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ESIPUHE

Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry sekä Ilmatieteen laitos järjestivät ympäristön
keinotekoista radioaktiivisuutta käsittelevän seminaarin Tshernobylin ydinvoima-
laitosonnettomuuden 25. vuosipäivän sekä Fukushiman onnettomuuden takia.
Seminaarin nimi oli "Ydinasekokeista Fukushimaan – Keinotekoinen radioaktiivisuus
ympäristössä", ja se järjestettiin 22.9.2011 Ilmatieteen laitoksella Helsingin
Kumpulassa.

Seminaarin tarkoitus oli muodostaa kokonaiskuva ympäristön keinotekoisesta
radioaktiivisuudesta sekä säteilyvalvonnan eri osa-alueista Suomessa. Aihepiiriin
kuuluivat mm.
 Ydinasekokeet ja niiden vaikutukset ympäristössä,
 Tshernobylin onnettomuuden päästöjen seuraukset ympäristössä,
 Fukushiman onnettomuuden päästöjen seuraukset ympäristössä,
 Muut keinotekoisen radioaktiivisuuden lähteet ympäristössä,
 Keinotekoisen radioaktiivisuuden vaikutukset ihmisen terveyteen,
 Keinotekoisen radioaktiivisuuden valvontamenetelmät, sekä
 Varautuminen säteilytilanteisiin.

Seminaariin osallistui lähes sata ympäristön radioaktiivisuudesta kiinnostunutta
henkilöä, jotka toimivat mm. tutkijoina yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, asiantunti-
joina maanpuolustuksen, väestönsuojelun ja terveydenhuollon alalla sekä
tiedetoimittajina. Tilaisuuteen osallistui asiantuntijoita myös alan yrityksistä.

Kiitämme Ilmatieteen laitosta kokoustiloista ja -tekniikasta, esitelmöitsijöitä ja
posterinesittäjiä mielenkiintoisista tiedonannoista ja seminaariyleisöä aktiivisesta
keskustelusta. Kiitämme myös kaupallisia yhteistyökumppaneita, Hidex Oy, Mirion
Technologies (RADOS) Oy ja Senya Oy, heidän panoksestaan seminaarin järjestelyissä.

Helsingissä 14. lokakuuta 2011

Jussi Paatero ja Irma Ylikangas
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TSHERNOBYL JA SUOMI

Matti Jantunen, tutkimusprofessori (eläkkeellä), THL - Ympäristöterveys, Kuopio

PRELUDI

Kuopion yliopisto ja KTL tutkivat 1970 luvun loppupuolelta lähtien turve- ja
kivihiilivoimalaitosten päästöjä. Niiden sähkösuotimien keräämää lentotuhkaa käytettiin
yleisesti betonin täyteaineena. Yhdessä osatutkimuksessa selvitettiin yhdessä STUK:n
kanssa turvetuhkan sisältämien uraanisarjan radionuklidien pitoisuuksia (Mustonen ja
Jantunen, 1985). Selvisi, että itse asiassa korkeimmat aktiivisuustasot eivät aiheudukaan
näistä luonnon radionuklideista vaan Cs-137 isotoopista, joka on peräisin 1960-luvun
ydinasekokeista.

Jo ennen Tshernobyliä suurimmaksi Suomeen kohdistuvaksi ydinsaasteuhaksi arvioitiin
Neuvostoliitossa useassa voimalaitoksessa käytössä olevassa RBMK reaktorissa
tapahtuva kriittisyysräjähdys. Muista käytössä olevista reaktorityypeistä poiketen on
tällainen onnettomuus tässä reaktorityypissä mahdollinen.

BIG BANG

Kriittisyysräjähdystä ei - onneksi - ole tapahtunut 100 km etäisyydellä Suomesta
Sosnovyi Borin RMBK reaktorissa, mutta se tapahtui pian puolenyön jälkeen,
26.4.1986 n. 1000 km kauempana samantyyppisessä reaktorissa Tshernobylissä.

Räjähdys hajotti 180 t reaktoripolttoainetta ja 1 600 t neutronihidasteena käytettyä
grafiittia murskaksi, sinkosi pölynä korkealle troposfääriin 2..6 % koko
polttoaineinventaariosta ja sytytti jäljellejääneen grafiitin tuleen. Tulipalo jatkui
toukokuun alkuviikolle saakka, ja vapautti ilmaan 10..20 % reaktorin matalassa
lämpötilassa haihtuvista fissiotuotteista (I-, Cs- ja Te- isotoopit). Lopulta tulipalo saatiin
sammutettua ja päästöt pysäytettyä pudottamalla reaktorin päälle helikoptereista 4000 t
hiekkaa, savea, booria ja lyijyä. (IAEA 1986)

Räjähdyspölyä levisi ensin länteen, yli Valkovenäjän, Puolan koillisnurkan ja Liettuan
yli pohjoiseen kaartuen, ja hajaantui sitten alemman, alle 1000 m ilmakerroksen mukana
Tukholma yli luoteeseen ja Norjan yli pohjoiselle Atlantille, ja ylemmän ilmakerroksen
mukana yli Lounais-Suomen koilliseen kaartaen Kainuun kautta Venäjälle (Valkama
ym. 1995).

Suomessa äkkiä kohonnut aerosolin beta-aktiivisuus mitattiin Nurmijärvellä jo
sunnuntai-iltana 27.4., mutta virkamieslakon vuoksi sitä ei noteerattu. Seuraavana
päivänä voimakkaasti kohonnut beta-aktiivisuus havaittiin jo usealla mittausasemalla, ja
niistä kerrottiin uutisissa. Suodattimilta mitattiin pian 14 eri radioisotoopin
aktiivisuudet, ja kun nämä tiedot yhdistettiin reaktorilaskelmiin ja ilmakerrosten
trajektorilaskelmiin, tapahtuman aika, paikka ja laatu olivat selvillä jo ennen
Neuvostoliitosta saatua virallista vahvistusta.

Tulipalossa vapautunut radioaktiivisuus saavutti Suomen uudelleen 30.4. ja nyt
radioaktiivisuus kohosi pidemmäksi aikaa lähes koko Suomessa Oulun ja Lapin läänien
alueita lukuun ottamatta.

Ensimmäiset reaktiot mediassa ja poliitikkojen keskuudessa olivat paniikinomaisia,
mutta kun STUK:n Jukka Laaksonen selitti suomalaisille TV:ssa tiistai-iltana -
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todennäköisesti ensimmäisenä koko maailmassa - mitä oli tapahtunut, ja Helsingin
Sanomat julkaisi pian tämän jälkeen laajan, kiihkottoman ja asiantuntevan katsauksen
itse onnettomuudesta ja sen seurauksista, tilanne rauhoittui.

Kuopion yliopistossa professori Taisto Raunemaa järjesti jo keskiviikkona 30.4.
Tshernobyl-seminaarin, jossa hän mm. esitteli ensimmäisiä kuumien partikkeleiden
mittaustuloksia. Tilaisuus veti lyhyellä varotusajalla yliopiston suurimman luentosalin
täyteen. Raunemaan perusviesti oli että ulkoa voi nyt ottaa kourallisen mitä tahansa ja
mitata siitä kymmenen erilaista alkuainesignaalia, joista tiedämme tarkkaan mistä
paikasta ja millä hetkellä ne ovat lähteneet liikkeelle - tällaista helposti seurattavaa
signaaliparvea luonnossa ei ole ollut eikä tulla uudelleen näkemään. Monien
kiinnostavien radionuklidien puoliintumisaika oli vain muutamia vuorokausia, joten
tutkimuksia aloitettiin heti vaikka rahoituksesta saatiin vasta alustavia puhelinlupauksia.

TUTKIMUS KÄYNNISTYY

Suomen akatemia jakoi ensimmäiset tutkimusapurahat, n. 700 000 Mk, hankkeiden
käynnistämiseen jo touko-kesäkuussa ja perusti Tshernobyl-tutkimuksen
koordinointiryhmän professori Pentti Kaurasen johdolla. Tutkimusyhteistyöhön
tarvittiin nopeasti kaikki kykenevä kapasiteetti sillä aikaa oli niukalti ja tehtävää paljon.
Avainrooleihin nousivat STUK, KTL, Kuopion yliopisto, Ilmatieteen laitos, Helsingin
yliopiston radiokemian laitos ja Maatalouden tutkimuskeskus.

Laskeuman koostumus, määrä ja alueellinen jakauma

Kenttätutkimukset turvesoilla käynnistettiin heti, koska polttoturpeen tuotantokauden
alkuun oli aikaa vain kuukausi, ja ensimmäisten mittaustietojen perusteella oli
odotettavissa, että kesällä kerättävän pintakerroksen turpeen tuhkan Cs-radioaktiivisuus
saattaisi paikoin ylittää 1 MBq/kg (varotoimenpiteiden jälkeenkin se ylitti vuosina
1986-7 10 kBq/kg useimmissa turvevoimalaitoksissa, Mustonen ym. 1989). Oli siis
syytä selvittää säteilyn merkitys turvetuotannon ja turvevoimalaitosten työntekijöiden
säteilyaltistumiselle sekä tuhkan radioaktiivisuuden vaikutukset sen hyötykäyttöön.
Rakennusbetoniin käytettynä tällainen tuhka aiheuttaisi annosrajat ylittävän
säteilyaltistumisen ko. betonirakennuksissa myöhemmin asuville ja työskenteleville.

Yhtenäiset pintanäytteet kerättiin 62 tuotantosuolta, jotka kattoivat Etelä- ja Keski-
Suomen Kajaanin tasalle saakka. Niistä analysoitiin 23.5. mennessä Zr-95, Ru-103, I-
131. Te-132, Cs-134, Cs-137, Ba-140, Ce-141, sekä myöhemmin Sr-90, Pu-239,240 ja
Pu-241. Pääasiassa näihin tuloksiin perustuvat Kuvan 1 laskeumakartat. Ba-140
laskeuma vastasi suuruudeltaan Cs-137:a, mutta aluejakaumaltaan lähinnä Ru-103:a.

Yksittäisten mittauspisteiden nuklidisuhteet näyttivät ensi tarkastelussa, 60-luvun
ydinpommilaskeumasta poiketen, sattumanvaraisilta, ja laskeuman alueellinen jakauma
osoittautui erittäin epätasaiseksi. Näennäisen sattumanvaraisuuden syy alkoi selvitä, kun
huomattiin, että kahden kesiumisotoopin Cs-134/Cs-137 suhde oli vakio, samoin Ce-
141/Zr-95 suhde. Jälkimmäiset, vasta hyvin korkeassa lämpötilassa höyrystyvät
alkuaineet (Taulukko 1), samoin kuin myöhemmin analysoidut Sr- ja Pu-isotoopit,
jakautuivat alueellisesti keskenään hyvin samankaltaisesti, ja laskeuma vastasi
sadekuurojen jakaumaa sunnuntaina 27.4.
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Kuva 1. Tshernobyl laskeumakuvat vasemmasta ylänurkasta myötäpäivään. Pu-239,240
(Paatero et al. 2006) / Pu-241(Paatero et al. 1994) / Sr-90 (Saxén et al. 1987) / Ce-141
(Zr-95 oli 1,0 x Ce-141)(Jantunen et al. 1991) / Ru-103 (Jantunen et al. 1991) / Cs-137
ja ulkoinen annosnopeus 1.10.1986 (Arvela et al. 1987), (I-131 laskeuma oli 1.5.1986 n.
6,5 x, Te-132 oli n. 2,7 x ja Cs-134 oli 0,55 x Cs-137, Jantunen et al. 1991).
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Matalammassa lämpötilassa höyrystyvien alkuaineiden, I, Cs ja Te laskeuma vastasi sen
sijaan koko jakson, 27.4. - 1.5., sateiden aluejakaumaa.

Kyseessä oli siis kaksi päällekkäistä, mutta syntytavaltaan, koostumukseltaan ja
aluejakaumaltaan erilaista jakaumaa. Näin selvisi jo ennen NL:n elokuussa 1986
julkaisemaa onnettomuusraporttia (USSR 1986), että onnettomuus oli alkanut ydin-
polttoaineen massiivisella räjähdyksellä ja jatkunut tulipalona, jonka kuumuudessa suli
ja ilmaan haihtui palokaasujen mukana mm. I-131 (I-129, I-133), Te-132, Cs-134 ja Cs-
137, sekä hapettumisen seurauksena Ru-103 (Ru-106) isotooppeja. (Jantunen ym. 1991)

Taulukko 1. Tshernobyl laskeumanuklidien sulamis- ja höyrystymislämpötilat (°C).

alkuaine oksidi
nuklidi SP HP SP HP .

131I,133I 113 184
134Cs,137Cs 28 678
89Sr,90Sr 769 1 334 2 430 3 000 (SrO)
132Te 452 1 390 370
140Ba 725 1 640 1 930 2 000 (BaO)
141Ce,144Ce 799 3 426 2 600 (CeO2)
103Ru,106Ru 2 310 3 900 25 (RuO4)
95Zr 1 852 4 377 2 700 5 000 (ZrO2)

Kuten jo laskeuman ja sateen aluejakauman yhtenevyydestä voi päätellä, märkälaskeuma
oli paljon kuivalaskeumaa suurempi - ero oli 2..3 kertaluokkaa (Anttila ym. 1987, Rosner
ym. 1990). Tämä näkyi mm. Helsingin seudulla, jossa mitattiin 27.-28.4. korkeita ilman
beta-aktiivisuuksia, mutta Cs-137 laskeuma jäi silti vaatimattomaksi.

Sisätilojen kontaminaatio jäi odotettua vähäisemmäksi. Helsingissäkin, jossa
märkälaskeumaa ei ollut juuri lainkaan, vaakasuorien sisäpintojen Cs-kontaminaatio jäi n.
1/50 osaan vastaavien ulkopintojen kontaminaatiosta (Kulmala ym. 1988). Missä
laskeuma oli runsaampaa, se oli nimenomaan märkälaskeumaa, jota sisätiloihin ei tullut.

Suo - turve - tuhka - betoni

Kuvan 1. Ce-141 ja Ru-103 mittaustulokset osoittavat tutkittujen turvesoiden sijainnit.
Korkeimpien laskeumatasojen soilla ensimmäinen turvekerros kerättiin syrjään, sitä ei
otettu polttoainekäyttöön. Turvetyöntekijöiden säteilyaltistukset mitattiin ja todettiin
vaatimattomiksi (Nevalainen ym. 1986). Turpeen tuhkan luonnollisten Pb-210 ja Ra-
226, ja keinotekoisten radionuklidien, Cs-137, Ru-106, Ce-141, Sb-125, Zr-95 ja Ag-
110m, rikastuminen turpeenpolton lentotuhkaan selvitettiin (Jantunen ym. 1992).
STUK antoi suositukset turvetuhkan sijoituksesta kaatopaikoille ja rajoitukset sen
käytöstä betonin täyteaineeksi (Mustonen 1989), kunnes se uusien tutkimusten
(Mustonen ym. 1987, Reponen ym. 1992) perusteella tapauskohtaisesti voitaisiin taas
sallia. Tällä vältettiin taloudellisesti ja poliittisesti kallis kriisi - lukuisien turvetuhkaa
sisältävien betonirakennusten myöhempi jäljittäminen, niiden säteilytasojen
selvittäminen, hyväksyttävien raja-arvojen määrittäminen, hylättyjen rakennusten purku
ja erilaiset korvaukset.

Kuumat hiukkaset

Ensimmäisiä merkkejä Tshernobylin onnettomuuden luonteesta olivat Suomessa ja
Ruotsissa havaitut korkeasti radioaktiiviset nk. kuumat hiukkaset. Tutkittujen
yksittäisten hiukkasten koot vaihtelivat 10 µm molemmin puolin, niiden
kokonaisaktiivisuudet olivat korkeimmillaan yli 500 Bq, ja koostumus vastasi käytettyä
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ydinpolttoainetta, josta kevyemmät radionuklidit olivat haihtuneet (Raunemaa ym.
1987, Saari ym. 1989). Ce-141 nuklidin karakterisoima reaktorin räjähdyksestä peräisin
oleva laskeuma koostui epäilemättä juuri näistä kuumista hiukkasista.

Ydinlaskeuman urbaani radioekologia

Sisäinen altistuminen ravinnon ja juomaveden kautta on tehokkaasti rajoitettavissa.
Koska sisätilojen kontaminoituminen osoittautui myös vähäiseksi, väestön altistumisen
kriittiseksi tekijäksi jäävät yhdyskuntien ulkoympäristöt. Ensimmäisenä vuonna ulkona
altistumiseen vaikuttivat useat eri radionuklidit, I-131 ja Ba-140 ensimmäisten viikkojen
aikana, Ce-141, Ru-103, Nb-95 ja Zr-95 ensimmäisen vuoden aikana. Seuraavana
vuonna ja siitä vuosikymmeniä eteenpäin ulkoista altistumista hallitsevat Cs-134 ja Cs-
137. Niiden fysikaaliset puoliintumisajat tunnetaan, mutta kaupunkiympäristöissä
ympäristöpuoliintumisajat jäävät kovien pintojen peseytymisen, pintojen muokkauksen
ja uudistamisen vuoksi lyhyemmiksi. Näiden vaikutusta ympäristöpuoliintumiseen
seurattiin toistuvilla avoimen tilan gammaspektrometriamittauksilla 14 erityyppisellä
kaupunkipinnalla Kuopiossa ja Suonenjoella 1200 vuorokauden ajan, vuoteen 1989.

Ensimmäisenä vuonna kesiumin ulkoisen säteilyn ympäristöpuoliintumisaika oli kovilla
asfaltti- ja kiviainespinnoilla 70..190 vrk, sora-, nurmi- ja metsäpinnoilla 120..1300 vrk.
Toisena ja kolmantena vuonna kesiumin ympäristöpuoliintuminen hidastui. Se oli nyt
asfaltti- ja kivipinnoilla 1..3 v, nurmikolla 3..7 v, hiekalla ja soralla 3..15 v ja metsässä
∞, ts. puoliintumisen määrää fysikaalinen puoliintuminen. (Reponen ja Jantunen 1991).

Talvella, lumen aikana pintalumen poistaminen poistaisi myös laskeuman.

JOHTOPÄÄTÖKSET

 Välittömän onnettomuusalueen ulkopuolella ydinlaskeuma vastaa hyvin
sadejakaumaa - sadealueiden ulkopuolella se jää vähäiseksi. Alueellista
evakuointia - mistä ja minne - kannattaa siis harkita vasta kun todellinen
laskeuma on tiedossa.

 Rakennukset tarjoavat yllättävän hyvän suojan ydinlaskeumaa vastaan. Koska
ihmisten kodit on varustettu paljon väestösuojia paremmin heidän
henkilökohtaisiin päivittäisiin tarpeisiinsa, ja koska paikalla oleminen antaa
etenkin talvisaikaan hyvät mahdollisuudet asuinympäristön tehokkaaseen
puhdistamiseen ja siten pitkäaikaisaltistumisen rajoittamiseen, suojautumisesta
väestönsuojiin on todennäköisesti enemmän hyötyä kuin haittaa terveydelle vain
tilanteissa, joissa on akuutin säteilysairauden riski.

 Ulkoinen säteilyaltistuminen kaupungeissa jää sisätilojen vähäisen
kontaminoitumisen ja ulkotilojen säteilyn nopean ympäristöpuoliintumisen
vuoksi huomattavasti laskeumasta ja fysikaalisesta puoliintumisesta teoreettisesti
laskettua pienemmäksi.

Kaksikymmentäneljä vuotta myöhemmin koottiin yhteen ja julkaistiin suomalaisten
Tshernobyl tutkimusten tulokset (Paatero ym. 2010) ja vuotta myöhemmin suomalaisten
ja ruotsalaisten tutkijoiden Tshernobyl kokemukset (Paatero ym. 2011).
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FUKUSHIMAN YDINVOIMALAITOKSEN ONNETTOMUUS:
TAPAHTUMAT SEKÄ TILANNE SYYSKUUSSA 2011

Tarja K. Ikäheimonen

Säteilyturvakeskus, PL 14, 00881 Helsinki

Maanjäristys 11.3.2011 klo 14:46 Japanin aikaa – tämän seurauksena tuli valtava
hyökyaalto

Tyynellä merellä, noin 100 km Japanin itärannikosta, tapahtui suuri maanjäristys (9,0
Richterin asteikolla), jonka aiheutti mannerlaattojen reunan pystysuora liikahdus.
Maanjäristys aiheutti vakavia vaurioita Japanin itärannikon infrastruktuurille hajottaen
muun muassa kulkuyhteydet, tietoliikenneyhteydet ja sähköverkot.

Maanjäristyksen vaikutusalueella on neljä ydinvoimalaitospaikkaa. Maanjäristys ei
aiheuttanut merkittäviä vahinkoja alueen ydinvoimalaitoksille. Kaikki käynnissä olleet
laitosyksiköt pysähtyivät automaattisesti järistyksen seurauksena, ja turvallisuus-
järjestelmät huolehtivat niiden jälkilämmön poistosta. Fukushima Dai-ichin laitos
menetti yhteyden valtakunnan sähköverkkoon, joten siellä turvallisuusjärjestelmät
siirtyivät varavoimadieselgeneraattorien varaan. Noin tunti maanjäristyksen jälkeen
Fukushima Dai-ichin laitospaikalle iski 40 km tunnissa olevalla nopeudella 15 metriä
korkea hyökyaalto.

Hyökyaalto tuhosi Fukushima Dai-ichissä suuren määrän laitteistoa mekaanisen iskun ja
tulvimisen kautta. Varavoimadieselgeneraattorit, polttoaine- ja vesisäiliöitä, tärkeimmät
sähkönjakelulaitteet sekä laitoksen mittaus- ja ohjausjärjestelmät rikkoutuivat.
Laitosalue jäi tulvan laskettua rojun peittoon: toiminta laitosalueella hankaloitui
merkittävästi.

Reaktorit vaurioituivat yksi toisensa perään – seurasi sarja räjähdyksiä

Ykkösyksikön reaktori vaurioitui vakavasti noin 3–4 tunnin kuluttua ja merkittävä
päästö alkoi luultavasti noin 12 tunnin kuluttua maanjäristyksestä. Reaktorihallissa
tapahtui vetykaasun räjähdys vuorokausi maanjäristyksen jälkeen. Kakkosyksikön
reaktorin jäähdytysjärjestelmä menetettiin lopullisesti noin kolmen vuorokauden
kuluttua maanjäristyksestä. Suojarakennus puhkesi räjähdysmäisesti suuren ylipaineen
seurauksena vajaa vuorokausi tämän jälkeen aiheuttaen suuren ilmapäästön.

Kolmosyksikön reaktorin jäähdytys menetettiin noin 39 tunnin kuluttua
maanjäristyksestä, minkä jälkeen tieto reaktorin vedenpinnasta menetettiin. Vettä
alettiin syöttää reaktoriin palovesijärjestelmällä noin kaksi vuorokautta maanjäristyksen
jälkeen. Reaktorirakennuksessa tapahtui kuitenkin vetykaasun räjähdys vuorokauden
kuluttua tästä.
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15.3. alueella havaitun korkean säteilytason perusteella epäillään, että kolmosyksikön
polttoainealtaan vedenpinta oli päässyt laskemaan paljastaen polttoaineen yläpään.
Tästä laitosalueelle heijastunut suora säteily hankaloitti työntekoa laitosalueella
merkittävästi, kunnes altaisiin saatiin 21.3. syötettyä vettä niin, että polttoaine saatiin
taas veden peittoon.

Huoltoseisokissa olleella nelosyksiköllä tapahtui 15.3. räjähdys, jonka syyksi tällä
hetkellä epäillään kolmosyksiköltä peräisin olevaa vetyä. Nelosyksikön polttoainealtaan
veden aktiivisuus on niin vähäinen, että siellä ei oleteta olevan vakavia
polttoainevaurioita.

Reaktorirakennusten välissä mitattiin enimmillään 400 000 µSv/h ( 400 mSv/h)
annosnopeuksia. Tämä tapahtui 16.3. Muualla laitosalueella annosnopeudet alkupäivinä
vaihtelivat muutamasta sadasta mikrosoevertistä yli kahteen millisievertiin tunnissa.

