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TIIVISTELMÄ

Vuonna 1999 ei ollut tilanteita, jotka olisivat vaarantaneet väestön tai ympäristön säteilyturvallisuutta
ja antaneet aihetta ryhtyä suojelutoimenpiteisiin.

Säteilyturvakeskuksen valmiustoiminnan vuosiraportissa kerrotaan STUKin päivystysjärjestelmän
kautta tulleista ilmoituksista ja valmiusharjoituksista. Lisäksi esitetään säteilyvalvonnan mittaustu-
loksia.

Ympärivuorokautisen päivystysjärjestelmän kautta tuli lähes 60 ilmoitusta poikkeuksellisista sätei-
lyyn liittyvistä havainnoista ja tapahtumista. Kaikki ilmoitetut tapaukset tarkistettiin. Ilmoitukset
koskivat mm. rajavalvonnassa tehtyjä säteilymittaushavaintoja, säteilyvalvonta-asemien laitevikoja ja
laitostapahtumia Suomen ydinvoimalaitoksilla.

Päivystysjärjestelmän kautta tulleiden ilmoitusten lisäksi Säteilyturvakeskus sai koti- ja ulkomaisilta
yhteistyötahoilta sekä tiedotusvälineiden kautta ilmoituksia säteilyyn liittyvistä tapahtumista Suo-
messa ja ulkomailla. Tapahtumien luonne ja merkitys selvitettiin ja niistä tiedotettiin kotimaisille
yhteistyötahoille, tiedotusvälineille ja väestölle. Tarvittaessa oltiin yhteydessä ulkomaisiin yhteistyövi-
ranomaisiin.

Säteilyturvakeskus seuraa ulkoista säteilyä noin 300 automaattista mittausasemaa käsittävän valvon-
taverkon avulla. Säteilyarvot olivat koko vuoden ajan normaaleja. Ulkoilman radioaktiivisia aineita
valvotaan suodattimiin kerättävillä näytteillä. Näytteistä löydettiin kaksi kertaa hyvin pieniä määriä
lyhytikäisiä radioaktiivisia aineita. Pitoisuudet voitiin havaita vain laboratoriossa, eikä niillä ollut
terveydellistä merkitystä.

Säteilyturvakeskus testasi vaaratilanteiden toimintavalmiutta kahdessa valmiusharjoituksessa. Li-
säksi STUKin mittausauto osallistui Ruotsissa pidettyyn harjoitukseen.
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1 JOHDANTO

Säteilyturvakeskuksen valmiustoimintaan kuu-
luu
• Selvittää ja raportoida pienetkin Suomessa teh-

dyt poikkeamahavainnot ja niiden syyt.
• Selvittää ja raportoida kaikki sellaiset maam-

me rajojen ulkopuolelta tulleet tiedot ja epäilyt,
jotka saattavat vaikuttaa säteilytilanteeseen
Suomessa.

Säteilyturvakeskus muodostaa asiantuntijana ti-
lannekuvan onnettomuudesta ja säteilytasoista,
määrittää vaara-alueen ja arvioi tilanteen aiheut-
tamat haitalliset vaikutukset väestölle ja ympä-
ristölle sekä antaa suositukset suojelutoimista.
STUK välittää tietoa tilanteesta koti- ja ulkomai-
sille yhteistyötahoille ja tiedotusvälineille. Lisäksi
STUK neuvoo muun muassa teollisuutta, kaup-
paa sekä liikenne- ja tulliviranomaisia haittavai-
kutusten vähentämisessä ja selvittää tarpeen
elintarvikkeiden käyttörajoituksille. STUK vastaa
myös säteilyasiantuntemukseen liittyvästä kan-
sainvälisestä avusta.

Valmiustilanteiden, joilla voi olla merkitystä
väestön tai ympäristön säteilyturvallisuudelle, to-
dennäköisyys on erittäin pieni. Vuonna 1999 ei
ollut yhtään tilannetta, joissa olisi ollut aihetta
ryhtyä erityistoimiin väestön tai ympäristön suo-
jelemiseksi.

Varsinaisista valmiustilanteista on erotettava
ns. valmiustapahtumat, joihin liittyy tehostettu
tiedonhankinta, tietojen välittäminen kotimaisille
ja mahdollisesti ulkomaisille yhteistyötahoille
sekä tiedottaminen yleisölle.

STUKin tehtävät poikkeuksellisissa tilanteis-
sa on kuvattu valmiussuunnitelmassa. Siinä mää-
ritellään myös selkeästi organisaation sisäiset
vastuunjaot. Suunnitelmaa täydentää lähes sata
tehtäväkohtaista toimintaohjetta. Valmiussuunni-
telma ja toimintaohjeet päivitetään vähintään
kerran vuodessa. Suunnitelman ja ohjeiden käyt-
tökelpoisuutta sekä viranomaisten yhteistyötä
testataan erilaisilla harjoituksilla.

Tässä valmiustoiminnan vuosiraportissa ker-
rotaan ympärivuorokautisen päivystysjärjestel-
män kautta tulleista ilmoituksista ja valmiushar-
joituksista. Lisäksi esitetään joitakin säteilyval-
vonnan mittaustuloksia.

Kaikki valtakunnallisen säteilyvalvonnan tu-
lokset esitetään raporttisarjassa STUK-B-TKO.
Kotimaisia ydinvoimalaitoksia koskevat tapahtu-
mat on koottu ydinvoimalaitosten valvontaosas-
ton neljännesvuosiraportteihin STUK-B-YTO. Sä-
teilyn käyttöön liittyvät tapahtumat raportoidaan
säteilyn käytön valvontaosaston vuosiraportissa
STUK-B-STO.



S T U K - B - V Y K 1 0

2 VALMIUSTOIMINTAAN LIITTYNEET
TAPAHTUMAT

2.1 Yhteydenotot Säteilyturva-
keskuksen päivystäjään

Suomessa Säteilyturvakeskus ottaa vastaan kaik-
ki säteilyyn liittyvät hälytykset ja ilmoitukset.
Viestien vastaanottaminen on varmistettu ympä-
rivuorokautisella päivystyksellä. Toiminta käyn-
nistyy 15 minuutissa.

Vuonna 1999 päivystysjärjestelmän kautta tuli
lähes 60 säteilyyn liittyvää ilmoitusta. Ne eivät
edellyttäneet tarkistustoimien lisäksi muita toi-
menpiteitä.

Päivystäjälle tulleista ilmoituksista 10 koski
rajavalvonnassa tehtyjä säteilymittaushavainto-
ja. Suomen rajalla on useita säteilyn mittausase-
mia, joilla valvotaan henkilö- ja tavaraliikennettä.
Tarkoituksena on estää luvattomien kuljetusten
saapuminen maahan. Tulli ilmoittaa Säteilyturva-
keskuksen yhdyshenkilölle poikkeavista säteily-
havainnoista. Virka-ajan ulkopuolella yhteydenot-
toja tulee myös päivystäjälle. Vuonna 1999 tulli
käännytti itärajalta seitsemän Suomeen pyrkinyt-
tä säteilevää kuljetusta. Suurin osa näistä kulje-
tuksista sisälsi metalliromua. Kolmessa Suomeen
päässeessä kuormassa todettiin myöhemmin lie-
vää radioaktiivisuutta. Kyseisissä kuormissa oli
muutamia metalliosia, joiden pintaan oli saostu-
nut luonnon radioaktiivisia aineita.

