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TIIVISTELMÄ

Vuonna 1998 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 valtakunnallisen säteilyval-
vonnan mittaustulokset.

Ympärivuorokautisen päivystysjärjestelmän kautta tuli lähes 50 ilmoitusta poikkeuksellisista sätei-
lyyn liittyvistä havainnoista ja tapahtumista. Kaikki ilmoitetut tapaukset tarkistettiin. Ilmoitukset
koskivat mm. rajavalvonnassa tehtyjä säteilymittaushavaintoja, vikaantuneita säteilyvalvonta-asemia
sekä Intian ja Pakistanin toukokuisia ydinkokeita.

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. Ilman radioaktiivisuutta valvotaan
suodattimiin kerättävillä ilmanäytteillä. Näytteistä löydettiin 13 kertaa hyvin pieniä määriä lyhytikäi-
siä radioaktiivisia aineita. Pitoisuudet voitiin havaita vain laboratoriossa, eikä niillä ollut terveydellis-
tä merkitystä.

Säteilyturvakeskus testasi vaaratilanteiden toimintavalmiutta neljässä valmiusharjoituksessa. Ku-
hunkin harjoitukseen osallistui keskimäärin 80 henkilöä. Lisäksi STUK oli mukana Yleisradion omassa
valmiusharjoituksessa.
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1 JOHDANTO

Säteilyturvakeskuksen valmiustoiminnan tärkein
tavoite on ylläpitää jatkuvaa valmiutta normaalis-
ta poikkeavien säteilytilanteiden varalta siten,
että keskus voi koota ja käsitellä säteilytilannetie-
dot, ja antaa niiden perusteella säteilysuojelutoi-
menpiteitä koskevat suositukset.

Säteilyturvakeskuksen valmiustoimintaan kuuluu
• selvittää ja raportoida pienetkin Suomessa teh-

dyt poikkeamahavainnot ja niiden syyt.
• selvittää ja raportoida kaikki sellaiset maamme

rajojen ulkopuolelta tulleet tiedot ja epäilyt, jot-
ka saattavat vaikuttaa säteilytilanteeseen Suo-
messa.

Valmiustilanteiden, joilla voi olla merkitystä väes-
tön tai ympäristön säteilyturvallisuudelle, toden-
näköisyys on erittäin pieni. Vuonna 1998 ei ollut
yhtään tilannetta, joissa olisi ollut aihetta ryhtyä
erityistoimiin väestön tai ympäristön suojelemi-
seksi.

Varsinaisista valmiustilanteista on erotettava
ns. valmiustapahtumat, joihin liittyy tehostettu
tiedonhankinta, tiedottaminen yleisölle sekä tieto-
jen välittäminen kotimaisille ja mahdollisesti ul-

komaisille yhteistyötahoille.
Tässä valmiustoiminnan raportissa selostetaan

vuonna 1998 ympärivuorokautisen päivystysjär-
jestelmän kautta tulleet ilmoitukset. Lisäksi esite-
tään valtakunnallisen säteilyvalvonnan mittaus-
tulokset raportointijaksolla.

STUKin tehtävät poikkeuksellisissa tilanteissa
on kuvattu valmiussuunnitelmassa. Siinä määri-
tellään myös selkeästi organisaation sisäiset vas-
tuunjaot. Suunnitelmaa täydentää noin sata teh-
täväkohtaista toimintaohjetta. Valmiussuunnitel-
ma ja toimintaohjeet päivitetään vähintään ker-
ran vuodessa.

Suunnitelman ja -ohjeiden käyttökelpoisuutta
sekä viranomaisten yhteistyötä testataan erilaisil-
la harjoituksilla. Tässä raportissa kerrotaan vuon-
na 1998 pidetyistä valmiusharjoituksista.

