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1. Yhteenveto 2. Johdanto

Vuoden 2010 touko-elokuun aikana ei ollut tilan-
teita, jotka olisivat vaarantaneet väestön tai ym-
päristön säteilyturvallisuutta ja antaneet aihetta 
ryhtyä suojelutoimenpiteisiin. säteilytilanne oli 
suomessa normaali. Vuoden toisen kolmanneksen 
aikana oli kuitenkin useita tapahtumia, joiden 
johdosta säteilyturvakeskuksen (stuk) asian-
tuntijoiden oli tarpeen käynnistää selvitykset heti 
tiedon saavuttua stukiin tapahtuman mahdol-
lisesta turvallisuusmerkityksestä suomen ja suo-
malaisten kannalta. 

1.5.–31.8.2010 välisenä aikana stukin päivys-
täjään otettiin yhteyttä 57 kertaa. 

tämä raportti käsittelee säteilyturvakeskuksen 
varautumista säteilytilanteisiin ja poikkeavia ta-
pahtumia 1.5.–31.8.2010 välisenä aikana. 

säteilyturvakeskuksessa on suunnitelmat, 
miten toimitaan, jos säteilyvaara uhkaa. Vaa-
ratilanteessa tarvittavia toimia harjoitellaan sään-
nöllisesti. 

stukissa päivystää jatkuvasti kaksi henkilöä; 
päivystäjä ja tiedotuspäivystäjä. stukin päivys-
täjä ottaa vastaan kaikki säteilyyn ja ydinturval-
lisuuteen liittyvät kiireelliset ilmoitukset ja toi-
minta käynnistyy 15 minuutin kuluessa kaikkina 
vuorokauden aikoina. tiedotuspäivystäjä palvelee 
ennen kaikkea tiedotusvälineiden tarpeita saada 
yhteys stukin asiantuntijoihin mihin vuorokau-
den aikaan tahansa. 

STUKin päivystäjät ovat valmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa viikon kerrallaan. 
Kuvassa päivystäjä Elina Martikka (takana) ja tiedotuspäivystäjä Riikka Laitinen-
Sorvari. Elina työskentelee ydinmateriaalien valvonnan tehtävissä ja Riikka 
tiedotuksessa. 
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3. Yhteydenotot kotimaisilta ydinlaitoksilta

Olkiluoto
olkiluodon ydinvoimalaitokselta otettiin yhteyttä 
stukin päivystäjään yhteensä neljä kertaa käyt-
tötapahtumien tai vikojen takia. tapahtumat eivät 
vaarantaneet laitoksen, ympäristön tai ihmisten 
turvallisuutta.

toukokuussa olkiluoto 2:lla tapahtui auto-•	
maattinen reaktoripikasulku, joka aiheutui 
höyrylinjan eristysventtiilin virheellisestä sul-
keutumisesta.
kesäkuussa olkiluoto 3:n rakennustyömaal-•	
la oli lentänyt hitsauskipinöitä rakennuksen 
ulkopuolella olleisiin eristeisiin, jotka olivat 
alkaneet kärytä. käry hiipui itsekseen, mut-
ta tapahtuman johdosta paikalle oli hälytetty 
suuri määrä paloautoja. myös tiedotusvälineet 
halusivat tietoja tapahtumasta. 
kesäkuussa olkiluoto 1:lla tapahtui osittainen •	
pikasulku, kun vuosihuollon jälkeen laitosyk-
sikköä oltiin käynnistämässä. uusitussa gene-
raattorin jäähdytysjärjestelmässä tapahtui häi-
riö, joka aiheutti osittaisen pikasulun ja tehon 
alenemisen 60 %:sta 30 %:iin.
elokuussa olkiluoto 1:n yksi pääkiertopumppu •	
pysähtyi.

elokuun lopulla ydinvoiman vastainen kan-
sanliike häiritsi liikennettä kolmella olkiluotoon 
johtavalla tiellä yrittäen sulkea ne. teollaan he 
vastustivat eduskunnan päätöstä antaa lupa kah-
delle uudelle ydinvoimalaitokselle. tapahtumasta 
ei aiheutunut vaaraa voimalaitokselle. 

kotimaiset ydinvoimalaitokset ilmoittivat 11 ta-
pahtumasta tai viasta. suomen ydinvoimalaitoksia 
koskevia käyttötapahtumia on kuvattu yksityis-
kohtaisemmin säteilyturvakeskuksen stuk-B  
-sarjan ydinturvallisuutta käsittelevissä neljän-
nesvuosiraporteissa. 

