
linen dokumentointi STUK-A-sarjan raporttina tai artikkelina kansain-
väliseen lehteen.

Aikataulu: Projekti toteutuu vuoden 1999 aikana.

Vastuuhenkilöt: Tapani Honkamaa, Roy Pöllänen.
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SÄTEILYN TERVEYSHAITAT

6.1 . Säteilybiologia

Ihmissolumallit säteilyn aiheuttaman syövän tutkimuksessa (EU)

Tavoite:
Tavoitteena on tutkia geeniekspressiota säteilyn indusoimissa kilpi-
rauhassyövissä.

Toteutus:
Tutkimus toteutetaan EU-yhteistyönä, jossa yhteistyökumppaneina ovat Uni-
versity of St.Andrews, Iso-Britannia (A. Riches, P. Bryant), Brunei University,
Iso-Britannia (J. Arrand), Ludwig-Maximilians Universität, Saksa (A. Kellerer,
J. Smida, L. Hieber), Institut Jacque Monod, Ranska (J. Ricard, G. Bernardi, E-
M. Geigl). Tutkimuksessa selvitetään kilpirauhassyöpään liittyviä molekyyli-
biologisia ja sytogeneettisiä muutoksia. STUKin osuus projektissa on tutkia
geenien ilmentymisen muutoksia säteilyn aiheuttamissa kilpirauhassyöpäkas-
vaimissa. primääri tuumoreista Tutkimuksessa käytetään kasvaimista saatuja
syöpäsoluiinjoja, jotka ovat peräisin joko ihmisen primaarisyöpäkasvaimesta tai
nude-hiiressä kokeellisesti aikaansaadusta syöpäkasvaimesta. Geenien il-
mestymisen muutokset tutkitaan DDRT-PCR-menetelmällä (differential display
reverse transcriptase PCR).

Tuloksista tiedottaminen:
Tutkimustulokset julkaistaan alan kansainvälisissä lehdissä ja esitetään kan-
sainvälisissä kokouksisssa sekä EU:n seurantaraporteissa.

Aikataulu:
Valmistuu EU:n IV puiteohjelman mukaisesti 30.6.1999 mennessä.

Vastuuhenkilö: Riitta Mustonen
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Säteilyn aiheuttamat perinnölliset muutokset ihmisellä

Tavoite:
Tarkoituksena on selvittää säteilylle altistuneessa ihmispopulaatiossa esiin-
tyvien minisatelliittimutaatioiden määrä ja näin mahdollisesti arvioida säteilyn
aiheuttamien perinnöllisten mutaatioiden riskiä.

Toteutus:
Tutkimuksessa selvitetään perinnöllisten mutaatioiden määrä eestiläisten
Tshernobyl-puhdistustyöntekijöiden lapsissa. Tutkimusryhmän muodostavat
perheet, joissa on syntynyt lapsi/lapsia 9-33 kk isän Tshernobylista paluun
jälkeen (noin 189 lasta). Kontrolliryhmän muodostavat ennen Tshernobylin on-
nettomuutta samoissa perheissä syntyneet lapset (160 lasta). Perheiden välisinä
kontrolleina toimivat sellaiset perheet, joiden isillä ei ole säteilyaltistustaustaa
(49 lasta). Tutkittavilta henkilöiltä otetaan verinäytteet ja soluista eristetään
DNA minisatelliittianalyysiä varten. Tutkimuksen on tarkoitus kattaa ainakin
11 minisatelliitin mutaatioanalyysit. Minisatellittikoettimina käytetään mm.
MSI (D1S7), MS32 (D1S8), CEB1 (D2S90), MCT118 (D1S80), YNZ22 (D17S5),
MCOB19 (D19S20), APOB, H-ras. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä säteily-
biologian laboratorion, Eestin EKMLn (Estonian Institute of Experimental and
Clinical Medicine), luonnonsäteilylaboratorion ja syöpärekisterin kanssa. Tut-
kimusryhmän muodostavat: STUK: Riitta Mustonen, Anssi Auvinen, Anne Kiu-
ru, Mikko Luokkamäki, Kaisa Makkonen, Pia Kontturi, EKMI: Toomas Veide-
baum, Mare Tekkel, Mäti Rahu, Syöpärekisteri: Timo Hakulinen, Pohjois-Savon
ympäristökeskus: Kristina Servomaa ja Kuopion yliopisto: Tapio Rytömaa,

Tuloksista tiedottaminen:
Tulokset julkaistaan alan kansainvälisissä lehdissä ja kansainvälisissä kokouk-
sissa.

Aikataulu:
Aineisto kerättiin syksyllä 1996. Aineisto koostui 232 perheestä, yhteensä 864
henkilöstä. Vuonna 1997 aloitettiin minisatelliittianalyysit 5 alukeparilla; nämä
analyysit valmistuvat vuoden 1998 aikana.

Vastuuhenkilö: Riitta Mustonen
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Lymfosyyttien kromosomivauriot radonaltistuksen indikaattoreina

Tavoite:
Tutkitaan, lisääkö pitkäaikainen radonaltistus lymfosyyttien kromosomi-
vaurioita.

Toteutus:
Tutkimusmateriaalina käytetään STUKin radontietokantaa. Alustavaan kyse-
lyyn valittiin Lahden ja Tampereen seuduilta talot, joissa oli asuttu vähintään
10 vuotta ja joiden radonpitoisuus oli < 100 Bq/m3, 200-400 Bq/m3 ja >800
Bq/m3). Kyselyyn vastanneisiin talouksiin lähetettiin lokakuussa 1994 kirje,
jossa pyydettiin suostumusta kromosomitutkimukseen ja uuteen radonmit-
taukseen sekä alustavia taustatietoja. Vastauksia saatiin kaikkiaan 345 henki-
löltä, joista 89 matalan, 149 keskikorkean ja 107 korkean radonpitoisuuden
ryhmässä. Saatujen vastausten taustatietojen (ikä, sukupuoli, tupakointi) pe-
rusteella kaltaistettiin alustavasti kuhunkin ryhmään 40 eri asunnoissa asuvaa
henkilöä, joiden verinäytteistä tehtiin lymfosyyttiviljelyt huhtikuuhun 1995
mennessä. Lopullisesta aineistosta suljettiin pois huonosti kasvaneet veriviljelyt
sekä henkilöt, joilla uudenradonmittauksen tulos poikkesi paljon aikaisemmasta
tiedosta. Ryhmät kaltaistettiin uudestaan ja ottaen huomioon myös lääketie-
teellinen säteilyaltistus. Tämän jälkeen kuhunkin ryhmään jäi 28 henkilöä. Kro-
mosomivaurioanalyysit tehtiin FISH-kromosom im aalausmenetelmällä, jolla
saadaan selville myös stabiilit muutokset. Asuntojen radonpitoisuudet on
tarkistettu puoli vuotta kestävällä mittauksella tammi-heinäkuussa 1995.
Samalla mitattiin myös ulkoisen säteilyn annosnopeus tutkimushenkilöiden
makuuhuoneessa.

Tuloksista tiedottaminen:
Artikkeli kansainväliseen julkaisusarjaan 1998

Aikataulu:
Kromosomianalyysit valmistuivat 1997. Tilastolliset analyysit tehdään alkuvuo-
desta 1998.

Vastuuhenkilöt: Carita Lindholm, Wendla Paile
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Ydinvoimalaitostyöntekijöiden lymfosyyttien epästabiilit ja stabiilit kro-
mosomivauriot

Tavoite:
STUKissa on 1988 lähtien vuosittain seurattu 10 IV0:n ja 10 TVO:n eniten
altistuneen yvl-työntekijän lymfosyyttien kromosomivauriorrekvenssejä. Aineis-
tosta tehdyssä yhteenvedossa selvitetään pienten säteilyannosten vaikutusta
kromosomivauriofrekvensseihin. Koska yvl-työntekijöiden säteilyaltistus on
kertynyt pitkällä aikavälillä, epästabnleiden vaurioiden voidaan odottaa eli-
minoituneen suurelta osin ajan kanssa. Tavoitteena on tutkia stabiilien kromo-
somivaurioiden määrää FISH-kromosomimaalausta käyttäen.

Toteutus:
Epästabiilien kromosomivaurioden seurannassa oleville työntekijöille on analyy-
seihin joka vuosi valittu säteilylle työssään altistumaton, yhtä suuri kontrolliry-
hmä, joka iältään, sukupuoleltaan, tupakointitottumuksiltaan ja lääketieteel-
liseltä säteilyaltistukseltaan vastaa tutkittavaa ryhmää.Yvl-ryhmää verrataan
kontrolleihin ja selvitetään kromosomivauriofrekvenssejä selittäviä tekijöitä
monimuuttuja-analyysillä. Tutkimus tehdään yhteistyössä Työterveyslaitoksen
biostatistiikan ja epidemiologian osaston kanssa. Stabiilien translokaatiokromo-
somien tutkimukseen valitaan yvl-ryhmästä suurimmat kumulatiiviset annok-
set omaavat työntekijät. Näille valitaan vastaava kontrolliryhmä. Transloka-
atioita tutkitaan FISH-kromosomimaalausmenetelmällä vuosien 1997 (IVO
kontrolleilleen) ja 1998 (TVO kontrolleineen) yvl-työntekijäryhmistä.

Tuloksista tiedottaminen: Artikkeli kansainväliseen julkaisusarjaan.

Aikataulu:
FISH-analyysit vuonna 1998, raportointi sekä epästabiilien että stabiilien kro-
mosomivaurioiden osalta vuonna 1999.