Päivystäjä sai 31 automaattiseen ulkoisen sä-
teilyn valvontaverkkoon liittyvää ilmoitusta. Il-
moitukset koskivat viallisia mittalaitteita ja lait-
teistojen testauksia. Myös kolme muuta yhtey-
denottoa koski viallisia mittalaitteita.

Loviisan ydinvoimalaitos otti yhteyttä päivys-
täjään kolme kertaa ja Olkiluodon ydinvoimalai-
tos kolme kertaa. Ilmoitukset koskivat laitosta-
pahtumia. Tapahtumilla ei ollut merkitystä laitos-
ten turvallisuudelle.

Helsingin yliopiston seismologian laitos otti

yhteyttä päivystäjään kolme kertaa. Ilmoitukset
koskivat seismisiä tapauksia entisten ydinkoealu-
eiden läheisyydessä ja Kuolan niemimaalla.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA il-
moitti tammikuun lopussa kahdesta Turkissa ka-
donneesta säteilylähteestä. Helmikuussa Ruotsin
ydinturvallisuusviranomainen ilmoitti tapahtu-
masta Liettuassa sijaitsevalla Ignalinan ydinvoi-
malaitoksella. Voimalaitoksen toinen yksikkö oli
jouduttu ajamaan alas primääripiirin pienen vuo-
don vuoksi.

Varsinaisten tapahtumailmoituksien lisäksi ul-
komaat, Euroopan unioni ja Kansainvälinen ato-
mienergiajärjestö ottivat yhteyttä Säteilyturva-
keskukseen 24 kertaa vuoden aikana testatessaan
viestiyhteyksien toimivuutta ja STUKin päivystä-
jän tavoitettavuutta.

Leningradin ja Kuolan ydinvoimalaitokset tes-
tasivat yhteyksiä ja harjoittelivat sanomien lähet-
tämistä kerran kuukaudessa. Lisäksi viestiyhte-
yksiä testattiin automaattisesti kerran viikossa.
Venäjän lähivoimalaitoksilla on onnettomuusil-
moituksen tekemistä helpottavat järjestelmät.
Käytännössä Leningradin ja Kuolan ydinvoima-
laitoksilta voidaan muutamalla napin painalluk-
sella lähettää tieto onnettomuudesta Suomeen.
Viesti välitetään satelliitin kautta, joten viat pu-
helinverkossakaan eivät estä onnettomuusviestin
saapumista. Liettuassa sijaitsevassa Ignalinan
ydinvoimalaitoksessa on vastaava satelliittivälit-
teinen hälytysjärjestelmä. STUK lisättiin viestien
jakelulistalle kesällä. Yhteyttä testattiin vuoden
aikana muutamia kertoja.

2.2 Muut valmiustoimintaan liittyneet
yhteydenotot

Päivystysjärjestelmän kautta tulleiden ilmoitus-
ten lisäksi Säteilyturvakeskus sai koti- ja uiko-
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maisilta yhteistyötahoilta sekä tiedotusvälineiden
kautta ilmoituksia säteilyyn liittyvistä tapahtu-
mista Suomessa ja ulkomailla. Tapahtumat saivat
julkisuutta tiedotusvälineissä. Tapahtumien luon-
ne ja merkitys selvitettiin ja niistä tiedotettiin ko-
timaisille yhteistyötahoille, tiedotusvälineille ja
kansalaisille. Tapahtumilla ei ollut vaikutusta
Suomen säteilytilanteeseen.

2.2.1 Onnettomuus Tokaimuran

ydinpolttoainetehtaalla

Käsitteitä
Uraanipolttoaineen valmistus alkaa kaivokselta.
Uraania on maankuoressa 0,0004 prosenttia kai-
kista aineista. Luonnon uraanista 99,27 prosent-
tia on uraani 238 -isotooppia ja 0,72 prosenttia
uraani 235 -isotooppia. Ydinpolttoainetta varten
uraani 235:n pitoisuutta kasvatetaan suuremmak-
si kuin se on luonnonuraanissa eli uraania rikas-
tetaan. Ydinvoimalaitosten reaktoreissa käytettä-
vä uraani on tavallisimmin rikastettu sisältämään
noin 3 prosenttia uraani 235 -isotooppia.

Eri valmistusvaiheiden jälkeen uraanimalmis-
ta saadaan uraanidioksidia, joka puristetaan pie-
niksi tableteiksi. Tabletit pannaan polttoainesau-
voihin ja sauvoista kootaan nippuja, jotka sijoite-
taan ydinvoimalaitoksen reaktoriin.

Neutronit aiheuttavat ydinreaktioita. Kun
neutroni osuu uraani 235 -ytimeen, ydin halkeaa
kahdeksi keskiraskaaksi atomiytimeksi. Hal-
keamisessa sinkoutuu myös 2-3 neutronia. Syn-
tyneet neutronit voivat aiheuttaa lisää halkeami-
sia (fissioita) osuessaan muihin uraani 235 -yti-
miin. Peräkkäisten fissioiden tapahtumasarjaa
kutsutaan ketjureaktioksi.

Kriittisyys puolestaan on ydinpolttoaineen tila,
jossa jokaista tapahtunutta fissiota kohti syntyy
yksi uusi fissio. Ydinpolttoaineen valmistusvai-
heessa kriittisyys ei ole sallittua.

Tapahtumakuvaus

Japanilaisella Tokaimuran ydinpolttoainetehtaal-
la tapahtui onnettomuus 30.9.1999. Onnettomuu-
den syy oli inhimillinen virhe, joka johtui puut-
teellisesta koulutuksesta ja huonosta ohjeiden
noudattamisesta. Useita kymmeniä henkilöitä al-
tistui säteilylle. Kolme työntekijää sai suuren sä-
teilyannoksen ja myöhemmin yksi heistä kuoli.

Laitoksen ympäristö ei saastunut. Tokaimuran
ydinpolttoainetehdas sijaitsee noin 140 km Toki-
osta koilliseen.

Onnettomuus tapahtui tehtaan konversiolai-
toksella, jossa pulverimainen uraanioksidi (U3O8)
liuotetaan typpihappoon uranylinitraatin valmis-
tamiseksi. Prosessin lopullisena tarkoituksena on
valmistaa uraanidioksidia, jota käytetään poltto-
ainesauvoissa olevien polttoainetablettien valmis-
tamiseen.

Tehtaan omistajalla, JCO-kaivosyhtiöllä, oli
onnettomuutta edeltäneinä vuosina vaikeuksia
kansainvälisillä markkinoilla. Myös työntekijöi-
den määrää oli vähennetty merkittävästi.

Tehtaalla on pääasiallisesti valmistettu poltto-
ainetta Japanin kevytvesi- ja koereaktoreihin.
Tehtaan työntekijät olivat tottuneet käsittele-
mään 3-5 prosenttisesti rikastettua uraania, jota
silmälläpitäen tehdas oli myös alun perin suunni-
teltu. Syyskuun 29. päivänä ryhdyttiin valmista-
maan polttoainetta hyötöreaktorille. Kyseisessä
reaktorissa käytetään polttoaineena 18,8 % rikas-
tettua uraania. Vastaava työ oli edellisen kerran
tehty noin kolme vuotta sitten eikä työntekijöillä
juuri ollut kokemusta korkearikasteisen polttoai-
neen käsittelystä. Työnjohtaja ei ymmärtänyt,
mitä kriittisyys merkitsi. Hänelle ei ollut annettu
koulutusta, jossa ydinprosessien syntymisedelly-
tyksiä olisi selvitetty.