Loviisa
loviisan ydinvoimalaitokselta otettiin yhteyttä 
stukin päivystäjään yhteensä kolme kertaa käyt-
tötapahtumien tai vikojen takia. tapahtumat eivät 
vaarantaneet laitoksen, ympäristön tai ihmisten 
turvallisuutta.

kesäkuussa loviisa 2:n yksi diesel oli ollut •	
epäkunnossa kolme päivää. toiminnanharjoit-
taja pyysi korjaustoimien ajaksi poikkeuslupaa 
toiminnan jatkamiseksi.
heinäkuussa loviisa 1 pysäytettiin laukaise-•	
malla reaktoripikasulku. määräaikaiskokeen 
yhteydessä laitevian johdosta koestuskäsky 
välittyi virheellisesti myös toisen höyrylinjan 
eristysventtiilille. tilanne johti automaattiseen 
turpiinien pikasulkuun. tämä jälkeen voima-
laitoksen ohjaajat tekivät käsin reaktoripika-
sulun. tapahtuma luokiteltiin ines-luokkaan 
0 eli poikkeukselliseksi tapahtumaksi, mutta 
turvallisuusmerkitykseltään niin vähäiseksi, 
että sitä ei voida sijoittaa seitsenportaiselle 
ines-asteikolle.
elokuussa loviisan laitokselta vuoti 760 litraa •	
laimennettua ammoniakkia mereen.

lisäksi stuk sai loviisan voimalaitokselta kolme 
ilmoitusta, jotka liittyivät työtapaturmiin.
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4. Säteilyn käyttö ja säteilylähdetapahtumat Suomessa

gityssuojaimet ja pääsyn rajoittaminen tiloihin. 
työntekijät pitivät hengityssuojaimia päällä siitä 
lähtien, kun säteilyhavainto tehtiin siihen saakka, 
kunnes mittauksilla osoitettiin ilman puhdistu-
neen radioaktiivisista aineista. suojaimia käytet-
tiin puolitoista vuorokautta. 

stukin pohjois-suomen aluelaboratorion asi-
antuntijat tekivät radioaktiivisten aineiden määri-
tyksiä sekä tehtaalla että stukin laboratoriossa. 
lisäksi tehdas teki omia tarkistusmittauksiaan.

tehtaalla valvotaan säteilyilmaisimilla sula-
tukseen käytettävän romumetallin, valmistetun 
teräksen ja kuonan radioaktiivisuutta monessa 
eri prosessin vaiheessa. mittauksista huolimatta 
sulatukseen voi joutua heikkoja gammasäteily-
lähteitä, kuten amerikium-241 -lähteitä. Vuonna 
2009 torniossa sattui kolme tapausta, joissa sula-
tukseen joutui amerikium-lähde. tapauksista on 
kerrottu stuk-B 113 -raportissa. tällä kertaa 
sulatukseen joutunut amerikium-lähde oli jonkin 
verran aktiivisempi kuin aikaisemmilla kerroilla.

 

stukin päivystäjä vastaanotti vuonna 2010  
touko-elokuun aikana yhden ilmoituksen poikkea-
vasta tapahtumasta, joka liittyi säteilyn käyttöön 
tai säteilylähteisiin suomessa. 

Amerikium-lähde joutui 
sulatukseen Torniossa
outokummun terästehtaalla torniossa joutui 
amerikiumia (am-241) sisältävä säteilylähde su-
latusprosessiin 17.8.2010. tehtaan säteilymittarit 
hälyttivät sulatuserän kuonassa olevasta kohon-
neesta annosnopeudesta. tehtaan spektrometreil-
lä varmistui, että kyseessä oli amerikium-241. 
tehtaan ulkopuolelle ei päässyt radioaktiivisia ai-
neita eikä työntekijöille aiheutunut säteilyvaaraa. 
sulatuksessa syntynyt metallierä ei saastunut, 
vaan suurin osa amerikiumista jäi prosessissa syn-
tyneeseen kuonaan ja pieni osa savukaasupölyi-
hin. saastunut kuona ja pöly varastoitiin tehtaan 
alueelle. 