Vastuuhenkilö: Carita Lindholm
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Yksilöllinen herkkyys: GST- ja NAT-genotyyppien merkitys kromosomi-
vauriovasteessa

Tavoite:
Kemiallisten karsinogeenien metaboliaan osallistuvassa glutationi-S-transfe-
raasi (GST) geeniperheessä tiedetään esiintyvän polymorfismia. Esimerkiksi
GSTMl-entsyymi puuttuu kokonaan 40-45% länsimaisesta väestöstä. GSTM1-
geenipuutos on yliedustettuna keuhkosyöpään sairastuneissa tupakoitsijoissa.

Myös N-asetyltransferaasi osallistuu vierasaineiden metaboliaan. Tästä entsyy-
mistä vastaavan NAT-geenin polymorfian mukaan noin puolet suomalaisista on
luokiteltavissa hitaiksi ja puolet nopeiksi NAT-entsyymin metaboloijaksi.

Tutkittavat henkilöt on genotyypitetty kahden GST- ja kahden NAT-geenin
suhteen. Tarkoituksena on tutkia, onko eri GST- ja NAT-genotyyppejä edusta-
vien henkilöiden erityisesti tupakoijien lymfosyyttien kromosomivaurio-
taajuudessa eroa.

Toteutus:
Tutkimusmateriaalina ovat Säteilyturvakeskuksen kromosomitutkimuksiin
osallistuneet henkilöt (kaikkiaan 58), joista kustakin on analysoitu 500-2500
metafaasin kromosomivauriot. Tutkimus tehdään yhteistyössä Työter-
veyslaitoksen Työhygienian ja toksikologian osaston (H. Norppa) ja Epidemiolo-
gian ja biostatistiikan osaston (A. Ojajärvi) kanssa.

Tuloksista tiedottaminen: Kansainvälisessä julkaisusarjassa.

Aikataulu: Valmistuu vuoden 1999 alkupuolella.

Vastuuhenkilö: Riitta Mustonen

Kromosomivaurioiden muodostumiseen vaikuttavat tekijät, FRICA (EU)

Tavoite:
Kromatiinin rakenteen ja DNA:n jorjautumisen vaikutusta kromosomivaurioi-
den muodostumiseen tutkitaan selvittämällä 1) kromosomivaurioiden muodos-
tumisen kinetiikkaa interfaasisoluissa, 2) kromatiinin rakenteen (eu- ja hete-
rokromatiini) vaikutusta kromosomivaurioiden syntyyn, ja 3) selvitetään, onko
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vierasainemetaboliageeneillä vaikutusta ionisoivan säteilyn aiheuttamassa
kromosomivauriovasteessa.

Toteutus:
Tutkimus toteutetaan EU-yhteistyönä Leidenin yliopiston kanssa (A.T. Natara-
jan, F. Darroudi) .

Interfaasivaiheiset kromosomit saadaan näkyviin fuusioimalla interfaasisolu
mitoottisen solun kanssa, jolloin interfaasisolun kromosomit kondensoituvat.
Menetelmää käytetään hyväksi tutkittaessa DNA:n korjautumisen kinetiikkaa
säteilyaltistuksen jälkeen GO- ja G2-vaiheisissa lymfosyyteissä eri ajankohtina
(8 tuntiin asti) säteilytyksen jälkeen.

Eukromatiini (toiminnallisesti aktiivinen DNA) sisältää suurimman osan
geeneistä, kun taas heterokromatiinissa on enemmän toistuvia jaksoja (repeti-
tiivistä DNA:ta). Kromosomeissa eu- ja heterokromatiinia sisältävät alueet voi-
daan erottaa G-raitavärjäyksellä. Säteilytetyistä lymfosyyteistä perustetaan
viljehnät ja metafaasikromosomit raitavärjätään ja kuvat tallennetaan. Yksittäi-
sissä kromosomeissa tapahtuneiden katkokset määritetään FISH-kro-
mosomimaalausmenetelmällä ja katkosten sijainti eu- tai heterokro-
matiinialueella selvitetään G-raitojen avulla.

Eräillä vierasainemetaboliaentsyymeillä on merkitystä radikaalivaurioiden eli-
minoinnissa ja siten ne saattavat modifioida yksilöllistä vastetta ionisoivalle
säteilylle. Glutationi-S-transferaasi- (GST) ja N-asetyltransferaasi-(NAT)geenien
suhteen normaaleja ja geenipuutteen omaavia lymfosyyttejä säteilytetään ja
kromosomivauriovastetta verrataan.

Tuloksista tiedottaminen:
Artikkeleita kansainvälisiin julkaisusarjoihin 1998 -1999.

Aikataulu:
Valmistuu EU:n IV puiteohjelman mukaisesti 30.6.1999 mennessä.

Vastuuhenkilöt: Carita Lindholm, Riitta Mustonen
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Sytogeneettisten biomarkkereiden ennustavuus syöpäriskissä (EU)

Tavoite:
Osana 13 eurooppalaisen laboratorion yhteisprojektia (concerted action,
EU/BI0MED2) selvitetään sytogeneettisten biomarkkereiden ennustavuutta
syöpäriskissä.

Toteutus:
Hankkeessa on tarkoitus yhdistää pohjoismainen ja italialainen tietokanta lym-
fosyyttien kromosomimuutosten ja syöpäriskin välisen yhteyden selvittämiseksi.
Alustavat tutkimukset kummastakin aineistosta erikseen ovat viitanneet siihen,
että rakenteellisten kromosomimuutosten määrän kohoaminen on syöpäriskin
ennustekijä. Suomesta tutkimukseen osallistuvat Työterveyslaitos ja Säteilytur-
vakeskus.

Tuloksista tiedottaminen:
Artikkeleita kansainvälisiin julkaisusarjoihin.

Aikataulu:
Kohortin seuranta kestää kymmeniä vuosia. Yhteistyökumppanit: M. Sorsa, H.
Norppa, K. Linnainmaa ja A. Ojajärvi (TTL; Helsinki); A.Brogger (Oslo); L.Hag-
mar (Lund); I-L.Hansteen (Porsgrunn); S.Heim (Lund); B.Högstedt (Halmstad);
L.Knudsen (Kööpenhamina); B.Lambert Tukholma); F.Mitehnan (Lund); I.Nor-
denson (Uumaja); C.Reuterwall (Solna); S.SkerrVing (Lund); S.Bonassi (Genova);
A.Huici-Montagud (Barcelona); A.Forni (Milano)

Vastuuhenkilöt: Carita Lindholm, Sisko Salomaa

Viron Kiisan säteilyonnettomuuden uhrien kromosomivaurioiden häviä-
misnopeuden seuranta

Tavoite:
Tutkitaan säteilyonnettomuuden uhrien kromosomivaurioiden eliminoitumisen
nopeutta ja selvitetään retrospektiivisen annosarvion pätevyyttä translokaatiok-
romosomien avulla.
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Toteutus:
Vuoden 1994 lopulla viljeltiin yhteensä 18 henkilön verinäytteet, ja 8 hengen
seurantaa, joista 5:llä annokset ylittivät 0.5 Gy, on tämän lisäksi jatkettu siitä
eteenpäin (vuonna 1995 yhteensä 4, 1996 yhteensä 3 ja 1997 yhteensä 2 näyt-
teenottokertaa) yhteistyössä virolaisen tutkimusryhmän kanssa (T. Veidebaum,
M.Tekkel, Viro). Jatkossa näytteitä otetaan kahdesti vuodessa. Analyysit
tehdään kromosomimaalausmenetelmällä.

Tuloksista tiedottaminen:
Artikkeli ensimmäisen kahden vuoden seurannasta kansainväliseen jul-
kaisusarjaan vuonna 1998.

Aikataulu: Seurantaa jatketaan useita vuosia.

Vastuuhenkilö: Carita Lindholm

FISH tekniikka biologisessa dosimetriassa (EU)

Tavoite:
Selvitetään voidaanko kromosomimaalauksessa havaittuja kromosomivaurioita
käyttää annosarviointiin pitkällä aikavälillä.

Toteutus:
Kukin projektissa mukana oleva laboratorio pyrkii omalta osaltaan vastaamaan
neljään pääkysymykseen jotka liittyvät kromosomivaurioiden, lähinnä translo-
kaatioiden, käyttöön retrospektiivisena dosimetrina:
1) Mitkä kromosomivauriot otetaan mukaan analyysiin?
2) Onko eri kromosomien välillä eroja vaurioiden synnyssä?
3) Mikä on translokaatioiden taustafrekvenssi?
4) Ovatko translokaatiot stabiileja?
Kohtaan 4) pyritään löytämään vastaus tutkimalla säteilyonnettomuuksissa
altistuneita henkilöitä. Viron Kiisan onnettomuusuhrien näytteitä on lähetetty
ja tullaan edelleen lähettämään neljään eri projektissa mukana olevaan labora-
torioon, joissa kussakin käytetään eri kromosomimaali-yhdistehniä. Tulokset
useamman vuoden näytteistä tullaan kokoamaan.

Tuloksista tiedottaminen: Artikkeleita kansainvälisiin julkaisusarjoihin 1999.
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Aikataulu:
1997 - 1999. Yhteistyökumppanit: A. Edwards (NRPB, Iso-Britania), A.T. Nata-
rajan (University of Leiden, Hollanti), M. Bauchinger (GSF, Saksa), G. Stephan
(BfS, Saksa), E.J. Tawn (Westlakes, Iso-Britannia), C. Laurent (University of
Leige, Belgia), P. Voisin (IPSN, Ranska), A. Bilbao (Espanja).

Vastuuhenkilö: Carita Lindholm

Säteilyn aiheuttama perimän epävakaisuus (EU)

Tavoite:
Eräiden tutkimuksien mukaan ionisoiva säteily voi aiheuttaa viivästyneitä,
useiden solusukupolvien jälkeen havaittavia vaikutuksia, joita ei voi pitää
säteilyn suorina primäärivaurioina. Tällaisia vaikutuksia on raportoitu mm. in
vitro -röntgensäteilyllä käsitellyissä ihmisen T-lymfosyyttiviljehnissä. Toistai-
seksi ei kuitenkaan tiedetä esiintyykö vastaavaa ilmiötä in vivo -tapahtuneen
säteilyaltistuksen jälkeen.