Jos tehtaalla olisi noudatettu virallisesti hyväk-
syttyä käyttöohjetta, niin polttoaineen konversio-
prosessi olisi käsittänyt kolme vaihetta
• Uraanioksidipulveri liuotetaan typpihappoon

liuotussäiliössä.
• Syntynyt liuos siirretään sekoitussäiliöön, jos-

sa varmistetaan uraaniliuoksen määrä. Sekoi-
tussäiliön geometria on sellainen, että se estää
liuoksen tulon kriittiseksi.

• Liuos siirretään saostussäiliöön.

Tehtaalla oli kuitenkin käytössä epävirallinen
käyttöohje. Ohjeen mukaan uraanioksidipulveri
voitiin liuottaa typpihappoon ruostumattomasta
teräksestä tehdyissä ämpäreissä. Lisäksi viralli-
sen ohjeen vastaisesti työntekijät kaatoivat
uranylinitraattiliuoksen suoraan saostussäiliöön
ja ohittavat siten konversioprosessin alkuvaiheen.
Prosessin alkuvaiheen suorittaminen on turvalli-
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suuden vuoksi hyvin tärkeä, sillä liuoksen määrä
täytyy mitata tarkasti ennen saostussäiliöön siir-
tämistä. Saostussäiliön koko ja muoto on sellai-
nen, että se ei estä uraaniliuoksen kriittiseksi tu-
loa. Syynä käyttöohjeen vastaiseen toimintaan oli
kiire. Ohittamalla prosessin alkuvaihe säästettiin
aikaa useita tunteja.

Käsiteltävä uraanierä kaadettiin saostussäili-
öön seitsemässä erässä. Syyskuun 29. päivänä
säiliöön kaadettiin neljä erää uranylinitraattiliu-
osta ja työtä jatkettiin seuraavana päivänä kaata-
malla loput kolme erää säiliöön. Saostussäiliöön
kaadettiin kaikkiaan 16,6 kiloa uraaniliuosta.
Määrä ylittää selvästi kriittisyyteen tarvittavan
liuosmäärän. Virallisen käyttöohjeen mukainen
sallittu maksimiliuosmäärä saostussäiliössä on
2,4 kiloa.

Uraaniliuos tuli kerkeästi kriittiseksi välittö-
mästi kun viimeinen liuoserä kaadettiin saostus-
säiliöön. Ydinprosessin käynnistyminen aiheutti
voimakkaan neutroni- ja gammasäteilyn säiliön
lähiympäristössä. Kerkeää kriittisyyttä seurasi
voimakas tehopulssi, joka kesti noin 25 minuut-
tia. Uraaniliuoksen lämpötilan nousu ja fissioissa
syntyneet fissiomyrkyt (neutroneita kaappaavat
aineet, jotka syntyvät fissioissa) laskivat tehon
kuitenkin murto-osaan alkuperäisestä.

Laitoksella saostussäiliö pysyi hallitsematto-
massa tilassa onnettomuuden jälkeen noin 20
tuntia: torstaista kello 10.35 perjantaihin kello
6.30 Japanin aikaa. Aivan onnettomuuden alku-
vaiheessa maksimi gammasäteilyn annosnopeus
laitoksen rajalla oli 0.84 mSv/h ja neutronisätei-
lyn annosnopeus 4 mSv/h.

Viranomaiset evakuoivat 350 metrin säteellä
laitoksesta asuneet ihmiset ja 10 kilometrin sä-
teellä laitoksesta asuvia kehotettiin pysymään
sisätiloissa. Evakuointi koski noin 160 ihmistä.
Lisäksi 10 kilometrin säteellä laitoksesta tuotet-
tujen elintarvikkeiden käyttö kiellettiin.

Tehtyjen analyysien perusteella todettiin, että
saostussäiliön ympärillä virtaava vesijäähdytin
heijasti neutroneita takaisin säiliöön ja siten yllä-
piti ydinprosessia. Jäähdytyspiiri päätettiin tyh-
jentää vedestä ydinprosessin sammuttamiseksi.
Jäähdytyspiirin pumppu, venttiilit ja jäähdytys-
torni sijaitsevat rakennuksen ulkopuolella, joten
niiden läheisyydessä oli suhteellisen helppo työs-
kennellä. Aluksi yritettiin tyhjentää piiri avaa-

malla jäähdytyspiirissä oleva tyhjennysventtiili.
Tässä ei kuitenkaan onnistuttu, joten jäähdytys-
piiri päätettiin katkaista. Katkaistuun jäähdytys-
piiriin syötettiin tämän jälkeen argonkaasua, jon-
ka avulla piiri saatiin tyhjennettyä vedestä. Lä-
hes välittömästi toimenpiteen jälkeen säteilytasot
laskivat laitoksen ympäristössä normaalille tasol-
le. Saostussäiliön alikriittisyyden varmistamisek-
si säiliöön pumpattiin samaan aikaan myös boori-
pitoista vettä. Boori sitoo tehokkaasti neutronei-
ta. Näillä toimenpiteillä tilanne saatiin lopullises-
ti hallintaa.

Onnettomuuden vaikutukset

Onnettomuus ei aiheuttanut ympäristön saastu-
mista. Fissioissa syntyneitä radioaktiivisia kaasu-
ja pääsi purkautumaan tehtaan ilmanvaihtojär-
jestelmän kautta laitoksen ulkopuolelle. Kaasut
kuitenkin hajaantuivat nopeasti ilmaan. Ympäris-
töön ei tullut radioaktiivista laskeumaa. Ympäris-
tössä mitatut kohonneet säteilyarvot johtuivat lä-
hinnä säteilylähteenä toimineen säiliön aiheutta-
masta suorasta säteilystä.

Kolme työtä suorittamassa ollutta henkilöä sai
välittömästi suuren säteilyannoksen, joka tuli
pääasiassa neutronisäteilystä. Heidät kuljetettiin
sairaalaan, jossa kahden tila todettiin erittäin
kriittiseksi. Myöhemmin toinen työntekijöistä
kuoli. Hän sai tutkimusten mukaan 10-20 siever-
tin (Sv) annoksen. Yksi sievert on annos, joka
äkillisesti saatuna saattaa aiheuttaa säteilysai-
rauden oireita esimerkiksi väsymystä ja pahoin-
vointia. Kuusi sievertiä on annos, joka äkillisesti
saatuna saattaa johtaa henkilön kuolemaan.

Kolmen työntekijän lisäksi kymmeniä muita
laitoksen työntekijöitä altistui säteilylle. Tutki-
musten mukaan annokset olivat suurimmillaan
luokkaa 100 millisievertiä (mSv). Muutamat on-
nettomuuden aikana laitoksen rajalla työskennel-
leet kansalaiset saivat millisievertin luokkaa ole-
van säteilyannoksen.

Välittömästi onnettomuuden jälkeen Japanin
viranomaiset purkivat annetut rajoitukset ja aloit-
tivat onnettomuuden syiden selvittämisen. Aivan
ensimmäisenä toimenpiteenään Japanin hallitus
peruutti ydinpolttoainetehtaan omistaneelta yhti-
öltä laitoksen käyttölisenssin. Kansainvälinen
atomienergiajärjestö IAEA teki tarkastuskäynnin
laitokselle ja julkaisi marraskuussa alustavan sei-
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vitysraportin onnettomuudesta.
Tokaimuran onnettomuus luokiteltiin alusta-

vasti ydinlaitostapahtumien kansainvälisellä va-
kavuusasteikolla luokkaan 4. Vuonna 1986 sattu-
nut Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuus
kuuluu ylimpään luokkaan seitsemän.