Kotimaisia ydinvoimalaitoksia koskevat tapah-
tumat kootaan ydinvoimalaitosten valvontaosas-
ton Suomen ydinvoimalaitosten käyttöä koskeviin
neljännesvuosi- ja vuosiraportteihin STUK-B-YTO.
Säteilyn käyttöön liittyvät tapahtumat raportoi-
daan säteilyn käytön valvontaosaston vuosirapor-
tissa STUK-B-STO.
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2 VALMIUSTOIMINTAAN LIITTYNEET
TAPAHTUMAT

2.1 Yhteydenotot Säteilyturva-
keskuksen päivystäjään

Suomessa Säteilyturvakeskus vastaanottaa kaik-
ki säteilyyn ja ydinturvallisuuteen liittyvät häly-
tysviestit. Tätä varten Säteilyturvakeskuksen päi-
vystäjä on tavoitettavissa 24 tuntia vuorokaudes-
sa. Hän on velvollinen käynnistämään STUKin
valmiustoiminnan 15 minuutin kuluessa kiireelli-
sen viestin saapumisesta. Vuoden 1998 alussa
käynnistettiin 24-tuntinen palvelu tiedotusväli-
neille. Tiedotuspäivystyksen kautta toimittajat
saavat tarvittaessa nopeasti kiinni STUKin asian-
tuntijan ja tietoa poikkeavista säteilyyn liittyvistä
tapahtumista myös virka-ajan ulkopuolella.

Vuonna 1998 päivystysjärjestelmän kautta tuli
lähes 50 ilmoitusta poikkeuksellisista säteilyyn
liittyvistä havainnoista ja tapahtumista. Virka-
aikana mm. raja-asemat ja kotimaiset ydinvoima-
laitokset ilmoittavat vastaavista tapauksista suo-
raan Säteilyturvakeskuksen asiantuntijoille.

Päivystäjälle tulleista ilmoituksista 11 koski
rajavalvonnassa tehtyjä säteilymittaushavaintoja.
Neljässä tapauksessa radioaktiivisia aineita sisäl-
tänyt kuljetus käännytettiin takaisin. Muut päi-
vystäjälle ilmoitetut havainnot eivät aiheuttaneet
asiakirja- ja mittaustarkistusten lisäksi muita jat-
kotoimenpiteitä. Vuoden aikana palautettiin yh-
teensä 9 radioaktiivisia aineita sisältänyttä kulje-
tusta. Lähes kaikki niistä sisälsivät teollisuuden
käyttöön tarkoitettua metalliromua.

Helsingin yliopiston seismologian laitos ilmoit-
ti 15 kertaa seismisistä tapauksista. Toukokuussa
ilmoitukset koskivat Intian ja Pakistanin tekemiä
ydinkokeita. Muut ilmoitukset koskivat seismisiä
tapauksia, jotka tapahtuivat entisten ydinkoealu-
eiden läheisyydessä.

Automaattinen ulkoisen säteilyn valvontaverk-
ko hälytti 16 kertaa. Tarkistuksissa todettiin häly-

tyksien syiksi joko vialliset mittalaitteet tai lait-
teistojen rutiinista poikkeava testaus.

Norjan säteilyturvallisuusviranomainen välitti
päivystäjälle tietoa pienistä tapahtumista Kuolan
ja Kalininin ydinvoimalaitoksilla. Tapahtumista ei
aiheutunut radioaktiivisten aineiden päästöjä ym-
päristöön,

Loviisan ydinvoimalaitos otti yhteyttä päivys-
täjään kaksi kertaa. Heinäkuun poikkeuksellisen
raju salamointi aiheutti useita häiriöitä voimalai-
toksella. Ukonilmat eivät kuitenkaan aiheutta-
neet vaurioita laitosyksiköiden turvallisuuden
kannalta tärkeisiin järjestelmiin. Toinen ilmoitus
liittyi Loviisan kakkosyksikön kahden turbiinige-
neraattorin häiriöihin, jotka johtivat reaktorin teho-
nalennukseen. Tapahtumalla ei ollut merkitystä
laitoksen turvallisuudelle.

Päivystäjältä kysyttiin myös luonnon radioak-
tiivisia aineita sisältävän kiven käsittelyohjeita.