Toteutus:
Viron Kiisan säteilyonnettomuudessa vuonna 1994 altistuneiden ihmisten lym-
fosyyttejä kasvatetaan soluviljelminä in vitro kymmenien solusukupolvien ajan
soluviljelmistä seurataan kromosomiaberraatioiden taajuutta käyttäen G-raita-
analyysiä ja FISH-kromosomimaalausmenetelmää. Analyysit suoritetaan myös
kontrollihenkilöille. Tutkimus tehdään yhteistyössä B. Lambertin (Karolinska
Institutet, Ruotsi) kanssa.

Tuloksista tiedottaminen:
Artikkeli kansainväliseen julkaisusarjaan 1998. Tuloksia raportoidaan EU:n

tutkijaverkostohankkeessa (EULEP, concerted action).

Aikataulu: 1998

Vastuuhenkilö: Riitta Mustonen
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Yksilölliset erot ionisoivan säteilyn aiheuttamassa kromosomivaurio-
vasteessa

Tavoite:
Pyritään selvittämään yksilöiden välisiä herkkyyseroja ionisoivalle säteilylle sen
aiheuttamien kromosomivaurioiden avulla.

Toteutus:
Paristakymmenestä säteilylle työssään altistumattomasta henkilöstä kerättyjä
verinäytteitä säteilytetään in vitro eri annoksilla. Tutkitaan kromosomi-
maalausmenetelmällä translokaatioiden ja muiden aberraatioiden määrää eri
henkilöiden välillä.

Tuloksista tiedottaminen: Artikkeli kansainväliseen julkaisusarjaan 1999.

Aikataulu: Säteilytykset ja analyysit 1998-1999.

Vastuuhenkilö: Carita Lindholm

UV-säteilyn immunosuppressiiviset, karsinogeeniset ja metastaasi-
vaikutukset (SA)

Tavoite:
UV-säteilyn terveysvaikutuksia tutkitaan selvittämällä leukosyyttien ja ihon
immuunipuolustuksen mekanismeja määrittämällä UVA- ja/tai aurinkosimu-
loidun UV-säteilyn (SSR) ja metastasian yhteyttä selvittämällä UV-säteilyn
ihopenetraation mekanismeja.

Toteutus:
Projekti on osa Suomen Akatemian ympäristöterveysohjelmasta rahoitusta
hakenutta kokonaisuutta. Tutkimus toteutetaan yhteistyönä Turun yliopiston
(Christer Jansen) ja Säteilyturvakeskuksen (Dariusz Leszczynski) ja Harvard
Medical School'in (vieraileva apul.prof. Dariusz Leszczynski) yhteistyönä.

Selvitetään UV-säteilyn kokokehoaltistumisen merkitys polymorfonukleaaris-
ten leukosyyttien (PMNL) toiminnan kannalta. Virtaussytometrisin menetel-
min mitataan PMNL-adheesio-reseptorien (beta2-integrin, L-selectin) ekspres-
siota. Tutkimuksiin käytetään myös NK-soluja ja sytotoksisia T-soluja. Sel-
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vitetään PMNL:ien adheesiokapasiteetti, ja vertaillaan UVB- ja UVA-säteilyn
vaikutuksia (toteutetaan Turun yliopistossa).

Tutkitaan ihmisen kokokehoaltistumista UV-säteilylle ja sen vaikutusta im-
muniteettiin, immuunisuppressiota sekä immuunitoleranssia. Verrataan pai-
kallisia ja välillisiä immuunireaktioita sekä UVB ja UVA-säteilyn vaikutuksia
(toteutetaan Turun yliopistossa).

Tutkitaan UV/SSR:llä altistetun hiiren ihon ja ihmisen ihoeksplanttien mor-
fologisia ja toiminnallisia muutoksia (toteutetaan STUKissa).

Tutkitaan UVA/SSR-säteilyn merkitystä solu-solu-kommunikaatiossa. Tutki-
taan solujen adheesiota käyttäen ihmisen endoteeli- ja melanoomasolulinjoja
(toteutetaan STUKissa).

Selvitetään B16-Fl-solulinjojen metastoitumiseen liittyviä mekanismeja
C57B1/6 hiirissä käyttäen ns. in vivo konfokaalimikroskopiaa (prototyyppi
Wellman Labs, HMS) UVA/SSR-säteilyn jälkeen (toteutetaan Harvard Medical
Schoolissa, rahoitus USA:sta).
Selvitetään ihopenetraation riippuvuutta ihon paksuudesta ja UV-spektrista
(toteutetaan STUKissa).

Tuloksista tiedottaminen:
Tutkimustulokset tullaan julkaisemaan alan kansainvälisissä lehdissä sekä
esittämään alan kokouksissa. Lisäksi aiheeseen liittyy kaksi väitöskirjaa (Tu-
run yliopistosta yksi ja STUKista yksi).

Aikataulu: Tutkimuksen kesto 42 kuukautta.

Vastuuhenkilöt: Dariusz Leszczynski, Kari Jokela

In vitro -metodit radiotaajuisen säteilyn (RF) biologisten vaikutusten
tutkimuksessa (TEKES)

Tavoite:
Heikkojen radiotaajuuskenttien aiheuttamia säteilyn biologisia vaikutuksia
tutkitaan
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1. kehittämällä solumalli, joka reagoi luotettavasti radiotaajuuskenttiin
(RF).

2. selvittämällä RF-kenttien aiheuttamat varhais- ja myöhäismuutokset
molekyyli- ja solutasolla

3. tuottamalla biologinen perustietokanta tukemaan tämän projektin ala-
hankkeita.

Altistuksessa käytetään matkapuhelinten säteilyn taajuuksia (s. 137).

Toteutus:
Tutkimus totetutetaan Kuopion yliopiston Ympäristötieteiden laitoksen
(Jukka Juutilainen, Sakari Lang, Tapio Rytömaa; väitöskirjatyöntekijät Timo
Kumiin, Päivi Heikkinen, Marja Hautaniemi) ja Säteilyturvakeskuksen (Dari-
usz Leszczynski, Sakari Joenväärä) yhteistyönä. Lisäksi työssä avustaa Poh-
jois-Savon ympäristökeskus (Kristina Servomaa).

Tutkimus perustuu solumalleille, jotka Kuopion yliopisto ja Säteilytur-
vakeskus kehittävät ionisoivan, UV- ja 50 Hz:n magneettikenttien säteilyn
aiheuttamien biologisten vaikutusten selvittämiseksi. Tutkimuksessa sel-
vitetään:
1. radiotaajuuskenttien (RF) vaikutuksia solureseptoreihin (toteutetaan

STUKissd). Iigandien luontainen sitoutuminen ja lääkeaineiden vaikutus
somastostatiinireseptoreihin tutkitaan. Testimallina käytetään solujen
somatostatiinireseptoriperhettä. Kokeellisella mallilla voidaan tutkia
luontaisen ja farmakologisen ligandin sitoutumista samaan malliresepto-
riin. Tutkimuksessa käytetään ihmisen viljeltyjä endoteelisoluja. Resepto-
riligandin sitoutuminen mitataan konventionaalisesti radiokemiallisilla
menetelmillä käyttäen radiomerkittyjä ligandeja.

2. radiotaajuuskenttien vaikutuksia proteiinifosforylaatioon (toteutetaan
STUKissd). RF-kenttien vaikutusta fosforylaatioon tutkitaan ihmisen vil-
jelyissä endoteelisoluissa. Fosforylaation muutokset proteiineissa tun-
nistetaan käyttäen joko 2-D-western-blottaus -menetelmää tai mikro-
sekvensaatiota (mikrosekvenointi tehdään Helsingin yliopiston Bioke-
mian laitoksella). Tutkimuksista seuraa mahdollisesti jatkotutkimuksia,
jotka keskittyvät tunnistettujen RF-kenttien aiheuttamien fosfoproteiini-
muutosten rooliin soluproliferaation, solusyklin ja apoptoosin säätelyssä.

3. Radiotaajuuskenttien vaikutukset solujen ilmentymiseen (toteutetaan
Kuopion yliopistolla).
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4. Radiotaajuuskenttien vaikutukset rintasyöpäsolujen kasvuun (toteutetaan
Kuopion yliopistolla).

5. Radiotaajuuskenttien vaikutukset minisatelliittien mutaatioesiin-
tyvyyteen (toteutetaan Kuopion yliopistolla).

Tuloksista tiedottaminen:
Tutkimustulokset tullaan julkaisemaan alan kansainvälisissä lehdissä sekä
esitetään alan kokouksissa.

Aikataulu:
Kokeiden suunnittelu aloitetaan 1998 alussa ja saatetaan vuoden aikana lop-
puun. Solujen koeviljelyt aloitetaan keväällä 1998, jatkunevat 1999 puolelle.
Solulinjojen säteilyaltistus aloitetaan 1998 syksyllä ja se kestää 1999 loppuun.
Molekyyli- ja solubiologiset tutkimukset kestävät 1999 alusta vuoden 2000
syksyyn.Tulosten raportointi saatetaan loppuun vuoden 2000 kuluessa

Vastuuhenkilöt: Dariusz Leszczynski ja Sakari Joenväärä

6.2. Epidemiologia

Huoneilman radonin ja keuhkosyöpävaaraa koskevien eurooppalaisten
tutkimusten yhteisanalyysi

Tavoite:
Tutkimuksen avulla pyritään arvioimaan aiempaa tarkemmin huoneilman ra-
doniin liittyvää keuhkosyöpävaaraa, radonin ja tupakoinnin vuorovaikutusta
sekä eroja histologisen tyypin suhteen.