Toiminta Säteilyturvakeskuksessa

Tieto onnettomuudesta tuli Suomeen kansainvä-
listen uutistoimistojen kautta. Onnettomuus ta-
pahtui klo 4:35 Suomen aikaa, Suomen tietotoi-
misto julkaisi ensimmäisen asiaa käsittelevän uu-
tissähkeen klo 9:22 ja ensimmäinen toimittaja
pyysi STUKilta asiantuntijan arviota tapahtumis-
ta klo 11:30.

Säteilyturvakeskus sai virallista tietoa pääasi-
assa Kansainvälisen atomienergiajärjestön
IAEA:n kautta ja Japanissa olevalta Suomen
suurlähetystöltä. STUK välitti tietoa edelleen ko-
timaisille viranomaisille ja tiedotusvälineille.
STUK teki kaksi lehdistötiedotetta, jotka kään-
nettiin myös ruotsiksi. Lehdistötiedotteet olivat
luettavissa STUKin internetsivuilla {www.stuk.fi).
Ruotsinkieliset lehdistötiedotteet lähetettiin tie-
doksi myös Pohjoismaiden säteily- ja ydinturvalli-
suusviranomaisille.

Onnettomuudesta uutisoitiin hyvin laajasti
useiden päivien ajan. STUKin asiantuntijat antoi-
vat useita haastatteluja televisiolle, radiolle ja
lehdistölle. Tilannearvioiden lisäksi kysyttiin
taustatietoja kriittisyysonnettomuuksista ja ydin-
polttoaineen valmistuslaitoksista.

Japanissa oleva Suomen suurlähetystö pyysi
STUKilta tilannearvioita ja toimintaohjeita Japa-
nissa asuvien suomalaisten neuvomiseksi. Suur-
lähetystön tietojen mukaan Ibarakin läänissä asui
kuusi suomalaisperhettä, mutta yksikään niistä
ei asunut 10 kilomertin säteellä onnettomuuslai-
toksesta. Japanissa olevia suomalaisia kehotettiin
noudattamaan paikallisten viranomaisten neuvo-
ja. Onnettomuuden jälkeisellä viikolla Säteilytur-
vakeskukseen tuli jonkun verran kyselyitä, onko
Japaniin turvallista matkustaa ja voiko japanilai-
sia elintarvikkeita syödä. STUK teki internetsi-
vuille säteilyuutisen Tokaimuran onnettomuuden
seurauksista ja selvitystyöstä 26.11.1999.

2.2.2 Vetyvuoto Loviisan
ydinvoimalaitoksella

Loviisan kakkosyksiköllä tapahtui INES-luokan 0
tapahtuma 5.10.1999. Turbiinihallin ulkopuolella
olevasta vetykeskuksesta vuoti ulkoilmaan 120
kuutiometriä vetykaasua. Vetyä käytetään Lovii-
san ydinvoimalaitoksen generaattoreiden jäähdyt-
tämiseen. Ydinturvallisuuden kannalta tapahtu-
malla ei ollut merkitystä.

Vuoto sai alkunsa huoltotöiden yhteydessä. Ve-
dyn syttymisvaaran vuoksi vuotoalueelle ja turbii-
nihallin sisälle julistettiin liikkumiskielto. Kuusi
tuntia vuodon alkamisesta vetypullopatterin pai-
ne oli laskenut niin paljon, että vuoto voitiin
lopettaa sulkemalla vuotava venttiili. Vetyvuoto
tapahtui palokunnan valvonnassa.

STUK tiedotti laajasti tapahtuman vakavuu-
desta ja turvallisuusmerkityksestä. STUK teki
kaksi lehdistötiedotetta ja antoi useita haastatte-
luja. Lehdistötiedotteet käännettiin ruotsiksi ja
englanniksi ja lähetettiin ulkomaisille yhteistyö-
tahoille. Tapahtumasta uutisoitiin televisiossa, ra-
diossa ja lehdistössä.

2.2.3 Tapahtuma Wolsungin
ydinvoimalaitoksella Etelä-Koreassa

Samaan aikaan kun STUK tiedotti Loviisan ta-
pahtumasta, toimittaja soitti STUKin tiedotuk-
seen ja kertoi Etelä-Koreassa tapahtuneesta ydin-
voimalaitosonnettomuudesta. Tieto oli peräisin
kansainvälisistä uutistoimistoista. Tapaus herätti
mielenkiintoa myös Suomessa, sillä kuusi päivää
aikaisemmin tapahtunut vakava onnettomuus ja-
panilaisella Tokaimuran ydinpolttoainetehtaalla
oli vielä tuoreessa muistissa.

Korean viranomaisten mukaan Wolsungin
ydinvoimalaitoksen kolmosyksiköllä tapahtui ve-
sivuoto 4.10.1999. Huoltotöiden aikana yhden
pumpun tiiviste vaurioitui ja 40-50 litraa lievästi
radioaktiivista vettä vuoti rakennuksen lattialle.
Lattia puhdistettiin välittömästi. Tapahtumahet-
kellä rakennuksessa oli 22 työntekijää. Työnteki-
jöiden saamat säteilyannokset jäivät alle sallitun
vuosiannosrajan. Tapahtumasta ei aiheutunut
vaaraa laitoksen tai sen ympäristön turvallisuu-
delle. STUK teki Korean tapauksesta yhden leh-
distötiedotteen.
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2.3 Vuosituhannen vaihtuminen

Säteily- ja ydinturvallisuusviranomaiset eri puo-
lilla maailmaa varautuivat vuosituhannen vaih-
teessa mahdollisesti ilmeneviin tietokoneongel-
miin. Suomen, Venäjän tai muiden maiden ydin-
voimalaitoksissa vakavia häiriöitä ei pidetty ko-
vin todennäköisinä, koska niiden tietojärjestelmät
oli testattu etukäteen.

Viranomaiset tiedottivat omista erityisjärjeste-
lyistään, kuten tehostetusta päivystyksestä ja va-
ranumeroista hyvissä ajoin. Vuosituhannen vaih-
tuessa 13 STUKin työntekijää valvoi STUKin val-
miuskeskuksessa ja kaksi Suomen ydinvoimalai-
toksissa. Lisäksi 22 STUKlaista oli tavoitettavissa
lankapuhelimesta ja valmiina tulemaan tarvitta-
essa työpaikalle.

Uudenvuoden yönä STUK oli osa kansainvälis-
tä valvontaverkkoa. Sen solmukohta oli Kansain-
välisen atomienergiajärjestön IAEA:n toimisto
Wienissä. Jäsenmaiden säteily- ja ydinturvalli-
suusviranomaiset lähettivät IAEA:lle tietoa maan-
sa tapahtumista ja IAEA välitti tietoa edelleen
muille maille. IAEA-yhteyksien lisäksi STUKilla
oli suorat yhteydet kaikkiin naapurimaihin - eri-
tyisesti Venäjälle ja Pohjoismaihin. Lisäksi kan-
sainvälinen terveysjärjestö WHO päivysti samas-
sa talossa kuin STUK.

Tietojen vaihto suomalaisten viranomaisten
kanssa oli vilkasta. STUK välitti kotimaisille yh-
teistyöosapuolille tietoja tilanteesta koti- ja ulko-
maisilla ydinvoimalaitoksilla.

Säteilyturvakeskusessa oli käytössä vuositu-
hannen vaihteen seurantaa varten kehitetyt in-
ternetsivut (Early Warning System, YEWS).
OECD-yhteistyöhön osallistuvien maiden ydintur-
vallisuusviranomaiset raportoivat salasanalla
suojatuilla sivuilla ydinvoimalaitosten tilanteesta
ja mahdollisista vuosi 2000 -ongelmista.