tehtaalla toteutettiin normaalit varotoimet 
työntekijöiden suojelemiseksi säteilyltä kuten hen-

Säteilylähde voi joutua romumetallin joukkoon. Kuva ei liity Tornion terästehtaaseen. 
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5. Ulkoisen säteilyn havainnot

annosnopeuteen vaikuttavat maaperä, vuodenaika 
ja säätila. hälytysrajaksi säteilyvalvontaverkossa 
on kullekin asemalle määritelty seitsemän edel-
tävän vuorokauden mitattujen tulosten keskiarvo, 
johon lisätään 0,1 mikrosievertiä tunnissa (µsv/h). 
Jokaisella asemalla on siis asemakohtainen, olo-
suhteisiin mukautuva hälytysraja. hälytysrajan 
ylittävistä tuloksista stukin päivystäjä saa heti 
tiedon. tieto hälytysrajan ylityksestä on välittö-
mästi myös siinä hätäkeskuksessa, jonka alueella 
asema sijaitsee. hälytyksen syyn selvittäminen 
alkaa välittömästi.

leningradin ydinvoimalaitoksen laitosalueella 
ja ympäristössä on yhteensä 26 ulkoisen sätei-
lyn mittausasemaa, joiden mittaustulokset tule-
vat suomeen satelliitin välityksellä. myös näiltä 
asemilta tieto tulee samalla tavalla kuin suomen 
asemilta suoraan stukin päivystäjälle.

Ympäristön säteilyvalvonta ja poikkeavat ta-
pahtumat stukin valvontaverkossa tullaan ku-
vaamaan yksityiskohtaisemmin stuk-B -sarjan 
raportissa ”Ympäristön säteilyvalvonta suomessa 
- vuosiraportti 2010”. tässä raportissa kuvataan 
vain stukin päivystäjälle tulleet ilmoitukset. 

säteilytilanteessa suomessa ei tapahtunut muu-
toksia vuoden 2010 touko-kesäkuun aikana. 
stukin päivystäjä vastaanotti kuitenkin yhteen-
sä viisi ilmoitusta ulkoisen säteilyn mittausasemil-
ta suomesta. Yksi ilmoituksista koski jodihoidossa 
käynyttä henkilöä ja muut mittariverkon testejä ja 
häiriöilmoituksia.

Ympäristön säteilyvalvonta on stukin tehtä-
vä. stuk seuraa radioaktiivisten aineiden pitoi-
suutta ilmassa, vedessä, laskeumassa, elintarvik-
keissa ja ihmisissä. säteilytilannetta tarkkaillaan 
jatkuvasti koko maassa ja pienistäkin muutoksista 
saadaan tieto välittömästi. 

ulkoisen säteilyn annosnopeutta valvotaan  
reaaliaikaisella ja kattavalla mittausasemaverkol-
la. stukin ja paikallisten pelastusviranomaisten 
ylläpitämään automaattiseen valvontaverkkoon 
kuuluu noin 250 Gm-antureilla varustettua mit-
tausasemaa. Verkkoon on lisäksi liitetty ydinvoi-
malaitosten hallinnoimat laitosten ympäristössä 
sijaitsevat mittausasemat. ilmatieteen laitos ja 
puolustusvoimat seuraavat annosnopeutta yli sa-
dalla havaintoasemalla ja kunnilla on valmius 
ulkoisen säteilyn manuaaliseen valvontaan.

suomessa ulkoisen säteilyn tausta-annos-
nopeus vaihtelee välillä 0,05–0,3 mikrosv/h. 
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Jodihoidossa käynyt henkilö 
aiheutti hälytyksen
Jodihoidossa käynyt henkilö aiheutti hälytyksen 
luumäen säteilynmittausasemalla 14.8.2010. 
Jodihoidossa käytetään radioaktiivista jodi-131  
-isotooppia sekä kilpirauhasen liikatoiminnan että 
kilpirauhassyövän hoitoon. hoidossa potilas nielee 
radioaktiivista jodia sisältävän kapselin. potilaalle 
annettava aktiivisuus kilpirauhasen liikatoimin-
nan hoidossa on keskimäärin 370 megabecquereliä 
(mBq) ja kilpirauhassyövän hoidossa keskimäärin 
3700 mBq. radioaktiivinen jodi kertyy kilpirauha-
seen. 