Toteutus:
Projektissa yhdistetään yksilötasolla kahdeksan eurooppalaisen tapaus-verrokki-
tutkimuksen aineisto yhteisanalyysiä varten.

Tuloksista tiedottaminen:
Tutkimuksen tulokset julkaistaan tieteellisenä artikkelina.
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Aikataulu:
Tiedot toimitetaan koordinaattorina toimivalle professori Sarah Darbylle Oxfor-
diin vuoden 1997 loppuun mennessä. Analyysit valmistuvat 1998 ja artikke-
likäsikirjoitus 1999.

Vastuuhenkilö: Anssi Auvinen

Ydinvoimalaitostyöntekijöiden syöpävaara

Tavoite:
Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tähän asti tarkin arvio toistuvien pien-
ten säteilyaltistusten aiheuttamasta syöpävaarasta. Tutkimuksessa selvitetään,
onko pienillä, toistuvilla annoksilla vaikutusta syöpäkuolleisuuteen tai ilmaan-
tuvuuteen niissä maissa, joissa on kattava syöpärekisteröinti.

Toteutus:
Kyseessä on WHO:n alaisen kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen IARC:n
koordinoima kansainvälinen tutkimus, johon osallistuu 12 maata (mm. USA,
Englanti, Ruotsi, Ranska ja Saksa). Tutkimus suoritetaan STUKin ja Syöpäre-
kisterin kanssa yhteistyönä.

Tutkimuksessa seurataan kaikkien ydinlaitosten (voimalat, tutkimusreaktorit,
jälleenkäsittelylaitokset, ydinaseiden tuotantolaitokset) työntekijöitä. Tutkimuk-
sen aineistoon on tarkoitus saada noin 600.000 henkeä, joista Suomessa on noin
11.000. Altistustiedot on kerätty kaikilta saatavissa olevilta ajanjaksoilta ja
altistus lasketaan kumulatiivisena annoksena. Elossaoloseuranta tehdään hen-
kilövuosien laskemista varten (Väestörekisterikeskus) ja kuolinsyyt hankitaan
Tilastokeskuksesta ja syöpäilmaantuvuutta koskevat tiedot Syöpärekisteristä.

Tutkittavat syöpätyypit ovat ruoansulatuselimistön, hengityselimistön ja verta
muodostavien kudosten syövät sekä iho-, eturauhas- ja kilpirauhassyöpä. Ko-
horttianalyysissä käytetään normaaleja odotettujen ja havaittujen tapausmää-
rien laskumenetelmiä viisivuotisperiodin, viisivuotisikäryhmän ja sukupuolen
mukaan.

Tuloksista tiedottaminen:
Tutkimuksen tulokset julkaistaan tieteellisenä artikkelina.
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Aikataulu:
Suomalaiset tulokset on lähetetty julkaistavaksi vuonna 1997. Kansainvälisen
aineiston julkaisu on odotettavissa 1999.

Vastuuhenkilö: Anssi Auvinen

Syöpävaara ydinvoimaloiden ympäristössä

Tavoite:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko ydinvoimaloiden ympäristössä las-
ten leukemian ja muiden syöpien ilmaantuvuus suurentunut suhteessa muuhun
väestöön vuosina 1977 -1993.

Toteutus:
Kohorttianalyysissä arvioidaan syöpäilmaantuvuutta kuntatasolla (Rauma,
Eurajoki, Askola, Loviisa) sekä suhteessa etäisyyteen voimalasta. Tapaus-
verrokkianalyysissä tutkitaan ydinvoimalan ja asuinpaikan etäisyyden
merkitystä syöpävaaraan. STUKin tutkimus tehdään yhteistyössä Syöpärekis-
terin (Eero Pukkala, Matti Hakama) kanssa.

Tuloksista tiedottaminen:
Tutkimustulokset tullaan julkaisemaan kansainvälisessä lehdessä artikkelina.
Asiasta on julkaistu katsaus Duodecimissa 1994.

Aikataulu:
Aineisto kerätään ja analyysit suoritetaan vuonna 1996 - 1997. Käsikirjoitus
valmistuu 1998.

Vastuuhenkilö: Anssi Auvinen

Baltian maiden Tshernobylin puhdistustyöntekijöiden syöpävaara

Tavoite:
Kansainvälisessä yhteistutkimuksessa selvitetään syöpävaaraa niillä 15 000 vi-
rolaisella, latvialaisella ja liettualaisella miehellä, jotka komennettiin Tsherno-
bylin ydinvoimalaonnettomuuden puhdistustöihin vuosina 1986 -1990.
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Toteutus:
Tutkimuksessa ovat mukana Säteilyturvakeskus, Viron Syöpärekisteri, Liettuan
Syöpärekisteri, Latvian Syöpätautikeskus, Suomen Syöpärekisteri, Yhdys-
valtain National Cancer Institute (NCI). Ensimmäisessä vaiheessa on identifi-
oitu ko. miehet kohortin muodostamista varten mm. puolustusvoimien ja sosiaa-
liministeriön sekä Tshernobyl-komitean arkistoista, joista on saatu viralliset al-
tistustiedot. Toisessa vaiheessa heistä on kerätty tietoja kyselylomakkeella.
Elossaoloa seurataan paikallisten väestörekisterien ja syöpäilmaanvuutta
syöpärekisterien kautta.

Vuorina 1998 tutkimusta on tarkoitus laajentaa muihin Baltian maihin eli
Latviaan ja Liettuaan. Niissä tehdään kyselylomaketutkimus ja seurataan
syöpäilmaantuvuutta rekisterinhnkkausten avulla.

Tuloksista tiedottaminen:
Tutkimustuloksia on julkaistu alan kansainvälisissä julkaisuissa sekä alan ko-
kouksissa. Tuloksista on pidetty tiedotustilaisuuksia Virossa, Suomessa ja Yh-
dysvalloissa.

Aikataulu:
Tutkimus käynnistyi vuoden 1992 lopulla. Vuoden 1994 aikana saatiin päätök-
seen ensimmäisen n. 1000 puhdistustyönteMjän näytteiden otto. Vuoden 1995
alkupuolella valmistuivat ensimmäiset syöpäilmaantuvuutta koskevat tulokset,
jotka on tarkoitus lähettää julkaistavaksi vuoden 1995 aikana. Vuonna 1996
julkaistiin annosjakaumaa koskevat tiedot. Näytteiden keruu biologista dosime-
triaa ja mahdollisia molekyylibiologisia tutkimuksia varten on saatu loppuun.
Kilpirauhasen ultraäänitutkimus on tehty noin 2400 ihmiselle. Vuonna 1997 on
julkaistu kilpirauhastutkimuksia, kohorttitutkimuksen menetelmiä sekä
syöpäilmaantuvuutta ja kuolleisuutta koskevia tuloksia. FISH-menetelmällä
tehtyjä annosarvioita koskeva artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi 1998. Koko
Baltian maiden kohorttia (noin 15 000 miestä) koskevien tulosten odotetaan
valmistuvan vuonna 1999.

Vastuuhenkilöt: Anssi Auvinen, Sisko Salomaa
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Tshernobylin laskeuma ja aikuisten leukemian ilmaantuvuus Suomessa

Tavoite:
Tutkimuksessa selvitetään, onko Tshernobylin laskeuma lisännyt aikuisten
leukemian ilmaantuvuutta Suomessa.

Toteutus:
Tutkimus toteutetaan yhteistyönä Syöpärekisterin ja STUKin kanssa. Suomen
kunnat on jaettu viiteen ryhmään Tshernobylin laskeuman aiheuttaman ul-
koisen ja sisäisen säteilyaltistuksen perusteella. Tutkimuksessa verrataan leu-
kemiailmaantuvuuden (KLL ja ei-KLL) muutoksia eri laskeuma-alueilla. Il-
maantuvuustiedot saadaan Syöpärekisteristä. Syöpäilmaantuvuustietojen kat-
tavuus tarkastetaan STAKES:in hoitoilmoitusrekisteristä.

Tuloksista tiedottaminen:
Tutkimus julkaistaan artikkelina kansainvälisessä lehdessä.

Aikataulu:
Analyysit on tehty, käsikirjoitus valmistuu ja lähetetään julkaistavaksi 1998.

Vastuuhenkilö: Anssi Auvinen

Tshernobylin laskeuman aiheuttama sikiöaikainen säteilyaltistus ja leu-
kemiavaara

Tavoite:
Kreikkalaisten tulosten mukaan Tshernobylin laskeuman aiheuttama pieni
säteilyannos on saattanut lisätä varhaisiän leukemian vaaraa. Tutkimuksen
tarkoituksena on arvioida muualta saatujen löydöksien merkitystä Suomessa.

Toteutus:
Tshernobylin laskeumaa koskevat tiedot on kerätty aiempia analyysejä varten.
Syöpärekisteristä on pyydetty lasten leukemian ilmaantuvuutta koskevat tiedot
siinä muodossa, että ne soveltuvat kyseiseen analyysiin.

Tuloksista tiedoittaminen:
Tulokset julkaistaan kansainvälisessä tieteellisessä lehdessä.
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Aikataulu:
Tiedot on pyydetty Syöpärekisteristä vuonna 1996. Analyysit pyritään tekemään
mahdollisimman nopeasti aineiston valmistuttua.

Vastuuhenkilö: Anssi Auvinen

Kosmisen säteilyn aiheuttama syöpävaara lentäjillä

Tavoite:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää syöpäilmaanvuutta lentäjillä sekä siihen -
mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä.

Toteutus:
Kyseessä on yhteistutkimus Syöpärekisterin (Eero Pukkala) ja Työterveyslaitok-
sen (Rafael Aspholm) kanssa. Kohortti muodostetaan Suomen Ldikennelen-
täjäliiton avustuksella. Tutkimukseen pyritään saamaan myös sotilaslentäjät.
Lentotuntien määrä saadaan pakollisista lääkärintarkastuksista. Syöpäilmaan-
tuvuutta koskevat tiedot saadaan Syöpärekisteristä, elossaoloseuranta
Väestörekisterikeskuksesta ja kuolinsyytiedot Tilastokeskuksesta.