Ensimmäisinä ydinvoimalaitoksina maailmas-
sa 2000-luvulle siirtyivät 31.12.1999 klo 14 Suo-
men aikaa Venäjän kaukoidässä sijaitsevat Bilibi-
non voimalaitokset. Viimeisimpänä vuosituhat
vaihtui 1.1.2000 klo 10 Suomen aikaa USA:n län-
sirannikon laitoksilla. Vuosituhannen vaihtumi-
nen ei aiheutunut ydinturvallisuutta vaarantanei-
ta ongelmia ydinvoimalaitoksilla.

STUK teki uudenvuoden yönä neljä lehdistö-
tiedotetta. Ne olivat luettavissa myös STUKin
internetsivuilla.

10
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3 VALMIUSHARJOITUKSET

3.1 Kanadan INEX-2-harjoitus

Säteilyturvakeskus osallistui 27.-28.4.1999
OECD:n ydinenergiayksikön koordinoimaan kan-
sainväliseen INEX-2-CAN valmiusharjoitukseen.
Harjoituksen tapahtumat sijoittuivat Kanadaan
Darlingtonin ydinvoimalaitokselle.

Harjoitukseen osallistui 34 maata sekä kan-
sainvälisistä järjestöistä Euroopan unioni, Kan-
sainvälinen atomienergiajärjestö IAEA, WHO ja
WMO. Suomesta harjoituksessa olivat mukana
Säteilyturvakeskus ja Ilmatieteen laitos. Muut
viranomaiset simuloitiin. Harjoitukseen osallistui
Säteilyturvakeskuksesta 15 asiantuntijaa.

Suomessa päätökset koskivat vaara-alueella
olevia Suomen kansalaisia, matkustamista ja kan-
sainvälistä kauppaa.

3.2 Loviisan ydinvoimalaitoksen
valmiusharjoitus

Loviisan ydinvoimalaitoksen valmiusharjoitus pi-
dettiin 26.11.1999. Harjoitukseen osallistuivat Lo-
viisan ydinvoimalaitos, Portum, Säteilyturvakes-
kus ja Ilmatieteen laitos. Muut koti-ja ulkomaiset
viranomaiset simuloitiin. Säteilyturvakeskukses-
ta harjoitukseen osallistui 52 asiantuntijaa.

3.3 Säteilymittauspartioiden harjoitus

Säteilyvaaratilanteessa valtiot voivat pyytää apua
muilta mailta esimerkiksi säteilymittauksiin.

Avunantoasioista on sovittu IAEA:n yleissopimuk-
sessa. Sopimuksen on ratifioinut 84 maata. Myös
Pohjoismailla on keskinäinen avunantosopimus.

Ruotsin Gävlessä järjestettiin syyskuussa yh-
teispohjoismainen liikkuvien säteilymittausparti-
oiden harjoitus. Harjoituksessa testattiin pohjois-
maissa olevaa mittauskalustoa sekä verrattiin nii-
tä keskenään. Yksi tärkeimmistä tavoitteista oli
yhteistyön harjoitteleminen.

Säteilyturvakeskuksella on valmiusauto, joka
on varustettu ilmankerääjällä, laboratoriolaitteis-
toilla sekä satelliittipaikantamisjärjestelmällä.
Tarvittaessa auto lähetetään vaara-alueelle teke-
mään tarkempia mittauksia. Mittaukset täyden-
tävät kiinteiltä mittausasemilta saatavia mittaus-
tuloksia. Autossa olevalla laitteistolla mitataan
ulkoista säteilyä, ulkoilman radioaktiivisia ainei-
ta ja laskeumaa. Mittaustulokset saadaan Säteily-
turvakeskukseen lähes reaaliajassa.

Harjoitukseen osallistui autopartioita Ruotsis-
ta, Suomesta, Tanskasta, kaikista Baltian maista
ja Puolasta. STUKista harjoitukseen osallistui
kolme asiantuntijaa.

3.4 Barsebäckin ydinvoimalaitoksen
valmiusharjoitus

Ruotsin Barsebäckin ydinvoimalaitoksen valmius-
harjoitus pidettiin 25.11.1999. Säteilyturvakeskus
seurasi harjoitusta.

11
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4 SÄTEILYVALVONTA

4.1 Ulkoisen säteilyn annosnopeus

Ulkoisen säteilyn annosnopeutta mitataan Sätei-
lyturvakeskuksen, Puolustusvoimien, Ilmatieteen
laitoksen sekä pelastushallinnon paikallisten toi-
mipisteiden mittausasemilla. Asemia on yhteensä
noin 400. Niistä noin 300 kuuluu automaattiseen
mittausverkkoon, jota ylläpitää Säteilyturvakes-
kus yhdessä paikallisten pelastusviranomaisten
kanssa (kuva 1).

Valtakunnallinen säteilyvalvonnan

tietojärjestelmä SVO+

Vuosituhannen vaihteeseen asti automaattisten
asemien mittaustulokset välittyivät valtakunnal-
liseen säteilyvalvonnan tietojärjestelmään
(SVO+). Vuoden vaihtuessa SVO+-järjestelmä kor-
vattiin USVA-järjestelmällä.

Tarvittaessa mittaustulokset ovat lähes reaali-
ajassa säteilyvalvonnasta vastaavien viranomais-
ten käytettävissä. Säteilyturvakeskuksen päivys-
täjä saa ilmoituksen heti, jos asemilla mitataan
normaalia suurempia säteilyarvoja.

Tietojärjestelmään saadaan mittaustuloksia
myös Ruotsin, Norjan ja Tanskan asemilta sekä
Leningradin ydinvoimalaitoksen ympäristössä
olevilta mittausasemilta. Leningradin ydinvoima-
laitoksen ympäristössä on yli 20 automaattista
mittausasemaa.

Kuolan ydinvoimalaitoksen ympäristöön on
suunnitteilla vastaava automaattinen säteilyval-
vontaverkko kuin Leningradin ydinvoimalaitok-
sen verkko. Venäjän viranomaisilta ei kuitenkaan
ole vielä saatu järjestelmän toimittamiseen tarvit-

tavia lupia. Mittausasemat sijoitetaan suunnitel-
man mukaan alle 30 kilometrin etäisyydelle voi-
malaitoksesta.

Kuolan niemimaalla on kahdeksan suomalais-
ten toimittamaa mittausasemaa. Näiden mittaus-
asemien tiedonkeruu Murmanskissa olevaan kes-
kusjärjestelmään ei kuitenkaan toimi automaatti-
sesti paikallisista huonoista puhelinyhteyksistä
johtuen.

Tulokset

Kuva 2 esittää ulkoisen säteilyn annosnopeuden
Helsingin, Rauman ja Ivalon automaattisilla mit-
tausasemilla vuonna 1999. Suomessa taustasätei-
ly vaihtelee välillä 0,04-0,3 uSv/h. Alueellinen
vaihtelu annosnopeuksissa johtuu radioaktiivis-
ten aineiden pitoisuuseroista kallio- ja maaperäs-
sä. Annosnopeudessa voi lisäksi vuoden aikana
esiintyä kymmenien prosenttien suuruista vaihte-
lua, joka johtuu sateiden tai lumi- ja jääkerroksen
vaikutuksesta. Kuva 2 osoittaa lumen ja jään vai-
mentavan vaikutuksen maaperästä tulevaan sä-
teilyyn. Vaimenemiseen ei vaikuta varsinaisesti
lumikerroksen paksuus vaan sen sisältämä vesi-
määrä. Kevyt pakkaslumi edustaa paksunakin
kerroksena pientä vesimäärää. Noin 30 senttimet-
rin lumikerros pienentää annosnopeutta 30—70
prosenttia lumen vesiarvosta riippuen.