potilaassa oleva jodi-131 -aktiivisuus pienenee 
radioaktiivisen hajoamisen seurauksena puoleen 
kahdeksassa päivässä. Jodin biologiseen puoliin-
tumiseen eli erittymiseen elimistöstä vaikuttavat 
monet tekijät ja se vaihtelee suuresti henkilöstä 
toiseen. Jodihoidossa ollut henkilö voi säteillä jopa 
muutamien kuukausien ajan. radiojodihoitopotilas 
voidaan kotiuttaa sairaalasta, kun potilaassa jäl-
jellä oleva aktiivisuus ei ylitä 800 mBq. tällöin 
annosnopeus mitattuna potilaan rinnan kohdalta 
yhden metrin etäisyydeltä potilaasta on noin 40 
mikrosv/h.  

Ulkoisen säteilyn annosnopeus Luumäen mittausasemalla oli noin kolminkertainen taustasäteilyyn (sininen viiva) ja yli 
kaksinkertainen hälytysrajaan (ruskea viiva) verrattuna.
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teollisuuden Voima testasi elokuun loppupuolella 
useita olkiluodon laitoksen ympäristössä olevia 
automaattisia mittausasemia. stuk tarkasti elo-
kuussa punkaharjun mittausaseman ja testasi 
samalla säteilyhälytyksen koko kulkureitin päi-
vystäjälle.

Häiriöilmoituksia ja testejä ulkoisen 
säteilyn valvontaverkossa 
stukin päivystäjän vastaanotti elokuussa yh-
den vikailmoituksen loviisan laitoksen hallinnoi-
masta mittausverkosta. muut ilmoitukset liittyi-
vät automaattisten mittausasemien testauksiin. 

Uljas-verkossa on 255 mittausasemaa, jotka sijaitsevat 
hätäkeskuksissa sekä rajavartio- ja paloasemilla.
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6. Säteilyvalvonta Suomen rajoilla

Vuonna 2010 touko-elokuussa säteilyturva-
keskuksen päivystäjä sai neljä ilmoitusta poik-
keavista havainnoista suomen rajojen säteily-
valvonnassa. kesäkuussa imatran tullissa juna-
monitori aiheutti vikahälytyksen. länsisataman 
tulli helsingissä ilmoitti kolmesta eri tapauksesta. 
kahdessa tapauksessa hälytykset koskivat ajoneu-
voja ja yhdessä tapauksessa matkustajaa, joka oli 
todennäköisesti ollut jodihoidossa. länsisataman 
tullin säteilynilmaisin on hyvin herkkä ja hälyttää 
pienistäkin tausta-arvon ylityksistä. 

tullin säteilyvalvonta kattaa eu:n ulkopuolel-
ta tulevan rautatieliikenteen, maantieliikenteen, 
laiva- ja lentoliikenteen, mukaan lukien matkata-
varat ja postilähetykset. tarkoituksena on estää 
luvattomien radioaktiivisten aineiden saapuminen 
maahan.

Tullin kiinteät säteilyvalvontalaitteet

Helsinki 
Vaalimaa 

Vainikkala 
Nuijamaa 

Imatra 

Niirala 

Vartius 

Salla 

Rajajooseppi 

matkustajaliikenne 
lento- ja laivaliikenne
rautatieliikenne 
ajoneuvoliikenne 
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7. Tapahtumat ulkomailla

alue oli eristetty. Vertailuksi voidaan todeta, että 
suomessa tullin toimintaohjeiden mukaan säteily-
lähteen ympäriltä tulee eristää alue, siten että sen 
ulkopuolella säteilyn taso ei ylitä 60 mikrosv/h. 
eristysaluetta voidaan kuitenkin laajentaa siten, 
että sen ulkopuolella säteilyn taso ei ylitä 10 
mikrosv/h, mikäli eristyspaikka sen mahdollistaa 
järkevästi.

lähteen radioaktiivisuus oli karkeasti arvi-
oiden 150–200 gigabecquereliä. kyseessä oli siis 
suuri lähde. kobolttilähteelle hass-raja on 4  
gigabecquereliä eli tämän rajan ylittävien lähtei-
den katoamisesta ja löytymisestä pitää ilmoittaa 
kiireellisesti muille maille. stuk informoi ta-
pahtumasta romumetallia käsitteleviä raahen ja 
tornion tehtaita sekä tullin riskianalyysikeskus-
ta.

stukin päivystäjä sai vuonna 2010 touko-elokuun 
välillä yhteensä seitsemän ilmoitusta ulkomailla 
sattuneista poikkeuksellisista tapahtumista. 