Tutkimus liittyy pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen yhteisprojektiin, jossa on
tarkoituksena tehdä myös yhdistetty analyysi.

Tuloksista tiedottaminen:
Tulokset julkaistaan tieteellisenä artikkelina.

Aikataulu:
Aineiston keruu on aloitettu vuonna 1996. Tulokset julkaistaan ilmeisesti vain
osana yhteisanalyysiä. Tulosten odotetaan valin istuvan 1998.

Vastuuhenkilö: Anssi Auvinen

Rintasyöpä kosmiselle säteilylle altistuneella lentohenkilöstöllä

Tavoite:
Tavoitteena on selvittää lentoemäntien suurentuneen rintasyöpävaaran syitä.
Suomalaisia lentoemäntiä koskevassa epidemiologisessa kohorttitutkimuksessa
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on todettu, että lentohenkilöstöllä on suurentunut rintasyöpävaara. Tulos on
vahvistettu Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa. Suurentuneen rinta-
syöpävaaran syitä ei ole kyetty selvittämään. Mahdollisia vaikuttavia tekijöitä
ovat reproduktiotekijät, elintavat ja ammattialtistus mm. kosmiselle säteilylle.

Toteutus:
Yhteistutkimuksessa on mukana Syöpärekisteri (Eero Pukkala) ja Suomen Len-
toemäntäyhdistys (Gunilla Wahlberg). Tapauksina on lentoemäntäkohortin 32
rintasyöpätapausta (mukaanlukien kohorttitutkimuksen seuranta-ajan loppu-
misen jälkeen todetut tapaukset) ja neljä verrokkia tapausta kohden. Tutkimus
toteutetaan yhteistyössä Finnairin (Anu Kievari) ja Syöpärekisterin (Eero Puk-
kala) kanssa. Tutkimuksessa on mukana 32 rintasyöpätapausta ja ver-
tailuaineistona käytetään kyselylomakkeen osalta terveitä lentoemäntiä.
Väestörekisterikeskuksesta hankitaan lasten lukumäärää ja ensisynnytysikää
koskevat yksilökohtaiset tiedot. Ammattialtistuksen arvioimiseksi hankitaan
tarkempi lentohistoria mukaanlukien mannertenvälisten lentojen lukumäärä.
Sairauskertomustiedoista selvitetään potilaan oma ja sukuanamneesi sekä
syöpään liittyviä tietoja (levinneisyysaste, histologinen tyyppi ja erilaistumis-
aste) ja niitä verrataan muuten tavattaviin rintasyöpiin. Lisäksi kyselytut-
kimuksessa selvitetään syövän esiintymistä lähisukulaisissa sekä syöpävaaraan
vaikuttavia elintapoja.

Tuloksista tiedottaminen:
Tulokset julkaistaan tieteellisenä artikkelina kansainvälisessä julkaisuissa sekä
esitetään alan kansainvälisissä kokouksissa. Lisäksi lentoemäntähiton jäseniä
informoidaan tutkimuksen tuloksista.

Aikataulu:
Kyselylomaketutkimus tehdään vuonna 1998 ja pyritään julkaisemaan 1999.

Vastuuhenkilö: Anssi Auvinen
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Tshernobylin laskeuma ja raskauden keskeytykset, keskenmenot ja
syntyvyys

Tavoite:
Tshernobylin vaikutusta raskauteen tutkitaan selvittämällä muutoksia kesken-
menojen, raskaudenkeskeytyksien ja synnytysten määrässä kunnittain vuosina
1984 -1988.

Toteutus:
Tutkimus toteutetaan yhteistyönä STUKin ja Kuopion KTL:n kanssa (Mikko
Vahteristo). Tutkimus tehtiin osittain tilaustutkimuksena. Aineisto on kerätty
sairaaloiden poistoilmoitusrekisteristä, aborttirekisteristä ja väestörekisteristä.

Tuloksista tiedottaminen:
Tulokset julkaistaan artikkelina kansainvälisessä lehdessä.

Aikataulu:
Aineiston kerääminen on suoritettu vuoden 1994 aikana. Aineiston analyysit on
tehty ja käsikirjoitus on viimeistelyvaiheessa.

Vastuuhenkilö: Anssi Auvinen

Matkapuhelimien aiheuttama syöpävaara (TEKES)

Tavoite:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, liittyykö NMT- tai GSM-puhelimien käyt-
töön suurentunut aivokasvainten vaara.

Toteutus:
Kyseessä on yhteistutkimus, jota koordinoi Työterveyslaitos (Maila Hietanen),
Syöpärekisteri (Risto Sankila) ja Säteilyturvakeskus (Anssi Auvinen). Puhelin-
välittäjäyhtiöiden (Tele, Radiolinja) tiedoista pyritään identifioimaan altistunut
kohortti. SyöpäreMsterilinkkauksen avulla hankitaan tiedot syöpäilmaantu-
vuudesta muuhun väestöön verrattuna. Kyselyn avulla pyritään validoimaan
saatuja altistustietoja eli arvioimaan kuinka hyvin näistä tietolähteistä voidaan
identifioida matkapuhelimien käyttäjät.
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Tuloksista tiedottaminen:
Tulokset julkaistaan artikkelina kansainvälisessä tieteellisessä lehdessä.

Aikataulu:
Aineistonkeruu pyritään aloittamaan vuonna 1998 jälkipuoliskolla.

Vastuuhenkilö: Anssi Auvinen

Juomaveden arseenin ja radioaktiivisten aineiden terveysvaikutukset
(SAT

Tavoite:
Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää kaivoveden radioaktiivisten aineiden (ra-
don, uraani, radium, lyijy ja polonium) yhteyttä syöpävaaraan.

Toteutus:
Kaivoveden radioaktiivisten aineiden (ja mahdollisesti raskasmetallien) osuutta
syöpävaaraan selvitetään epidemiologisella tutkimuksella. Tutkimuskohortti
muodostetaan vähintään 10 vuotta yhtäjaksoisesti samassa, julkisen vesihuollon
ulkopuolella olevassa talossa asuvista suomalaisista. Kohortin kooksi arvioidaan
100.000 henkilöä. Kohortista identifioidaan syöpäilmaantuvuuden suhteen edus-
tava otos sekä syöpätapaukset vuosilta 1977-1993 (tapaus-kohortti-asetelma).
Tutkittavat syöpätyypit ovat keuhko-, luu-, maha-, paksu- ja peräsuolisyöpä,
munuaissyöpä ja virtsarakonsyöpä sekä leukemia. Sekoittavia tekijöitä koskevat
tiedot hankitaan Tilastokeskuksesta (ammatti, koulutus) .Terveystarkastajien
avulla hankitaan vesinäytteet tutkimushenkilöiden kaivoista. Tutkimus toteu-
tetaan yhteistyönä STUKin ja Syöpärekisterin (Eero Pukkala) kanssa. Projek-
tissa on mukana myös Kansanterveyslaitos, joka tutkii samasta aineistosta juo-
maveden arseenin terveysvaikutusta. Tutkimusta rahoitetaan Suomen Akate-
mian apurahalla.

Tuloksista tiedottaminen: Tulokset julkaistaan alan tieteellisessä lehdessä.

Aikataulu:
Kohortti muodostetaan ja tutkimushenkilöt identifioidaan alkuvuodesta 1996.
Kaivovesimittaukset viedään loppuun vuonna 1997. Aineiston tilastolliset
analyysit tehdään 1998 ja käsikirjoitus valmistuu 1999.
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Vastuuhenkilöt: Anssi Auvinen, Laina Salonen

Radonin aiheuttamien keuhkosyöpien molekyyliepidemiologinen tutki-
mus

Tavoite:
Tutkimuksessa selvitetään p55-geenin mutaatioiden esiintyvyys ja luonne keuh-
kosyöpätapauksissa ja näiden mutaatioiden suhde radonaltistukseen ja tupa-
kointiin. Tutkimuksessa on tarkoitus määrittää radonin aiheuttamat mahdolli-
set säteilylle tyypilliset muutokset p55-geenissä ja eräissä syöpägeeneissä (ras-
geeniperheen geenit jne) eli selvitetään, onko mutaatioiden määrässä, sijain-
nissa tai tyypissä sellaisia piirteitä, jotka olisivat luonteenomaisia ionisoivalle
säteilylle.

Toteutus:
Tutkimus toteutetaan yhteistyönä STUKin ja Kuopion yliopiston patologian lai-
toksen (Veli-Matti Kosma) kanssa. Tutkimus on tapaus-verrokkitutkimus, jossa
tapauksina ovat tupakoimattomat keuhkosyöpäpotilaat (parafiiniblokit n. 150
potilaalta), joille on valittu iän ja sukupuolen mukaan kaltaistetut verrokit. Toi-
nen tutkimus kohdistuu keuhkosyöpäpotilaisiin, jotka ovat altistuneet korkealle
radonpitoisuudelle, >300 Bq/m3 (57 potilasta) ja heille iän ja sukupuolen mu-
kaan kaltaistetusta, alhaiselle radonpitoisuudelle, <50 Bq/m3 altistuneesta ver-
rokista. Kolmas tutkittava ryhmä on asbestille altistuneet keuhkosyöpäpotilaat.

Molekyylibiologisessa analyysissä DNA eristetään potilaiden tuumoreista teh-
dyistä parafiini-leikkeistä ja tutkittavat p53-%eemn eksonit 4-9 (tai 2-11) ja ras-
geenien kodonit 12/13 ja 61 monistetaan PCR-menetelmällä (polymerase chain
reaction). Sen jälkeen tutkitaan mutaatioiden esiintyminen (pistemutaatiot,
pienet deleetiot ja insertiot) SSCP-menetelmällä (single strand conformation
polymorphism) ja lopuksi määritetään varsinainen mutaatio sekvenssoimalla
geeni automaattisella DNA-sekvenaattorilla.