Vuonna 1986 tapahtuneen Tshernobylin onnetto-
muuden aikana suurin Suomessa mitattu ulkoisen
säteilyn annosnopeus oli lyhytaikaisesti 5 uSv/h.
Sisätiloihin on aiheellista suojautua, jos ulkoisen
säteilyn annosnopeus on yli 100 uSv/h.

12



S T U K - B- VYK 1 0

Kuva 1. Automaattiset ulkoisen säteilyn mittausasemat.
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Kuva 2. Ulkoisen säteilyn annosnopeudet Helsingin, Rauman ja Ivalon automaattisilla mittausasemil-
la vuonna 1999.
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4.2 Ulkoilman radioaktiiviset aineet

Radioaktiivisten aineiden pitoisuus määritetään
keräämällä näyte ulkoilman sisältämästä radio-
aktiivisista hiukkasista. Ilmassa olevat hiukkaset
kerätään suodattimelle ja suodatin analysoidaan
laboratoriossa. Menetelmällä havaitaan erittäin
pienet muutokset säteilytilanteessa.

Näytteenkeräysasemat

Säteilyturvakeskuksella on kerääjiä eri puolilla
Suomea (Kuva 3). Säteilyturvakeskus analysoi
myös Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten
läheisyydessä olevien kerääjien suodattimet.

Kerääjiä on kolmea tyyppiä
• Helsingin kerääjä imee tunnissa 550 m3 ilmaa

lasikuitusuodattimen läpi.
• Kotkan, Kajaanin ja Rovaniemen suurtehoke-

rääjät imevät ilmaa 900 m3/h. Osassa kerääjiä
on myös anturi, joka mittaa jatkuvasti annos-
nopeutta suodattimen yläpuolella ja hälyttää
paikallisesti, jos ilmassa on keinotekoisia radio-
aktiivisia aineita.

• Imatran, Jyväskylän, Sodankylän ja Ivalon ke-
rääjät keräävät 150 m3/h.

Näytteen valmistus ja analyysi

Helsingin asema vaihtaa lasikuitusuodattimen
kerran päivässä. Se kerää, käsittelee ja analysoi
näytteen sekä raportoi tulokset automaattisesti.

Suurtehokerääjien suodattimet vaihdetaan
kerran viikossa ja muiden kerääjien kaksi kertaa
viikossa. Näytteille tehdään pari tuntia kestävä
tarkistusmittaus heti niiden saavuttua laboratori-
oon. Jos tarkistusmittauksissa ei havaita keinote-
koisia radioaktiivisia aineita, näytteille tehdään
lopullinen analyysi muutaman päivän kuluttua.
Tällöin näytteissä olevat lyhytikäiset luonnon ra-
dioaktiiviset aineet ovat osin hajonneet ja havait-
semisraja mataloitunut. Kahden tunnin pikamit-
tauksessa havaitsemisrajat ovat lähes kaikille ra-
dioaktiivisille aineille alle 10 uBq/m3.

Tulokset

Tshernobylista keväällä 1986 Suomeen tulleesta
laskeumasta havaitaan edelleen 134Cs ja 137Cs. Ku-

vassa 4 on 137Cs-pitoisuus neljällä Säteilyturva-
keskuksen keräysasemalla. Tulos puuttuu niiltä
keräysjaksoilta jolloin 137Cs-pitoisuus oli alle ha-
vaitsemisraj an.

Kuvassa 5 on 137Cs-pitoisuus Helsingin seudun
pintailmassa vuosina 1968-1999. Ennen Tsherno-
bylin onnettomuutta esiintyvä cesium on peräisin
ydinasekokeista.

Erittäin pieniä määriä radioaktiivisia aineita
havaittiin kahdella viikon pituisella keräysjaksol-
la. Näytteiden keräyspaikkakunnat, keräysjaksot
ja havaitut radionuklidit on taulukossa I. Vastaa-
vanlaisia havaintoja tehdään yleensä toistakym-
mentä kertaa vuodessa. Näin pienten määrien
alkuperää on usein vaikea osoittaa.

Havaittujen radioaktiivisten aineiden määrät
ovat niin vähäisiä, että niistä ei aiheudu terveys-
haittoja. Joditablettien nauttimista suositellaan,
jos 131I-pitoisuus on tuhansia becquereleja kuutio-
metrissä ilmaa (Bq/m3) eli miljardikertainen vuon-
na 1999 havaittuun määrään nähden. Näin pieniä
määriä pystytään havaitsemaan ainoastaan tehok-
kailla näytteiden keräysmenetelmillä ja tarkoilla
mittauksilla. Poikkeavista radioaktiivisten ainei-
den havainnoista tehdään kuukausittain yhteen-
vedot STUKin www-sivuille (www.stuk.fi) ja teks-
ti-tv:n säteilyturvasivulle 197.

Imatra

Kotka
Helsinki

Kuva 3. STUKin keräysasemat. Vuonna 1999 pe-
rustetiin asemat Jyväskylään ja Kajaaniin. So-
dankylän asema siirrettiin Karhutunturilta.
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Kuva 4. 137Cs-pitoisuus (juBq/m3) neljällä Säteilyturvakeskuksen keräysasemalla vuonna 1999.
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Kuva 5.137Cs-pitoisuus (fiBq/m3) Helsingin seudun pintailmassa vuosina 1968-1999.

Taulukko I. Säteilyturvakeskuksen keräysasemilla tehdyt poikkeavat havainnot vuonna 1999. Radionukli-
dien pitoisuus on ilmoitettu yksikössä jiBq I m3. Mittausepätarkkuus on suluissa.

Keräysjakso Paikkakunta 1311 140La

15.2.-22.2.1999

30.8.-6.9.1999

Kotka

Imatra

5,6 (20 %)

0,39 (25 %)

17



STUK- B- VYK 1 O

4.3 Laskeuman

radioaktiivisuusvalvonta

Laskeumalla tarkoitetaan pölynä tai sadeveden
mukana maahan ja veteen laskeutuneita radioak-
tiivisia aineita. Laskeumanäytteiden analysointi
antaa tietoa eri puolille Suomea tulleista radioak-
tiivisista aineista. Määritykset tukevat myös tut-
kimusta, joka käsittelee radioaktiivisten aineiden
kulkeutumista maa- ja vesiympäristössä.

Näytteenkeräysasemat

Laskeumanäytteitä kerätään jatkuvasti yhdeksäl-
lä paikkakunnalla. Keräysasemat on merkitty ku-
vaan 6. Näytteet kerätään laitteilla, joiden kerä-
ysala on 0,07 m2. Lisäksi Helsingissä on laite, joka
erottaa kuivan ja märän laskeuman toisistaan.
Laitteessa on kaksi keräysastiaa ja kansi. Kansi
kääntyy sateella kuivan laskeuman keräysastian
päälle ja poudalla märän laskeuman keräysastian
peitoksi. Kantta siirtelee kosteusmittaukseen pe-
rustuva pisarantunnistin. Molempien keräysasti-
oiden keräysala on 0,5 m2. Helsingissä ja Rova-
niemellä kerätään näytteet myös tritiumin (3H)
analysoimista varten.