Päästöjen tarkkaa alkamisajankohtaa ei ole varmistettu

STUKin arvion mukaan päästöt alkoivat 12.3. aamuyöllä. Suurimmillaan ne olivat 15.–
16.3. välisenä aikana. Päästöt ovat jatkuvasti vähentyneet, mutta jatkuvat tätä
kirjoitettaessa edelleen, kylläkin erittäin pieninä verrattuna alkuajan päästöihin. Alussa
suurimmat päästöt olivat radioaktiivista jodia, myöhemmin cesiumia (Cs-134 ja Cs-
137). Cs-137-päästöjen on arvioitu olevan noin 20 % ja I-131-päästöjen noin 10 %
Tshernobylin onnettomuuden päästöihin verrattuna.

Suurin päästöpilvi meni merelle – pahasti saastunut alue jäi pieneksi

Tapahtumien alkupäivinä tuuli kävi merelle päin. Tuuli kääntyi kuitenkin matalapaineen
myötä mereltä maalle 14.3. pyyhkäisten etelän kautta luoteeseen. Samalla satoi monin
paikoin vettä ja räntää. Tuuli kääntyi uudelleen pohjoiseen 15.3. ja sen jälkeen merelle
päin. Näin pahin päästöpilvi suuntautui suurimmaksi osaksi merelle, osa siitä kulki
kuitenkin aluksi etelän kautta luoteeseen. Tämä näkyy laskeumakartassa, jossa pahiten
saastuneet alueet ovat kiilamaisena vyöhykkeenä Dai-ichista luoteeseen. Cesium-
laskeuma on suurimmillaan noin 30 megabecquereliä neliömetrillä (Cs-137 + Cs-134:
30 MBq/m2), siis samaa suuruusluokkaa kuin Tshernobyl-onnettomuuden pahin
laskeuma Ukrainassa ja Valko-Venäjällä.

Korkein tiedossa oleva ulkoisen säteilyn mittaustulos laitosalueen ulkopuolella on noin
300 µSv/h (mitattu 15.3.) 20 km etäisyydellä laitokselta. Samalla kun päästöt ovat
vähentyneet, laskeuma-alueen säteilytasot ovat laskeneet, alussa nopeasti. Merkittävä
syy säteilytason laskuun on ollut radioaktiivisen jodin luonnollinen hajoaminen (määrä
vähenee puoleen kahdeksan päivän kuluessa). Loppukesästä laskeuman aiheuttama
ulkoinen säteily on asettunut tasolle, jolla se pysyy pitkään ellei ympäristöä puhdisteta.
Evakuoiduilla alueilla annosnopeudet ovat useita kymmeniä mikrosievertejä tunnissa.

Saastuneimmilla alueilla oleskelu aiheuttaisi ensimmäisen vuoden aikana selvästi
luonnon taustasäteilyä suuremman säteilyannoksen (suurimmillaan yli 50 mSv). Alue
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ulottuu noin 50 kilometrin päähän laitokselta ja on 15–20 kilometriä leveä, pinta-
alaltaan vajaa tuhat neliökilometriä. Lievemmin saastunut alue, jolla oleskelu aiheuttaisi
ensimmäisenä vuonna luonnon taustasäteilyn suuruusluokkaa olevan tai hieman
suuremman säteilyannoksen (vähemmän kuin 10 mSv vuodessa), ulottuu enimmillään
noin 80 kilometrin päähän voimalaitokselta. Radioaktiivista laskeumaa havaitaan pieniä
määriä paljon laajemmallakin alueella, koska ilmavirtausten mukana päästön
radioaktiiviset aineet levisivät kauas ja huuhtoutuivat sateen sattuessa alas maan
pinnalle.

Ripeällä evakuoinnilla vältettiin suuret asukkaiden säteilyannokset

Ripeästi toteutettu evakuointi aloitettiin heti, kun onnettomuuden vakavuus oli
ilmeinen: jo 11.3.2011 evakuoitiin asukkaat ensin kolmen kilometrin ja sitten viiden
kilometrin säteeltä. Seuraavana päivänä evakuointia jatkettiin 20 kilometrin säteelle.
Tämän jälkeen lisäevakuoinnit toteutettiin huhtikuussa. Joditabletteja oli varauduttu
ottamaan 50 km säteellä voimalaitokselta. Yhteensä noin 700 000 annosta jodia oli
varattu evakuointikeskuksiin ja sisällesuojautumisalueelle, sairaaloihin, lastentarhoihin,
kouluihin sekä kaupungeissa ja kylissä jaettavaksi, mutta niitä ei koskaan syöty.

Laitosalueella kaiken kaikkiaan noin 8000 työntekijää on ollut annostarkkailussa.
Onnettomuudesta ei kukaan saanut sellaista säteilyannosta (1000 mSv), että säteilyn
vaikutukset olisi havaittu henkilön terveyteen suoraan vaikuttavana oireena.
Työntekijöiden säteilyannosrajaksi pelastus- ja raivaustöissä asetettiin 250 mSv, kun
normaalitilanteessa annosraja työntekijöille on 20 mSv vuodessa. Onnettomuuden
alkuvaiheessa ei kaikilla työntekijöillä kuitenkaan ollut henkilökohtaisia
annosmittareita, mikä vaikeuttaa ensimmäisten päivien annosten arviointia.

Maaliskuun aikana suurin työntekijäannos oli yli 600 mSv, josta yksistään sisäinen
annos oli 590 mSv. Kaikkiaan kuusi työntekijää sai yli 250 mSv annoksen, mutta tämä
lukumäärä voi vielä kasvaa, kun kaikki tällöin töissä olleet ihmiset saadaan tavoitettua
ja annokset arvioitua. 20 mSv ylityksiä oli alussa yli 1200 kappaletta. Muutamien
millisievertien suuruisen annoksen saaneita on useita tuhansia.

Ensimmäisenä saastuivat ulkona kasvavat lehtivihannekset, pintavesi ja maito

Tehostetut elintarvikemittaukset aloitettiin juomavedestä, maidosta ja vihanneksista heti
maaliskuussa. Fukushiman lähialueelta löytyivät suurimmat jodi- ja cesium-pitoisuudet,
mutta esimerkiksi Tokiossa asti juomaveden jodin toimenpiderajat ylittyivät. Pahiten
saastuivat ensin ulkona kasvaneet lehdelliset ja kukalliset vihannekset. Useassa
prefektuurissa jodi-131 pitoisuudet olivat kymmeniätuhansia becquerelejä kilossa.

Alueellisia myynti- ja käyttörajoituksia on annettu edelleen muun muassa vihanneksille,
riisille, hedelmille, teen lehdille ja lihalle mittausten perusteella tähän päivään asti.
25.3.2011 EU antoi asetuksen Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen
elintarvikkeiden tuonnille. Hieman myöhemmin päätettiin, että EU:n alueella
noudatetaan Japanin raja-arvoja, jotka ovat pienempiä kuin EUn omat raja-arvot.
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Suomalaisilla kulutusluvuilla laskettuna elintarvikkeista, joiden cesium-pitoisuudet ovat
näiden raja-arvojen suuruisia, saisi noin 3 millisievertin vuotuisen sisäisen annoksen.

Mereen pääsi ja laskettiin suuret määrät hyvin radioaktiivista vettä

Maaliskuun lopulla merivedessä Fukushiman laitosten edustalla, sadan metrin päässä
jäähdytysveden purkuaukosta mitattiin jodipitoisuuksia, jotka ylittävät 5000 kilo-
becquereliä kuutiometrissä vettä. Cesiumpitoisuudet olivat 1500 kilobecquereliä
kuutiossa. Lukuja voi verrata Itämeren veden cesiumpitoisuuteen, joka on noin 0,03
kilobecquereliä kuutiossa vettä. Etäämpänä Fukushiman voimalaitoksesta radio-
aktiivisten aineiden pitoisuudet laimenivat nopeasti. 16 kilometrin päässä jodimäärä oli
kuitenkin vielä 600 kilobecquereliä kuutiossa merivettä.

Merivesi on siis saastunut sinne hallitsemattomasta valuneista radioaktiivisista vesistä,
ilmasta tulleen laskeuman vaikutuksesta ja sinne tietoisesti lasketusta saastuneesta
vedestä. Radioaktiiviset aineet laimenevat tehokkaasti meressä ja laskeutuvat ajan
kuluessa meren pohjalle. Laitosten läheisyydessä (noin 300 m) cesium-pitoisuudet
merivedessä ovat silti yhä selvästi kohonneita, joskin huomattavasti pienempiä kuin
keväällä. Tämä viestii siitä, että laitokselta valuu edelleen radioaktiivista vettä mereen.

Raja-arvojen (500 Bq/kg) ylittäviä pitoisuuksia cesiumia on havaittu merikaloissa
rannikon läheisyydessä. Korkeimmillaan cesiumia on mitattu merikalassa tuhansia
becquerelejä kilossa. Kalastus on edelleen kielletty 30 km etäisyydellä voimalaitoksesta.
Petokaloissa pitoisuudet saattavat nousta vielä myöhemmin, samoin merinisäkkäissä.
Myös levä on kontaminoitunut. Voimayhtiö on julkaissut tarkemman suunnitelman
voimalan edustalle rakennettavasta padosta, jonka on tarkoitus estää radioaktiivisen
veden valuminen mereen. Lopullisia vaikutuksia valtavista vesipäästöistä meriympä-
ristöön ei vielä kuitenkaan pystytä arvioimaan.

Ympäristön puhdistaminen on tarpeen, mikäli alueella aiotaan asua

Evakuoinnin purku voidaan aloittaa vasta, kun tietyt ehdot ovat toteutuneet:

• Vaurioituneet reaktorit ja käytetty polttoaine on saatu tilaan, jossa lisäpäästöjen riski
on äärimmäisen pieni

• Maanjäristyksen ja tsunamin tuhoama infrastruktuuri sekä alueiden hallinnolliset
järjestelyt on palautettu tasolle, joka sallii turvallisen paluun

• Laskeuman aiheuttama säteilytaso saadaan hyväksyttävälle tasolle. Sitä ennen
tarvitaan systemaattista säteilytilanteen kartoitusta ja mittavaa puhdistustoimintaa.

Mikäli mittavia puhdistustoimia, kuten maan pintakerroksen kuorintaa, tullaan
toteuttamaan, syntyy siitä valtava jäteongelma. Yhdessä tsunamin aiheuttaman
jäteongelman kanssa sen ratkaiseminen tullee olemaan suurten ponnistusten takana.

Ykkösyksikön polttoaine oli niin pitkään ilman jäähdytystä, että se on todennäköisesti
kokonaan sulanut; sulaa massaa on mahdollisesti voinut tulla myös paineastian
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ulkopuolelle. Myös kakkosyksikkö oli nykytiedon mukaan niin pitkään ilman
jäähdytystä, että sydän on todennäköisesti suurelta osin sulanut. Kolmosyksikön
polttoainevaurioiden määrästä ei nykytietojen perusteella pysty antamaan varmaa
arviota, mutta todennäköisesti sulamista on ainakin jossakin määrin tapahtunut myös
siellä. Onnettomuuden alkupäivien jälkeen reaktoreihin on siis syötetty jatkuvasti vettä,
minkä seurauksena vaurioitunut ja sulanut polttoaine on saatu uudelleen jäähtymään
ainakin pinnaltaan.

Vaurioituneille reaktoreille on suunniteltu seuraavia toimenpiteitä:

• Reaktorien ja polttoaineiden lämpötilojen alentaminen 40 asteen tuntumaan (tällä
hetkellä 70 -80 astetta)

• Polttoaineen poistaminen polttoainealtaista

• Reaktorien suojarakennusten täyttäminen vedellä reaktorisydämien yläpuolelle asti
ja vaurioituneen / sulaneen polttoaineen poistaminen rakennuksista

Kaikki polttoainealtaat ovat nyt suljetun jäähdytysvesikierron varassa, ja niiden
lämpötilat on saatu laskettua tavoitetasolle 30–40 asteeseen. Altaissa olevan veden
aktiivisuuspitoisuuksien perusteella polttoainevauriot niissä näyttävät pysyneen
rajallisina.

Ulkoisen säteilyn annosnopeutta valvotaan Japanissa edelleen tehostetusti.
Laitosalueella annosnopeudet ovat edelleen 5―100 mikrosievertiä tunnissa.
Fukushiman maakunnassa annosnopeus on edelleen monin paikoin yli yhden
mikrosievertin tunnissa ja evakuoiduilla alueilla huomattavasti korkeammalla tasolla.
Laitosalueen ilmasta mitatut radioaktiivisten aineiden pitoisuudet osoittavat, että
laitoksilta pääsee edelleen pieniä määriä radioaktiivisia aineita ilmaan. Ilman
suodatussysteemit kuhunkin vaurioituneeseen ja uudelleen katettavaan (nyt kate on
ykkösyksiköllä) suojarakennukseen valmistunee muutaman kuukauden sisällä ja
ilmapäästöt saataneen silloin loppumaan.

Sitä, kuinka pian laitoksen lähiympäristö saadaan asuttavaan kuntoon, on vaikea tässä
vaiheessa arvioida.

LÄHTEET

IAEA:n, TEPCO:n (Tokyo Electric Power Company) ja MEXT:n (Ministry of
Education, Culture, Sport, Science and Technology) tiedotteet ja julkaisut
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RADIOAKTIIVISEN SAASTEEN VAIKUTUS TERVEYTEEN –
KOKEMUKSIA HISTORIASTA

Wendla Paile
Säteilyturvakeskus, PL 14, 00881 Helsinki

Voimakas ulkoinen gammasäteilyaltistus voi aiheuttaa säteilysairautta tai vaikeita
paikallisia kudosvaurioita. Tshernobylin onnettomuudessa 134 työntekijää sairastui
säteilysairauteen ja 28 kuoli lähiviikkoina. Suurin osa oli onnettomuusyönä laitoksessa
tai laitosalueella, mutta viisi varhaisvaiheen kuolleista oli työtehtävissä eri etäisyyksillä
laitoksesta. Yksi heistä altistui 1 km etäisyydellä tuulen suunnassa tunnin aikana
raskaalle laskeumalle ja savulle; hänen ihonsa oli mustan noen peittämä. Hänen
kokokehoannoksensa gammasäteilystä oli yli 12 Gy, ja lisäksi hänellä oli ihossa laajoja
beetasäteilyvaurioita. Hän menehtyi 17 päivän jälkeen. Pripjatin kaupungin asukkaat
olisivat voineet saada säteilysairautta ja ihovaurioita, jollei heitä olisi kahdessa
vuorokaudessa evakuoitu. Asukkaita pelasti myös tuulen suunta, joka vei savun
kaupungista poispäin. Varhaisvaiheen evakuoinneista johtuen kukaan väestöön kuuluva
ei saanut äkillisiä säteilyvamman oireita.

Ydinräjähdyksessä syntyvä laskeuma voi aiheuttaa äkillisiä säteilyvaurioita kaukanakin.
Marshall-saarien lähellä tehdyssä ydinkokeessa 1954 laskeuma kulki vastoin odotuksia
väärään suuntaan, mikä johti 200 saariasukkaan altistukseen. Osalla kokokehoannos oli
2 Gy ja heille tuli säteilysairauden oireita sekä iho- ja silmäoireita. Etäisyyttä pommiin
oli 160 km. Samalla etäisyydellä oli japanilainen kalastusalus, johon tuli raskas
laskeuma, ja 23-henkinen miehistö sairastui. Yksi heistä kuoli.

Kaukolaskeuma aiheuttaa väestön keskuudessa kroonista altistusta ulkoiselle ja
sisäiselle säteilylle, joka lisää riskiä sairastua syöpään. Syöpäriskin lisäykselle ei ole
kynnysarvoa, koska yksikin fotonin tai hiukkasen osuma DNA-molekyyliin riittää
katkaisemaan sen. Täten syntynyt perimämuutos jakautumiskykyisessä solussa saattaa
ajan kanssa johtaa pahanlaatuisen kasvaimen syntyyn. Riski kasvaa suhteessa
kokonaisannokseen. Yksilön riski saada säteilystä syöpä on pieni, vaikka annos olisi
kohtalaisen korkea. Jos kuitenkin iso väestö altistuu pienillekin annoksille,
laskennallinen kokonaishaitta saattaa nousta merkittäväksi. Lisäriskiä ei voi havaita,
koska pienten annosten aiheuttamaa lisäystä on mahdotonta osoittaa tilastollisesti
syöpäsairauksien korkeaan taustaesiintyvyyteen verrattuna. Siitä huolimatta
väestönsuojelutoimia toteutetaan, jos voidaan saavuttaa merkittävää kollektiiviannoksen
säästöä.

Jos väestö on altistunut korkeammille annoksille, kuten Tshernobylin onnettomuuden
lähialueilla, syöpäriskin lisäyksen osoittaminen on silti haasteellista. Kriittisenä
kysymyksenä on yksilökohtainen annosarvio. Ekologinen tutkimus, jossa vain verrataan
eri alueiden syöpätilastoja, on todistusarvoltaan heikko, koska ei voida huomioida
mitään sekoittavia tekijöitä. Mutta yksilökohtaiset annosarviot sisältävät monia
virhemahdollisuuksia. Leukemian lisäystä Tshernobyl-alueella ei pidetä todistettuna,
vaikka esitetyt riskinarviot ovat uskottavia. Kilpirauhassyövän lisäys alueen lapsilla sen
sijaan on kiistaton. Radioaktiivisen jodin aiheuttamat kilpirauhasannokset olivat
pikkupojilla joissakin kylissä jopa 18 Gy. Suurin osa kilpirauhassyöpään sairastuneista
lapsista on kuitenkin saanut alle 300 mGy, mikä selittyy sillä, että altistuneiden määrä
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on hyvin suuri. Lisäys on ollut helppo havaita, koska kilpirauhassyöpä lapsuudessa on
hyvin harvinainen, ja lisäys on ollut moninkertainen verrattuna normaaliin taustaan.

Japanissa atomipommille altistuneiden seuranta muodostaa kulmakiven säteilyn
syöpäriskin arvioinnissa. Altistus oli hetkellinen, joten siitä ei suoraan voi vetää
johtopäätöstä kroonisen altistuksen riskistä. Tetsha-joen asukkaat tarjoavat tähän
ainutlaatuisen mahdollisuuden. Neuvostoliitossa Mayakin laitoksessa ruvettiin
tuottamaan plutoniumia asekäyttöön 1948. Radioaktiiviset jätteet päästettiin Tetsha-
jokeen, josta niiden ajateltiin kulkevan jäämerelle. Joki kuitenkin tulvi keväisin, jolloin
rannat saastuivat ja rannalla asuvat 30 000 kyläläistä altistui sekä ulkoisesti että
sisäisesti. Suurimmat päästöt suoraan jokeen tehtiin 1950-51. Osa kylistä evakuoitiin
1951-56. Väestön altistukseen ovat vaikuttaneet eniten Cs-137, josta tulee ulkoista ja
sisäistä annosta, sekä Sr-90, joka kertyy luustoon aiheuttaen vuosikymmeniä jatkuvaa
luuydinaltistusta. Yksilökohtaisen annosarvion kanssa on tehty paljon työtä, joka vielä
jatkuu. Keskimääräinen mahalaukkuannos on 0.03 Gy (korkein annos 0.5 Gy) ja
keskimääräinen luuydinannos 0.3 Gy (korkein annos 2 Gy). Kohorttitutkimuksissa on
todettu kiinteiden syöpäkasvainten sekä leukemian merkitsevä annosvaste; riskinarvio
on sopusoinnussa Japanin pommiuhreista tehdyn arvion kanssa. Kiinteistä syövistä
arviolta 2,6% (53/2064 tapausta) ja leukemioista 60% (41/70 tapausta) johtuu
säteilystä.
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ILMATIETEEN LAITOKSEN TOIMINTA SÄTEILYTILANTEISSA

Juhana Hyrkkänen, tuotantopäällikkö, Sää- ja turvallisuuskeskus, Ilmatieteen laitos

juhana.hyrkkanen@fmi.fi

LAIT JA ASETUKSET

Ilmatieteen laitos (IL) on lain nojalla merkittävä toimija säteilytilanteissa. Laissa
Ilmatieteen laitoksesta mainitaan mm., että Ilmatieteen laitos on liikenne- ja
viestintäministeriön alainen palvelu- ja tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa
sääpalveluita ja fysikaalisia meripalveluita maan yleisen turvallisuuden, liikenteen,
elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Tätä tehtävää toteuttaessaan Ilmatieteen
laitos vastaa ilmakehässä kulkeutuvia haitallisia aineita koskevista ennusteista sekä
tukee muiden viranomaisten toimintaa luonnonkatastrofeissa.

IL:n toiminta säteilyonnettomuustilanteissa perustuu erityisesti myös pelastuslakiin ja -
asetukseen, joissa säädetään IL:n vastuulle pelastustoiminnan yleinen tukeminen
laitoksen asiantuntemuksella ja erityisesti säteilyonnettomuustilanteissa IL:n vastuulla
on arvioida ja ennustaa radioaktiivisten hiukkasten kulkeutumista ilmakehässä.
Säteilyvaaratilanteessa Ilmatieteen laitos siis vastaa säähavaintojen, -ennusteiden ja
radioaktiivisten aineiden kulkeutumis- ja leviämisennusteiden välittämisestä
Säteilyturvakeskukselle. Ilmatieteen laitoksen havaintoverkkoa voidaan käyttää osana
säteilyn leviämisen seurantaa (mm. radioaktiivisuusluotaukset).

TURVALLISUUSSÄÄPÄIVYSTYKSEN TOIMET SÄTEILYTILANTEESSA

Ilmatieteen laitoksen valvomo tai Turvallisuussääpäivystys saa ensitiedon
radioaktiiviseen häiriöön tai onnettomuuden uhkaan liittyvästä tilanteesta
pääsääntöisesti Säteilyturvakeskuksen päivystäjän kautta. Tiedon välitys voi tapahtua
myös voimayhtiöiden, hätäkeskuksen ja kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA)
kautta.

Alkuvaiheessa Ilmatieteen laitos tuottaa Säteilyturvakeskuksen pyytämät sääennusteet
ja leviämismallilaskelmat. Näitä tuotteita esitetään mm. Säteilyturvakeskuksen (STUK)
ylläpitämissä USVA-järjestelmän (ulkoisen säteilyn valvonta) ja KETALE-järjestelmän
(keskitetty tietojärjestelmä leviämis- annoslaskentatulosten hallintaan) kautta STUKin
asiantuntijoille. Tämän lisäksi IL tuottaa tiedot tilanteesta mm. myös IL:n operoimaan
Luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmään (LUOVA), joka on valtion johdon ja
viranomaisten käytössä. Tilanteen jatkuessa IL tuottaa jatkuvasti päivitettyä tietoa sää-
ja leviämisolosuhteiden kehityksestä onnettomuusalueella ja sitä ympäröivällä
vaikutusalueella. Laitoksen oman toimintavalmiuden vahvistaminen tapahtuu myös
tilanteen mukaan. Kotimainen tai lähialueella tapahtuva vakava onnettomuus vaatii
merkittävää panostusta päivystysresursseihin ja laitoksen johtamiseen.
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Kuva 1. Ilmatieteen laitoksen leviämistiedot (trajektori esitettynä LUOVA-
järjestelmässä. Tilanne on 12.9.2011 Ranskan Marcoulen ydinonnettomuudesta.

IL:n TIETO- JA MALLIJÄRJESTELMÄT SÄTEILYTILANTEISSA

Ilmatieteen laitoksen tuotantojärjestelmä (palvelimet, laskenta, tietokannat, tietoverkot,
ohjelmistot) toimivat 24/7 –periaatteella, jossa toiminnan jatkuvuus on varmennettu
kaikissa olosuhteissa.

Ilmatieteen laitoksen päivystävien meteorologien tärkein tuotanto-ohjelmisto on
meteorologin Smartmet-työasema. Smartmet-työaseman avulla meteorologi voi paitsi
visualisoida erilaisia säämalli- ja havaintotietoja myös muokata säämallien dataa.
Säteilytilanteessa Smartmet –työaseman keskeinen ominaisuus on lisäksi mahdollisuus
tuottaa trajektorilaskelmia, joita voidaan käyttää edelleen USVAssa ja LUOVAssa (kts.
kuva 1).