Immunohistokemiallisessa analyysissä tutkitaan p55-geenin ekspressio kudos-
leikkeistä käyttämällä kahta vasta-ainetta (CMl-polyklonaalista ja D07-mono-
klonaahsta vasta-ainetta) sekä eräiden muiden tuumorisuppressori- ja onko-
geenien ekspressiota niihin soveltuvilla vasta-aineilla (ras, bcl-2 jne).
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Tuloksista tiedottaminen:
Tutkimustulokset tullaan julkaisemaan alan kansainvälisissä lehdissä sekä
esitetään alan kokouksissa. Lisäksi tutkimustulokset liittyvät 1 väitöskirjaan.

Aikataulu:
Molekyyliepidemiologinen tutkimus käynnistyi vuonna 1994.
Keväällä 1994 saatiin tutkimukselle lupa Sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Histologinen ja immunohistokemiaUinen tutkimus valmistuu 1996.
Molekyyliepidemiologinen tutkimus tehdään 1995 -1997.

Vastuuhenkilö: Anssi Auvinen

Säteilyn aiheuttamien sekundaarisyöpien molekyyliepidemiologinen tut-
kimus

Tavoite:
Tutkimuksessa on tarkoitus määrittää mahdollisia säteilyn aiheuttamia luon-
teenomaisia muutoksia p53-kasvurajoitegeenissä sekä eräissä syöpägeeneissä,
lähinnä if-ros-geenissä.

Toteutus:
Tutkimus suoritetaan yhteistyössä Pohjois-Savon ympäristökeskuksen (Kristina
Servomaa), Kuopion yliopiston patologian laitoksen (VeH-Matti Kosma, Pasi
Hirvikoski) ja Tampereen yliopiston syöpägenetnkan laitoksen (Jorma Isola,
Pasi Koivisto) kanssa. Tutkimus on tapaus-verrokkitutkimus, jossa tapauksina
ovat potilaat (67 kpl), jotka ovat saaneet sädehoidolla hoidetun kohdun-
kaulasyövän jälkeen sekundaarisyövän peräsuoleen vähintään 10 vuoden kulut-
tua kohdunkaulasyövän diagnoosista. Verrokkeina ovat iän ja sukupuolen mu-
kaan kaltaistetut peräsuolisyöpäpotilaat, joilla ei ole kohdunkaulasyöpä- eikä
sädehoitotaustaa.

Molekyylibiologisessa analyysissä potilaiden tuumoreista tehdyistä kudosleik-
keistä (paraffiiniblokit) eristetään DNA ja tutkittavat p53-geenin eksonit (4-9) ja
if-ros-geenin kodonit 12/13 ja 61 monistetaan PCR-menetelmällä (polymerase
chain reaction). Mutaatioiden esiintyminen (pistemutaatiot, pienet deleetiot ja
insertiot) tutkitaan SSCP-menetelmällä (single strand conformation poly-
morphism) ja lopuksi mutaatio määritetään suoralla DNA:n sekvenssoinnilla.
Immunohistokemialhsessa analyysissa kudosleikkeistä tutkitaan p53-, bcl2-, K-
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ras- ja Ki-57-geenien ekspressio ja korreloidaan ekspressio mutaatioiden esiin-
tymiseen ja potilaiden eloonjäämiseen. Lisäksi pienestä tapausjoukosta (12 kpl)
tutkitaan mahdollinen, koko p53-geeiän deleetio FISH-menetelmällä (fluo-
rescence in situ hybridization).

Tuloksista tiedottaminen:
Tutkimustulokset julkaistaan alan kansainvälisissä julkaisuissa sekä esitetään
kansainvälisissä kokouksissa.

Aikataulu:
Tutkimus valmistuu vuoden 1996 alussa, jonka jälkeen käsikirjoitukset (2 - 3)
kirjoitetaan. Lisäksi tutkimustulokset liittyvät yhteen väitöskirjaan.

Vastuuhenkilöt: Anssi Auvinen

Downin syndrooma ja lääketieteellinen säteilyaltistus

Tavoite:
Epidemiologisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää röntgentutkimuksista
aiheutuvan säteilyaltistuksen mahdollista yhteyttä Downin syndroomaan.
Lääketieteellisen säteilyn laboratorion tehtävänä on arvioida röntgentutkimuk-
sista Downin syndroomapotilaiden vanhemmille aiheutunut gonadiannos.

Toteutus:
Kyseessä on yhteistutkimus johon osallistuvat Stakes (Mika Gissler, Annika
Ritvanen), Syöpärekisteri (Liisa Määttänen), Tanskan Syöpärekisteri (Jergen
Olsen), International Epidemiology Institute (John D. Boice). Tapaukset
identifioidaan epämuodostumarekisteristä ja heille verrokit syntymärekisteristä.
Asumishistoriaa koskevat tiedot saadaan väestörekisterikeskuksesta. Tieto
tutkimushenkilöiden äideille tehdyistä röntgentutkimuksista haetaan tervey-
denhuollon (John Boice) asiakirjoista. Tarkennetut annosarviot gonadiannoksis-
ta tehdään saatujen röntgentutVimustietojen perusteella.

Vastuuhenkilöt: Anssi Auvinen, Antti Servomaa
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Semipalatinskin ydinkoealueen väestön biodosimetria ja mutaatiot mini-
satelliitti DNA:ssa (EU)

Tavoite:
Semipalatinskin ydinkoe-alueen lähistöllä asuvan väestön saama säteilyaltis-
tusta arvioidaan translokaatioanalyysillä ja tutkitaan perinnöllisten muta-
atioiden taajuutta toistuvajaksoisessa DNA:ssa (minisatelliitit).

Toteutus:
Tutkimus toteutaan EU-hankkeena, jossa yhteistyökumppaneina ovat Insti-
tute "of General Genetics and Cytology (Kazakhstan), University of Leicester
(Iso-Britannia) ja University of Warwick (Iso-Britannia).

Projektin tarkoituksena on perustaa bionäytekanta, joka koostuu 50:n
Semipalatinskin ydinkoealueen lähellä asuvan kolmea sukupolvea edustavan
perheen (noin 400 henkilöä) sekä 30 kontrolliperheen (noin 250 henkilöä)
verinäytteistä. Ydinkokeiden aiheuttaman säteilyaltistuksen perinnöllisiä
vaikutuksia tutkitaan kerätyistä näytteistä. Minisatelliiteissa tapahtuneiden
mutaatioiden määrä selvitetään yhteensä 400 koehenkilöstä sekä 250 kontrol-
lista. Minisatelliittianalyysit suoritetaan Leicesterin yliopistossa. Biologinen
annosarviointi tehdään kromosomimaalauksen avulla (FISH). Translokaatio-
analyysi tehdään yhteensä 100 henkilöstä (koeryhmä ja kaltaistettu kontrol-
liryhmä.

Tuloksista tiedottaminen: Julkaisuja kansainvälisiin sarjoihin.

Aikataulu: Projekti kestää kaksi vuotta (1998 - 2000).

Vastuuhenkilö: Sisko Salomaa

Juomaveden uraanin munuaistoksisuus (SA)

Tavoite:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää juomaveden uraanin munuaisvaikutuksia
ja arvioida ongelman kansanterveydellistä merkitystä. Etelä-Suomen pora-
kaivojen veden uraanipitoisuudet ovat paikoin maailman korkeimpia. Noin
23 000 kaivon arvellaan ylittävän pitoisuuden 20 ng/1. Uraanin tärkein haitta-
vaikutus on munuaistoksisuus. Maailman terveysjärjestö (WHO) on laatimassa
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uusia ohjearvoja juomaveden uraanipitoisuudelle. WHO:n esitys uudeksi oh-
jearvoksi on 0,2 ng/1. Tällä hetkellä yli 700 000 suomalaista käyttää vettä, jonka
uraanipitoisuus ylittää esitetyn ohjearvon. Jotta väestön altistus saataisiin py-
symään ehdotetun ohjearvon alapuolella, näille talouksille pitäisi joko etsiä uusi
juomavesilähde tai asentaa uraania poistavat vedenpuhdistusjärjestelmät.

Toteutus:
Tutkimukselle on haettu rahoitusta Suomen Akatemialta. Yhteistutkimuksessa
ovat mukana Kuopion yliopisto (Kai Savolainen) ja Kuopion yliopistollinen sai-
raala (Ilkka Penttilä). Tutkimuksessa selvitetään munuaisten toimintaa 200
korkealle juomaveden uraanipitoisuudelle altistuneelta henkilöltä ja 100 altis-
tumattomalta vertailuhenkilöltä. Tutkimushenkilöt haetaan Säteilyturvakes-
kuksen yli 5000 mittaukseen perustuvasta tietokannasta. Muita munuaisten
toimintaan vaikuttavia tekijöitä selvitetään kyselytutkimuksella. Henkilöt, joilla
on munuaisten toimintaan vaikuttava sairaus tai lääkitys suljetaan pois tut-
kimuksesta ja munuaisten toimintaan vaikuttavia fysiologisia tekijöitä vakioi-
daan tilastoanalyysissä. Tutkimushenkilöiltä kerätään 24 tunnin virtsa, josta
mitataan kreatiniini-, beta-2-mikroglobuliini-, ja albumiinipoistuma sekä kal-
sium-, fosfaatti- ja glukoosipoistuma. Altistusmittaukset perustuvat virtsan
uraanimittauksiin, joka tehdään ICP-massaspektrometriaHa. Tutkimuksella on
ariittävä tilastollinen voima noin 20 % eron havaitsemiseen altistuneen ja altis-
tumattoman ryhmän välillä kreatiniini- ja beta-2-mikroglobuHinipoistumassa.