Näytteiden käsittely ja analyysit

Laskeumanäytteet analysoidaan tavallisesti yh-
den kuukauden jaksoissa. Näytteet konsentroi-
daan haihduttamalla, minkä jälkeen niistä analy-
soidaan gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset
aineet. Gammamittauksen jälkeen näytteistä voi-
daan määrittää radiokemiallisen erottamisen vaa-
tivia radioaktiivisia aineita, kuten strontiumia
(89Sr, sosr) ja plutoniumia (239Pu, 240Pu).

Tritium-määrityksiä varten otetut näytteet tis-
lataan epäpuhtauksien poistamiseksi. Tritium
(3H) määritetään nestetuikemittauksella joko suo-

raan tislatusta näytteestä tai elektrolyyttisen ri-
kastuksen jälkeen.

Näytteenottoa tihennetään, jos esimerkiksi ul-
koisen säteilyn tai ilmanäytemittausten perus-
teella on epäiltävissä, että laskeumatilanne on
poikkeava. Tällaisessa tilanteessa näytteet analy-
soidaan gammaspektrometrisesti ilman esikäsit-
telyä, jotta tulokset saadaan mahdollisimman no-
peasti.

Tulokset

Kuvassa 6 on 137Cs:n ja 90Sr:n laskeumat vuon-
na 1999. Kuvassa 7 on 137Cs:n kuukausi- tai nel-
jännesvuosilaskeumat ja 90Sr:n neljännesvuosilas-
keumat kolmella asemalla vuonna 1999. 137Cs:n
kuukausilaskeumat eri paikkakunnilla olivat pie-
net, muutamilla asemilla alle havaitsemisrajan.
Käytetyillä mittausajoilla havaitsemisraja on noin
0,1-0,5 Bq/m2/kk.

Kuvassa 8 on 137Cs-laskeuma ja kuvassa 9 90Sr-
laskeuma Helsingin seudulla vuodesta 1961 alka-
en. Ennen vuotta 1986 havaittu laskeuma on
peräisin ydinkokeista. Tälle laskeumalle on tyy-
pillistä kuvissa näkyvä vuodenaikaisvaihtelu.

Vuoden 1986 jälkeen näytteissä havaitut 137Cs
ja 90Sr ovat pääasiassa peräisin Tshernobylin on-
nettomuuden aiheuttamasta laskeumasta. Sen ra-
dionuklidit liikkuvat paikallisesti ja ovat joutu-
neet uudelleen keräysastiaan. Tshernobylin las-
keuma aiheuttaa nykyisin noin prosentin säteily-
annoksesta, jonka suomalainen saa keskimäärin
vuodessa.

Kuvassa 10 on sadeveden tritium-pitoisuudet
(3H) Helsingissä ja Rovaniemellä vuonna 1999.
Rovaniemellä pitoisuudet olivat korkeimmillaan
3,2 Bq/l. Osassa näytteitä pitoisuudet olivat alle
havaitsemisrajan, joka on noin 0,9 Bq/l. Helsingis-
sä pitoisuudet olivat 1,1-5,1 Bq/l.
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137Cs:n vuosilaskeuma
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/ ? Imatra 2,5 Bq/m2

* S&L»^''*^ *Kotka 0,5 Bq/m2 ^
Helsinki 2,7 Bq/m2

"oSrn vuosilaskeuma

X ^ ^ • / Ivalo 0,06 Bq/m2

? • Sodaökylä 0,06 Bq/m2

/ • RovaniWi 0,08 Bq/m2

pf • Kajaani 0,6 Bq/m2

7 • Jyväskylä 0,4/Bq/m2

| • *Ylöjärvi < 0,01 Ĵ q/m2

/ ? Imatra 0,2 Bq/m2

Helsinki 0,2 Bq/m2

Kuva 6. 1S7Cs:n ja 90Sr:n laskeumat eri asemilla vuonna 1999. Joidenkin kuukausien 137Cs-laskeumat
olivat alle havaitsemisrajan. Tällöin vuosisummaa laskettaessa on käytetty arvoa, joka on puolet mitta-
uksen havaitsemisrajasta. ^Ylöjärven ja Kotkan asemat ovat uusia. Kuvassa on esitetty viimeisen
vuosineljänneksen laskeumat.

Bq/m2
10 Z

101

10°

10-1

10-2

HELSINKI
Bq/m2

10 *

101

10°

10-1

10-2

in-S

JYVÄSKYLÄ

~"~rn L h__

[

Bq/m2
102

101

10°

10-1

10" s

ROVANIEMI

JAN MAH MAY JUL SEP NOV JAN MAR MAY JUL SEP NOV JAN MAR MAY JUL SEP NOV

Kuva 7. 137Cs:n kuukausi- tai neljännesvuosilaskeumat (yhtenäinen viiva) ja 90Sr:n neljännesvuosilas-
keumat (katkoviiva) kolmella asemalla vuonna 1999. Joidenkin kuukausien l37Cs-laskeumatulokset
olivat alle havaitsemisrajan. Tällöin kuvissa on käytetty arvoa, joka on puolet mittauksen havaitsemis-
rajasta.
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Cs137
Bq/m2

10 4 ^

10

10"

10"

61 63 65 67
— i ' 1~ • i ' i ' 1 ' 1 • 1 ' 1 ' 1

71 73 75 77 79 81 83 85 87 91 93 95 97 99 01

Kuva 8.137Cs:n laskeuma (Bq I m2) Helsingin seudulla 1961-1999.

61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01

Kuva 9. 90Sr:n laskeuma (Bq/m2) Helsingin seudulla 1961-1999.
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Bq/I

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0-

1,0
0,9

0,0

• Helsinki

• Rovaniemi

I
tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

Kuva 10. Sadeveden 3H-pitoisuus (Bq/l) Rovaniemellä (Apukka) ja Helsingissä (Roihupelto)
vuonna 1999. Havaitsemisraja on noin 0,9 Bq/l.
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LllTE 1 YDINLAITOSTAPAHTUMIEN KANSAINVÄLINEN VAKAVUUSASTEIKKO

Ydinlaitostapahtumien kansainvälisellä vakavuusasteikolla (INES-asteikolla) havainnollistetaan
tapahtumien ydin- ja säteilyturvallisuusmerkitystä. Vakavuusasteikolla on seitsemän luokkaa, joista
alimmilla 1-3 luokilla kuvataan turvallisuutta heikentäneitä tapahtumia ja ylimmillä 4-7 onnettomuuksia.
Lisäksi asteikolla on luokka 0,joka osoittaa, että tapahtumalla ei ole ydin- eikä säteilyturvallisuusmerkitystä.
Seuraavassa on tapahtumien luokitteluperusteet.

TAPAHTUMAT

Poikkeuksellinen tapahtuma

0 Poikkeuksellinen tapahtuma
• Tapahtumalla ei ole merkitystä ydin- eikä säteilyturvallisuuden kannalta. Tapahtuma hallitaan asi-

anmukaisesti käytettävissä oleviin ohjeisiin ja suunnitelmiin tukeutuen.

Turvallisuutta heikentänyt tapahtuma

1 Poikkeuksellinen turvallisuuteen vaikuttava tapahtuma
• Olennaisesti normaalista poikkeava tapahtuma tai laitoksen käyttötila, joka voi olla seurausta laite-

viasta, käyttövirheestä tai puutteellisista menettelytavoista.

2 Merkittävä turvallisuuteen vaikuttava tapahtuma
• Tapahtuma, jossa on merkittävä puute turvallisuuteen vaikuttavissa tekijöissä, mutta jossa turvalli-

suus on edelleen varmistettu mahdollisesta lisäviasta huolimatta.
• Tapahtuma, josta aiheutuu työntekijälle annosrajan ylittävä säteilyannos. Tai tapahtuma, joka joh-

taa radioaktiivisten aineiden merkittävään vapautumiseen laitoksen sisätiloissa alueille, joihin nii-
den ei ole suunniteltu pääsevän. Saastuneet tilat vaativat puhdistuksen ennen käyttöönottoa.