Tarkempia kulkeutumistietoja radioaktiivisen aineen leviämisestä ilmakehässä saadaan
IL:ssa kehitetyn kaukokulkeutumis- ja annoslaskentamallin (SILAM) avulla. Tämän
leviämismallin avulla voidaan siis ennustaa mahdollisia kulkeutumeita pitoisuuksia, kun
tiedetään ilmakehään päässeiden radioaktiivisten aineiden sisältö (kuva 2). SILAM-
mallin tarvitsemat meteorologiset aineistot (mm. ilmavirtaukset ja sade) saadaan
operatiivisesti käytetyistä numeerisista säämalleista. Näitä operatiivisesti IL:ssa
käytettyjä malleja ovat laitoksen oma HIRLAM-malli sekä Euroopan keskipitkien
sääennusteiden keskuksen ECMWF-säämalli.
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Kuva 2. Esimerkki SILAM-leviämismallin esittämistä potentiaalisen radioaktiivisen
päästön pitoisuuksista eri korkeuksilla (maanpinta, 100-600m, 600-2000m).



23

YDINKOKEIDEN VAIKUTUKSET ILMAKEHÄSSÄ

Jussi Paatero & Juha Hatakka

Ilmatieteen laitos, PL 503, 00101 Helsinki, jussi.paatero@fmi.fi

TAUSTAA

Vuonna 1945 Yhdysvallat räjäytti ensimmäiset ydinaseensa Alamogordossa,
Hiroshimassa ja Nagasakissa, mikä päätti toisen maailmansodan. Sodan jälkeen
Yhdysvallat jatkoi ydinkokeita harvakseltaan, ja jo vuonna 1949 Neuvostoliitto teki
ensimmäisen oman ydinkokeensa. Iso-Britannia liittyi joukkoon vuonna 1952. Samaan
aikaan Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton kokeiden tahti alkoi kiihtyä. Vuonna 1958
tehtiin jo 91 ydinkoetta (Kuva 1). Seuraavina kahtena vuotena Yhdysvallat, Iso-
Britannia ja Neuvostoliitto pidättäytyivät ydinkokeista. Ranska sitä vastoin teki
ensimmäisen kokeensa 1960. Huippuvuosina 1961 ja 1962 tehtiin yhteensä 177
ydinkoetta ennen osittaisen ydinkoekieltosopimuksen voimaantuloa. Sopimus kielsi
mm. ilmakehässä ja avaruudessa tehtävät kokeet sekä kaikki kokeet, joissa
radioaktiivisuutta voisi kulkeutua toisen valtion alueelle. Sopimuksen ulkopuolelle
jättäytyivät mm. kokeita jatkanut Ranska ja ensimmäisen kokeensa vuonna 1964 tehnyt
Kiinan kansantasavalta (UNSCEAR, 2000). Suomen kannalta merkittävä asia oli
ydinkokeiden tekeminen Novaja Zemljalla Neuvostoliitossa. Alueella tehtiin
vedenalainen ydinkoe 1955 ja 91 maanpäällistä ydinräjäytystä vuosina 1957-1962
mukaan lukien 50-58 megatonnin eli suurin koskaan tehty ydinkoe ”Pommien
kuningas” tai ”Iso Iivana” ("Tsar Bomba" tai "Big Ivan") 30.10.1961 (Arctic
Monitoring and Assessment Programme , 2010). Tässä työssä tutkittiin Novaja Zemljan
ydinkokeiden saastepilvien kulkeutumista leviämismallin avulla ja verrattiin
laskennallisia tuloksia havaintoihin.
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Kuva 1. Maanpäälliset ydinräjähdykset 1945-1980 (UNSCEAR, 2000).

KOKEELLISET JA LASKENNALLISET MENETELMÄT

Ilmatieteen laitos (silloinen Ilmatieteellinen keskuslaitos) aloitti ilman ja sadeveden
radioaktiivisuuden seurannan 1950-luvun lopulla (Mattsson, 2005). Pian laitoksen
rooliksi valtakunnallisessa säteilyvalvonnassa vakiintui ilman ja laskeuman (sadeveden)
kokonaisbeeta-aktiivisuuden seuranta sekä reaaliaikaisesti että laboratoriomittauksilla.
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Reaaliaikaisesti aerosoleihin sitoutunutta kokonaisbeeta-aktiivisuutta rekisteröidään
imemällä näyteilmaa suodattimen läpi. Suodattimelle pidättyvien aerosolihiukkasten
beeta-aktiivisuutta mitataan geigerputkella. Beeta-aktiiviset radonin tytäraineet
erotetaan keinotekoisesta beeta-aktiivisuudesta puoliintumisaikojen avulla. Menetelmä
soveltuu antamaan varhainen varoitus ilmassa olevasta poikkeuksellisesta
radioaktiivisuudesta, sillä se on noin sata kertaa herkempi kuin yleisesti käytössä oleva
ulkoisen säteilyn mittaus. Laitteistojen suodattimet vaihdetaan normaalioloissa kerran
viikossa, ja ne lähetetään Ilmatieteen laitoksen laboratorioon jatkotutkimuksiin (Paatero
et al 1994).

Ilmatieteen laitoksen seuranta-asemilta tulevat aerosolinäytteet tutkitaan vielä laitoksen
laboratoriossa Helsingissä (Mattsson et al. 1996). Normaalioloissa viikottaisten
näytteiden lisäksi muutamalla seuranta-asemalla kerätään vuorokautiset aerosoli-
näytteet. Kaikki näytteet mitataan viisi päivää keräyksen päättymisen jälkeen, jolloin
radonin lyhytikäiset hajoamistuotteet ovat hajonneet suodattimilta. Tällöin suodattimella
oleva kokonaisbeeta-aktiivisuus koostuu luonnollisesta lyijy-210:stä ja sen lyhyt-
ikäisistä hajoamistuotteista sekä mahdollisesta keinotekoisesta aktiivisuudesta.
Laskeuman (sadeveden) kokonaisbeeta-aktiivisuuden seurantaa parilla asemalla tehtiin
myös melkein 40 vuoden ajan, mutta tämä seuranta lopetettiin 2000-luvun alussa
säästösyistä.

Ilmamassojen kulkeutumislaskelmat eli trajektorit tehtiin yhdysvaltalaisella HYSPLIT-
mallilla käyttäen ”reanalysis”-säämallidataa (Draxler & Rolph 2011; Rolph 2011). Viisi
päivää pitkät trajektorit laskettiin kolmelle lähtökorkeudelle (500, 1000 ja 1500 m)
pisteestä 73,5°P, 55°I jokaiselle päivälle, jolloin UNSCEAR:n (2000) mukaan Novaja
Zemljalla tehtiin ydinkoe. Seismografihavaintojen perusteella useimmat kokeet ainakin
1962 tehtiin klo 9 ja 10 UTC välissä (Talvitie 1962), joten kaikki trajektorit laskettiin
lähtöhetkelle 9 UTC.

TULOKSET

Ilman kokonaisbeeta-aktiivisuus Suomessa 1961-2008

Kuvassa 2 on esitetty pintailman kokonaisbeeta-aktiivisuuden kuukausikeskiarvot
Nurmijärven geofysiikan observatoriolla syyskuusta 1961 joulukuuhun 2008. 1960-
luvun alun korkeat pitoisuudet johtuvat vuosien 1961 ja 1962 intensiivisistä
ydinkoekampanjoista. Huippu saavutettiin keväällä 1963, jolloin kokeista stratosfääriin
joutunut aktiivisuus tuli alas troposfääriin ja edelleen pintailmaan asti. Samasta ilmiöstä
johtuu kuvassa näkyvä vuodenaikaisvaihtelu, ilmamassojen vaihto stratosfäärin ja
troposfäärin välillä on voimakkaimmillaan keväisin. Vuoden 1963 jälkeen osittaisen
ydinkoekieltosopimuksen ansiosta pitoisuudet lähtivät kuitenkin nopeasti pienenemään.
Joulukuun 1966 piikki johtui Neuvostoliiton Semipalatinskissa, nykyisessä
Kazakstanissa, tekemästä maanalaisesta ydinkokeesta, josta vuoti radioaktiivisuutta
ilmakehään. Samanlainen tapaus sattui elokuussa 1987, kun Neuvostoliitto teki
maanalaisen ydinkokeen Novaja Zemljalla. Nämä tapaukset käsitellään yksityis-
kohtaisemmin jäljempänä. 1960- ja 1970-luvuilla keinotekoista aktiivisuutta tuli pitkälti
Kiinan ydinkokeista Lop Norin koealueelta. Ainakin toistaiseksi viimeinen ilmakehässä
suoritettu ydinkoe tehtiin siellä lokakuussa 1980. Sen stratosfääriin noussut saaste nosti
pitoisuuksia Suomessa seuraavana keväänä.
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Kuva 2. Pintailman kokonaisbeeta-aktiivisuus Nurmijärvellä IX/1961-XII/2008
(kuukausikeskiarvot).

Novaja Zemljan ydinkokeet 1955-1958

HYSPLIT-leviämismallin antamien tulosten perusteella Novaja Zemljalla vuosina
1955-1958 vedenalaisesta ja ilmakehässä tehdystä 29 ydinkokeesta viidestä kokeesta
saattoi tulla radioaktiivisuutta suoraan Suomeen. Ilmakehän radioaktiivisuuden
seurantajärjestelmää vasta suunniteltiin Suomeen, joten mittaustuloksia asiasta ei
kuitenkaan ole.

Ranskan ydinkoe Saharassa 1960

Ranska teki ensimmäisen ydinkokeensa Saharassa 13.2.1960. Ruotsalaisten havaintojen
ja laskelmien mukaan kokeen saastepilvi kulkeutui itään ja maapallon kierrettyään tuli
Ruotsiin 1.3.1960 (Lindblom, 1960). Suomessa ensimmäinen ilman radioaktiivisuuden
jatkuvatoiminen seuranta-asema oli edellisenä vuonna käynnistetty Nurmijärven
geofysiikan observatoriolla, mutta selkeää signaalia saastepilven ylikulusta siellä ei
havaittu.

Novaja Zemljan ydinkokeet 1961-1962

Vuoden 1961 Novaja Zemljan 26 ydinkokeesta yhdestäkään ei HYSPLIT-
leviämismallin mukaan tullut suoraa laskeumaa Suomeen. Vuonna 1962 alueella tehtiin
36 ydinkoetta. Tämän työn tulosten perusteella yhdeksän kokeen saastepilvi kulkeutui
Suomeen tai sen lähialueille. Joulun 1962 koesarjan kulkeutumisesta Suomeen on myös
mittausdataa (Kuvat 3 ja 4).
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Maanalainen ydinkoe Semipalatinskissa 1966

Juuri ennen joulua 1966 ilman radioaktiivisuus Suomessa alkoi nousta yllättäen (Kuva
5). Tämä joulukuun 1966 piikki johtui Neuvostoliiton Semipalatinskissa, nykyisessä
Kazakstanissa, 18.12.1966 tekemästä maanalaisesta ydinkokeesta, josta vuoti
radionuklideja ilmakehään. Neuvostoliitto ei mitenkään informoinut asiasta ulkovaltoja.
Helsingin yliopiston Radiokemian laboratorion ja Ilmatieteen laitoksen tutkijaryhmä
analysoi aerosolinäytteiden radionuklidikoostumuksen ja yhdisti tiedot meteorologiseen
analyysiin ja Helsingin yliopiston Seismologian instituutin havaintoihin, jolloin voitiin
päätellä aktiivisuuden olevan peräisin kyseisestä ydinkokeesta. Tulokset julkaistiin
arvovaltaisessa Nature-lehdessä, ja tämä artikkeli oli liitteenä nootissa, jonka
Yhdysvallat lähetti Neuvostoliitolle (Kauranen et al., 1967). Tapahtumahan rikkoi
osittaista ydinkoekielto-sopimusta, kun radioaktiivisuutta kulkeutui kansainvälisten
rajojen yli.

Maanalainen ydinkoe Novaja Zemljalla 1987

Neuvostoliitto teki Novaya Zemljalla maanalaisen ydinkokeen 2.8.1987 02:00 UTC.
Kokeesta ilmakehään päässyt radioaktiivisuus havaittiin Norjassa, Ruotsissa ja
Suomessa muutama päivä myöhemmin (Bjurman et al. 1990). Arviolta 200 TBq jodu-
131:ä eli 0,2 % kokeessa syntyneestä määrästä pääsi karkuun ilmakehään.
Aktiivisuuspitoisuus Pohjois-Suomessa jäi kuitenkin niin alhaiseksi, että viikottaisissa
aerosolinäytteissä se oli tuskin näkyvissä. Päivittäisissä näytteissä poikkeuksellinen
aktiivisuus sen sijaan näkyi selvästi.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Novaja Zemljan 91:stä ydinkokeesta vuosina 1955-1962 14:stä saattoi leviämismallin
mukaan tulla radioaktiivisuutta suoraan Suomeen. Viimeisten kokeiden saastepilvistä on
myös havaintoja, jotka tukevat mallilaskelmia. Semipalatinskin koealueelta tuli
maanalaisesta ydinkokeesta aktiivisuutta joulukuussa 1966 ja Novaja Zemljan
koealueelta elokuussa 1987. Suurin osa Suomessa pintailmassa mitatusta
keinotekoisesta radioaktiivisuudesta oli kuitenkin stratosfääristä tullutta ”globaalia
laskeumaa”.

KIITOKSET

Kiitämme National Oceanic and Atmospheric Administration:n Air Resources
Laboratorya mahdollisuudesta käyttää HYSPLIT-leviämismallia tässä työssä.

KIRJALLISUUSVIITTEET

AMAP, 2010. AMAP Assessment 2009: Radioactivity in the Arctic. Arctic Monitoring
and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway. 92 s.

Draxler, R.R. & Rolph, G.D., 2011. HYSPLIT (HYbrid Single-Particle Lagrangian
Integrated Trajectory) Model access via NOAA ARL READY Website
(http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php). NOAA Air Resources Laboratory, Silver
Spring, MD.



27

Kauranen, P., Kulmala, A. & Mattsson, R., 1967. Fission Products of Unusual
Composition in Finland. Nature 216: 238-241.

Mattsson, R., Paatero, J. & Hatakka, J., 1996. Automatic alpha/beta analyser for air
filter samples - absolute determination of radon progeny by pseudo-coincidence
techniques. Radiation Protection Dosimetry 63: 133-139.

Mattsson, R., 2005. Radioaktiivisuusmittausten alku Ilmatieteen laitoksessa. Kirjassa:
H. Nevanlinna (toim.). Kaisaniemestä Kumpulaan – tutkimusta, havaintoja ja
ihmisiä Ilmatieteen laitoksessa. Yliopistopaino, Helsinki. s. 185-194.

Paatero, J., Hatakka, J., Mattsson, R. & Lehtinen, I., 1994. A Comprehensive Station for
Monitoring Atmospheric Radioactivity. Radiation Protection Dosimetry 54: 33-39.

Rolph, G.D., 2011. Real-time Environmental Applications and Display sYstem
(READY) Website (http://ready.arl.noaa.gov). NOAA Air Resources Laboratory,
Silver Spring, MD.

UNSCEAR, 2000. Sources and effects of ionizing radiation. Volume 1: Sources. Annex
C – Exposures to the public from man-made sources of radiation. United Nations
Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, New York.

Kuva 3. 120 tuntia pitkät HYSPLIT-trajektorit Novaja Zemljalta 25.12.1962 klo 9 UTC.
Lähtökorkeudet 500 m, 1000 m ja 1500 m.
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Kuva 4. Pintailman kokonaisbeeta-aktiivisuus Ivalossa 14.12.1962-11.1.1963.
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Ydinasekokeet ilmakehässä 1945–1980
Radioaktiivisuus Lapissa on peräisin joko keinotekoisista tai luonnosta peräisin olevista
radioaktiivisista aineista. Keinotekoisia, ihmisen tuottamia radioaktiivisia aineita, on
päässyt Lapin ympäristöön mm. ilmakehässä tehdyistä ydinasekokoista ja Tshernobylin
ydinvoimalaonnettomuudesta 1986. Vuosina 1945–1980 ilmakehässä tehdyistä ydin-
asekokeista levinneen maailmanlaajuisen laskeuman vaikutukset ovat olleet Lapille
merkityksellisimmät. Yhteensä ilmakehässä on suoritettu yli 500 ydinasekoetta useilla
eri koepaikoilla. Suurin ydinasekoe tehtiin vuonna 1961 Novaja Zemljalla, jossa
räjäytettiin 50 megatonnin kokoinen Tsar Bomba. Näissä räjäytyksissä syntyi runsaasti
erilaisia radioaktiivisia aineita, joiden puoliintumisajat vaihtelevat muutamasta
sekunnista tuhansiin vuosiin. Osa aineista kohosi räjähdyksen voimasta ilmakehän
ylempiin kerroksiin, josta ne vähitellen vuosien kuluessa laskeutuivat maahan. Säteily-
annosten kannalta laskeuman radioaktiivisista aineista tärkeimmät ovat cesium-137 (Cs-
137) ja strontium-90 (Sr-90). Niiden esiintymistä maaperässä, elintarvikkeissa ja
ihmisissä on seurattu Lapissa 1960-luvun alkupuolelta lähtien. Kuvassa 1 on esitetty
Lapissa tuotetun maidon Cs-137 aktiivisuus vuosina 1963–2010. Kuvassa näkyy hyvin
ilmakehässä tehtyjen ydinasekokeiden vaikutus 60-luvulla sekä Tshernobylin
onnettomuuden aiheuttama vähäisempi vaikutus.

Kuva 1. Lapissa tuotetun maidon Cs-137 aktiivisuus 1963–2010.
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Lapin luonnon erityispiirteitä
Luonnon saastumisen kannalta olennaista ovat vallitsevat ympäristöolosuhteet
laskeumatilanteessa. Ympäristöolosuhteiltaan Etelä- ja Pohjois-Suomi eroavat toisistaan
merkittävästi. Lapin ympäristöolosuhteissa on useita tekijöitä, joiden vaikutuksesta
radioaktiivisen laskeuman seuraukset ovat huomattavasti suurempia ja pitempiaikaisia
kuin samansuuruisen laskeuman vaikutukset Etelä-Suomessa. Pohjois-Suomen luontoa
kuvastavat niukkaravinteisuus ja karu luonto. Kuivaa kangasta on Pohjois-Suomen
metsämaasta valtaosa ja sen lisäksi iso osa Lapin maa-alasta on suota. Kun kasveille on
tarjolla ravinteita niukasti, ottavat ne paremman puutteessa ravinteita muistuttavia
radioaktiivisia aineita. Myös etelälle tyypillisiä viljavia savimaita ei pohjoisessa juuri
ole. Savimaahan radioaktiiviset aineet sitoutuvat hyvin, eivätkä ole helposti kasvien
saatavilla. Humuspitoisessa maaperässä cesium pysyy sen sijaan pitkään kasvien
saatavilla. Jäkälä kerää myös tehokkaasti laskeumaa. Laskeuman radionuklidit kertyvät
siis tehokkaasti arktisten ja subarktisten alueen kasveihin, niitä syöviin eläimiin ja
edelleen ihmisiin. Myös vesiravintoketjut ovat Lapissa herkkiä laskeumalle.

Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuus 26.4.1986
Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden ajankohtana vallinnut säätila, oli Lapin
kannalta suotuisa. Pohjoisessa ollut laaja kylmärintama esti Tshernobylistä, entisen
Neuvostoliiton alueelta Ruotsin kautta tulleen ensimmäisen radioaktiivisen saastepilven
tulon Lappiin. Laskeumapilvi pysähtyi Oulun läänin puoliväliin ja lähes koko
poronhoitoalue jäi vapaaksi Cs-137 laskeumasta. Ruotsin ja Norjan poronhoitoalueet
olivat etelämpänä ja näissä maissa tavattiin monin paikoin korkeita pitoisuuksia
poroissa. Seuraava saastepilvi tuli Suomeen noin 10 päivän kuluttua onnettomuudesta ja
pilvi levisi tasaisesti koko Suomeen. Lappiin tuli Cs-137 laskeumaa keskimäärin 1000
Bq/m2, kun taas Etelä-Suomeen tuli Cs-137 laskeumaa keskimäärin 10 000 Bq/m2.
Eniten laskeumaa saaneille alueille sitä tuli 45000–78000 Bq/m2. Onnettomuuden
seurauksena luonnontuotteita (sienet ja kalat) koskevia suosituksia jouduttiin asettamaan
ja useita radioaktiivisuutta seuraavia havaintoverkostoja perustettiin ympäri Suomea.
Tärkeimmät seurantakohteet Lapissa olivat ravintoketjut, joissa radioaktiivisten
aineiden on todettu rikastuvan tehokkaasti. Näitä ovat esimerkiksi heinä-lehmä-maito ja
erityisesti jäkälä-poro-ihminen.

Radioaktiivisuus poronlihassa
Suomen poronlihan keskimääräinen Cs-137 pitoisuus oli suurimmillaan vuonna 1966
2800 Bq/kg. Ennen Tshernobylin onnettomuutta vuonna 1985 keskimääräinen pitoisuus
oli 300 Bq/kg. Onnettomuuden jälkeen keskimääräinen pitoisuus oli 720 Bq/kg.
Vuosina 2006–2010 näytteitä on kerätty 56 eri paliskunnasta, yhteensä 650 kappaletta.
Mitatut pitoisuudet olivat 4–400 Bq/kg. Cs-137 pitoisuuksien keskiarvo oli 122 Bq/kg.
Pitoisuudet alittavat kirkkaasti EU:n asettaman luonnonvaraisten elintarvikkeiden
kaupan raja-arvon 600 Bq/kg. Kuvassa 2 on esitetty poronlihan 137Cs-pitoisuuden
jakauma vuosina 2004 -2010. Kuvassa 3 on seurattu neljän eri paliskunnan poronlihan
Cs-137 pitoisuuksia. Kemin-Sompion paliskunnan poroissa ovat pitoisuudet laskeneet
hieman hitaammin kuin muissa kolmessa paliskunnassa, johtuen siitä, että alueella on
hyvin jäkälää ja luppoa tarjolla, eikä lisäruokintaa juuri tarvita. Kesällä porojen
pitoisuudet ovat noin 20 % talven pitoisuuksista, johtuen siitä että porot syövät kesällä
muuta ravintoa kuin jäkälää.
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Kuva 2. Poronlihan 137Cs-pitoisuuden jakauma 2004 -2010.

Kuva 3. Poronlihan 137Cs-pitoisuus neljässä eri paliskunnassa.

Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuus 11.3.2011
Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuudessa ympäristöön päässeitä radioaktiivisia
aineita havaittiin Lapissa vähäisiä määriä noin viikon kuluttua onnettomuuden
alkamisesta. Mitatut radioaktiivisuuspitoisuudet ovat olleet erittäin pieniä, eikä niillä ole
terveysvaikutuksia. Niitä pystytään kuitenkin havainnoimaan tehokkailla ilmakerääjillä
ja mittareilla. Lapin suurimmat pitoisuudet mitattiin 1.4. Rovaniemellä, cesiumia 280
mikroBq/m3 ja jodia 1570 mikroBq/m3. Tshernobylin onnettomuuden jälkeen
Suomessa mitattiin cesiumia enimmillään 12 Bq/m3 ja jodia 220 Bq/m3 eli noin 40 000-
100 000 kertaa enemmän kuin Fukushiman onnettomuuden jälkeen Lapisssa. Kuvissa 4
ja 5 esitetään Cs-137 ja Cs-134 sekä hiukkasiin sitoutuneen I-131:n aktiivisuus-
pitoisuudet (µBq/m3) Rovaniemen, Sodankylän ja Ivalon valvonta-asemilla Fukushiman
onnettomuuden jälkeen.
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Kuva 4. Ilman Cs-134 ja Cs-137 pitoisudet Fukushiman onnettomuuden jälkeen
Lapissa.

Kuva 5. Ilman I-131 pitoisuus Lapissa Fukushiman onnettomuuden jälkeen.
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Myös Lapin laskeumanäytteissä havaittiin pieniä määriä Fukushimasta peräisin olevaa
cesiumia ja jodia. Kuvassa 6 esitetään Rovaniemen laskeuman Cs-137 ja Sr-90
pitoisuudet vuodesta 1972 lähtien. Laskeumanäytteiden (sadevesi, lumi ja pöly)
keräysjakso on ollut kolme kuukautta. Kuvaan on myös merkitty Fukushiman
onnettomuudesta peräisin oleva Cs-134 pitoisuus, jotka havaittiin huhti-kesäkuun
näytteestä 2011 sekä jodipitoisuus, joka havaittiin lyhyemmällä keräysjaksolla 1.4.–
12.4.2011.