Varsinaisten tapahtumailmoituksien lisäksi ul-
komaat ja EU ottivat yhteyttä Säteilyturvakes-
kukseen 12 kertaa vuoden aikana testatessaan
viestiyhteyksien toimivuutta ja STUKin päivystä-
jän tavoitettavuutta. Sosnovyi Boxin ja Kuolan
ydinvoimalaitokset ja Murmanskin ydinkäyttöis-
ten alusten huoltotelakka testasivat yhteyksiä ja
harjoittelivat satelliittivälitteisten sanomien lä-
hettämistä kerran kuukaudessa. Lisäksi näitä
viestiyhteyksiä testattiin automaattisesti kerran
viikossa.

Jokaisen valmiusharjoituksen aikana päivystä-
jä sai useita yhteydenottoja.

2.2 Muut valmiustoimintaan liittyneet
yhteydenotot

Päivystysjärjestelmän kautta tulleiden ilmoitus-
ten lisäksi Säteilyturvakeskus sai koti- ja ulko-
maisilta yhteistyötahoilta sekä tiedotusvälineiden
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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.

Maaliskuussa havaittiin pieni vuoto Sosnovyi
Borin ydinvoimalaitoksen kakkosyksikön reakto-
rin jäähdytysvettä puhdistavassa kiertopiirissä.
Laitosyksikkö pysäytettiin korjaustöiden ajaksi.
Tapahtuma ei aiheuttanut radioaktiivisten ainei-
den päästöä ympäristöön eikä vaarantanut laitok-
sen turvallisuutta. Voimalaitoksen paikallistar-
kastaja ilmoitti asiasta Säteilyturvakeskukselle.

Touko-kesäkuun vaihteessa Sveitsin, Ranskan,
Saksan ja Italian ilmassa mitattiin kohonneita
cesium 137 -pitoisuuksia. Esimerkiksi Sveitsissä
mitatiin 100 kertaa normaalia suurempia pitoi-
suuksia, jotka kuitenkin olivat kymmenestuhan-
nesosa Tshernobylin onnettomuuden aikana Sveit-
sissä mitatuista arvoista. Kesäkuun alussa selvisi,
että Espanjan Algecirasissa sijaitsevan terästeh-

taan sulatusuuniin oli vahingossa joutunut teräs-
romun mukana cesium 137 -lähde. Säteilylähde
pääsi tehtaalle, koska tulotarkastuksessa käytet-
tävä säteilyvalvontalaitteisto oli pois päältä. Ra-
dioaktiivinen cesium pääsi tehtaan piipun kautta
ympäristöön ja kulkeutui tuulen mukana Espan-
jan rannikkoa pitkin Keski- ja Etelä-Eurooppaan.
Arvioitiin, että uunissa palaneen cesium 137 -läh-
teen aktiivisuus oli muutamia satoja gigabecque-
relejä (GBq). Suomessa vastaavan suuruisia ce-
siumlähteitä käytetään teräslevyjen paksuusmit-
tauksissa.

Lokakuussa venäläisellä ydinkäyttöisellä su-
kellusveneellä tapahtui ampumavälikohtaus. Va-
rusmies surmasi kahdeksan miehistön jäsentä.
Tämän jälkeen mies linnoittautui sukellusvenee-
seen ja uhkasi räjäyttää sen. Tilanne päättyi kun
varusmies surmasi itsensä. Sukellusvene oli ta-
pahtumahetkellä Murmanskissa. Pitkän välimat-
kan ja reaktorin pienen koon vuoksi pahimmassa-
kaan tapauksessa räjäytys ei olisi aiheuttanut
Suomessa sellaista tilannetta, jossa olisi ollut ai-
hetta ryhtyä suojelutoimiin.
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3 VALMIUSHARJOITUKSET

3.1 Yleistä vuoden 1998
valmiusharjoituksista

Säteilyturvakeskus osallistui vuoden aikana nel-
jään tässä luvussa kuvattuun valmiusharjoituk-
seen. Lisäksi STUK osallistui Yleisradion valmi-
usharjoitukseen. Valmiusharjoitukset tarjosivat
hyvän tilaisuuden kehittää Säteilyturvakeskuk-
sen valmiusorganisaatiota, viranomaisten yhteis-
toimintaa ja tiedottamista vaaratilanteissa. Jokai-
seen harjoitukseen nimettiin mahdollisuuksien
mukaan eri miehitys, jotta myös varamiehet pää-
sivät perehtymään omiin tehtäviinsä.