3 Vakava turvallisuuteen vaikuttava tapahtuma
• Radioaktiivisten aineiden päästöt ympäristöön ylittävät viranomaisten hyväksymät päästörajat. Pääs-

töt ympäristöön aiheuttavat laitoksen ympäristössä asuvalle henkilölle vajaan millisievertin säteily-
annoksen. Laitoksen ulkopuolisia vastatoimenpiteitä ei tarvita.

• Tapahtuma, josta seuraa työntekijöille välittömiä terveyshaittoja aiheuttavia säteilyannoksia tai ta-
pahtuman seurauksena huomattava määrä radioaktiivisia aineita (aktiivisuus muutamia tuhansia
terabecquereleja) leviää laitoksen sisätiloihin siten, että ne voidaan ottaa talteen ja varastoida jättee-
nä.

• Tapahtuma, jossa yksittäinen turvajärjestelmän lisävika saattaisi johtaa onnettomuuteen tai tarvit-
tavat turvajärjestelmät olisivat häiriötilanteen seurauksena toimintakyvyttömiä estämään onnetto-
muuden. Radioaktiivisten aineiden leviämisesteet ovat heikentyneet merkittävästi.
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ONNETTOMUUDET

4 Laitosonnettomuus
• Radioaktiivisten aineiden päästö ympäristöön aiheuttaa laitoksen ympäristössä asuvalle, eniten al-

tistuneelle henkilölle yli millisievertin suuruusluokkaa olevan säteilyannoksen. Tällainen päästö saat-
taa aiheuttaa tarvetta joihinkin laitoksen ulkopuolisiin vastatoimenpiteisiin kuten paikallisten elin-
tarvikkeiden valvontaan.

• Merkittäviä vaurioita ydinlaitoksessa. Esimerkki tällaisesta onnettomuudesta on ydinvoimalaitok-
sen reaktorin osittainen sulaminen tai vastaava tapahtuma muilla ydinlaitoksilla. Onnettomuus saat-
taa aiheuttaa pitkäaikaisen keskeytyksen laitoksen käyttöön.

• Yhden tai useamman laitoksen työntekijän saamat säteilyannokset, jotka mitä todennäköisemmin
johtavat nopeaan kuolemaan.

5 Ympäristölle vaaraa aiheuttava onnettomuus
• Radioaktiivisten aineiden vapautuminen ympäristöön (jodi 131 -ekvivalentteina1 suuruusluokkaa

sadoista tuhansiin terabecquereleihin). Tällainen päästö johtaisi vastatoimenpiteiden osittaiseen käyn-
nistämiseen terveyshaittojen todennäköisyyden välttämiseksi.

• Vakavia vaurioita ydinlaitoksessa. Kysymykseen voi tulla ydinvoimalaitoksen reaktorin laaja vaurio,
suuri kriittisyysonnettomuus, tulipalo tai räjähdys, jonka seurauksena merkittävä määrä radioaktii-
visia aineita leviää laitoksen tiloihin.

6 Vakava onnettomuus
• Radioaktiivisten aineiden vapautuminen ympäristöön (jodi 131 -ekvivalentteina suuruusluokkaa tu-

hansista kymmeniin tuhansiin terabecquereleihin). Tällainen päästö johtaa todennäköisesti vasta-
toimenpiteiden käynnistämiseen täydessä laajuudessaan vakavien terveyshaittojen rajoittamiseksi.

7 Erittäin vakava onnettomuus
• Suuressa ydinvoimalaitoksessa olevien radioaktiivisten aineiden merkittävä vapautuminen ympä-

ristöön. Tyypillistä tällaiselle päästölle on, että se sisältää sekä lyhyt- että pitkäikäisiä fissiotuotteita
(jodi 131 -ekvivalentteina suuruusluokkaa yli kymmeniä tuhansia terabecquereleja). Tällainen pääs-
tö saattaa aiheuttaa välittömiä terveyshaittoja, myöhemmin ilmeneviä terveyshaittoja laajoilla alu-
eilla, jopa useissa maissa, sekä pitkäaikaisia ympäristövaikutuksia.

1) Jodi 131 -ekvivalentilla tarkoitetaan jodi-isotooppien laskennallista painotettua summaa, jossa jodi 131:n kerroin on 1 ja
muiden isotooppien kerroin määräytyy niiden suhteellisen haitallisuuden mukaan.
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LlITE 2 KÄSITTEITÄ JA LYHENTEITÄ

Aktiivisuus

Säteilyannos

Annosnopeus

Säteily

on suure, jolla ilmaistaan atomiytimien hajoamisten lukumäärä aikayksikköä
kohti. Sen yksikkö on becquerel (Bq). Yksi becquerel tarkoittaa, että radioaktii-
visessa aineessa tapahtuu yksi hajoaminen sekunnissa.

kuvaa säteilyn terveydelle haitallisia vaikutuksia ihmiseen. Sen yksikkö on
sievert (Sv). Sievert on hyvin suuri yksikkö, yleensä käytetään millisievertiä
(1 Sv = 1000 millisievertiä) tai mikrosievertiä (1 Sv = 1 000 000 mikrosiever-
tiä).

ilmaisee, kuinka suuren säteilyannoksen ihminen saa tiettynä aikana. Sen yk-
sikkö on sievertiä tunnissa (Sv/h), yleensä käytetään yksikköä mikrosievertiä
tunnissa (uSv/h).

Radioaktiiviset aineet säteilevät ionisoivaa säteilyä. Eri säteilylajeja ovat alfa-,
beeta- ja gammasäteily.

Alfasäteily on hiukkassäteilyä. Atomin hajoamisessa ytimestä lähtee alfahiuk-
kanen, joka muodostuu kahdesta protonista ja kahdesta neutronista. Alfahiuk-
kanen ei kulje kovin pitkälle eikä läpäise edes paperia. Alfasäteily on haitallis-
ta, jos sitä lähettäviä radioaktiivisia aineita joutuu elimistöön esim. hengitysil-
man mukana.

Taustasäteily

Beetasäteily on hiukkassäteilyä. Atomin hajoamisessa ytimestä lähtee beeta-
hiukkanen eli elektroni. Beetahiukkaset ovat kevyempiä kuin alfahiukkaset ja
näin nopeampia ja läpäisykykyisempiä. Beetasäteilyä lähettävät aineet ovat
haitallisia iholla tai päästessään elimistöön.

Gammasäteily on aineetonta sähkömagneettista säteilyä. Gammasäteily on hy-
vin läpitunkevaa ja se kantaa kauas. Gammasäteilyn vaimentamiseksi tarvi-
taan paksu betoniseinä, terästä, lyijyä tai hyvin suuri etäisyys säteilylähteestä.

koostuu luonnon radioaktiivisista aineista peräisin olevasta säteilystä ja kos-
misesta säteilystä. Normaali taustasäteily Suomessa vaihtelee välillä 0,04-0,3 uSv/
h.

Hajoamistuotteet Atomiytimen halkeamisessa eli fissiossa syntyviä atomiytimiä sanotaan hajoa-
mistuotteiksi.

Yksiköiden

n

m
k
M
G
T

etuliitteitä

nano
mikro
milli
kilo
mega
giga
terä

10-9

1 0 - 6

10-3

103

106

109

1012

0,000 000 001
0,000 001
0,001
1000
1 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000 000
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