Aikataulu: 1998 - 2000.

Vastuuhenkilöt: Anssi Auvinen, Sisko Salomaa
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IONISOIMATON SÄTEILY

Kädessä pidettävien satelliittimatkapuhelimien EMC ja turvallisuus-
näkökohtia (ESA)

Tavoite:
Kyseessä on Euroopan avaruusjärjestön ESA:n tilaama satelliittimatkapuhe-
limien säteilyturvallisuutta koskeva tutkimushanke, jossa VTT-Tietotekniikka
on pääsopimusosapuoli ja STUK toimii VTT:n alihankkijana. STUKin tavoit-
teena on 1) tuottaa ESA:lle uusinta tietoa käsipuhelimien turvallisuusstan-
dardien kehittymisestä, 2) kehittää pään dielektrinen tarkkuusmalli VTTrllä
tehtävää SAR-laskentaa varten ja 3) varmistaa yksinkertaisella fantomilla
suoritettavilla SAR-mittauksilla VTT:n laskujen tarkkuus.

Toteutus:
Käsimatkapuhelimien säteilyturvallisuusstandardeja koskeva raportti valm-
isteltiin STUKin matkapuhelimia koskevan kirjallisuusselvityksen pohjalta.
Pään dielektrinen malli tehtiin magneettikuvauksesta saadun aineiston ja
kirjallisuudesta saatujen kudostyyppien dielektrisyystietojen perusteella. Ku-
dosjaottelun tekivät Ragnar Granit Instituutissa ihmisen anatomiaan pere-
htyneet henkilöt. Vartalon yläosasta tehtiin yksinkertaistettu homogeeninen
numeerinen malli. Kudosten dielektrisyystietojen laskemista varten kehitet-
tiin tietokoneohjelma. Numeeristen mallien tekoa ja kudosten dielektrisiä
arvoja käsittelevä raportti laadittiin ja luovutettiin ESArlle.

VTT:n SAR-laskennan varmistamiseksi on kehitetty yksinkertainen nestetäyt-
teinen kuutiomainen fantomi. Aivokudoksen keskimääräisiä sähköisiä ominai-
suuksia vastaavan nesteen dielektriset arvot ja ominaislämpökapasiteetti
mitattiin. Ominaislämmön mittaustarkkuutta parannettiin rakentamalla
automaattinen kalorimetri, jolla suoritettuja mittauksia verrattiin Turun
yliopiston Fysiikan laitoksen tarkkuuskalorimetreillä tehtyihin mittauksiin.
SAR-laskennan tulokset varmistetaan mittaamalla puoliaaltodipolilla säteily-
tettävän kuutiofantomin SAR-jakaumaa. Mittauksissa tarvittava laitteisto on
valmistettu ja SAR-mittapää on kalibroitu. Mittaukset ja tulosten raportointi
tapahtuu pääosin vuonna 1998.
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Tuloksista tiedottaminen:
SAE-mittaukset suoritetaan ja niistä raportoidaan huhtikuun loppuun 1998
mennessä. Koko projektin loppuraportti tehdään ja luovutetaan ESA:lle elo-
kuun loppuun 1998 mennessä.

Aikataulu:
Projekti alkoi helmikuun alussa 1997 ja päättyy elokuun lopussa 1998.

Vastuuhenkilö: Lauri Puranen

Magneettikuvauslaitteiden laadunvarmistus

Tavoite:
Tavoitteena on 1) selvittää Suomessa käytössä olevien magneettikuvauslait-
teiden lukumäärät, tyypit ja eri tutkimusten lukumäärät, 2) arvioida eri tut-
kimuksissa esiintyvät altistukset (SAR, dB/dt), ja 3) kehittää mittausmene-
telmiä altistuksen määrittämiseksi sekä arvioida niiden avulla laitteen
asetuksiin perustuvien altistusmääritysten tarkkuutta, 4) arvioida hoitohen-
kilökunnan altistumista staattiselle magneettikentälle, 5) laatia ohjeet
magneettikuvausten turvallisuudesta.

Toteutus:
Tutkimus suoritetaan Säteilyturvakeskuksen NIR-laboratoriossa yhteistyössä
sairaaloiden magneettikuvausyksiköiden kanssa. Laitteiden tyyppi ja käyt-
töselvitys tehdään kyselytutkimuksella. Erityyppisissä tutkimuksissa esiinty-
vät ominaisabsorptionopeudet (SAR) sekä gradienttikenttien muutosnopeudet
(dB/dt) saadaan kuvauskohtaisten laiteasetusten perusteella. Dosimetristen
mallien avulla pyritään selvittämään indusoituvien virtojen tiheyksiä kehossa.
STUKissa kehitetyn elektrofysiologisen mallin avulla arvioidaan, kuinka lä-
hellä maksimivirrantiheydet ovat hermo- ja lihaskudoksen stimulaatiokynnys-
tä.

Gradienttien muutosnopeuden mittaamiseksi kehitetään magneettiku-
vauslaitteiden turvallisuutta koskevan standardin IEC 601-2-33 mukainen
mittausmenetelmä. Koko kehon keskimääräisen SAR:n mittaamiseksi ke-
hitetään joko standardin mukaiseen pelkistettyyn geometriaan perustuvaan
fantomiin tai antropomorfiseen homogeeniseen fantomiin perustuva mittaus-
menetelmä. SAR määritetään fantomin lämpötilan noususta. Staattiset
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magneettikentät kartoitetaan mittaamalla. Mittauksissa käytetään Hall-
tyyppistä magneettikentän mittaria.

Tutkimuksen lopussa laaditaan säteilyturvallisuusohje magneettikuvauslait-
teille.

Tuloksista tiedottaminen:
Loppuraportti STUKin A-raporttisarjassa tai Lääkelaitoksen raporttisarjassa

sekä tarvittava säteilyturvallisuusohjeen luonnos.

Aikataulu: Tutkimus aloitettiin 1.9.1997. Kestoaika on 1 v.

Vastuuhenkilö: Kari Jokela

Käsimatkapuhelimien ja tukiasemien SAR-mittausten kehittäminen

Tavoite:
STUKissa kehitettiin COST 244-projektin yhteydessä matkapuhelinten SAR-
mittauksissa käytettävien SAR-mittapäiden kalibrointilaitteisto 900 MHz
taajuusalueelle. ETX-projektissa STUKin tavoitteina on kehittää vastaavat
kalibrointilaitteistot taajuusalueelle 20 - 450 MHz sekä 1800 MHz taajuusal-
ueelle.

Toteutus:
SAR-mittapäiden kalibrointia varten kehitetään laajakaistainen laitteisto,
joka kattaa taajuudet 20 - 450 MHz ja kapeakaistainen aaltoputkeen perus-
tuva kalibrointilaitteisto taajuusalueelle 1800 MHz. Jälkimmäisen laitteiston
kehittämisessä voidaan käyttää hyväksi kokemuksia, joita saatiin suunnitel-
taessa ja rakennettaessa aaltoputkilaitteistoa 900 MHz taajuusalueelle. Laa-
jakaistainen laitteisto koostuu TEM-kammiosta, joka on osittain täytetty ku-
dosta simuloivalla aineella. Molemmissa laitteistoissa kalibrointi perustuu
häviölliseen aineeseen absorboituvan radiotaajuisen tehon aiheuttaman läm-
pötilan nousun tarkkaan mittaamiseen pienikokoisilla radiotaajuista kenttää
häiritsemättömillä termistoriantureilla. Kudosta simuloivan aineen dielek-
triset ominaisuudet ja ominaislämpökapasiteetti mitataan tarkasti. Kalibroin-
nin arvioitu epävarmuus on ± 10 % laajakaistaisessa laitteistossa ja ± 7 %
kapeakaistaisessa laitteistossa.
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Kudosta simuloivan aineen johtavuuden mittaustarkkuutta parannetaan ke-
hittämällä urajohtoon perustuva menetelmä, jolla päästään epävarmuuteen ±
5 %, kun se piirianalysaattorilla suoritetuilla mittauksilla on ± 8%.

SAR-mittapäiden kalibroinnin ja matkapuhelimien SAR-mittausten luotetta-
vuutta arvioidaan eri maiden RF-dosimetrialaboratorioiden kalibrointi- ja
mittausvertailuilla.

Tuloksista tiedottaminen:
Projektin etenemistä seurataan joka kuukauden lopussa julkaistavalla kuu-
kausiraporteilla sekä elokuussa julkaistavalla puolivuosiraportilla ja vuoden
lopussa julkaistavalla vuosiraportilla. Jokaisesta tehtävästä laaditaan lisäksi
erillinen loppuraportti.

Aikataulu:
Projekti alkaa vuoden 1998 alussa ja päättyy vuoden 2000 lopussa. SAR-
kalibrointilaitteistojen sekä johtavuusmittauslaitteiston esisuunnittelu
saadaan valmiiksi vuoden 1998 aikana.

Vastuuhenkilö: Lauri Puranen

Auringon UV spektroradiometrien detektori-pohjainen kalibrointi

Osaprojekti "Detector- based calibration of solar UV spectroradiometers"

Tavoite:

Osaprojekti kuuluu ympäristöterveysohjelmaan esitettyyn yhteistut-
kimukseen "Solar UV: Measurement, population exposure,skin cancer and
immune supprerssion".