Edellisen vuoden harjoituksissa viranomaisia
arvosteltiin siitä, että ruotsinkieliset kansalaiset
eivät saaneet riittävästi tietoa omalla äidinkielel-
lään. Tämän vuoden harjoituksissa Säteilyturva-
keskus käänsi tiedotusmateriaalinsa myös ruot-
sinkielelle.

3.2 Unkarin INEX-2-harjoitus

Säteilyturvakeskus osallistui 3. marraskuuta
OECD:n ydinenergiayksikön koordinoimaan kan-
sainväliseen INEX-2-HUN valmiusharjoitukseen.
Harjoituksen tapahtumat sijoittuivat Unkariin
Paksin ydinvoimalaitokselle.

Harjoitukseen osallistui 27 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 noin 60 henkilöä.

Kansainvälinen tiedonvaihto harjoitustapahtu-
mista oli sujuvaa. STUK oli myös suoraan yhtey-
dessä Unkarin ydinturvallisuusviranomaiseen ja

tämä yhteys toimi hyvin. Kirjallisiin kysymyksiin
saatiin vastauksia keskimäärin puolen tunnin ku-
luessa.

Internet oli nopea tiedonvälityskanava. Harjoi-
tuspäivänä sekä Paksin ydinvoimalaitos että Un-
karin ydinturvallisuusviranomainen välittivät tie-
dotteensa salasanoin suojatuille www-sivuille.

3.3 Forsmarkin ydinvoimalaitoksen
valmiusharjoitus

Säteilyturvakeskus osallistui 11. marraskuuta
Ruotsissa järjestettyyn Forsmarkin ydinvoimalai-
toksen harjoitukseen. Kyseessä oli vastaava laaja
pelastuspalveluharjoitus kuin Loviisan ja Olkiluo-
don ydinvoimalaitokset järjestävät joka kolmas
vuosi. Harjoitukseen osallistui kaikki keskeiset vi-
ranomaiset Ruotsissa. Suomesta mukana olivat
Säteilyturvakeskus, Ilmatieteen laitos ja Ahve-
nanmaan lääninhallitus. Säteilyturvakeskuksesta
harjoitukseen osallistui noin 70 henkilöä.

Forsmarkin harjoitus oli ensimmäinen Ruotsin
kansallinen harjoitus, johon myös Suomi osallis-
tui. Kokemus oli molemmille hyödyllinen. Onnet-
tomuusmaana toimineelle Ruotsille se antoi toden
tuntua tilanteeseen, jossa edellytetään kommuni-
kointia toisen maan kanssa ja Suomelle se tarjosi
mahdollisuuden harjoitella tilannetta, jossa on-
nettomuus tapahtuu ulkomaisella lähivoimalai-
toksella.

Säteilyturvakeskus piti tiiviisti yhteyttä Ahve-
nanmaan maakuntahallitukseen ja lääninhalli-
tukseen. Säteilyturvakeskuksen arvion mukaan
tilanne ei aiheuttanut säteilyvaaraa Ahvenan-
maalle. Päästö oli vähäinen ja kuvitteellinen pääs-
töpilvi kulkeutui voimalaitokselta pohjoiseen.
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3.4 Loviisan ydinvoimalaitoksen
valmiusharjoitus

Loviisan ydinvoimalaitoksen valmiusharjoitus pi-
dettiin 4. joulukuuta. Harjoituksessa keskityttiin
säteilytilannekuvan muodostamiseen ja sen aihe-
uttamiin toimenpiteisiin laitoksella ja laitosalu-
een ulkopuolella.

Harjoitukseen osallistuivat Loviisan ydinvoi-
malaitos, Imatran Voima Oy, Säteilyturvakeskus
ja Ilmatieteen laitos. Muut koti- ja ulkomaiset
viranomaiset simuloitiin. Säteilyturvakeskukses-
ta harjoitukseen osallistui noin 80 henkilöä.