Kuva 6. Rovaniemen laskeuman Cs-137 ja Sr-90 pitoisuudet 1972–2011 sekä I-131 ja
Cs-134 pitoisuudet näytteestä Fukushiman onnettomuuden jälkeen.

Nykypäivä
Keinotekoisten radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ovat nykypäivänä Lapissa matalia.
Keinotekoiset radioaktiiviset aineet Lapissa eivät ole enää säteilysuojelullisesti
katsottuna ihmisten, eläinten tai ympäristön ongelmana, vaan suurin säteilyannos
ihmisille nykyään aiheutuu luonnon omista radioaktiivisista aineista. Lapin luonnon-
tuotteiden keinotekoisten radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ovat pudonneet alle
Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuutta edeltävälle tasolle ja luonnontuotteita on
turvallista nauttia.
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129I SUOMEN VESISSÄ

Jukka Lehto1, Tero Räty1, Xiaolin Hou2, Ala Aldahan3, Göran Possnert3, Jussi Paatero4,
Juha Flinkman5, Harri Kankaanpää5,

1) Radiokemian laboratorio, Kemian laitos, Helsingin yliopisto 2) Technical University
of Denmark, Risö, Denmark, 3) University of Uppsala, Uppsala, Sweden, 4) Ilmatieteen
laitos, Helsinki, 5) Suomen ympäristökeskus, Helsinki

129I on jodin radioaktiivinen isotooppi, jolla on erittäin pitkä puoliintumisaika 15.7
miljoonaa vuotta. 129I on puhdas betaemitteri (Emax 154,4 keV) ja se on fissiotuote, jota
on merkittäviä määriä käytetyssä ydinpolttoaineessa. Ympäristössä oleva 129I on
peräisin ydinasekokeiden ja Tsernobylin onnettomuuden laskeumista ja erityisesti
eurooppalaisten ydinpolttoaineen jälleenkäsittelylaitosten (Sellafield ja LaHague) liuos-
ja ilmapäästöistä. 129I:a syntyy myös luonnostaan ilmakehässä kosmisen säteilyn
xenonkaasussa aiheuttamissa ydinreaktioissa. Ennen ydinaikakauden alkua oli 129I:n
atomisuhde jodin stabiiliin isotooppiin 127I noin 10-12, mutta ydinpäästöjen
vaikutuksesta se on noussut useita kertaluokkia ja on korkeimmillaan jopa 10-4.

NÄYTTEENOTTO

Tässä tutkimuksessa määritettiin 129I:n ja 127I:n pitoisuuksia merivedessä, sadevedessä ja
järvivedessä sekä niiden jakaantumista kahteen niiden tyypilliseen kemialliseen
muotoon jodidi (I-) ja jodaatti (IO3

-). Kaikkia vesityyppejä kerättiin neljästä eri
kohdasta, jotka on esitetty Kuvassa 1.

Kuva 1. Vesinäytteiden ottopaikat. S = merivesinäytteet, R = sadevesinäytteet, L =
järvivesinäytteet.
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KEMIALLISET EROTTELUT JA JODI-ISOTOOPPIEN MITTAAMINEN

Jodin muodot erotettiin toisistaan anioninvaihtokromatografialla (Kuva 2). Suodatettu
300 ml:n vesinäyte kaadettiin vahvaan anioninvaihtopylvääseen, joka oli esikäsitelty
2M NaNO3:lla. Näissä oloissa jodidi jää pylvääseen mutta jodaatti tulee pylväästä läpi
huudeltaessa 0.2M NaNO3:lla. Pylvääseen jäänyt jodidi poistetaan pylväästä
hapettamalla se natriumhypokloriitilla jodaatiksi ja huuhtemalla vedellä. Kummastakin
fraktiosta otettiin 10 ml:n alinäyte, josta määritettiin stabiilin jodin pitoisuus ICP-
massaspektrometrialla. Loput liuoksista käytettiin 129I:n määrittämiseen, jota varten ne
ensin puhdistettiin nesteuutolla minkä jälkeen jodi saostettiin AgI:na lisäämällä
AgNO3:a ja 129I-pitoisuudet määritettiin kiihdytinmassaspektrometrialla (AMS).

Kuva 2. Jodin muotojen erottaminen, puhdistaminen ja mittaaminen.



36

TULOKSET

Kuva 3. 127I:n ja 129I:n pitoisuudet ja niiden atomisuhteet meri-, järvi- ja sadevesissä.

Kuva 4. 127I:n ja 129I:n I-/IO3
- - suhteet meri-, järvi- ja sadevesissä.

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

 molempien jodi-isotooppien pitoisuudet ovat korkeimmat merivesissä
 129I:n pitoisuudet Itämeressä pienevät etäisyyden kasvaessa Tanskan salmista, mikä

osoittaa, että lähde on liuospäästöt Sellafieldin ja LaHaguen jälleenkäsittely-
laitoksilta

 jodi-isotooppien lähde järvissä on sadanta eikä huuhtoutumisella valuma-alueelta
ole todennäköisesti merkitystä

 jodi-isotooppien lähde sadevedessä on pääosin haihdunta ja tuulen aiheuttama
pisarointi meristä eikä Sellafieldin ja LaHaguen suorilla ilmapäästöillä liene suurta
vaikutusta

• 95-96% 129I:sta on jodidina meri- ja järvivesissä; sadevesissä osuus on jonkin
verran pienempi 88%

• 129I on hieman enemmän jodidimuodossa kuin stabiili jodi, mikä osoittaa niiden
lähteiden olevan eri ja jodin kemiallisten muotojen tasapainojen asettumisen olevan
hidasta

• vertailu aiempiin tutkimuksiin osoittaa, että 129I:n pitoisuus Itämeressä on kasvanut
kymmenessä vuodessa kuusinkertaiseksi.
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RADIOAKTIIVISUUS SUOMEN VESISTÖISSÄ JA KALASSA

Iisa Outola, Säteilyturvakeskus, PL 14, 00881 Helsinki

JOHDANTO
Keinotekoisia radioaktiivisia aineita on joutunut vesistöihin 1950- ja 1960-luvuilla
ilmakehässä tehtyjen ydinasekokeiden aiheuttamasta laskeumasta sekä vuonna 1986
tapahtuneesta Tshernobylin onnettomuudesta. Aineita on kulkeutunut vesistöihin
laskeuman jälkeen myös valuma- ja sulamisvesien mukana. Ydinkoelaskeumaa tuli
maahan ja vesistöihin useiden vuosien aikana, kumulatiivisen laskeuman ollessa
suurimmillaan 1964. Tshernobyl-laskeuma taas tuli alas pääosin muutaman viikon
aikana keväällä 1986.

Suomen pinta-alasta 10 % on järviä, joista monet ovat niukkaravinteisia. Vesistöjen
hydrologiset ja veden kemialliset laatutekijät sekä ympäröivän valuma-alueen
ominaisuudet vaikuttavat radioaktiivisten aineiden käyttäytymiseen vesistöissä pitkällä
aikavälillä. Tämä julkaisussa esitellään Säteilyturvakeskuksessa tehtyjä pääasiassa
137Cs:n ja 90Sr:n käyttäytymistä vesistöissä koskevia tutkimustuloksia. Lisäksi tässä
julkaisussa arvioidaan kalasta aiheutuvaa säteilyannosta ja kuvaillaan lyhyesti myös
pintavesien 3H-tuloksia 1960-luvulta alkaen. Laajemmin Suomen vesistöjen
radioaktiivisuutta on käsitelty Saxénin ja Outolan (2009) julkaisemassa raportissa.

JOET JA PINTAVEDET
Laskeuman radioaktiivisia aineita esiintyy pintavesissä ja pintavedestä tehdyssä
juomavedessä. Pohjavesiin, joissa voi esiintyä luonnon radioaktiivisia aineita,
laskeuman radionuklidit eivät tritiumia lukuun ottamatta kulkeudu sanottavasti.
Pintavesissä 1960-luvulla havaitut radioaktiiviset aineet olivat peräisin ilmakehässä
suoritetuista ydinasekokeista, joiden aiheuttama laskeuma jakautui melko tasaisesti
Suomen alueelle. Ydinkoekauden laskeumassa137Cs:ää oli noin 1,5-kertainen määrä
90Sr:een verrattuna. Jokivesissä 90Sr:tä oli kuitenkin selvästi enemmän kuin 137Cs:ää
(kuva 1). Tämä johtuu siitä, että 137Cs poistuu vedestä 90Sr:tä nopeammin sitoutumalla
tehokkaasti veden kiintoainekseen ja laskeutumalla sedimentoituvan aineksen mukana
järven pohjasedimenttiin.

Tshernobyl-laskeumasta peräisin olevan 137Cs:n epätasainen leviäminen Suomeen näkyi
selvästi jokivesien pitoisuuksissa (kuva 1). Sen vaikutuksesta 137Cs:n
aktiivisuuspitoisuudet nousivat Kymi- ja Kokemäenjoessa lähes tuhatkertaisiksi
onnettomuutta edeltäneisiin pitoisuuksiin nähden. Pohjois-Suomen joissa nousu oli
huomattavasti vähäisempi kuin eteläisen Suomen. Jokivesien 90Sr-pitoisuudet nousivat
huomattavasti vähemmän kuin 137Cs-pitoisuudet eikä 90Sr-pitoisuuden nousua Kemi- ja
Tornionjoessa havaittu lainkaan (kuva 1). Niissä 90Sr:n aktiivisuuspitoisuus on ollut
vuodesta 1994 alkaen jo suurempi kuin 137Cs:n. Jokivesien laatu ja valuma-alueiden
ominaisuudet vaikuttavat 137Cs- ja 90Sr-pitoisuuksien muutoksiin pitkällä aikavälillä.

Suurin osa Suomeen laskeuman mukana tulleesta 137Cs:stä jäi vesistöalueille, vain 1,5 –
2,3 % tulleesta määrästä kulkeutui mereen. Sen sijaan 90Sr:stä selvästi suurempi osuus
kulkeutui mereen. (Saxén ja Ilus 2001).
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Kuva 1. 137Cs ja 90Sr viiden suurimman joen vedessä 1965 – 2010. Radionuklidien
efektiiviset puoliintumisajat ydinkoekaudella ja Tshernobylin onnettomuuden jälkeen on

merkitty kuviin.

Ydinkoekaudella (1964 – 1967) ja Tshernobylin onnettomuuden jälkeen (1986-1992)
pintavesien 137Cs- ja 90Sr-pitoisuuksia seurattiin edellä mainittujen suurten jokien lisäksi
myös vesistöalueittain siten, että joki- ja järvivesinäytteitä otettiin noin 180
keräyspisteestä eri puolilta Suomea rannikkoalueet ja Lappi mukaan lukien (Salo, 1966;
Saxén ja Aaltonen, 1987). Ydinkoekaudella 137Cs:n aktiivisuuspitoisuudet olivat
suurimmillaan 44 Bq/m3 (Oulujoen vesistöalueen keskiarvo) vuonna 1965. Elokuussa
1986 vastaavan alueen keskipitoisuus oli 290 Bq/m3. Saman vesistöalueen 90Sr:n
aktiivisuuspitoisuus oli 50 Bq/m3 vuonna 1965 ja 25 Bq/m3elokuussa 1986.

JÄRVET
Päijänne on ollut laajan radioekologisen tutkimuksen kohteena Tshernobylin
onnettomuuden jälkeen, koska noin miljoona suomalaista saa juomavetensä sieltä ja
koska se on myös tärkeä järvi sisävesikalastuksen kannalta. Alueelle tuli suhteellisen
runsaasti laskeumaa Tshernobylin onnettomuudesta. 137Cs:n pitoisuudet vedessä olivat
suurimmillaan heti laskeuman jälkeen (kuva 2). Vedessä havaittiin myös 131I:tä noin
kuukauden ajan laskeuman jälkeen ja 134Cs:ää 1990-luvun puoliväliin asti. 131I:n
aktiivisuuspitoisuus oli 11 700 Bq/m3 toukokuun 1986 puolivälissä mutta kuun lopussa
enää vain 2 700 Bq/m3.

Onnettomuusvuoden 1986 aikana 137Cs-pitoisuudet pienenivät puoleen noin 50
päivässä. Parin seuraavan vuoden ajan väheneminen oli hitaampaa, puoliintumisajan
ollessa noin yksi vuosi ja sen jälkeen vielä hitaammin. Sedimenttiin vajoaminen oli
merkittävin 137Cs:ää vedestä vähentävä mekanismi. 137Cs:n käyttäytymisestä poiketen
90Sr:n pitoisuuksissa havaittiin lievä nousu ensimmäisinä onnettomuutta seuranneina
vuosina. Tämä johtuu maalta tulleiden valumavesien mukanaan järveen tuomasta
90Sr:stä. Myöhempinä vuosina 90Sr-pitoisuudet ovat pysyneet lähes samoina. 90Sr
poistuu sedimentteihin vähemmässä määrin kuin 137Cs.
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Kuva 2. 134Cs-, 137Cs- ja 90Sr-aktiivisuuspitoisuudet Päijänteen vedessä.

137Cs:n suhteellinen jakautuminen veden, veden partikkeliaineksen ja sedimentin kesken
muuttui ajan kuluessa (kuva 3). Heti Tshernobyl-onnettomuuden jälkeen 137Cs oli lähes
kokonaan vesifaasissa Päijänteen vedessä, ja vain pieni osa veden partikkeliaineksessa
ja pohjasedimentissä. Pohjasedimenttiin kulkeutuneen 137Cs:n suhteellinen osuus kasvoi
1988 asti ja pysyi sen jälkeen melkein samana (Saxen ym., 1996).

2000-luvun vaihteessa 137Cs ja 90Sr aktiivisuuspitoisuudet määritettiin noin 30:stä eri
järvestä ja 137Cs:n aktiivisuuspitoisuudet vedessä vaihtelivat välillä 4 – 330 Bq/m3 ja
90Sr :n välillä 8 – 20 Bq/m3. Joissakin järvissä veden 90Sr-pitoisuus oli suurempi kuin
vastaava 137Cs-pitoisuus (Saxén 2005) Vuonna 2005 kerättyjen noin 30 eri järven137Cs-
pitoisuudet vaihtelivat välillä 2 – 340 Bq/m3.

Kuva 3. 137Cs:n jakautuminen veden, pohjasedimentin ja veden kiintoaineksen kesken
eri aikoina laskeuman jälkeen.

JÄRVIKALAN RADIOAKTIIVISUUS
Tshernobylin onnettomuuden jälkeen Säteilyturvakeskuksessa on analysoitu runsaat
9200 kalanäytettä noin 590 järvestä Vuonna 1987, jolloin järvikalojen 137Cs-pitoisuudet
olivat korkeimmillaan, pitoisuudet vaihtelivat välillä 20 – 33 000 Bq / kg (t.p.). 2000-
luvun lopulla (2007-2010), kalojen 137Cs-pitoisuudet vaihtelivat Suomessa välillä 2 – 4
000 Bq/kg. Pitoisuuksien vaihteluväli on edelleen huomattavasti laajempi kuin ennen
Tshernobylin onnettomuutta, jolloin järvikalojen 137Cs-pitoisuudet suurissa järvissä
vaihtelivat välillä 1,9 – 64 Bq/kg (STL-A47).
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Kalalajeista eniten cesiumia on petokaloissa, joita ovat hauki, isot ahvenet, made ja
kuha. Planktonia syövissä lajeissa kuten muikuissa ja särkikaloissa 137Cs-pitoisuudet
ovat pienempiä. Nopeimmin laskeuman jälkeen saastuivat ei-petokalat. Niiden 137Cs-
pitoisuudet olivat suurimmillaan muutamassa viikossa – kuukaudessa laskeumasta.
Petokalat saavuttivat korkeimmat pitoisuudet vuoden – kolmen vuoden päästä
laskeumasta. Suurin mitattu 137Cs -pitoisuus kalassa, 32 000 Bq/kg, oli vuonna 1987
Alinenjärvestä pyydystetyssä hauessa.

Kalalajien välisten 137Cs-pitoisuuserojen lisäksi samankin lajin eri yksilöiden välillä on
137Cs-pitoisuuksissa huomattavia eroja johtuen kalan koosta, iästä ja sen käyttämästä
ravinnosta. Sekä lajien että yksilöiden väliset erot ovat vuosien varrella pienentyneet
samalla, kun 137Cs:n biologinen saatavuus kaloille on vähentynyt. Niukkaravinteisissa
järvissä sekä järvissä, joiden vesi vaihtuu hitaasti, kalojen cesiumpitoisuudet pysyvät
kauan kohonneina niillä alueilla, jonne tuli runsaasti laskeumaa.

Strontium kulkeutuu kaloissa niihin osiin, joita ei yleensä syödä; luukudoksiin ja
nahkaan. Päijänteessä kalojen 90Sr-pitoisuudet syötävissä osissa vaihtelivat välillä 0,2 –
20 Bq / kg vuosina 1986 – 1995 (Saxén ym. 1997). Luukudoksen 90Sr-pitoisuudet olivat
250-kertaiset lihaskudoksen pitoisuuksiin verrattuna. Muissa järvissä 90Sr pitoisuudet
kalan syötävissä osissa vaihtelivat 0.04-240 Bq/kg vuosina 1986-1997 (Outola ym.
2009). 90Sr:n siirtyminen kalaan riippuu voimakkaasti veden kalsiumpitoisuudesta.

Paitsi järviveden laatuasiat ja veden virtausolosuhteet, myös valuma-alueen
ominaisuudet vaikuttavat pitkällä aikavälillä radioaktiivisten aineiden käyttäytymiseen
järvissä. 137Cs:n vähenemisnopeuksissa kaloista esiintyy huomattavia eroja järvien
välillä, joissakin järvissä ekologinen puoliintumisaika on kolme vuotta, joissakin
toisissa se voi olla yhdeksän vuotta (Saxén 2007). 90Sr:n ekologinen puoliintumisaika
kalassa on keskimäärin 9-15 vuotta eri kalalajeille, mutta huomattavaa vaihtelua esiintyi
eri järvien välillä (Outola ym., 2009).

Korkeina pysyviä kalojen 137Cs-pitoisuuksia on havaittu järvissä, joissa 137Cs pysyy
tavanomaista kauemmin vesifaasissa johtuen pienestä sedimentaationopeudesta. Lisäksi
järvien hydrologiset piirteet, niukkaravinteisuus ja veden matala kaliumpitoisuus,
matala pH sekä valuma-alueella sijaitsevat lukuiset suot ovat syitä tehokkaaseen 137Cs
kulkeutumiseen kalaan (Saxén ja Ilus 2008). Järviä, joissa 137Cs vähenee kaloista
poikkeuksellisen hitaasti, ei ole helppo tunnistaa tai ennustaa, koska kulkeutuminen
riippuu monen tekijän yhteisvaikutuksesta.

JÄRVIKALASTA AIHEUTUVAT SÄTEILYANNOKSET
Järvikalasta aiheutuva säteilyaltistus laskeuma-alueittain käyttäen kunkin alueen 137Cs-
pitoisuuksien vuosikeskiarvoja on esitetty kuvassa 4. Kalan 137Cs:sta aiheutuvat
yhteenlasketut efektiiviset annokset vuosille 1986 – 2010 eri laskeumavyöhykkeillä
vaihtelevat 0,1 – 1,6 mSv, kun kulutuksena on käytetty keskimääräistä järvikalan
kulutusta 3,2 kg vuodessa. Kahdenkymmenenviiden vuoden aikana kalan syömisestä
aiheutuneesta annoksesta puolet on saatu vuoteen 1991 mennessä eli kuutena laskeuman
jälkeisenä vuotena. Vuotuisen annoksen osuus kokonaisannoksesta oli suurin vuonna
1988.
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Kuva 4. a) Järvikalojen 137Cs-pitoisuuksien vuosikeskiarvot Tshernobylin
onnettomuuden jälkeen eri laskeumavyöhykkeiltä analysoiduissa näytteissä ja b)

järvikalan syömisestä aiheutuva annos vuosina 1986-2010 eri laskeumavyöhykkeillä.

TRITIUM VESIYMPÄRISTÖSSÄ
Ilmakehässä suoritetut ydinasekokeet aiheuttivat tritiumlaskeuman, mikä oli
suurimmillaan 1960-luvun alkupuolella. Vuonna 1963 tehty ydinsulkusopimus pysäytti
ilmakehässä tehdyt kokeet ja sen jälkeen tritiumlaskeumakin väheni. Kemijoen,
Päijänteen ja Inarijäven vedestä on analysoitu tritiumin (3H) aktiivisuuspitoisuus 1960-
luvulta alkaen. Päijänteen 3H-pitoisuudet olivat korkeimmat 1960-luvun lopussa, noin
75 Bq/l ja pohjoisemman sijainnin takia Inarinjärvessä hieman korkeampia kuin
Päijänteessä. Jokiveden tritiumpitoisuus oli 1970-luvulla hieman matalampi kuin
järvivesien (kuva 5). Seuranta pintavedessä lopetettiin 1990-luvulla, jolloin
tritiumpitoisuus pintavedessä oli enää noin 1 Bq/l, lähellä silloisen käytössä olleen
menetelmän havaitsemisrajaa.

Kuva 5. Tritiumpitoisuudet Kemijoen, Päijänteen ja Inarinjärven vedessä 1968 – 1994.
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JOHDANTO
Radioaktiiviset aineet kulkeutuvat ihmiseen ympäristöstä ruuan, juomaveden tai
hengitysilman mukana. Kehoon joutuneet radioaktiiviset aineet, niin luonnollista kuin
keinotekoista alkuperää olevat, altistavat ihmisen sisäiselle säteilylle. Luonnollinen
säteilyn lähde ihmisessä on esimerkiksi ravinnosta saatava kaliumin radioaktiivinen
isotooppi kalium-40. Kehoon kulkeutuu myös kallioperässämme esiintyvää luonnon
uraania ja toriumia sekä näiden hajoamissarjojen tuotteita. Viime vuosisadan aikana
ihmisen toiminnasta syntyneiden keinotekoisten radionuklidien vaikutus ihmisen
sisäiseen säteilyaltistukseen on ollut keskimäärin vähäisempi kuin luonnosta peräisin
olevien radioaktiivisten aineiden (Muikku et al. 2005). Ihmisen sisäisen säteilyaltis-
tuksen kannalta merkittävimpiä keinotekoisia radioaktiivisia aineita ovat pitkäikäiset
isotoopit cesium-137 (137Cs) ja strontium-90 (90Sr), joita on ennen kaikkea luonnosta
saatavissa elintarvikkeissa, kuten sienissä, järvikalassa, riistassa ja marjoissa. Näitä
isotooppeja on tullut Suomeen sekä ilmakehässä tehtyjen ydinasekokeiden että vuonna
1986 tapahtuneen Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden seurauksena.
Maaliskuussa 2011 sattuneen Fukushiman voimalaitosonnettomuuden seurauksena
Suomeen tuli erittäin pieniä määriä 137Cs:ia.

Ilmakehässä on tehty kaikkiaan 512 ydinräjäytystä useilla eri koepaikoilla. Valtaosa
näistä kokeista tehtiin vuosina 1945-1963. Viimeiset ydinasekokeet tehtiin vuonna
1980. Osa syntyneistä radioaktiivisista aineista kohosi räjähdyksen voimasta ilmakehän
ylempiin kerroksiin, josta se vähitellen vuosien kuluessa laskeutui maahan. Eniten
laskeumaa tuli 1960-luvun alkupuolella ilmakehässä tehtyjen räjäytysten jälkeen.