Osaprojektin tavoitteena on kehittää yhteistyössä TKK:n mittaustekniikan
laboratorion kanssa detektorimittanormaaleihin perustuva tarkka kalibrointi-
ketju auringon UV-säteilyä mittaaville spektroradiometreille ja laajakaistais-
ille radiometreille. STUKin päätehtävänä on kehittää spektroradiometreille
kvartsihalogeenilamppuihin perustuva siirtonormaali, joka on stabiloitu
puolijohdedetektoreiden avulla ja kalibroitu TKK:n suodatinradiometrien
välityksellä kryogeenista absoluuttiradiometria vastaan. Kalibrointi siirretään
laajakaistaisille radiometreille STUKin referenssiradiometrin välityksellä.
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Toteutus:
Siirtonormaalissa käytetään 1 kW kvartsihalogeenilamppua, joka sijoitetaan
kaksiosaisen kalibraattorin yläosaan. Se suunnitellaan osittain avoimeksi ja
siten heijastavaksi, että lampun aiheuttama lämpeneminen jäisi mahdollis-
imman vähäiseksi. Alaosa on suljettu ja säteilykeilaa on rajattu varjostimilla
niin, että polttimosta tuleva UV-säteily läpäisee kotelon mahdollisimman pi-
eneksi rajoitetussa säteilykeilassa. Säteilykeila valaisee monitoroivia detekto-
reita ja lähtöaukkoa, johon kalibroitavan spektroradiometrin diffuuseri
(säteilyä vastaanottava optinen komponentti) sovitetaan. Monitoroivina detek-
toreina käytetään TKK:n mittaustekniikan laboratorion kehittämiä suodat-
timilla varustettuja piidetektoreita, joita tarvitaan vähintään 2 kpl eri aallon-
pituuksilla.

Siirtonormaalilamppu suunnitellaan, rakennetaan ja testataan NIR-
laboratoriossa lukuunottamatta suodatindetektoreita, jotka TKK valmistaa.
Mekaaniset osat rakennetaan STUKin hienomekaanisessa verstaassa.
Kenttäkokeet tehdään Ilmatieteenlaitoksen Jokioisten tai Sodankylän obser-
vatorioihin sijoitetuilla Brewer-spektroradiometreilla.

Tuloksista tiedottaminen:
Tulokset raportoidaan kansainvälisissä UV-klimatologiaa ja -metrologiaa
käsittelevissä tieteellisissä lehdissä ja konferensseissa. Lisäksi laaditaan ra-
hoittajien mahdollisesti vaatimia väliaikaraportteja.

Aikataulu:
Tutkimus aloitetaan 1.7.1998 ja se päättyy 1.7.2001. Vuoden 1998 aikana
suoritetaan halogeenilamppujen stabiilisuustestaukset ja karaterisoidaan
STUKin referenssispektroradiometri.

Vastuuhenkilö: Kari Jokela
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Mikroaaltoaltistusjärjestelmien kehittäminen eläin- ja soluviljelmätut-
kimuksiin (COST bis-projekti)

Tavoite:
Matkapuhelimien mahdollisia terveysvaikutuksia käsitelleelle suomalaiselle
COST 244-projektille ollaan suunnittelemassa jatkoprojektia, jonka nimi on
COST 244 bis "Electromagnetic fields from mobile telephones as a possible
health risk". Tutkimuslaitokset ja rahoittajat ovat pääosin samat kuin edellis-
essä COST-projektissa. STUKin tavoitteina on 1) kehittää 900 MHz taajuu-
della toimiva solujen altistuslaitteisto (in vitro -altistuslaitteisto), jossa altis-
tustaso ja lämpötila on tarkasti kontrolloitu sekä 2) kehittää 900 MHz taajuu-
della toimiva hiirien altistuslaitteisto (in vivo -altistuslaitteisto), jossa suuri
ryhmä hiiriä voidaan altistaa samanaikaisesti ja kukin hiiri voi liikkua
vapaasti kammiossaan sekä kunkin hiiren altistustaso on tarkasti
määriteltävissä ja säädeltävissä.

Toteutus:
In vitro -altistuslaitteisto koostuu inkubaattoriin pystyasentoon sijoitetusta
suorakulmaisesta aaltoputkesta. Aaltoputken pohjalla on kerros jäähdytys-
vettä, joka on erotettu ilmatäytteisestä aaltoputkesta vesitiiviillä lasikuitu-
levyllä. Levyyn on tehty kaksi pyöreää syvennystä, joihin altistettavia solu-
viljelmiä sisältävät Petri-maljat asetetaan. Soluviljelmien SAR-jakaumat las-
ketaan APLACin FDTD-ohjelmistolla ja VTT-Tietotekniikan XFDTD-
ohjelmistolla. Lisäksi SAR-jakaumat määritetään mittaamalla lämpötilan
nousu pienikokoisilla sähkökenttää häiritsemättömillä termistoriantureilla ja
pienikokoisella sähkökentän anturilla. Petri-maljojen lisäksi tutkitaan
mahdollisuutta käyttää ns. monikuoppalevyjä kyseisessä aaltoputkilaitteis-
tossa.

In vivo -altistuslaitteiston kehitystyön alussa tutkitaan erilaisten aaltoputki-
laitteistojen aiheuttamaa SAR-jakaumaa hiirissä simuloimalla laitteistoja ja
laskemalla jakaumia APLACin FDTD-ohjelmistolla. Laskennassa käytetään
STUKin aikaisemmassa projektissa kehitettyjä hiirien numeerisia malleja.
Tavoitteena on selvittää, miten monta hiirtä voidaan altistaa samanaikaisesti
ja miten vapaasti kukin hiiri voi uikkua altistuskammiossaan, jotta hiireen
indusoituva SAR voidaan määrittää vielä tarkasti. SAR-laskujen perusteella
suunnitellaan ja rakennetaan hiirien altistuslaitteisto, jossa hiirien SAR
määritetään mittaamalla lämpötilan nousu joko hiirifantomissa tai kuolleessa
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hiiressä. SAR-mittausten tuloksia verrataan VTT-Tietotekniikan XFDTD-
ohjelmistolla laskettuihin tuloksiin.

Tuloksista tiedottaminen:
In vitro -altistuslaitteiston kehittämisestä ja testaamisesta laaditaan raportti
vuoden 1998 loppuun mennessä. In vivo -altistuslaitteistoa kuvaava raportti ja
koko projektin loppuraportti laaditaan vuoden 2000 loppuun mennessä.
Lisäksi laaditaan rahoittajan vaatimat vuosiraportit.

Aikataulu:
Projekti alkaa vuoden 1998 alussa ja päättyy vuoden 2000 lopussa. In vivo -
altistusjärjestelmä testataan ja otetaan käyttöön vuoden 1998 aikana. In vitro-
altistusjärjestelmän kehitystyöhön liittyvät SAR-laskelmat aloitetaan vuoden
1998 loppupuolella.

Vastuuhenkilö: Lauri Puranen

UV-säteilyn vaikutus ihoon (SA)

Tavoite:
Tavoitteena on tarjota säteilytyskokeissa tarvittava radiometrinen tieto sekä
varmistaa mittausten ja kalibrointien luotettavuus.

Toteutus:
Hanke liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan projektiin "UV-säteilyn im-
munosupressiiviset, karsinogeeniset ja metastaasivaikutukset" (vastuuhen-
kilöt Dariusz Leszczynski ja Kari Jokela).

Tutkimuksessa määritetään ihmisen kokokehoaltistuksissa ja hiirikokeissa
käytettävien UVA-lähteiden ja aurinkosimuloitujen UV-lähteiden säteilyspek-
trien muoto ja annosnopeudet sekä toteutetaan säteilytys- ja mittausjär-
jestelmät UV-säteilyn ihopenetraation määrittämiseksi UV-säteilyn eri aal-
lonpituuksilla. Lisäksi määritetään UV-altistuksissa käytettävien annosten
varmentamiseen tarvittavien UV-mittareiden kalibrointikertoimet.

Tuloksista tiedottaminen:
Tutkimustulokset julkaistaan alan kansainvälisissä lehdissä ja esitetään kan-
sainvälisissä kokouksissa.
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Aikataulu: Tutkimuksen kesto 42 kuukautta.

Vastuuhenkilö: Kari Jokela

Matkapuhelinten säteilyn terveysvaikutukset (TEKES)

Tausta:
Matkapuhelinten lisääntynyt käyttö altistaa yhä suurempaa osaa väestöstä
radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille. Sähkömagneettisten kenttien
vaikutuksia biologiseen materiaaliin ei tunneta tarkoin. Matkapuhelimien
soluihin kohdistama sähkökenttä voi häiritä solujen toimintaa. Mahdollisia
muutoksia voi seurata mm. solujen jakautumisessa, proteiinin fosforylaatiossa
ja ligandien kiinnittymisessä reseptoriin. Käytettävissä ei kuitenkaan ole ollut
tehokkaita altistuslaitteistoja in vitro -kokeisiin.

Tavoite:
Tavoitteena on rakentaa laite, jossa soluja voidaan hallitusti altistaa modu-
loidulle tai moduloimattomalle 900 Hz radiotaajuiselle sähkömagneettiselle
kentälle (SAR 10 — 20 W/kg). Solujen mahdollinen lämpeneminen on tarkoitus
estää jäähdytyksellä, jolloin ihmisen kehon olosuhteita voidaan simuloida
mahdollisimman tarkasti.

Toteutus:
Hanke liittyy Tekesin rahoittamaan projektiin "In vitro -metodit radiotaa-
juuksien (RF) biologisten vaikutusten tutkimuksessa" (vastuuhenkilö Dariusz
Leszczynski ja Sakari Joenväärä) sekä COST bis -projektiin "Mikroaaltoaltis-
tusjärjestelmien kehittäminen eläin- ja soluviljelytutkimuksiin" (vastuuhen-
kilö Lauri Puranen).

Tuloksista tiedottaminen: Tulokset julkaistaan kansainvälisissä julkaisuissa ja
kokouksissa.

Aikataulu: Projekti kestää kolme vuotta, 1998 - 2001

Vastuuhenkilö: Kari Jokela ja Lauri Puranen
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