3.5 Olkiluodon ydinvoimalaitoksen
pelastuspalveluharjoitus

Vuoden pääharjoitus oli Olkiluodon laaja pelas-
tuspalveluharjoitus, joka pidettiin 10. joulukuuta.
Harjoitukseen osallistuivat voimalaitoksen lisäksi
kaikki keskeiset kuntien, läänien ja keskushallin-
non viranomaiset sekä Yleisradion kolme toimi-
tusta. Harjoituksessa oli mukana myös pohjois-

maisia säteily- ja ydinturvallisuusviranomaisia,
Euroopan unioni ja Pietarin valmiuskeskus. Sätei-
lyturvakeskuksesta harjoitukseen osallistui noin
120 henkilöä. Lisäksi Yleisradion kolme toimitta-
jaa oli STUKissa seuraamassa harjoitusta.

Pohjoismaiset säteily- ja ydinturvallisuusviran-
omaiset sopivat Olkiluodon ja Forsmarkin harjoi-
tuksessa saatujen kokemusten pohjalta, että jat-
kossakin maiden kansallisia harjoituksia hyödyn-
netään pohjoismaisella tasolla. Tällöin onnetto-
muusmaalla on mahdollisuus välittää tietoa koti-
maisten viranomaisten lisäksi todellisille ulko-
maisille yhteistyötahoille.

3.6 STUKin valmiustoiminnan
käynnistyskokeilut

Edellä mainittujen harjoitusten päivämäärät tie-
dettiin ja henkilömiehitykset sovittiin etukäteen.
STUKin toimintavalmiutta testattiin myös ennal-
ta ilmoittamatta. Valmiustoiminnan käynnistysko-
keiluja järjestettiin kaksi, molemmat virka-ajan
ulkopuolella.
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4 VALTAKUNNALLINEN
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+

Automaattisten asemien mittaustulokset välitty-
vät valtakunnalliseen säteilyvalvonnan tietojär-
jestelmään (SVO+). Tarvittaessa ne ovat lähes re-
aaliajassa säteilyvalvonnasta vastaavien viran-
omaisten käytettävissä. Mikäli asemalla mitataan
taustasäteilyä suurempia arvoja, asema välittää
heti hälytyksen sekä Helsingin aluehälytyskes-
kukseen että SVO-palvelintietokoneelle. Palvelin-
tietokone välittää hälytyksen edelleen STUKin
päivystysryhmän hakulaitteisiin.

SVO+-tietojärjestelmään saadaan mittaustu-
loksia myös Ruotsin, Norjan ja Tanskan asemilta
sekä Sosnovyi Borin ydinvoimalaitoksen ympäris-
tössä olevilta mittausasemilta. Sosnovyi Borin
ydinvoimalaitoksen ympäristössä on yli 20 auto-
maattista mittausasemaa.

Kuolan ydinvoimalaitoksen ympäristöön on
suunnitteilla vastaava automaattinen säteilyval-
vontaverkko kuin Sosnovyi Borin ydinvoimalai-
toksen verkko. Venäjän viranomaisilta ei kuiten-
kaan ole vielä saatu järjestelmän toimittamiseen

tarvittavia lupia. Mittausasemat sijoitetaan suun-
nitelman mukaan alle 30 kilometrin etäisyydelle
voimalaitoksesta.

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

Kuvat 2a ja 2b esittävät ulkoisen säteilyn annos-
nopeuden Helsingin, Loviisan, Kotkan, Rauman,
Rovaniemen ja Ivalon automaattisilla mittausase-
milla vuonna 1998. Suomessa taustasäteily vaih-
telee välillä 0,04-0,3 uSv/h. Alueellinen vaihtelu
annosnopeuksissa johtuu radioaktiivisten ainei-
den pitoisuuseroista kallio- ja maaperässä. Annos-
nopeudessa voi lisäksi vuoden aikana esiintyä
kymmenien prosenttien suuruista vaihtelua, joka
johtuu sateiden tai lumi- ja jääkerroksen vaiku-
tuksesta. Kuvat osoittavat lumen ja jään vaimen-
tavan vaikutuksen maaperästä tulevaan sätei-
lyyn. Vaimenemiseen ei vaikuta varsinaisesti lu-
mikerroksen paksuus vaan sen sisältämä vesi-
määrä. Kevyt pakkaslumi edustaa paksunakin
kerroksena pientä vesimäärää. Noin 30 cm:n lumi-
kerros pienentää annosnopeutta 30-70 % 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.