Vuonna 1986 huhtikuun lopussa tapahtuneen Tshernobylin ydinvoimalaitosonnetto-
muuden seurauksena ympäristöön päässeitä radioaktiivisia aineita kulkeutui kaikkialle
Eurooppaan. Vaurioituneesta reaktorista vapautuneita radioaktiivisia aineita kulkeutui
tuulen mukana parissa päivässä Suomeen, joten radioaktiivisia aineita sisältävässä
pilvessä oli myös lyhytikäisiä nuklideja. Ilmassa oli mm. jodin( 131I, 132I, 133I), telluurin
(129mTe, 132Te), cesiumin (134Cs, 136Cs) ja ruteniumin (103Ru, 106Ru) isotooppeja. Koska
radioaktiivinen pilvi oli Suomen yllä vain lyhyen ajan, ihmiset saivat hengitysilmasta
kehoonsa hyvin pieniä määriä radionuklideja ja siten myös hengitysilmassa olleista
radionuklideista aiheutunut säteilyannos jäi pieneksi. Samasta syystä myös ulkoisen
säteilyn annos jäi pieneksi. Lyhytikäiset radioaktiiviset aineet ovat jo hävinneet
luonnosta, mutta pitkäikäisiä radioaktiivisia aineita, kuten 137Cs ja 90Sr, on yhä ympäris-
tössä. Tshernobylin laskeumassa oli kuitenkin erittäin vähän 90Sr:ää, joten sen
aiheuttama annos jää pieneksi. Toisin kuin ilmakehässä tehtyjen ydinasekokeiden
laskeuma Tshernobylin onnettomuuden aiheuttama radioaktiivisten aineiden laskeuma
jakautui Suomessa epätasaisesti. Niinpä myös eri alueilla asuvan väestön altistuminen
sisäiselle säteilylle vaihteli.
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MITTAUSMENETELMÄ
Sekä luonnollisten että keinotekoisten radioaktiivisten aineiden lähettämän säteilyn
aiheuttama sisäinen säteilyaltistus voidaan määrittää usealla eri tavalla suorien ja
epäsuorien menetelmien avulla. Eritemittauksia on tehty rajoitetusti lähinnä silloin, kun
ei ole voitu käyttää suoraa gammaspektrometristä mittausta. Esimerkkinä epäsuorasta
mittauksesta on virtsasta määritettävä 90Sr-pitoisuus (Puhakainen et al. 2003). Tässä
artikkelissa keskitytään ns. suorien gammaspektroskooppisten mittausten avulla
tehtyihin tutkimuksiin.

Suorat mittaukset perustuvat ihmiskehossa olevien radioaktiivisten aineiden hajotessaan
lähettämän gammasäteilyn havaitsemiseen. Suora gammaspektrometrinen mittaus onkin
tärkein mittausmenetelmä, jolla ihmisessä olevat radioaktiivisten aineiden määrät
voidaan selvittää. Mittauksessa ihmiseen ei kohdistu säteilyä. Koko ihmiskehon lisäksi
suorilla mittauksilla voidaan selvittää myös eri elinten ja ihmisen osien sisältämien
radionuklidien määrät. Esimerkiksi kilpirauhasessa olevan radioaktiivisen jodin määrä
voidaan mitata tarkoitukseen suunnitelluilla ilmaisimilla.

Suomessa väestön sisäisen säteilyaltistuksen seurannan suorien ihmismittausten avulla
aloitti tutkimustarkoituksessa Helsingin Yliopiston Radiokemian laitos 1961, mutta jo
vuonna 1965 valmistui Säteilyfysiikan laitokselle - nykyinen Säteilyturvakeskus
(STUK) - oma laitteisto. Mittauksilla on voitu seurata sekä ydinasekokeista että Tsher-
nobylin onnettomuudesta peräisin olevien radioaktiivisten aineiden poistumista
ihmiskehosta. Nykyään STUKissa on kaksi ihmisen radioaktiivisuuden mittauslaitteis-
toa, joilla tehdään vuosittain noin 500 mittausta. Toinen laitteisto on asennettu STUKin
ympäristötutkimuslaboratorioon Helsingissä ja toinen on sijoitettu kuorma-autoon
(Kuva 1, Huikari et al. 2010). Autoon asennetulla laitteistolla voidaan tehdä mittauksia
eri puolilla Suomea.

TULOKSET
Vuonna 1986 huhtikuun lopussa tapahtuneen Tshernobylin onnettomuuden seurauksena
ympäristöön päässeitä radioaktiivisia aineita kulkeutui kaikkialle Eurooppaan.
Gammaspektrometristen ihmismittausten avulla havaittiin suomalaisissa sekä 137Cs:ää
että lyhytikäisempää cesiumisotooppia 134Cs ensimmäisen kerran kesäkuussa. Tätä
ennen havaittiin pieniä määriä lyhytikäisiä radionuklideja, kuten 131I. Loppuvuodesta
1986 valittiin satunnaisotannalla kokokehomittauksiin noin 5000 henkilöä eri puolilta
Suomea. Heistä 380 saapui mittaukseen. Mitattavat jaettiin viiteen eri laskeuma-alueita
vastaavaan ryhmään. Näin saatiin selville 134Cs- ja 137Cs- pitoisuuksien vaihtelu
ihmisissä eri laskeuma-alueilla (Rahola et al. 1987). Vuonna 1988 vastaavanlainen
otanta tehtiin Helsingin alueella asuvista henkilöistä. Tällöin mittaukseen saapui 180
henkilöä. Helsingin alue jätettiin ensimmäisestä otannasta pois, koska se kuului vähiten
laskeumaa saaneeseen alueeseen, joka oli muutenkin hyvin edustettuna otannassa.
Helsingin alueella asuvien henkilöiden cesiumpitoisuuksia selvitettiin mittaamalla myös
Säteilyturvakeskuksen työntekijöistä muodostettua vertailuryhmää.
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Kuva 1. Vasemmalla: Säteilyturvakeskuksen ihmismittauslaitteisto on ympäristöstä
tulevan taustasäteilyn vaimentamiseksi sijoitettu huoneeseen, jonka seinissä on 15
senttimetriä rautaa (Kuva: Ossi Gustafsson/Hiekka Graphics). Oikealla: Toinen
STUKin ihmismittauslaitteistoista on sijoitettu kuorma-autoon. Mittaustuoli ja

ilmaisimen ympärillä oleva taustasuoja on tehty lyijystä (Kuva: Risto Isaksson/STUK).

Satunnaisotannalla valittua ryhmää mitattiin vuosina 1986-1996. Lisäksi mitattiin
erityisryhmiä, jotka saivat ruokavaliostaan cesiumia keskimääräistä enemmän. Tällaisia
ryhmiä muodostettiin esimerkiksi paljon luonnontuotteita (sisävesikalaa, riistaa,
metsämarjoja ja sieniä) syövistä henkilöistä Keski-Suomesta (laskeuma-alueet 3 ja 5)
sekä Hallan paliskunnan poronhoitajista. Hallan paliskunnan alueelle Kainuuseen
Tshernobylin onnettomuudesta peräisin olevaa laskeumaa tuli enemmän kuin Lappiin ja
siten poronlihan 137Cs-pitoisuus oli korkeampi kuin Lapin paliskunnissa. Myös 1960-
luvulta alkanutta Pohjois-Lapin poronhoitajista koostuvan tutkimusryhmän ja
pääkaupunkiseudun asukkaista muodostetun ryhmän mittaamista jatkettiin.

Kuva 2. Keskimääräinen 137Cs-aktiivisuus vuosina 1986-1990 laskeuma-alueilta 1-5
satunnaisotannalla valituissa väestöryhmissä sekä koko maassa (F) (Rahola et al.

1993).
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Cesiumaktiivisuus ihmisten kehossa oli suurimmillaan vuonna 1987 (Kuva 2, Rahola et
al. 1993). Aktiivisuus vaihteli laskeuma-alueen mukaan: Pienimmän laskeuman alueella
137Cs-aktiivisuus ihmisten kehossa oli keskimäärin 1100 Bq, vastaavan luvun ollessa
suurimman laskeuman alueella 3700 Bq (vaihteluväli koko maassa 160 - 9600Bq,
Rahola et al. 1989). Suurimmat 137Cs-aktiivisuudet mitattiin kuitenkin poronhoitajista
sekä ryhmästä, joka muodostettiin eniten laskeumaa saaneella alueella Keski-Suomessa
paljon luonnontuotteita (sieni, marjat, kala, hirvenliha) syövistä henkilöistä. Näissä
ryhmissä 137Cs-aktiivisuudet pysyivät korkealla tasolla vielä useita vuosia
onnettomuuden jälkeen. Vuonna 1987 paljon luonnontuotteita syövän ryhmän
keskimääräinen aktiivisuus oli 11000 Bq. Suurin yksittäinen mitattu aktiivisuus oli noin
90000 Bq vuonna 1989. Vuoteen 2011 paljon luonnontuotteita syövän ryhmän
keskimääräinen aktiivisuus on laskenut arvoon 1900 Bq. Suurimmat mitatut
aktiivisuudet ovat kuitenkin edelleen luokkaa 20000Bq. Suomalaisten keskimääräinen
137Cs-aktiivisuus on enää noin 100-200 Bq (Kuva 3).
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Kuva 3. 137Cs-aktiivisuus henkilöä kohden Helsingin väestöä edustavassa vertailuryh-
mässä, Pohjois-Lapin poronhoitajissa sekä paljon luonnontuotteita syövissä keskisuo-

malaisissa.

Tshernobylin onnettomuuden jälkeisenä vuonna keskimääräinen 137Cs-aktiivisuus
Pohjois-Lapin (Inarin ja Utsjoen paliskunnat) poronhoitajista muodostetussa
tutkimusryhmässä kohosi 4400 Bq:stä 10400 Bq:iin. Tässä ryhmässä suurimmat
aktiivisuudet mitattiin syksyllä 1987. Sen sijaan Hallan paliskunnan poronhoitajissa
137Cs-aktiivisuus oli korkeimmillaan syksyllä 1988, jolloin se oli samaa tasoa Pohjois-
Lapin poronhoitajien kanssa. Hallan paliskunnan poronhoitajien 137Cs-aktiivisuuksissa
on havaittavissa selvää vuodenaikaisvaihtelua (Kuva 4). Tämä johtuu siitä, että Hallan
alueella poronlihaa syötiin ennen kaikkea teurastuksen jälkeen syksyllä. Pohjois-Lapissa
poronlihan kulutus on ollut tasaisempaa ympäri vuoden. Vuoden 1988 jälkeen
aktiivisuudet Hallan alueella ovat laskeneet nopeammin kuin pohjoisempana. Ryhmän
keskimääräinen 137Cs-aktiivisuus oli noin 2400 Bq vuonna 1994, kun ryhmää viimeksi
mitattiin. Pohjois-Lapin poronhoitajien keskimääräinen 137Cs-aktiivisuus oli tällöin
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lähes puolta suurempi, noin 4100 Bq (Leppänen et al. 2011). Vuoteen 2011 mennessä se
on laskenut arvoon 950 Bq (vaihteluväli 160 - 3000Bq). Naisten 137Cs-aktiivisuudet
ovat olleet noin puolet miesten aktiivisuuksista. Vuosina 1987-1995 havaittiin myös
lyhytikäisempää 134Cs-isotooppia. Vuonna 1987 mitatut 134Cs-aktiivisuudet vaihtelivat
poronhoitajaryhmissä välillä 210 - 14000 Bq.
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Kuva 4. 137Cs- ja 134Cs-aktiivisuus Pohjois-Lapin poronhoitajissa (Inarin ja Utsjoen
paliskunnat) sekä Hallan paliskunnan poronhoitajissa (Leppänen et al. 2011).

Tshernobylin onnettomuudesta aiheutuva säteilyaltistus on nykyisin alle yksi prosentti
suomalaisten keskimääräisestä vuotuisesta kokonaisannoksesta (noin 3,7 mSv, Muikku
et al. 2005). Kaikkiaan Tshernobyl-laskeumasta on arvioitu kertyvän elämän aikana
noin kahden millisievertin säteilyannos, joka vastaa vuodessa huoneilman radonista
keskimäärin saatavaa annosta. Alle puolet laskeumasta aiheutuvasta säteilyaltistuksesta
on nykyisin peräisin elintarvikkeista ja loput ulkoisesta säteilyaltistuksesta.
Elintarvikkeiden sisältämästä cesiumista (137Cs ja 134Cs) aiheutuva annos oli
suurimmillaan vuonna 1987. Sekä Pohjois-Lapin poronhoitajista muodostetulle
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ryhmälle että suurimman Tshernobyl-laskeuman alueella paljon luonnontuotteita
syövälle ryhmälle cesiumista aiheutunut keskimääräinen efektiivinen annos oli vuonna
1987 noin 0,5 mSv/v. Vuoteen 2011 mennessä poronhoitajaryhmän annos on laskenut
arvoon 0,03 mSv/v ja paljon luonnon tuotteita syövien 0,06 mSv/v. Keskimäärin
suomalaisten kehossa olevasta 137Cs:sta aiheutuu nykyään vuosittain alle 0,01 mSv
annos.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Sekä ilmakehässä tehtyjen ydinasekokeiden että vuonna 1986 tapahtuneen Tshernobylin
ydinvoimalaitosonnettomuuden seurauksena ympäristöön päässeitä radioaktiivisia
aineita on kulkeutunut myös Suomeen. Kehoon päätyvien radioaktiivisten aineiden
määrä riippuu luonnosta saatujen ruoka-aineiden kulutuksesta. Koska ruokatottumukset
muuttuvat ajan kanssa, on tärkeää jatkaa seurantatutkimuksia, jotta nähdään, miten
radioaktiivinen cesium käyttäytyy pitkällä aikavälillä ravintoketjuissa ja ihmisessä. Näin
saatua tietoa käytetään hyväksi suunniteltaessa vastaavanlaisissa valmiustilanteissa
tarvittavia vastatoimenpiteitä.
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Tutkimuksessa tarkasteltiin, tukeeko suomalainen aineisto ns. promootio-hypoteesiä eli
sitä, että altistuminen Tshernobyl-laskeumalle olisi lisännyt syöpien ilmaantuvuutta heti
muutaman vuoden jälkeen onnettomuudesta. Tulokset eivät viittaa siihen, että tällaista
yhteyttä olisi ollut.

TAUSTA
Tshernobyl-onnettomuuden vaikutukset huolestuttavat edelleen 25 vuoden jälkeen, ja
vuoden 2011 Fukushiman onnettomuus nosti aiheen uudelleen kiinnostuksen kohteeksi.
Motivaationa tutkimukseemme oli Tshernobyl-onnettomuuteen liittyvän syöpäriskin
selvittäminen, pienten säteilyannosten aiheuttamien syöpävaikutusten tutkiminen, sekä
päättäjien ja kansalaisten tiedontarpeen tyydyttäminen. Aikaisemmin Suomessa on
selvitetty, että herkimpinä pidetyt säteilystä johtuvat syövät, lasten leukemia1 ja
kilpirauhassyöpä2, eivät ole lisääntyneet Tshernobylin-onnettomuuden seurauksena.
Ruotsissa on kuitenkin raportoitu enemmän syöpiä suurimman laskeuman alueilla heti
muutaman vuoden jälkeen onnettomuudesta3. Kirjoittajat tulkitsivat tämän osoituksena
säteilyn promootiovaikutuksesta eli pienten säteilyannosten kyvystä nopeuttaa piilevän
syövän kehittymistä ilmitaudiksi. Pienten säteilyannosten vaikutusten ymmärtäminen on
tärkeää, koska kaikki altistuvat koko elämänsä ajan pienille annoksille. Yleinen käsitys
säteilyn ja syövän välisestä yhteydestä edelleenkin perustuu pääasiassa äkillisesti suuria
säteilyannoksia saaneiden Japanin atomipommituksista eloonjääneiden parissa tehtyihin
tutkimuksiin.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, onko Suomessa syöpä lisääntynyt suhteessa
Tshernobyl-onnettomuudesta seuranneeseen säteilyaltistumiseen. Erityisesti haluttiin
selvittää, voidaanko Suomessa havaita vastaavaa ilmiötä, mitä Ruotsissa on raportoitu
eli syöpien määrän lisääntymistä muutamina ensimmäisinä vuosina onnettomuuden
jälkeen.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Aineisto koostui kaikista suomalaisista, jotka asuivat pientalossa samassa osoitteessa
toukokuusta 1986 huhtikuuhun 1987. Säteilyaltistumisarviot perustuivat onnettomuuden
jälkeen toukokuun 1986 ja huhtikuun 1987 välisenä aikana liikkuvassa autossa yhteensä
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19 000 km matkalla (10 050 tieosuutta) tehtyihin mittauksiin4 (Kuva 1). Altistumisarvio
tehtiin 8 x 8 km:n karttaruuduittain. Tilastollisissa analyyseissä käytettiin 250 x 250
metrin karttaruutuja, joista oli tiedot syöpätapausmääristä ja henkilövuosista iän,
sukupuolen, talotyypin ja sosioekonomisen aseman mukaan luokiteltuina.

Kuva 1. Tshernobyl-laskeumasta aiheutunut ulkoisen säteilyn annos pientaloissa
asuneilla suomalaisilla ensimmäisenä onnettomuutta seuranneena vuotena.

Analyyseissä laskettiin syövän ilmaantumisluvut ennen Tshernobyl-onnettomuutta
(vuosina 1981-1985) ja sen jälkeen (1988-1997). Näihin lukuihin ei sisällytetty keuhko-,
rinta- ja eturauhassyöpiä eikä ihon basaalisolukarsinoomia. Rinta- ja eturauhassyöpiä ei
tässä huomioitu, koska eri puolilla maata on ollut erilaisia syöpäseulontakäytäntöjä.
Keuhkosyövän poisjättämiseen oli syynä tupakoinnin muuttuminen varsin
erisuuntaisesti maamme eri osissa. Basaalisolukarsinoomat jätetään yleensä
Syöpärekisterin analyyseistä pois niiden epätäydellisen diagnostiikan ja rekisteröinnin
vuoksi. Poisson-regressiomallissa otettiin huomioon sukupuoli, ikä, sosioekonominen
asema, neljä altistumisaluetta ja seurantajaksot 1981-1985, 1988-1992 ja 1993-1997.
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TULOKSIA JA POHDINTAA
Tutkimuksessa ei saatu mitään viitteitä siitä, että syöpäilmaantuvuus olisi kohonnut
Tshernobyl-laskeumasta johtuen onnettomuutta seuranneena vuosikymmenenä.
Tutkimuksessa pystyttiin käyttämään hyväksi maamme korkealaatuisia rekistereitä,
joten analyysi sisälsi hyvin suuren tutkimusväestön, josta oli saatavissa mm. tiedot
sosiaaliekonomisesta asemasta sekä verrattain yksityiskohtainen ulkoisen säteilyn
aiheuttama annosarvio. Tämän analyysin vahvuutena olivat lisäksi taustasyöpä-
riskitiedot eri alueilla ennen Tshernobyl-onnettomuutta.

Kiitokset
Suomen Syöpäjärjestöt ovat rahoittaneet hanketta. Kirjoittajat kiittävät Pia Verkasaloa
(THL) osallistumisesta hankkeeseen tutkimuksen alkuvaiheessa.
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TIIVISTELMÄ

Keväällä 2011 havaittiin Suomessa kerätyissä laskeumanäytteissä Fukushiman
ydinvoimalaitoksen päästöstä peräisin olevia radioaktiivisia aineita. Näytteitä kerättiin
viikon jaksoissa vuoden 2011 maaliskuun lopusta huhtikuun loppuun saakka. Suurin osa
laskeumasta tuli maanpinnalle sateen mukana. Kesiumia ei havaittu lainkaan
kuivalaskeumanäytteissä. Jodista yli 90 % oli märkälaskeumassa ja loput alle 10 %
kuivalaskeumassa. Cs-137- ja Cs-134- kokonaislaskeuma oli noin 3,5 Bq/m2 ja I-131-
kokonaislaskeuma noin 35 Bq/m2. Japanista ostetuissa lehtivihanneksissa korkeimmat I-
131-, Cs-134- ja Cs-137- aktiivisuuspitoisuudet olivat 3400 Bq/kg, 276 Bq/kg ja 268
Bq/kg, vastaavassa järjestyksessä.

JOHDANTO

Erilaisten päästöjen seurauksena radioaktiivisia aineita voi vapautua ilmaan ja kulkeutua
ilmakehän virtausten mukana eri puolelle maapalloa. Laskeuman leviäminen riippuu sen
syntytavasta. Jos radioaktiiviset aineet vapautuvat matalalle, ne laskeutuvat maahan
nopeasti, kun taas korkealle vapautuneet radioaktiiviset aineet voivat levitä hyvin
laajalle alueelle. Radioaktiiviset aineet laskeutuvat maahan joko kuivalaskeumana
painovoiman seurauksena tai sateen mukana märkälaskeumana. Laskeuman
radioaktiiviset aineet näkyvät elinympäristömme sekä maa-, että vesiympäristössä.
Ympäristö voi kontaminoitua suorasta laskeumasta ja myöhemmin radioaktiivisten
aineiden siirtymisestä ympäristöstä kasveihin, eliöihin ja ihmisiin.

Onnettomuustilanteessa laskeumanäytteet ovat tärkeitä, koska arviot ympäristön
kontaminaatiosta, ihmisten altistumisesta ja tarvittavista suojelutoimenpiteistä voidaan
tehdä laskeumanäytteiden perusteella. Tuloksia käytetään myös arvioitaessa
radioaktiivisten aineiden kulkeutumista maa- ja vesiympäristössä. Suomessa laskeuma-
näytteitä kerätään säännöllisesti yhdeksältä paikkakunnalta ympäristön säteilyvalvonta-
ohjelmassa. Kerääjät ovat kooltaan 0,05, 0,07 tai 0,5 m2. Näytteistä analysoidaan
rutiinisti gammasäteilevät radionuklidit ja Sr-90:n aktiivisuus. Lisäksi jos on syytä
epäillä että näytteessä on muutakin radioaktiivisuutta, tehdään tarkempia kemiallisia
määrityksiä.

Japanissa 11.3.2011 tapahtunutta voimakasta maanjäristystä seurannut tsunami aiheutti
Fukushima ydinvoimalaitoksella vakavan onnettomuuden, jonka seurauksena
ympäristöön levisi radioaktiivisia aineita useiden kuukausien ajan. Merkittävimmät
ympäristöön päässeet radionuklidit olivat I-131 ja kesiumin isotoopit Cs-134 ja Cs-137.
Radioaktiivisuus levisi Tyynenmeren yli Pohjois-Amerikkaan ja sieltä Eurooppaan
(Diaz-León ym., 2011). Suomessa ensimmäiset havainnot radioaktiivisista aineista
tehtiin 22.3 - 23.3.2011 kerätyissä ilmanäytteissä (Masson ym., 2011). Samaan aikaan
aloitettiin laskeumanäytteiden keräys. Tässä artikkelissa esitetään Fukushiman
onnettomuudesta peräisin olevien radioaktiivisten aineiden I-131, Cs-134 ja Cs-137
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aktiivisuudet Helsingin laskeumanäytteissä. Lisäksi raportoidaan Japanista ostettujen
lehtivihannesten aktiivisuuspitoisuudet.

AINEISTOT

Laskeumanäytteenkerääjä
Laskeumanäytteet kerättiin STUKin katolta Helsingin toimipisteestä, PIRKKO-
kerääjästä (Kuva 1). PIRKKO-kerääjän keräyspinta-ala on 0,5 m2. Kerääjä on varustettu
automaattisella sateentunnistajalla. Kerääjän kansi siirtyy automaattisesti sateen mukaan
niin, että sillä saadaan kerättyä kuivalaskeuma ja sateen mukana tullut märkälaskeuma
erikseen.

Kuva 1. PIRKKO- laskeumakerääjä Helsingin toimipisteen katolla.

Laskeumanäytteenotto ja näytteen käsittely
Ennen onnettomuutta laskeumanäytteitä kerättiin yhden kuukauden jaksoissa.
Onnettomuuden jälkeen 21.3. alkaen näytteenottotiheyttä muutettiin, ja näytteitä
kerättiin viikon jaksoissa toukokuun alkuun asti.

Näytteenotto tehtiin ensin märkälaskeumasta. Kerääjän märkäpuoli huuhdottiin 500 –
1000 ml jodi/Cs-kantajaliuosta, ja sen jälkeen tislatulla vedellä. Pesuvedet yhdistettiin
analysoitavaan näytteeseen. Tämän jälkeen vaihdettiin uusi näytteenottoastia
happovesille. Kerääjä huuhdottiin laimealla typpihapolla ja tislatulla vedellä, jolloin
annettiin valua kanisteriin. Märkälaskeumanäytteen jälkeen otettiin kuivalaskeuma-
näyte. Kuivapuoli pyyhittiin huolellisesti kuitukangaspyyhkeen palasella, joka on
kostutettu jodi/Cs-kantajaliuoksella.