10
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Kuva l. Automaattiset ulkoisen säteilyn mittausasemat.
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Kuva 2a. Ulkoisen säteilyn annosnopeudet Helsingin, Loviisan ja Kotkan automaattisilla mittausase-
milla vuonna 1998.
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Kuva 2b. Ulkoisen säteilyn annosnopeudet Rauman, Rovaniemen ja Ivalon automaattisilla mittausase-
milla vuonna 1998.
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4.2 Ilman radioaktiivisuusvalvonta

Ilmanäytteiden avulla määritetään radioaktiivis-
ten aineiden pitoisuudet pintailmassa. Ilmassa ole-
vat hiukkaset kerätään suodattimelle ja suodatin
analysoidaan laboratoriossa. Menetelmällä havai-
taan erittäin pienet muutokset säteilytilanteessa.

viset aineet kiinnittyvät erikoissuodattimeen.
Kerääjissä on myös anturi, joka mittaa jatku-
vasti annosnopeutta suodattimen yläpuolella ja
hälyttää nopeasti, jos ilmassa on keinotekoisia
radioaktiivisia aineita.
Imatran, Karhutunturin ja Ivalon kerääjien vir-
tausnopeus on 150 m3/h.

Näytteenkeräysasemat

Säteilyturvakeskuksella on ilmanäytteenkerääjä
kuudella paikkakunnalla. Viitasaaren asema pois-
tettiin käytöstä huhtikuussa. Keräyspaikkakun-
nat on merkitty kuvaan 3. Säteilyturvakeskus
analysoi myös Loviisan ja Olkiluodon ydinvoima-
laitosten läheisyydessä olevien kerääjien suodatti-
met.

Kerääjiä on kahta tyyppiä:
• Helsingin, Kotkan ja Rovaniemen suurtehoke-

rääjien virtausnopeus on 900 ms/h eli pumpun
avulla imetään tunnin aikana 900 m3 ilmaa suo-
dattimen läpi, jolloin ilmassa olevat radioaktii-

Näytteen valmistus ja analyysi

Suurtehokerääjiin vaihdetaan lasikuitusuodatti-
met kerran viikossa ja muihin kaksi kertaa viikos-
sa. Kaikille näytteille tehdään nopea parin tunnin
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 puoliintuneet ja havait-
semisraja mataloitunut. Kahden tunnin pikamit-
tauksessa havaitsemisrajat ovat lähes kaikille ra-
dioaktiivisille aineille alle 10 uBq/m3.

Helsinki
Kotka
Imatra
Rovaniemi
Karhutunturi
Ivalo

60.21° N, 25.06° E
60.48° N, 26.92° E
61.13° N, 28.83° E
66.51° N, 25.68° E
67.20° N, 29.23° E
68.64° N, 27.57° E

/ • Rova

S

}

^ " ^ ^ Helsinki

)

Ivalo

• \

'/ Karhutunturi

juemi

S

)/
/Y Imatra

r

:a

Kuva 3. Säteilyturvakeskuksen ilmanäytteiden keräysasemat vuonna 1998.
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Tulokset

Tshernobylista keväällä 1986 Suomeen tulleesta
laskeumasta havaitaan edelleen 134Cs ja 137Cs. Ku-
vassa 4 on 137Cs-pitoisuus neljällä Säteilyturva-
keskuksen ilmanäytteiden keräysasemalla rapor-
tointijaksolla. Tulos puuttuu niiltä keräysjaksoilta
jolloin 137Cs-pitoisuus oli alle havaitsemisrajan.
Kuvassa ei ole esitetty Rovaniemen ja Karhutun-
turin mittaustuloksia, koska tuloksia ei ole saata-
villa koko vuoden ajalta. Aikaisemmin Rovanie-
men ja Karhutunturin näytteille tehtiin pitkäai-
kaismittaukset vain jos tarkistusmittauksissa ha-
vaittiin cesiumin lisäksi muita keinotekoisia ra-
dioaktiivisia aineita. Käytäntö muutettiin touko-
kuun alussa muita asemia vastaavaksi.