Märkälaskeumanäytteet mitattiin ensin 0,5 litran Marinellissa gammaspektrometrisesti,
minkä jälkeen näyte haihdutettiin pienempään tilavuuteen. Kuivalaskeumanäytteet
mitattiin sellaisenaan.
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Vihannesnäytteet
Fukushiman onnettomuuden jälkeen Japanista ostettiin kaupallisesti saatavia
vihanneksia maaliskuussa 26.3. – 28.3.2011 ja toukokuussa 16.5. – 20.5.2011 (Petri
Smolander ym., 2011). Näytteet, 18 kpl, ostettiin kaupoista ja kauppatoreilta (Kuva 2,
Taulukko 1). Näytteet kuljetettiin STUKiin lentokoneella. STUKissa tuoreet
lehtivihannekset pilkottiin ja laitettiin n. 100 ml:n mittauspurkkiin sellaisenaan ilman
huuhtelua. Näytteiden aktiivisuuspitoisuudet mitattiin gammaspektrometrisesti. Kolme
lehtivihannesnäytettä, vihannekset 1 – 3, pestiin muovipussissa kolmeen kertaan
tislatulla vedellä ensimmäisen mittauksen jälkeen. Huuhtelulla haluttiin selvittää, kuinka
helposti radioaktiivisuus irtoaa näytteestä pesun yhteydessä.

Taulukko 1. Japanista ostetut vihannekset, ostokuukausi ja prefektuuri.
Näyte Ostokuukausi Näytteenotto prefektuuri

Japanissa
Vihannekset 1 - 7 Maaliskuu Tokio, Narita kauppahalli
Vihannekset 8 - 10 Toukokuu Ibaraki
Vihannes 11 - 12 Toukokuu Saitama
Vihannes 13 - 15 Toukokuu Chiba
Vihannes 16 Toukokuu Tokio
Vihannes 17 Toukokuu Fukushima
Vihannes 18 Toukokuu Tochiki

Kuva 2. Tutkitut vihannesnäytteet 1 – 7 (vasemmalta oikealle ylhäältä alkaen).

Gammaspektrometrinen mittaus
Näytteiden gammaspektrometriset mittaukset tehtiin alhaistaustaisilla HPGe-
puolijohdeilmaisimilla, joiden suhteelliset havaitsemistehokkuudet ovat välillä 38 – 78
% ja energiaresoluutiot 1,33 MeV:n energialle 1,6 – 2,0 keV. Mittausastiana, joka
asetettiin suoraan ilmaisimen päälle, käytettiin joko tilavuudeltaan 35 ml:n tai 110 ml:n
purkkia tai 0,5 standardia Marinelli-astiaa. Mittausajat vaihtelivat kuivalaskeumalla 17
– 64 tuntia, märkälaskeumalla 4 – 23 tuntia ja vihannesnäytteillä 0,5 – 2,5 tuntia.
Gammaspektrit analysoitiin GAMMA-99-ohjelmalla, joka ottaa huomioon näytekoon ja
tiheyden vaihtelun sekä koinsidessisummautumisen vaikutuksen mittaustuloksiin.
Menetelmä on akkreditoitu ISO 17025:2005 standardin mukaan.
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TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Laskeumanäytteet
Helsingin laskeumanäytteissä oli nähtävissä Fukushiman onnettomuudesta peräisin
olevia radioaktiivisia aineita (Taulukko 2). I-131:n, Cs-134:n ja Cs-137:n aktiivisuudet
neliömetriä kohden nousivat 21.3.2011 jälkeen kerätyissä laskeumanäytteissä
merkittävästi aikaisemmista aktiivisuuksista. Vastaavanlainen muutos oli havaittavissa
ilmanäytteiden aktiivisuuksissa (Masson ym., 2011). Ennen Fukushiman onnettomuutta
Cs-137:n aktiivisuus neliömetriä kohden neljännesvuosittain (3 kk) kerätyissä
laskeumanäytteissä oli alle 1 Bq/m2 eikä Cs-134:a tai I-131:a ollut havaittavissa
näytteissä lainkaan (Mustonen Raimo, 2010). Ennen Fukushiman onnettomuutta
laskeumanäytteissä havaittu Cs-137 on ollut peräisin pääasiassa Tshernobylin
onnettomuudesta.

Cs-134/Cs-137- aktiivisuuksien suhde mitatuissa näytteissä oli hyvin lähellä yhtä.
Suhde oli erilainen verrattuna Tshernobylin onnettomuuden jälkeen mitattujen
näytteiden suhteeseen, joka oli 0,5 (UNSCEAR 1988). Syynä erilaiseen
isotooppisuhteeseen on ydinvoimaloiden polttoaineen erilainen koostumus ja palama.

Taulukko 2. I-13-1, Cs-134- ja Cs-137- aktiivisuudet neliömetriä kohden
laskeumanäytteissä Helsingissä 1.3 – 29.4.2011 (epävarmuus ± 1 δ).
Keräysjakso Referenssipäivä I-131

Bq/m2
Cs-134
Bq/m2

Cs-137
Bq/m2

Märkälaskeuma

1.3. - 21.3.2011 11.3.2011 <0,1 <0,02

21.3. - 30.3.2011 25.3.2011 14,8 ± 0,7 0,47 ± 0,07 0,43 ± 0,07

30.3. - 6.4.2011 3.4.2011 17,7 ± 0,6 1,10 ± 0,09 1,20 ± 0,08

6.4. - 13.4.2011 10.4.2011 0,7 ± 0,08 0,11 ± 0,02 0,14 ± 0,03

13.4. – 21.4.2011 17.4.2011 0,11 ± 0,03 <0,04 <0,05

21.4 - 29.4.2011 25.4.2011 <0,2 <0,07 <0,1

Kuivalaskeuma

1.3. - 21.3.2011 11.3.2011 <0,05 <0,03

21.3. - 30.3.2011 25.3.2011 1,2 ± 0,07 <0,02

30.3. - 6.4.2011 3.4.2011 0,20 ± 0,02 <0,02 <0,03

6.4. - 13.4.2011 10.4.2011 0,06 ± 0,01 <0,02 <0,03

13.4. – 21.4.2011 17.4.2011 <0,03 <0,02 <0,02

21.4 - 29.4.2011 25.4.2011 <0,01 <0,01 <0,01

Suurin osa laskeumasta tuli alas sateen mukana (Kuva 3). Kesiumia ei havaittu lainkaan
kuivalaskeumanäytteissä. Kahdessa näytteessä noin 8 % jodista oli kuivalaskeumassa ja
loput 92 % märkälaskeumassa. Yhdessä näytteessä (30.3. – 6.4.2011) märkä- ja
kuivalaskeuman suhde oli poikkeava, ja vain 1 % jodista oli kuivalaskeumassa.

I-131:n kokonaislaskeuma aikavälillä 21.3. – 29.4.2011 oli noin 35 Bq/m2. Kesiumin
kokonaislaskeuma oli vain kymmenesosa tästä, noin 3,5 Bq/m2. Nämä ovat pieniä
määriä verrattuna Tshernobylistä tulleeseen laskeumaan. Esimerkiksi Cs-137:n
laskeuma oli tuolloin suurimmillaan jopa 80 000 Bq/m2 (Arvela ym. 1990).
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Kuva 3. I-131- aktiivisuus neliömetriä kohden (Bq/m2) märkä- ja kuivalaskeumassa
Helsingissä 21.3. – 29.4.2011.

Vihannesnäytteet
Japanista ostetuissa vihanneksissa oli havaittavissa Fukushiman onnettomuudesta
peräisin olevia radioaktiivisia aineita (Kuva 4). Korkeimmat pitoisuudet olivat
lehtivihanneksissa, I-131: 3420 Bq/kg, Cs-134: 276 Bq/kg ja Cs-137: 268 Bq/kg.
Kahden kuukauden kuluttua näytteiden aktiivisuuspitoisuudet olivat laskeneet
suurimmassa osassa näytteitä, ja olivat useimmiten alle menetelmän havaitsemisrajan.
Korkeimmat pitoisuudet olivat enää alle 20 Bq/kg. Lehtivihannesten pesu tislatulla
vedellä pienensi I-131 aktiivisuuspitoisuutta 10 - 20 % näytteestä riippuen. Cs-134- ja
Cs-137- pitoisuudet vähenivät pesussa 40 - 85 %.

Kuva 4. Vihannesten I-131-, Cs-134- ja Cs-137- aktiivisuuspitoisuudet (Bq/kg, t.p.)
maaliskuussa ostetuissa vihannesnäytteissä.
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PUOLUSTUSVOIMIEN SÄTEILYMITTAUKSET: TAPAUKSET
LIEKKI09 -HARJOITUS JA FUKUSHIMA

Markku Kettunen, Tapio Heininen, Arto Jäppinen & Ritva Kettunen
Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos
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34111 Lakiala

Liekki09 -viranomaisharjoitus - säteilyuhka lähestymässä mereltä

Suomen säteilyturvallisuutta ja yhteiskunnan toimintakykyä voidaan vaarantaa
kuljettamalla radioaktiivisuutta sisältävä laitteisto laivalla satamaan. Mikäli
terroristijärjestö saa hallintaansa suuren kauppalaivan, sen on mahdollista tuoda suuri
määrä radioaktiivisia aineita lähellä kaupungin keskustaa sijaitsevaan satamaan ilman
että tilanteen laadusta epätietoisilla viranomaisilla on riittäviä keinoja estää laivan tuloa
satamaan. Räjäyttämällä nämä ”likaisessa pommissa” olevat radioaktiiviset aineet
pilveksi on mahdollista saastuttaa merkittäviä tiheästi asutettuja alueita ja liikenteen
solmupisteitä.

Säteilyn lentomittauksella on mahdollista saada saapuvan kaapatun laivan kuljettaman
lastin laadusta tietoja jo kaukana ulkomerellä ja saada näin viranomaisille aikaa
vastatoimenpiteiden valmisteluun ja toteuttamiseen. Lentomittaus mahdollistaa laivan
lastina olevan poikkeavan radioaktiivisuuden toteamisen, säteilevän aineen
tunnistamisen ja aktiivisuuden määrän mittaamisen ja jopa laivalla olevan säteilylähteen
sijainnin määrittämisen.

Säteilyn lentomittaus toimii merellä erityisen hyvin, koska taustasäteilyn määrä meren
pinnalla on pienimmillään ja pienetkin säteilytason kohoamiset havaitaan helposti.
Liekki09 -harjoituksessa terroristien kaappaama suuri ja nopea kauppalaiva (pituus 218
metriä ja nopeus 46,3 km/h) etsittiin LJ -suihkukoneeseen asennettujen tutkalaitteiden
avulla sekä sen lastina oleva radioaktiivisuus määritettiin natriumjodidi- ja
germaniumilmaisimeen perustuvien mittauslaitteistojen avulla. Saksasta Helsinkiin
matkalla ollut kaapattu laiva löytyi mereltä Gotlannin itäpuolelta ja kahdella 100 metrin
korkeudessa suoritetulla ylilennolla laivan keskilinjan suuntaisesti pystyttiin
havaitsemaan laivassa oleva säteilylähde, tunnistamaan sen sisältävä säteilevä aine,
mittaamaan lähteen aktiivisuus ja jälkikäsittelyn avulla vielä määrittämään lähteen
sijainti laivalla.

Kun laivan lastina oleva säteilylähde varmistui säteilyturvallisuutta uhkaavaksi, saivat
turvallisuudesta vastaavat eri viranomaiset aikaa oikeiden vastatoimien suunnitteluun,
toteutukseen ja yhteistoiminnan koordinointiin kun laiva oli vielä 10 tunnin matkan
päässä Helsingin satamasta.

Fukushima - havainnot Ylöjärvellä

Puolustusvoimat seuraa jatkuvasti pintailman hiukkasten ja kaasumaisten aineiden
radioaktiivisuutta Ylöjärven tutkimuslaitoksella. Näytesuodattimet vaihdetaan
normaalivalvonnassa joka maanantai ja torstai. Kaasumaisia aineita keräävä
aktiivihiilisuodatin vaihdetaan kuun vaihtuessa. Fukushiman onnettomuuden jälkeen
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tehtiin ensimmäiset poikkeavat havainnot maanantaina 21.3 päättyneellä keräysjaksolla.
Hiukkasuodattimen keräysväli muutettiin 24 tunnin jaksoon kattaen myös viikonloput.
Kaasumaisia aineita keräävän aktiivihiilisuodattimen keräysvälinä käytettiin aluksi 48
tuntia. Kaasumaisten aineiden pitoisuuksien laskiessa niiden keräysväliä jatkettiin 96
tuntiin. Tulokset raportoitiin aamupäivittäin välittömästi niiden valmistuttua
Puolustusvoimille ja Säteilyturvakeskukselle. Suurimmat pitoisuudet mitattiin maalis-
huhtikuun vaihteessa, jolloin hiukkasmaisen I-131 pitoisuuden maksimiarvo oli 1860
mikroBq/m3 ja kaasumaisen jodin maksimiarvo oli 6500 mikroBq/m3.

Havaintoja tehtiin hiukkasiin sitoutuneista Cs-134, Cs-136, Cs-137, I-132, Te-129, Te-
129m ja Te-132 nuklideista toukokuun puoliväliin asti. Tulokset julkaistiin 2.8.2011
eurooppalaisten säteilymittaajien yhteisjulkaisussa Environmental Science &
Technology -lehdessä (DOI: 10.1021/es2017158, Environ. Sci. Technol. 2011, 45,
7670-7677).
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ELINTARVIKKEIDEN JA TALOUSVEDEN RADIOAKTIIVISUUS-
MITTAUKSET PALVELULABORATORIOSSA

Timo Vartiala, kemisti, MetropoliLab Oy, timo.vartiala@metropolilab.fi

Kunnallisten ja kaupallisten palvelulaboratorioiden radioaktiivisuusmittauksista
valtaosa koostuu talousvesien radonin mittaamisesta. Suomessa on porakaivovesissä
useilla alueilla korkeita radonpitoisuuksia, jotka ylittävät talousveden suositellut
enimmäispitoisuudet. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 401/20001 pienten
yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista on annettu
laatusuositus radonin enimmäispitoisuudeksi 300 Bq/l. Yksittäisten talouksien omaan
käyttöön tarkoitetun talousvesikaivon veden radonin enimmäispitoisuus on 1000 Bq/l.
Usein radonpitoisessa porakaivovedessä on myös korkeita uraanipitoisuuksia, joille ei
kuitenkaan ole kansallisia raja-arvoja.

Kuva 1. Vesinäytteet radonmittaukseen RADEK-laitteelle ja nestetuikelaskimelle.

MetropoliLab Oy:ssä on FINAS-akkreditoituna talousvesien radonmittaukset
nestetuikelaskentamenetelmällä ja gammaspektroskooppisesti RADEK-laitteella, jolla
alfa-aktiivisen radonin mittaus perustuu sen gamma-aktiivisten tytärnuklidien
mittaamiseen.
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Kuva 2. Paikallislaboratorioiden käytössä on STUK:in RADEK-gammaspektrometrejä.

Säteilyturvakeskus on hankkinut paikallislaboratorioiden käyttöön RADEK-
gammaspektometrejä, jotka soveltuvat Rn-222 lisäksi myös Cs-137, K-40, Ra-226 ja
Th-232 mittaamiseen. Säteilyturvakeskus järjestää laitteistojen käyttäjien koulutusta ja
tarvittaessa ohjeistaa myös muiden isotooppien mittauksen. Viranomaisnäytteiden
tulokset lähetetään Säteilyturvakeskukselle tiedoksi samoin kuin neljä kertaa vuodessa
tehtävien testimittausten tulokset.

Kuva 3. Sienissä on usein havaittavissa Tshernobylin laskeuman jäljiltä Cs-137-
isotooppia.
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Myyntiin tulevien luonnontuotteiden radioaktiivisen cesiumin enimmäispitoisuuden
suositusarvo on 600 Bq/kg tuorepainossa (2003/274/EY). Tämän arvon ylityksiä
havaitaan keskisen Suomen laskeuma-alueen sienissä. Rouskuissa on mitattu useiden
tuhansien Bequerellien pitoisuuksia, jotka kuitenkin saadaan ryöppäyksessä
vähenemään turvalliselle tasolle. MetropoliLab Oy:ssä on akkreditoituna elintarvik-
keiden Cs-137 mittaus gammaspektrometrillä. Elintarvikkeiden säteilymittaukset ovat
olleet radonmittauksiin nähden vähäisiä ja valvontaprojekteja lukuun ottamatta liittyneet
elintarvikkeiden vientiin. MetropoliLab Oy:llä on lisäksi kannettavia annosnopeus-
mittareita ja kiinteä ulkoilman annosnopeusmittauslaitteisto.
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CEEPRA – YHTEISTYÖN SYVENTÄMINEN JA VALMIUDEN
PARANTAMINEN SÄTEILYTILANTEISSA EURO-BARENTSIN
ALUEELLA

Maarit Risto, 1 Nadezhda Kasatkina,2 Anna Nalbandyan,3 Jussi Paatero,4 Kalle
Reinikainen5 ja Dina Solatie1

1Säteilyturvakeskus, Pohjois-Suomen aluelaboratorio, Lähteentie 2, 96400 Rovaniemi,
maarit.risto@stuk.fi; 2Murmansk Marine Biological Institute; 3Norwegian Radiation
Protection Authority; 4Ilmatieteen laitos; 5Pöyry Finland Oy

Maaliskuussa 2011 käynnistyi Arktisen alueen säteilytutkimukseen ja suojeluun
keskittyvä kolmivuotinen CEEPRA (Collaboration Network on EuroArctic
Environmental Radiation Protection and Research) hanke. Sen tavoitteena on Euroopan
arktisten alueiden keskeisten tutkimuslaitosten verkottuminen ja entistä parempi
säteilyvaaraan varautuminen alueella mahdollisessa ydinonnettomuustilanteessa.

Hankkeessa selvitetään ydinonnettomuuden pitkäaikaisia vaikutuksia arktisen alueen ja
lähialueiden ihmisiin, maa- ja meriympäristöön, porotalouteen, luonnontuotetalouteen,
matkailuun ja muihin alueen elinkeinoihin. Lisäksi selvitetään ympäristön nykytilaa
tutkimalla Suomen Lapista, Norjan Finnmarkista ja Kuolan niemimaalta sekä Barentsin
mereltä kerättyjä ympäristönäytteitä. Tuloksista saadaan lisätietoa radioaktiivisten
aineiden kulkeutumisesta ja kertymisestä ravintoketjuihin arktisilla alueilla. Lisäksi
voidaan arvioida, mistä radioaktiiviset aineet ovat peräisin sekä niiden aiheuttamia
riskejä onnettomuustilanteessa.

Hankkeeseen osallistuvat Norjan säteilyturvallisuusviranomainen NRPA (Norwegian
Radiation Protection Authority) sekä Murmanskin meribiologinen instituutti
(Murmansk Marine Biological Institute) Venäjältä. Suomesta mukana ovat STUKin
lisäksi Ilmatieteen laitos ja Pöyry Finland Oy.

Hanketta rahoitetaan Lapin liiton hallinnoimasta Euroopan unionin Kolarctic ENPI
CBC ja Norjan Kolarctic -ohjelmista. Koordinaattorina hankkeessa toimii STUKin
Pohjois-Suomen aluelaboratorio.
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SUOMALAISTEN SISÄISEN SÄTEILYALTISTUKSEN
MÄÄRITTÄMINEN - SUORAT MENETELMÄT

Jussi Huikari , Maarit Muikku & Sauli Pusa

STUK – Säteilyturvakeskus, Ympäristötutkimuslaboratorio, PL 14, 00881 Helsinki
jussi.huikari@stuk.fi

JOHDANTO

Ihminen saa radioaktiivisia aineita elimistöönsä hengittämällä tai ravinnon mukana.
Nämä aineet ovat joko luonnollista alkuperää tai keinotekoisesti tuotettuja. Näistä
gammasäteilyä lähettäviä aineita voidaan mitata suoraan ihmisen kehosta. Keinotekoisia
aineita ihmiskehoon voi päätyä työtehtävissä, joissa työntekijä käsittelee esimerkiksi
kontaminoituneita koneenosia kuten ydinvoimaloiden huoltotöissä tai
lääketeollisuudessa. Oma lukunsa ovat onnettomuudet kuten Fukushima tai Tshernobyl,
joissa vapautui fissiotuotteita ilmakehään ja vesistöihin. Näissä tapauksissa
siviiliväestökin saa osansa keinotekoisista radioaktiivisista aineista. Lisätietoa
suomalaisten sisäisistä annoksista on luettavissa tämän seminaarin esityksestä M.
Muikku et al.: ”Suomalaisten sisäinen säteilyaltistus Tshernobylin onnettomuuden
jälkeen - suorat ihmismittaukset”.

LAITTEET

Mittaukset tehdään yleensä gammaspektrometrisilla ihmismittauslaitteistoilla eli ns.
kokokehomittauslaitteistoilla. Säteilyturvakeskuksella on kaksi kokokehospektrometriä,
joista toinen on kiinteästi asennettuna laboratorioon Helsingissä ja toinen on rakennettu
kuorma-autoon. Kiinteästi asennettu mittauslaitteisto otettiin käyttöön vuonna 1965 ja
liikkuva yksikkö kymmenen vuotta myöhemmin. Kiinteä mittauslaitteisto on sijoitettu
50 tonnia painavaan rautahuoneeseen. Paksujen rautaseinien tarkoituksena on vaimentaa
ympäristöstä tulevaa taustasäteilyä (kuva 1).

Kuva 1. Säteilyturvakeskuksen ihmismittauslaitteisto on ympäristöstä tulevan
taustasäteilyn vaimentamiseksi sijoitettu huoneeseen, jonka seinissä on 15 senttimetriä

rautaa (Kuva: STUK).
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Kuorma-autoon rakennetun liikkuvan yksikön taustasuoja painaa noin 2,5 tonnia (kuva
2). Helsingin ulkopuoliset mittaukset tehdään yleensä liikkuvalla yksiköllä.
Mittauslaitteistoon kuuluu mittaustuoli, johon mitattava henkilö asettuu ja sen
yläpuolella oleva gammasäteilyä havaitseva ilmaisin, yleensä HPGe-ilmaisin. Mitattava
aktiivisuusmäärä on yleensä pieni ja siksi ympäristöstä tulevan taustasäteilyn
vaimentamiseksi tuoli on tehty lyijystä ja säteilyilmaisin ympäröity lyijyvaipalla.
Kokokehomittauksessa ihmiseen ei kohdistu säteilyä. Mittaus perustuu kehossa olevien
radioaktiivisten aineiden hajotessaan lähettämään gammasäteilyn havaitsemiseen.

Kuva 2: Toinen STUK:n ihmismittauslaitteistoista on sijoitettu kuorma-autoon.
Mittaustuoli ja ilmaisimen ympärillä oleva valkoinen taustasuoja on tehty lyijystä

(Kuvat: Veikko Pohjalainen/STUK).

Täysimittaisten spektrometrien lisäksi STUKilla on käytössään kannettavia
säteilymittareita (kuva 3). Salkkuun mahtuvassa Atomtex RGK-AT1320A:ssa on NaI
kide ja ohjaus- ja tallennusyksikkö. Monitori on suunniteltu käytettäväksi
valmiustilanteissa, jolloin on tarve laajamittaisiin seulontamittauksiin. Parhaiten laite
soveltuu kilpirauhasen jodialtistuksen kartoittamiseen.

Kuva 3: Vasemmassa kuvassa on kannettava Atomtex säteilyilmaisin
kuljetussalkussaan. Oikealla on kilpirauhasen mittaus meneillään (Kuvat: STUK).

Varsinaiset kokokehospektrometrit kalibroidaan fantomeilla, joissa on tunnettu määrä
radioaktiivista ainetta. STUKilla on käytössään polyetyleeni tiilistä koottava fantomi,
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josta voidaan koota erikokoisia ihmisen malleja vauvasta kookkaaseen aikuiseen
[Kovtun 2000]. Fantomit on esitetty kuvassa 4. Tiilet ovat noin 5*10*13 cm ja niissä
pituussuunnassa 2 reikää joihin kalibrointisauvat voidaan sijoittaa. Kalibrointilähteinä
STUKilla on 152Eu, 137Cs, 60Co ja 40K. Lisäksi kilpirauhasmittausta varten on erillinen
kaulaosa, johon voidaan sijoittaa 133Ba-lähde simuloimaan kilpirauhaseen kertynyttä
jodia.

Kuva 4: Anja fantomit makaavassa asennossa.