Kuvassa 5 on 137Cs-pitoisuus Helsingin seudun
pintailmassa vuosina 1968-1998. Ennen Tsherno-
bylin onnettomuutta esiintyvä cesium on peräisin
ydinasekokeista.

Erittäin pieniä määriä radioaktiivista jodia
(131I) havaittiin yhdellätoista viikon pituisella ke-
räysjaksolla. Näytteiden keräyspaikkakunnat, ke-
räysjaksot ja havaitut radionuklidit on taulukossa
I. Vastaavanlaisia havaintoja tehdään yleensä tois-
takymmentä kertaa vuodessa. Näin pienten mää-
rien 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 kuutiomet-
rissä ilmaa (Bq/m3) eli miljardikertainen ilmanäyt-
teiden laboratorioanalyyseissä vuonna 1998 ha-
vaittuihin määriin nähden. Näin pieniä määriä
pystytään havaitsemaan ainoastaan tehokkailla
näytteiden keräysmenetelmillä ja tarkoilla mitta-
uksilla. Poikkeavista radioaktiivisten aineiden ha-
vainnoista tehdään kuukausittain yhteenvedot
STUKin www-sivuille (www.stuk.fi) ja teksti-TV:n
säteilyturvasivulle 197.
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Kuva 4. mCs-pitoisuus (jiBqlm3) neljällä Säteilyturvakeskuksen ilmanäytteiden keräysasemalla
vuonna 1998.
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Kuva 5.137Cs-pitoisuus (jiBq I m3) Helsingin seudun pintailmassa vuosina 1968-1998.

Taulukko I. Säteilyturvakeskuksen ilmanäytteiden keräysasemilla tehdyt tuoreen laskeuman havainnot vuon-

na 1998. RadionukUdien pitoisuudet on ilmoitettu yksikössä juBq / m3. Mittausepätarkkuus on suluissa.
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2,2(15%) 0,52(8%) 0,53(8%) 2,8(26%)

- 5,0 (22 %)

17



STU K- B- VYK 9

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. Säteilytilannetiedon lisäksi
määritykset tukevat tutkimusta, joka käsittelee
radioaktiivisten aineiden kulkeutumista maa- ja
vesiympäristössä.

Näytteenkeräysasemat

Laskeumanäytteitä kerätään jatkuvasti 13 paik-
kakunnalla. Keräysasemat on merkitty kuvaan 6.
Näytteet kerätään laitteilla, joiden keräysala on
0,05 m2 tai 0,07 m2. Lisäksi Helsingissä on laite,
joka erottaa kuivan ja märän laskeuman toisis-
taan. Laitteessa on kaksi keräysastiaa ja kansi.
Kansi kääntyy sateella kuivan laskeuman keräys-
astian päälle ja poudalla märän laskeuman keräys-
astian peitoksi. Kantta siirtelee kosteusmittauk-
seen perustuva pisarantunnistin. Molempien ke-
räysastioiden keräysala on 0,5 m2. Helsingissä ja
Rovaniemellä 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, 9°Sr) 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 vuonna
1998. Kuvassa 7 on 137Cs:n kuukausi- tai neljän-
nesvuosilaskeumat kolmella asemalla ja 90Sr:n
puolivuosilaskeumat kahdella asemalla vuonna
1998. 137Cs:n kuukausilaskeumat eri paikkakun-
nilla olivat pienet, muutamilla asemilla alle ha-
vaitsemisrajan. Käytetyillä mittausajoilla havait-
semisraja on noin 0,5 Bq/m2/kk. Pohjois-Suomen
asemilla havaitsemisraja on pitemmistä mittaus-
ajoista johtuen noin 0,01 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 tyypil-
listä kuvissa näkyvä vuodenaikaisvaihtelu.

Vuoden 1986 jälkeen laskeumanäytteissä ha-
vaitut 137Cs ja 90Sr ovat pääasiassa peräisin Tsher-
nobylin onnettomuuden aiheuttamasta las-
keumasta. Sen radionuklidit liikkuvat paikallises-
ti ja ovat joutuneet uudelleen keräysastiaan.
Tshernobylin laskeuma aiheuttaa nykyisin noin
prosentin säteilyannoksesta, jonka suomalainen
saa keskimäärin vuodessa.

Kuvassa 10 on sadeveden tritium-pitoisuudet
(3H) Helsingissä ja Rovaniemellä vuonna 1998.
Rovaniemellä pitoisuudet olivat korkeimmillaan
2,4 Bq/l. Osassa näytteitä pitoisuudet olivat alle
havaitsemisrajan, joka on noin 0,9 Bq/l. Helsingis-
sä pitoisuudet olivat 1,1-3,8 Bq/l.
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137Cs:n vuosilaskeuma

V ^ N / * ?Ivalo 0,1 Bq/rtf

p • Sodankylä 0,1 Bq/m2

J • Rovaniemi 0,3 Bq/m2

^ \ • Taifalkoski 2,3 Bq/m2

X • Kajaani 3,8 Bq/m2

4^/vaasa 3,7 Bq/m2 \

f • Joeisuu 4,3 Bq/m2

/ • Jyväskylä 47 Bq/m2

4 * Niinisalo 6,2 Bq/m2 /

/ Vlmatra 3,7 Bq/m2

1 • Jokioinen 6,5 Bq/m2

° ." l?l»JFr<^>t' Helsinki 4,1 Bq/m2

Maarianhamina 1,7 Bq/m2

90Sr:n vuosilaskeuma

V ^ ^ • /ivalo 0,1 Bq/m2

p • Sodankylä 0,1 Bq/m2

/ • Rovaniemi 0,1 Bq/m2

^ } • Taivalkoski 0,4 Bq/m2

y^ • Kajaam)0,3 Bq/m2

< •)• Vaasa 0,5 Bq/m2 \

I • Joensuu 0,08 Bq/m2

( * Jyväskylä 0,8 Esq/m2

4 Niinisalo 0,1 Bq/m2 /

/ Vlmatra 0,1 Bq/m2

^ • Jokioinen 0,3 Bq/m2

° .• I R L - ^ 'Helsinki 0,08 Bq/m2

Maarianhamina 0,09 Bq/m2

Kuva 6. 137Cs:n ja 90Sr:n laskeumat eri asemilla vuonna 1998. Joidenkin kuukausien mCs-laskeumat
olivat alle havaitsemisrajan. Tällöin vuosisummaa laskettaessa on käytetty arvoa, joka on puolet mitta-
uksen havaitsemisrajasta.
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Kuva 7. 137Cs:n kuukausi- tai neljännesvuosilaskeumat (yhtenäinen viiva) kolmella asemalla ja 90Sr:n
puolivuosilaskeumat (katkoviiva) kahdella asemalla vuonna 1998. Joidenkin kuukausien 137Cs-las-
keumatulokset olivat alle havaitsemisrajan. Tällöin kuvissa on käytetty arvoa, joka on puolet mittauk-
sen havaitsemisrajasta.
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Cs137
Bq/rn2
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Kuva 8. mCs:n laskeuma (Bq jm2) Helsingin seudulla 1961—1998.

71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

Kuva 9. 90Sr:n laskeuma (Bqlm2) Helsingin seudulla 1961-1998.
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Kuva 10. Sadeveden 3H-pitoisuus (Bq/l) Rovaniemellä (Apukka) ja Helsingissä (Roihupelto)
vuonna 1998. Havaitsemisraja on noin 0,9Bq/1.
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LUTE 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 OJoka 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 johtaa

radioaktiivisten aineiden merkittävään vapautumiseen laitoksen sisätiloissa alueille, joihin niiden 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 vastatoi-
menpiteiden 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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LIITE 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 haitallista,
jos sitä lähettäviä radioaktiivisia aineita joutuu elimistöön esim. hengitysilman
mukana.

Taustasäteily

Hajoamistuotteet

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 kosmi-
sesta säteilystä. Normaali taustasäteily Suomessa vaihtelee välillä 0,04 -̂0,3 uSv/h.

Atomiytimen halkeamisessa eli fissiossa syntyviä atomiytimiä sanotaan hajoa-
mistuotteiksi.

Yksiköiden

n
li
m
k
M
G
T

etuliitteitä

nano
mikro
milli
kilo
mega
giga
terä

10-9

10-6

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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