Käytettyjen kalibrointilähteiden aktiivisuus tunnetaan noin 5 % tarkkuudella.
Taulukossa 1 on esitetty pääasialliset epävarmuuden lähteet ja niiden kumulatiivinen
vaikutus lopputulokseen. Kumulatiivinen epävarmuus on saatu summaamalla
epävarmuudet neliöllisesti. Taulukossa käytetty piikin pinta-alan epävarmuus on oletus,
ja lähellä havaitsemisrajaa se on huomattavasti suurempi.

Mikäli mitattavan koko poikkeaa selvästi standardi -ihmisestä (Anja-F4, 170 cm/70 kg),
täytyy lopputulokseen sisällyttää korjaus, minkä epävarmuus on noin 10 %,
Taustapiikki ei yleensä aiheuta ongelmia normaalioloissa, koska kokokehomittauksissa
etsitään keinotekoisia nuklideja. Taustassa on usein 137Cs:a, mutta sen aktiivisuus on
yleensä pieni, kasvattaen kuitenkin havaitsemisrajaa, jolloin myös lopputuloksen
epävarmuus kasvaa. Yleinen korkea tausta-aktiivisuus kohottaa myös havaitsemisrajaa,
ja toisaalta piikki/tausta suhde muuttuu huonommaksi, ja näkyy siten piikin pinta-alan
epävarmuuden kasvuna. Puoliintumisaikojen ja gammaintensiteettien epävarmuudet
voidaan jättää tässä lueteltuja epävarmuuksia merkittävästi pienempinä huomioimatta.
Tehokkuuskalibraatiossa oletetaan, että radioaktiivinen aine on jakautunut tasaisesti
koko kehoon. Esimerkiksi ravinnon mukana saadulle 137Cs:lle tämä pitääkin paikkaansa.
Jos aktiivisuus on pelkästään keuhkoissa ja/tai mahalaukussa, analyysiohjelman
ilmoittama tulos on liian suuri. Suuntaa antavana kertoimena voidaan pitää fantomeilla
mitattua korjausta 1.4 aikuisen ja 2 vuotiaan välillä [Moilanen 2007].

Taulukko 1: Mittaustuloksen epävarmuus.
Lähde Epävarmuus [%] Yhteensä [%]

kalibrointilähteet 5 5
kalibrointi 10 11

piikin pinta-ala 10 15
mitattavan koko 10 18
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Pienin havaittava aktiivisuus voidaan laskea kaavasta:

TEQEI

N
MDA B

)()(

7.26.4 


missä T on mittausaika, I(E) on γ-säteilyn intensiteetti ja ǫ(E) on ilmaisimen
havaintotehokkuus energialla E ja NB on mitattu taustasäteilyn aiheuttama pulssimäärä
ko. energialla. Lauseketta tulkitaan siten, että hyväksyttävän piikin pulssimäärän on
oltava suurempi kuin 4.6√NB + 2.7, jotta tulos hyväksytään. Taulukossa 2 on esitetty
alarajat havaittaville aktiivisuuksille.

Taulukko 2: Havaitsemisrajat.
Isotooppi Atomtex [Bq] Mittausauto [Bq] Rautahuone [Bq]

137Cs 200 80 30
60Co 200 50 20
131I 300 100 100

JOHTOPÄÄTÖKSET

Säteilyturvakeskuksen kokokehospektrometrien suorituskyky täyttää säteilysuojelun
asettamat vaatimukset. Havaitsemisrajat ovat riittävän alhaiset, jotta mittaustulosten
perusteella voidaan luottaa siihen, että säteilytyöntekijöiden altistukselle asetettu
kirjauskynnys, 0.1 mSv, ei ylity huomaamatta. Käytäntö ja säännöllisesti suoritetut
mittaukset kalibrointifantomeilla ovat osoittaneet, että laitteisto toimii erittäin
luotettavasti. Toistomittauksilla on todettu, että mittaustulosten hajonta on alle 5%, mitä
voidaan pitää riittävänä.
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TSHERNOBYL JA METSÄN ANTIMET

Eila Kostiainen
STUK – Säteilyturvakeskus, PL 14, 00881 Helsinki

JOHDANTO

Vuonna 1986 tapahtuneen Tshernobylin onnettomuuden jälkeen Suomeen levinneen
laskeuman seurauksena kohonneita cesium 137 –pitoisuuksia on edelleen metsän
tuotteissa, vaikka yli 25 vuotta on kulunut onnettomuudesta. Metsän tuotteiden 137Cs-
pitoisuuksissa on havaittavissa selviä alueellisia eroja johtuen laskeuman epätasaisesta
jakautumisesta. Metsäympäristössä radioaktiivisen cesiumin kulkeutuminen maasta
kasveihin on erittäin tehokasta. Cesium säilyy metsien ravinnekierrossa vuosi-
kymmeniä, se pysyy maan pintakerroksessa kasveihin ja sieniin helposti siirtyvässä
muodossa. Pääosa Tshernobyl-laskeuman cesiumista on edelleen metsämaan pinnalla
olevassa humuskerroksessa, josta se hyvin hitaasti kulkeutuu alla olevaan kivennäis-
maahan. Radioaktiivisen cesiumin pitoisuudet riistanlihassa, metsämarjoissa ja sienissä
toisin kuin maataloustuotteissa vähenevät hyvin hitaasti, lähinnä vain radioaktiivisen
hajoamisen kautta.

MATERIAALIT JA MENETELMÄT

Säteilyturvakeskuksessa aloitettiin metsän tuotteiden: riistanlihan, metsämarjojen ja
sienien radioaktiivisten aineiden pitoisuuksien jatkuva seuranta Tshernobylin
onnettomuuden jälkeen kesällä 1986. Ohjelmaan on kuulunut useita lajeja, pääpainon
ollessa eniten kulutetuissa metsän tuotteissa: kauppasienet, hirvenliha ja metsämarjoista
mustikka ja puolukka. Myös muita metsämarjoja (lakka, karpalo, metsävadelma,
metsämansikka, juolukka) ja riistanlihaa (jänikset, peurat, metsäkanalinnut, pelto-
kanalinnut, vesilinnut) on analysoitu vähäisempiä määriä. Näytemäärät olivat
suurimmillaan 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa, jolloin näytteitä pyrittiin
ottamaan kattavasti koko maan alueelta. Myöhempinä vuosina näytemääriä
pienennettiin ja pääpaino kohdistettiin eniten laskeumaa saaneille alueille Suomessa.
Kaikista näytteistä analysoitiin radioaktiivinen cesium (134Cs ja 137Cs) gamma-
spektrometrisella mittauksella joko tuoreena tai kuivana sekä määritettiin kuiva-
ainepitoisuus. Tulosten käsittelyssä on käytetty 137Cs-laskeuman perusteella tehtyä
alueellista jakoa laskeumatasoittain luokkiin 1–5 (Kuva 1.) (Arvela ym. 1990).

TULOKSET

Tshernobyl-laskeuman vaikutus näkyi heti kesällä 1986 metsän tuotteissa. Pitkäikäisen
137Cs:n (puoliintumisaika 30 v) lisäksi metsän tuotteissa havaittiin cesiumin lyhytikäistä
isotooppia 134Cs (puoliintumisaika 2,6 v) aina 2000-luvulle saakka. Tuloksia vuoden
1986 mittauksista on esitetty laajemmin aiemmin julkaistuissa raporteissa (Rantavaara,
1987, Rantavaara ym, 1987). Ennen vuotta 1986 metsän tuotteista vain hirvenlihan
137Cs-pitoisuuksista oli tehty koko maan kattava selvitys (Rantavaara, 1982). 137Cs:n
pitoisuudet metsämarjoissa, sienissä ja riistanlihassa olivat korkeimmillaan vuosina
1987–1988, jonka jälkeen ne ovat pienentyneet hyvin hitaasti. Tyypillistä metsän
tuotteille on aktiivisuuspitoisuuksien suuri vaihtelu pienelläkin alueella. Samoilta
alueilta eri vuosina otetuissa sieni- ja marjanäytteissä havaitaan suurta hajontaa
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pitoisuuksissa mm. kasvu- ja kosteusolosuhteista johtuen, mistä syystä hidasta
pitoisuuksien pienenemistä on vaikea havaita lyhyellä aikavälillä.

Kuva 1. Tshernobylin 137Cs-laskeuman alueellinen jakautuminen (kBq/m2).

Riista
Tshernobylin onnettomuuden jälkeen syksyllä 1986 hirvenlihan 137Cs:n keskipitoisuus
koko maassa oli 170 Bq/kg ja keskipitoisuudet eri riistanhoitopiireissä vaihtelivat välillä
40–500 Bq/kg. Lapissa, jonne Tshernobylistä peräisin olevaa 137Cs-laskeumaa tuli vain
vähän, pitoisuudet hirvenlihassa olivat syksyllä 1986 suunnilleen samalla tasolla kuin
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vuonna 1979, jolloin keskimääräinen 137Cs-pitoisuus Suomen hirvenlihassa oli 34
Bq/kg. Hirvenlihan 137Cs-pitoisuudet pienenivät 2000-luvun alkuun mennessä noin
puoleen vuosien 1980-luvun lopulla esiintyneistä korkeimmista arvoista (Kuva 2). Koko
maan hirvenlihan 137Cs:n keskipitoisuus oli vuonna 2010 noin 50 Bq/kg vaihdellen
välillä 10–500 Bq/kg eri puolilla maata.

Kuva 2. 137Cs-pitoisuuksien vaihtelu hirvenlihassa korkeimman laskeuman alueilla
Suomessa vuosina 1987–2010.

Riistaeläinten lihan 137Cs-pitoisuudet riippuvat niiden käyttämästä ravinnosta;
viljelyalueiden lähistöllä eläneiden hirvien lihassa on vähemmän cesiumia kuin laajoilta
metsäalueilta kaadettujen hirvien lihassa. Vasojen lihan aktiivisuuspitoisuudet ovat
yleensä hieman korkeampia, keskimäärin noin 20 prosenttia, kuin täysikasvuisten
hirvien. Hirvenmaksassa cesiumia on noin 20 prosenttia vähemmän kuin lihassa kun
taas munuaisten 137Cs-pitoisuudet ovat hieman korkeampia kuin lihan. Metsäjäniksen
lihan 137Cs-pitoisuudet ovat kaksin- tai kolminkertaisia samoilta alueilta peräisin
olevaan hirvenlihaan verrattuna. Rusakoissa, vesilinnuissa ja peltokanalinnuissa on
huomattavasti vähemmän cesiumia kuin hirvenlihassa.

Metsämarjat
Mustikan ja puolukan 137Cs-pitoisuudet vaihtelevat paitsi kasvupaikan laskeumatason
myös sen ravinteisuuden ja kosteusolosuhteiden mukaan. Suoperäisillä alueilla sekä
karuilla kankailla kasvaneisiin marjoihin kertyy eniten cesiumia. Puolukan, mustikan ja
variksenmarjan 137Cs-pitoisuudet ovat keskimäärin samansuuruisia, joskin puolukalla
esiintyy suurempia vaihteluita pitoisuuksissa (Kostiainen, 2008). Karpalon ja lakan
137Cs-pitoisuudet ovat hieman korkeampia kuin samojen alueiden mustikan ja puolukan.
Metsämarjoista ahomansikka, metsävadelma ja pihlajanmarja keräävät huomattavasti
vähemmän cesiumia kuin muut marjat. Korkeimmillaan 137Cs:n pitoisuudet
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metsämarjoissa olivat vuosina 1987–1989, minkä jälkeen vähenemistä on tapahtunut
lähinnä 137Cs:n radioaktiivisen hajoamisen kautta.

Sienet
Radioaktiivisen cesiumin kulkeutuminen sieniin on jopa kymmenkertaisesti
tehokkaampaa kuin kasveihin. Syitä tähän ja cesiumin sieniin kulkeutumiseen
vaikuttavia tekijöitä ei vielä tunneta. Sienillä cesiumin otto ei korreloi kaliumin kanssa
kuten kasveilla, mikä viittaa siihen, että cesiumin kulkeutumismekanismi maasta sieniin
on erilainen kuin kaliumilla. Pitoisuuserot sienilajien välillä ovat suuria, jopa
kymmenkertaisia saman laskeumatason alueelta poimituissa sienissä (Kuva 3). Yhtenä
syynä lajien välisiin eroihin on sienien fysiologiset erot, esimerkiksi eri tattilajeilla on
erilainen kemia. Korkeita pitoisuuksia esiintyy yleensä mykorritsasienillä. Ajalliset
muutokset sienten 137Cs-pitoisuuksissa vaihtelevat sienilajin mukaan johtuen mm. eri
lajien sienirihmastojen syvyyssijainnista. 137Cs:n pitoisuudet nousivat hitaammin
sienillä, joiden rihmastot sijaitsevat syvemmällä maan pinnasta. Esimerkiksi
herkkutatilla oli pitoisuushuippu myöhemmin kuin rouskuilla tai suppilovahveroilla.
Pitoisuuserot lajin sisällä samalla laskeuma-alueella voivat olla kaksin-, jopa
viisinkertaisia johtuen mm. kasvualustan laadusta (maaperä, pH, ravinteisuus) ja
kosteusolosuhteista. Pitoisuuseroja on myös sienen eri osien välillä; lakkien 137Cs-
pitoisuudet ovat usein 1,2 - 3,3 -kertaisia verrattuna jalkojen pitoisuuksiin, vaikkakin
myös tässä on lajikohtaista vaihtelua.

Vähän cesiumia kerääviä sienilajeja ovat (ryhmä 1): korvasieni, lampaankääpä,
mesisienet, huhtasienet, punikkitatit, voitatti, herkkutatit, kantarelli ja tuoksuvalmuska.
Jonkin verran korkeampia 137Cs-pitoisuuksia on seuraavissa sienilajeissa (ryhmä 2):
haperot, kosteikko- ja suppilovahvero ja mustatorvisieni. Runsaasti cesiumia sisältäviä
sienilajeja ovat (ryhmä 3): rouskut, orakkaat, kangastatti, kehnäsieni ja mustavahakas.
Ryhmän 2 sienissä 137Cs-pitoisuudet voivat edelleen ylittää 600 Bq/kg laskeuma-alueilla
3–5 ja ryhmän 3 sienet kaikkialla Suomessa (Kostiainen ja Ylipieti, 2010).

Kuva 3. 137Cs-pitoisuuksien vaihtelu vuosina 2000–2010 mitatuissa sienissä (Bq/kg
tuorepainoa) laskeuma-alueilla 1, 2–3 ja 4–5.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

137Cs säilyy vielä kauan metsien ravinnekierrossa ja sen väheneminen metsän tuotteista
on edelleen hidasta, vain pari prosenttia vuodessa lähinnä 137Cs:n radioaktiivisen
hajoamisen kautta. Vuoteen 2010 mennessä 137Cs:n pitoisuudet sienissä, metsämarjoissa
ja riistanlihassa ovat pienentyneet noin 30–50 prosenttia 1980-luvun lopun
maksimipitoisuuksista. EU-suosituksen (2003/274/Euratom) mukaisen raja-arvon 600
Bq/kg ylittäviä 137Cs-pitoisuuksia esiintyy enää metsän tuotteista vain sienissä,
pääasiassa eniten laskeumaa saaneilla alueilla (Kuva 4).

Kuva 4. 137Cs-pitoisuuksien vaihtelu 2000-luvulla metsämarjoissa, hirvenlihassa ja
sienissä (lajiryhmät 1–3) laskeuma-alueilla 1, 2–3 ja 4–5.
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TAUSTAA

Arktinen ympäristö on vieläkin suhteellisen koskematonta verrattuna tiheämmin
asuttuihin seutuihin pohjoisella pallonpuoliskolla. Huomattava määrä keinotekoista
radioaktiivisuutta on kuitenkin kulkeutunut alueelle 1940-luvulta lähtien. Tämä
radioaktiivisuus on peräisin useista lähteistä, mm. ilmakehässä suoritetuista
ydinasekokeista, Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuudesta, ydinpolttoaineen
jälleenkäsittelylaitoksista Iso-Britanniassa ja Ranskassa, Venäjän (Neuvostoliiton)
suunnitelluista ja onnettomuuksista aiheutuneista ydinasetuotannon ja
ydinpolttoainekierron päästöistä, Neuvostoliiton Jäämereen upottamista ydinjätteistä ja
–reaktoreista sekä ydinkäyttöisten alusten onnettomuuksista ja niiden
polttoainekierrosta. Merkittävä päästölähde on ollut Neuvostoliiton ilmakehässä,
maanpinnalla ja meressä Novaja Zemljan alueella suorittamat 91 ydinkoetta vuosina
1955-1962. Niihin kuului mm. suurin koskaan tehty ydinkoe 30.10.1961. Tämän
”Pommien kuninkaaksi” ja ”Isoksi Iivanaksi” ("Tsar Bomba" tai "Big Ivan") kutsuttu
ydinkoe oli voimakkuudeltaan 50-58 megatonnia (Arctic Monitoring and Assessment
Programme , 2010).

Voimakas maanjäristys Japanin itäpuolella 11.3.2011 05:46 UTC ja sitä seurannut
tsunami aiheuttivat valtavia tuhoja Japanin itärannikolla. Alueella sijaitseva Fukushima
Dai-ichin ydinvoimalaitos menetti tsunamiaallon takia reaktoreiden ja käytetyn
ydinpolttoaineen säilytysaltaiden jäähdytyksen. Tämä aiheutti radioaktiivisia päästöjä
sekä mereen että ilmaan. Jo päivää myöhemmin Japanissa havaittiin tuoreita
fissiotuotteita pintailmassa (International Atomic Energy Agency, 2011; Preparatory
Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, 2011).

Ilmatieteen laitos on yhteistyössä Norjan Polaari-instituutin kanssa seurannut ilman
lyijy-210:n aktiivisuuskonsentraatiota Ny-Ålesundissa Huippuvuorilla yli kymmenen
vuoden ajan. Tässä työssä selvitettiin, että voitaisiinko Huippuvuorilla seurantaa varten
kerätyistä aerosolinäytteistä havaita Fukushiman onnettomuudesta peräisin olevaa
radioaktiivisuutta.

KOKEELLISET JA LASKENNALLISET MENETELMÄT

Näytteenkeräyspaikka on Mt. Zeppelinin mittausasema Ny-Ålesundissa Huippuvuorten
länsirannikolla (78°58´ N, 11°53´ E; Holmén & Paatero, 2008). Asema sijaitsee 474 m
korkeudella merenpinnasta lukien. Ilmavirtaus suodatinkeräimessä on noin 140 m3/h.
Asemalla kerätään kolme aerosolinäytettä viikossa Munktell MGA –suodattimille, tosin
sääolosuhteista johtuen suodattimien vaihtopäiviä joudutaan joskus siirtämään. Yksi
suodatin jokaisesta 25 suodattimen erästä jätetään käyttämättä näytteenottoon, ja sitä
käytetään taustanäytteenä Ilmatieteen laitoksen laboratoriomittauksissa.
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Hiukkasiin sitoutunut kokonaisbeeta-aktiivisuus mitattiin vähintään viisi vuorokautta
keräyksen päättymiseen jälkeen, jolloin radon-222:n lyhytikäiset tytärnuklidit ovat
hajonneet pitkäikäiseksi lyijy-210:ksi ja radon-220:n tytärnuklidit ovat hajonneet
stabiiliksi lyijyksi. Tällöin kokonaisbeeta-aktiivisuus koostuu lähinnä lyijy-210:stä sekä
mahdollisista fissiotuotenuklideista. Instrumenttina käytettiin automaattista alfa/beeta-
analysaattoria, joka perustuu verrannollisuuslaskureihin (Mattsson et al. 1996).
Suodatinten gammaemitteripitoisuudet mitattiin puolijohdegammaspektrometrialla.
Työssä käytetyn n-tyypin HPGe-ilmaisimen suhteellinen efektiivisyys on 40 %. Spektrit
analysoitiin GammaTrac-spektrinkäsittelyohjelmalla (Oxford Instruments Inc.). Kaikki
nuklidikohtaiset aktiivisuudet korjattiin näytteen keräysjakson puoliväliin.

Muutama suodatinnäyte tutkittiin ns. kuumien hiukkasten varalta myös digitaalisella
autoradiografialla. Valotuksen ajan näytteet ja kuvantamislevyt sisältävät kasetit
pidettiin lyijysuojassa taustan pienentämiseksi. Valotusaika oli 10 vrk. Kuvantamislevyt
skannattiin 50 μm resoluutiolla ja kuvat tallennettiin tiedostoiksi myöhempää kuva-
analyysiä varten.

Radioaktiivisten aineiden päästöjen kulkeutumista tutkittiin Ilmatieteen laitoksen
SILAM-mallilla (Sofiev et al., 2006, 2008). Lähdetermi perustui Japanin
ydinturvallisuuskomission julkaisemiin päästömääriin, yhteismäärältään jodi-131:n
osalta 150 PBq. Lähdetermin jodista puolet otaksuttiin olevan kaasufaasissa ja puolet
aerosolihiukkasiin sitoutuneena.

TULOKSET

Hiukkasiin sitoutunutta jodi-131:ä havaittiin ensimmäisen kerran näytteestä joka oli
kerätty 25.3.2011 10:11 UTC ja 28.3.2011 13:04 UTC välisenä aikana (Kuva 1).
Seattlen osavaltioon Fukushiman päästöpilvi saapui 17.-18.3.2011, Islantiin 19.-20.3. ja
Saksaan 21-23.3 (Diaz Leon et al., 2011; Icelandic Radiation Protection Authority,
2011; Pittauerová et al., 2011). SILAM-mallilla lasketut Huippuvuorten 131I-
aktiivisuuskonsentraatiot ovat selvästi mitattuja konsentraatioita pienemmät (Kuva 2).
Ero saattaa selittyä lähdetermiin liittyvillä epävarmuuksilla. Sen sijaan mitattujen ja
mallitettujen aktiivisuuskonsentraatioiden ajallinen yhteensopivuus on huomattavan
hyvä. SILAM-laskelmen mukaan Fukushiman päästöpilvi saapui Huippuvuorille
25.3.2011 iltapäivällä. Malli arvioi oikein ”puhtaamman” periodin 28.-30.3.2011, sen
jälkeen korkean aktiivisuuskonsentraation 30.3.-4.4., matalamman aktiivisuus-
konsentraation 4.-6.4. sekä uuden nousun 4.-6.4.2011, ja sitä seuraavan vähittäisen
poistumisen ilmasta. Suurin Huippuvuorilla mitattu 131I-aktiivisuuskonsentraatio, 814
μBq/m3, on matala verrattuna havaintoihin Seattlessa (4400 μBq/m3), Islannissa (~3000
μBq/m3) ja Saksassa (~2100 μBq/m3). Toisaalta aktiivisuuskonsentraatio on korkeampi
kuin mitä Kreikassa on mitattu, 497 μBq/m3 (Manolopoulou et al., 2011). Vertailun
vuoksi mainittakoon, että Suomessa havaittiin 18500 μBq/m3 131I:a joulukuussa 1966,
kun radioaktiivisuutta Semipalatinskissa tehdystä maanalaisesta ydinkokeesta pääsi
vuotamaan ilmakehään (Kauranen et. al 1967).
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Kuva 1. Hiukkasiin sitoutuneen jodi-131:n ja kokonaisbeeta-aktiivisuuden pitoisuudet
(μBq/m3) Mt. Zeppelinillä, Huippuvuorilla.
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Kuva 2. Mitatut ja mallitetut hiukkasiin sitoutuneen jodi-131:n aktiivisuuspitoisuudet
(μBq/m3) Mt. Zeppelinillä, Huippuvuorilla.
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Kuva 4. Mt. Zeppelinillä, Huippuvuorilla 1.-4.4.2011 kerätyn näytteen neljänneksen

autoradiogrammi. Viirut ovat artefakteja.

On syytä korostaa, että tässä työssä mitattiin vain hiukkasiin sitoutuneita jodi-
isotooppeja. Ilmassa jodi voi olla höyrymuodossa, sitoutuneena aerosolihiukkasiin tai
olla sitoutuneina enemmän tai vähemmän höyrystyviin orgaanisiin yhdisteisiin. Vuoden
1986 Tshernobylin turman jälkeen Suomessa noin 90 % jodi-131:stä ei pidättynyt
aerosolisuodattimiin (Baker et al., 2001; Gilfedder et al., 2007; Sinkko et al., 1987).

Kohonneet arvot kokonaisbeeta-aktiivisuudessa 12.-16.3.2011 ovat luonnollista
alkuperää (Kuva 1). Näytteessä ei havaittu fissiotuotteita, joiden poissa ollessa mitattu
beeta-aktiivisuus koostuu lähinnä lyijy-210:stä/vismutti-210:stä. Maaliskuun 13. ja 14.
päivänä ilmamassat saapuivat Huippuvuorille Pohjois-Venäjältä, ja näissä
ilmamassoissa on tyypillisesti paljon lyijy-210:ä (Paatero et al., 2010a).

Huippuvuorilla cesium-137:n aktiivisuuspitoisuus oli suurimmillaan 675 μBq/m3 (Kuva
3). Seattlessa havaittiin 220 μBq/m3 ja Islannissa n. 900 μBq/m3. Kreikassa vastaava
arvo oli 145 μBq/m3. Pohjois-Suomessa korkein päivittäinen 137Cs-aktiivisuus-
konsentraatio vuonna 1963 heti osittaisen ydinkoekieltosopimuksen voimaantulon
jälkeen oli 14000 μBq/m3 (Salminen et al., 2009). Huippuvuorilla havaittu 134Cs:137Cs
aktiivisuussuhde on lähellä yhtä, mikä on korkea arvo verrattuna aikaisempiin
päästöihin. Samanalaisia aktiivisuussuhteita on mitattu mm. Yhdysvalloissa, Saksassa,
Kreikassa ja Siperiassa (Bolsunovsky & Dementyev, 2011). Tshernobylin päästöissä
suhde oli n. 0.5, mutta Tshernobyl-peräistä cesium-134:ä tuskin enää ympäristössä
esiintyy 12 puoliintumisajan jälkeen (Paatero et al., 2010b).
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Tshernobylin jälkeen tehtiin paljon tutkimuksia ns. kuumista hiukkasista, jotka olivat
joko ydinpolttoaineen sirpaleita tai syntyneet kondensoituvien radionuklidien,
ydinpolttoaineen ja reaktorin rakennemateriaalien vuorovaikutuksista. Luonnostaan
kuumia hiukkasia ei ole, vaan ne ovat kaikki keinotekoista alkuperää.
Aerosolinäytteestä, joka oli kerätty Huippuvuorilla 1.-4.4.2011, löytyi digitaalisella
autoradiografialla noin 1 hiukkanen 100 m3 ilmaa kohti (Kuva 4). Vertailun vuoksi:
Nurmijärvellä huhtikuun lopulla 1986 näitä hiukkasia esiintyi keskimäärin kolme
kuutiometrissä ilmaa (Mattsson & Hatakka, 1986).

JOHTOPÄÄTÖKSET

Fukushiman onnettomuus osoitti taas kerran, kuinka nopeasti ilmakehään päässyt
radioaktiivisuus voi levitä laajoillekin alueille. Tässä tapauksessa päästö levisi parissa
viikossa koko pohjoiselle pallonpuoliskolle. Arktiselle alueelle tästä onnettomuudesta
päätyneillä fissiotuotteilla ei ole radiologista vaikutusta. Fukushiman päästölle
ominainen korkea 134Cs:137Cs –aktiivisuussuhde mahdollistaa sen käytön merkkiaineena
arktisissa radioekologisissa tutkimuksissa, jos vain aktiivisuuskonsentraatiot ovat
riittävän korkeita mitattavaksi.

KIITOKSET

Ilmatieteen laitos on saanut taloudellista tukea Huippuvuorilla tehtyyn työhön Euroopan
Unionilta (Ny-Ålesund Large Scale Facility Project, European Community – Access to
Research Infrastructure action of the Improving Human Potential Programme sekä
Research Infrastructures Action of the European Community FP6, Specific Programme
for Structuring the European Research Area, ARCFAC). Kirjoittavat kiittävät Mt.
Zeppelinin mittausaseman henkilökuntaa näytteenotto-ohjelman hoitamisesta, Kings
Bay AS:n henkilökuntaa logistisesta tuesta sekä European Comission Joint Research
Centren ENSEMBLE-projektia mallinnuksessa käytetystä lähdetermistä

KIRJALLISUUSVIITTEET

Arctic Monitoring and Assessment Programme, 2010. AMAP Assessment 2009:
Radioactivity in the Arctic. Arctic Monitoring and Assessment Programme
(AMAP), Oslo, Norway. xii + 92 p.

Baker A.R., Tunnicliffe, C. & Jickells, T.D., 2001. Iodine speciation and deposition
fluxes from the marine atmosphere. J. Geophys. Res. 106, 28743-28749.

Bolsunovsky, A. & Dementyev, D., 2011. Evidence of the radioactive fallout in the
center of Asia (Russia) following the Fukushima Nuclear Accident. J. Environ.
Radioact. In press. doi:10.1016/j.jenvrad.2011.06.007.

Diaz Leon, J, Jaffe, D.A., Kaspar, J., Knecht, A., Miller, M.L., Robertson, R.G.H. &
Schubert, A.G., 2011. Arrival time and magnitude of airborne fission products from
the Fukushima, Japan, reactor incident as measured in Seattle, WA, USA. J.
Environ. Radioact. In press. doi:10.1016/j.jenvrad.2011.06.005.

Gilfedder, B.S., Petri M. & Biester, H., 2007. Iodine and bromine speciation in snow
and the effect of orographically induced precipitation. Atmos. Chem. Phys. 7, 2661–
2669.

Holmén, K. & Paatero, J. (toim.), 2008 . The Second Ny-Ålesund – Pallas-Sodankylä
Atmospheric Research Workshop, Ny-Ålesund, Svalbard, Norway 16-18 April



79

2007, Extended Abstracts. Brief Report Series Nr. 08. Norwegian Polar Institute,
Tromsö Norway. ISBN 978-82-7666-246-7. 76 p.

Icelandic Radiation Protection Authority, 2011. Summary of radionuclide
concentrations in air March 19th - April 13th, Reykjavík, Iceland (64°08'N,
21°56'W).

http://www.gr.is/media/skyrslur//Iceland_air_filter_data_2011_04_20.pdf.
International Atomic Energy Agency, 2011. IAEA International fact finding expert

mission of the nuclear accident following the great East Japan earthquake and
tsunami, Tokyo, Fukushima Dai-ichi NPP, Fukushima Dai-ni NPP and Tokai NPP,
Japan, 24 May- 1 June 2011. Preliminary Summary.
http://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/missionsummary010611.pdf.

Kauranen, P., Kulmala, A. & Mattsson, R., 1967. Fission Products of Unusual
Composition in Finland. Nature 216, 238-241.

Manolopoulou, M., Vagena, E., Stoulos, S., Ioannidou, A., & Papastefanou, C., 2011.
Radioiodine and radiocesium in Thessaloniki, Northern Greece due to the
Fukushima nuclear accident. J. Environ. Radioact. 102, 796-797.

Mattsson, R. & Hatakka, J., 1986. Hengitysilman kuumat hiukkaset Tshernobylin
jälkeisinä päivinä. Kirjassa: Kulmala M., Saari H. & Kauranen P. (toim.), Seminaari
Tshernobylin vaikutuksista Suomessa, Helsinki 10.11.1986. Report series in aerosol
science N:o 2. Aerosolitutkimusseura ry, Helsinki, 28-30.

Mattsson, R., Paatero, J. & Hatakka, J., 1996. Automatic alpha/beta analyser for air
filter samples - absolute determination of radon progeny by pseudo-coincidence
techniques. Radiation Protection Dosimetry 63, 133-139.

Paatero, J., Buyukay, M., Holmén, K., Hatakka, J. & Viisanen, Y., 2010a. Seasonal
Variation and Source Areas of Airborne Lead-210 at Ny-Ålesund, High Arctic.
Polar Research 29, 345-352.

Paatero, J., Hämeri, K., Jaakkola, T., Jantunen, M., Koivukoski, J. & Saxén, R., 2010b.
Airborne and Deposited Radioactivity from the Chernobyl Accident – A Review of
Investigations in Finland. Boreal Environ. Res. 15, 19-33.

Pittauerová, D., Hettwig, B. & Fischer, H.W., 2011. Fukushima fallout in Northwest
German environmental media. J. Environ. Radioact. 102, 877-880.

Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization,
2011. http://www.ctbto.org.

Salminen, S., Paatero, J., Hatakka, J. & Makkonen, U., 2009. Airborne 137Cs, 90Sr and
total beta activity in northern Finland in the 1960s. Kirjassa: Paula Maatela and
Sirpa Korpela (toim.). Symposium Proceedings NBC 2009. 7th Symposium on
CBRNE Threaths, Jyväskylä, Finland 2009. Publications 18. Defence Forces
Technical Research Centre, Ylöjärvi, Finland. ISBN 978-951-25-2012-1. p. 205-
209.

Sinkko, K., Aaltonen, H., Mustonen, R., Taipale, T.K. & Juutilainen, J., 1987. Airborne
radioactivity in Finland after the Chernobyl accident. STUK-A56. Finnish Centre
for Radiation and Nuclear Safety, Helsinki.

Sofiev, M., Siljamo, P., Valkama, I., Ilvonen, M. & Kukkonen, J., 2006. A dispersion
modelling system SILAM and its evaluation against ETEX data. Atmos. Environ.
40, 674-685.

Sofiev, M., Galperin, M. & Genikhovich, E., 2008. Construction and evaluation of
Eulerian dynamic core for the air quality and emergency modelling system SILAM.
NATO Science for piece and security Series C: Environmental Security. Air
pollution modelling and its application, XIX, Borrego, C., Miranda, A.I. (toim.),
Springer, 699-701.



80

INNOVATIIVISIA RATKAISUJA ENVIRONICSILTA

Jukka Härkönen & Jouni Salmi
Environics Oy, Graanintie 5, 50190 Mikkeli
www.environics.fi

Ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojeluun

Viime aikoina epätavallisten aseiden hyödyntäminen terrorismin toteutuksessa
vaikuttaisi olevan kasvussa. Pelko kemiallisten ja biologisten aseiden (CBW) käytöstä
on levinnyt sekä ensiapujoukkojen että suuren yleisön tietoisuuteen ensimmäisistä
varsinaisista terrori-iskuista lähtien, jolloin Matsumoton kaupungissa vuonna 1994
käytettiin kemiallisiin aseisiin kuuluvaa sariinikaasua ja vuotta myöhemmin Tokion
metroon kohdistuneissa iskuissa. Vuonna 2001, lähes heti 9/11-iskujen jälkeen,
Yhdysvalloissa lähetettiin useita pernaruttokirjeitä. Edellämainitut tapahtumat ovat
kauhistuttavia esimerkkejä siitä, kuinka kemiallisilla ja biologisilla aseilla voidaan
nykypäivänä luoda kaaosta ja epäjärjestystä tavallisten ihmisten keskuudessa.

Alexander Litvinenko salamurhattiin vuonna 2006 käyttämällä harvinaista Polonium-
210-radioisotoppia, mikä lisäsi keskustelua radioaktiivisten materiaalien käytöstä
terrorismissa. Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) mukaan radioaktiivisen
materiaalin laiton kauppa on kasvanut 2000- luvulla. Tämä lisää riskiä siitä, että
tulevissa terrori-iskuissa saatetaan käyttää esim. improvisoitua ydinasetta, kuten
esimerkiksi varastetusta, korkeasti rikastetusta uraanista tehtyä ydinlatausta tai ns.
likaista pommia (RDD) tai muun tyyppistä terrotitekoa, jossa radioaktiivinen aine
levitetään ympäristöön tahallisesti ilman räjähdettä (RDE).

Environics Oy on kasvanut asiantuntijaksi CBRN-turvallisuuden alalla.
Ilmaisinteknologia juontaa juurensa 1980-luvun alkuun, jolloin tutkimus- ja
tuotekehitystoiminta aloitettiin Suomen puolustusvoimien toimesta. Yritys aloitti
toimintansa vuonna 1987 yhdellä kemiallisten taisteluaineiden (CWA) -ilmaisimella, ja
on tämän jälkeen lisännyt tuotteisiinsa biologisten aseiden ja -agenttien tunnistuksen
sekä säteilyyn ja ydinaseisiin liittyvän tunnistuksen ja analyysin. Yritykseen on kertynyt
vuosien varrella paljon CBRN-turvallisuuteen liittyvää osaamista, jota hyödynnetään
sekä sotilas- että siviiliasiakkaiden kouluttamisessa ja konsultoinnissa.

Yrityksen tuoterepertuaariin kuuluu nykyään kaikki yksittäisistä CWA-tunnistimista
aina laajojen alueiden CBRN-turvallisuuden valvontajärjestelmiin sekä koulutus- ja
konsultointipalveluihin. Environics Oy:llä on yli 20 vuoden kokemus CBRN-
tunnistuslaitteiden ja –järjestelmien suunnittelusta, kehityksestä ja valmistuksesta.
Yritys tarjoaa johdonmukaisesti huipputuotteita asiakkaillensa innovatiivisen ja
ajanmukaisen tutkimuksen ja tuotekehityksen ansiosta. Tyytyväisten asiakkaiden suuri
määrä kertoo siitä, että olemme pystyneet rakentamaan pitkäaikaisia suhteita
asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin monissa eri maissa.

Yksi viimeisistä lisäyksistä Environicsin laajaan CBRN- tuotevalikoimaan on ns.
avaimet käteen – ratkaisujen tarjoaminen säteileviä uhkia vastaan. Esimerkkinä
mainittakoon Helsinki-Vantaan lentokentän säteilyvalvontajärjestelmä, jossa
matkustajat, matkatavarat ja rahti tarkastetaan Environicsin säteilytunnistustekniikalla.
Järjestelmän toimitus on asennusvaiheessa ja se otetaan käyttöön syksyllä 2011.
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Kuva 1: Lentokenttäjärjestelmän rakenne.

Toisena esimerkkinä voidaan mainita RanidSONNI mittausajoneuvo, joka on
suunniteltu säteilyuhkien tunnistusta ja analysointia varten. Ajoneuvo mahdollistaa
säteilyuhkien havainnoimisen ja tunnistuksen nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.
Ensimmäisen ajoneuvon toimitus Ukrainaan IAEA:n kautta oli menestys. Ajoneuvoa
käytetään maan ydinturvallisuusasioiden vahvistamiseen ennen UEFA Euro 2012
jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailuja ja sen aikana. (katso linkki:
http://www.iaea.org/newscenter/news/2010/sonnivan.html)

Uusiin säteilytuotteisiin kuuluu myös kannettava RanidPro200 radionukliditunnistin.
RanidPro200 kannettava säteilyilmaisin on suunniteltu huomaamattomaksi mitta-
laitteeksi, jonka kannettavassa tietokoneessa sekä älypuhelimessa on helppokäyttöinen
graafinen käyttöliittymä.

Reppuun pakattuun nukliditunnistimeen kuuluu LaBr3 tuikeilmaisin, jolla mitataan
gammaspektriä sekä neutroni-ilmaisin jonka aktiivisena osana on Li6 detektori.
RanidPro200:n mittaustulokset, GPS paikkatiedot, automaattinen kalibrointidata ja
radionukliditunnistuksen loki, tallennetaan tietokoneessa tietokantaan, jossa on kattavat
tietojenhallintatyökalut. Laitteeseen kuuluu älypuhelin, jolla voidaan muodostaa yhteys
ja lähettää mittaustulokset suoraan operaatiokeskukseen ja asiantuntijajärjestelmiin
ethernet, WLAN, 3G tai GSM/GPRS väylän kautta.

Tällä säteilymittalaiteratkaisulla jokainen turvallisuusalan työntekijä voi suorittaa
laadukkaita spektrometrisia mittauksia sekä olla samanaikaisesti kommunikaatio- ja
tietoliikenneyhteydessä operaatiokeskuksen asiantuntijatukeen. Mobiililla mittalaitteella
voidaan nopeasti ja varmasti taata erilaisten rakennusten, laitosten, tilaisuuksien ja
massatapahtumien säteilyturvallisuus ilman kiinteää säteilymittausjärjestelmää.
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Kuva 2: RanidSONNI säteilymittausajoneuvon kaaviokuva.

Kuva 3: RanidPro200 kannettavan säteilyilmaisimen periaatekuva.

Environics käyttää samaa radionukliditunnistustekniologiaa myös teollisuus-
markkinoilla. Ensimmäiset järjestelmäratkaisut on toimitettu ja uusia aluevaltauksia
ollaan tekemässä myös tällä asiakasalueella. Käynnissä olevissa projekteissa
suunnitellaan asiakkaiden kanssa yhdessä erilaisten mittausverkostojen yhdistämistä
sää- ja olosuhdemittaustietoihin sekä sääennustusten että leviämismallinnusten
integroimista samaan Enviscreen järjestelmätoteutukseen.
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Kuva 4: EnviScreen ympäristön monitorointi- ja järjestelmäohjelmisto.

Environicsin RanidVision-tuoteperheen tuotekehityksen takana on STUK. Environics
osti vuonna 2009 tuoteoikeudet säteilyturvakeskukselta ja kehitti STUKin tutkimus ja
tuotekehityksen tuloksena syntyneet tuoteaihiot valmiiksi tuotteiksi. Uusien
korkealaatuiseen gammaspektrometriaan perustuvien säteilyilmaisimien mukaantulo
täydensi Environicsin tuoteperheet kattamaan kokonaisvaltaisesti kaikki CBRN-
turvallisuusteknologian osa-alueet.

CBRN-tapausten / onnettomuuksien ajankohtaa, laatua tai kokonaisvaikutuksia on
mahdotonta ennustaa etukäteen. Ainoa tapa, jolla erilaisten onnettomuuksien tai
tahallisten terroritekojen vaikutukset voidaan minimoida, on mahdollisimman hyvä
etukäteis valmistautuminen. Hyvä valmistautuminen sisältää kaiken liittyen
poikkeustilanteisiin: Etukäteen tehty ehkäisevä suunnittelu, kriisinhallinta, välittömät
suojaustoimenpiteet, tilannekuvan hallinta, seurannaisvaikutusten hallinta, puhdistus ja
dekontaminointi. Environics tarjoaa CBRN-ratkaisuja jokaiselle edellämainitulle osa-
alueelle.

CBRN-uhan havaitseminen ja tunnistaminen on välttämätöntä, jotta kriisitilanteiden
toiminnallisten yksiköiden päätökset ja ratkaisut johtavat tehokkaisiin toimenpiteisiin
väestön, kaupunkien ja kriittisten infrastruktuurien suojelussa. Environicsin kiinteillä,
kannettavilla ja mobiileilla ilmaisinteknologioilla varmistetaan keinot näiden uhkien
nopeaan ja luotettavaan havaitsemiseen ja identifiointiin. Parhaan suorituskyvyn
omaavien laitteistojen kautta saatavan tiedon perusteella operatiivinen henkilöstö pystyy
tekemään nopeasti oikeita ratkaisuja havaittavan uhkan taltuttamiseksi.
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ULKOILMAN RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN VALVONTA
SÄTEILYTURVAKESKUKSESSA, FUKUSHIMAN
ONNETTOMUUDEN PÄÄSTÖT SUOMESSA

Aleksi Mattila1 , Ari-Pekka Leppänen2, Riitta Kontro1

1 Säteilyturvakeskus, PL 14, 00881 Helsinki
2 Säteilyturvakeskuksen Pohjois-Suomen aluelaboratorio, Lähteentie 2, Rovaniemi

ULKOILMAN RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN VALVONTAVERKKO

Säteilyturvakeskus valvoo pintailman radioaktiivisia aineita kahdeksalla paikkakunnalla
kerättävien aerosolinäytteiden avulla. Puolustusvoimat operoivat lisäksi yhtä asemaa.
Asemilla erityiset kerääjät pumppaavat suuria määriä ilmaa lasikuitusuodattimen läpi.
Kerääjän suodattimet vaihdetaan säännöllisin väliajoin ja suodattimiin pidättyneet
radioaktiiviset aineet analysoidaan gammaspektrometrisesti. Menetelmällä voidaan
havaitaan alle yhden mikroBequerellin aktiivisuuspitoisuus kuutiometrissä ilmaa.

Kuva 1. Ulkoilman radioaktiivisten aineiden valvontaverkko.
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Kerääjien suodattimet vaihdetaan kerääjästä riippuen yksi tai kaksi kertaa viikossa.
Helsingissä STUKin toimitiloissa on automaattinen kerääjä, joka vaihtaa suodattimen
kerran vuorokaudessa sekä käsittelee ja mittaa suodattimen sisältämät radioaktiiviset
aineet automaattisesti. Muilla keräysasemille suodattimet vaihdetaan asemanhoitajien
toimesta ja lähetetään STUKin toimipisteisiin joko Helsinkiin tai Rovaniemelle
analysoitavaksi. Tarvittaessa suodattimien vaihtoväliä voidaan tihentää.

Kerääjissä on lasikuitusuodattimien lisäksi myös aktiivihiilisuodatin, jonka tehtävä on
pidättää kaasumainen jodi. Jodin kokonaispitoisuus ilmassa saadaan laskemalla
lasikuitusuodattimeen pidättyneen, hiukkasiin sitoutuneen osuuden aktiivisuuspitoisuus
yhteen aktiivihiilisuodattimeen pidättyneen kaasumaisen jodin aktiivisuuspitoisuuden
kanssa.

Kuva 2. Kotkan keräysasema. Alemmassa kuvassa on näkyvissä kerääjän
lasikuitusuodatin.

Pintailmasta kerätyissä näytteissä havaitaan edelleen Tshernobylin ydinvoimalaitos-
onnettomuudesta peräisin olevaa Cs-137:ää. Muita tyypillisesti havaittavia nuklideja on
Be-7, jota syntyy ilmakehässä kosmisen säteilyn vaikutuksesta sekä radonkaasun eri
hajoamistuotteet.
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Kuva 3. Cs-137 aktiivisuuspitoisuus Helsingin pintailmassa.

FUKUSHIMAN YDINVOIMALAITOSONNETTOMUUDEN PÄÄSTÖT
SUOMESSA

Maaliskuun yhdentenätoista päivänä 2011 alkaneen Fukushiman ydinvoimalaitos-
onnettomuuden seurauksena ilmakehään vapautui usean päivän ajan merkittäviä määriä
radioaktiivisia aineita, jotka levisivät ilmakehän virtausten mukana pääasiallisesti itään
ylittäen Tyynenmeren, Pohjois-Amerikan mantereen sekä Atlantin ja saapuen noin
viikon kuluttua onnettomuudesta myös Eurooppaan. Kattava kokonaiskuva
aktiivisuuspitoisuuksien käyttäytymisestä Euroopassa, mukaan lukien Suomi, on esitetty
viitteessä [1].

STUK seurasi Suomessa tehostetusti pintailman radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia
onnettomuuden jälkeen. Ensimmäiset havainnot poikkeavasta radioaktiivisuudesta
tehtiin Rovaniemellä 19.-21.3. ja Helsingissä 22.-23.3. kerätyistä näytteistä, joissa
havaittiin radioaktiivista jodia 60-120 µBq/m3 aktiivisuuspitoisuuksissa. Jodin lisäksi
havaittiin pian myös muita herkästi höyrystyviä radioaktiivisia aineita.
Aktiivisuuspitoisuudet saavuttivat suurimman arvonsa maalis-huhtikuun vaihteessa.
Suurimmillaan jodin aktiivisuuspitoisuus oli Helsingissä noin 10 mBq/m3.

Radioaktiivisten aineiden pitoisuudet vähenivät maalis-huhtikuun vaihteen jälkeen
radioaktiivisen hajoamisen, laimenemisen sekä maahan satamisen seurauksena. Päästön
pitkäikäisempiä radionuklideja on edelleen elokuun lopulla havaittavissa Suomen
pintailmassa erittäin pienissä pitoisuuksissa. Aktiivisuuspitoisuudet Suomessa eivät
olleet missään vaiheessa terveydelle haitallisella taholla eikä suojelutoimenpiteisiin
Suomessa ollut tarvetta.
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Kuva 4. Cs-137 aktiivisuuspitoisuus Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden
jälkeen.

Kuva 4. Kaasumaisen (G), hiukkasiin sitoutuneen (P) ja I-131:n kokonaisaktiivisuuden
käyttäytyminen Helsingissä. Kuvassa näkyy kaasumaisen jodin osuus

kokonaisaktiivisuuspitoisuudesta Helsingissä ja Rovaniemellä.
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