Italiassa Genovan satamassa 
löytyi kobolttisäteilylähde 
euroopan komissio ilmoitti jäsenmailleen 
30.7.2010, että Genovan satamassa italiassa on 
löytynyt korkea-aktiivinen koboltti-60 -säteilyläh-
de. lähde oli löytynyt 20.7.2010 metalliromua si-
sältävästä kontista. 

pistemäinen suurin annosnopeus oli 600 mil-
lisievertiä tunnissa1  kontin pinnassa, metrin 
etäisyydellä noin 40 millisv/h ja 25 metrin etäi-
syydellä 100 mikrosv/h. toisella puolella konttia 
annosnopeus vaihteli 20–80 mikrosv/h. kontin 
seinät eivät olleet saastuneet. konttia ympäröivä 

1 1 milliSv on 1000 mikroSv

Genova sijaitsee Luoteis-Italiassa, melko lähellä Ranskan rajaa.
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työtekijät, jotka olivat mahdollisesti olleet te-
kemisissä kontin kanssa, oli tunnistettu ja hei-
tä oli pyydetty käymään terveystarkastuksessa. 
elokuun puolessa välissä komissio lähetti lisätie-
toa konttia käsitelleiden työntekijöiden altistumi-
sesta. Yhdenkään satama-alueella työskennelleen 
henkilön säteilyannos ei ylittänyt yhtä millisiever-
tiä. suurimman säteilyannoksen (0,225 millisie-
vertiä) olivat saaneet konttia käsitelleet työnteki-
jät. lääketieteellinen tarkistus tehtiin kaikkiaan 
noin 80 henkilölle, joista 35 tutkittiin tarkem-
min. kaikki saadut säteilyannokset olivat pieniä. 
Vertailuksi kymmenen tunnin atlantin ylilennon 
aikana matkustaja saa noin 0,05 millisievertin 
annoksen eli suurin säteilyannos vastasi viittä 
atlantin ylilentoa.

kontin tarkka reitti Jeddan satamasta (saudi 
arabia) Genovaan oli selvitetty. Jeddassa kontti oli 
laivattu 30.6.2010. sieltä se oli matkannut etelä-
italiassa sijaitsevaan Gioia tauron satamaan, jos-
sa se laivattu toiseen laivaan. täältä kontti oli 
jatkanut matkaa Genovaan italiaan, jonne se oli 
päätynyt 13.7.2010. kontin reitti ennen Jeddaa 
ei ollut selvillä. kansainvälisiin radioaktiivisten 
aineiden kuljettamista koskeviin määräyksiin pe-
rustuen italian viranomaiset selvittävät säteilevän 
kontin palauttamista. tapahtuma on alustavasti 
luokiteltu seitsenportaisella ines-asteikolla luok-
kaan 2 eli merkittäväksi turvallisuuteen vaikutta-
vaksi tapahtumaksi.

Venäjän metsäpalojen uhka huolestutti 
pahin helleaalto yli sataan vuoteen aiheutti sato-
ja metsäpaloja eri puolilla Venäjää. Yleisradio ja 
reuters julkaisivat 5.8.2010 uutisen, jonka mu-
kaan Venäjän hätätilaministeri varoitti, että met-
säpalot voivat vapauttaa Bryanskin alueen maa-
perästä ilmaan radioaktiivisia aineita. Bryanskin 

alue sijaitsee lounais-Venäjällä, 400 km:n päässä 
moskovasta. alueen maaperän radioaktiivisuus 
on peräisin tshernobylin vuoden 1986 ydinvoi-
malaitosonnettomuudesta. Vuonna 1986 suurimat 
laskeumat Bryanskissa olivat noin 10–30 kertaa 
suurempia verrattuna suurimpaan laskeumaan 
etelä-suomessa.

suomessa metsäpalot herättivät hyvin suur-
ta kiinnostusta tiedotusvälineiden ja kansalaisten 
parissa niin savun pienhiukkasten kuin mahdol-
listen radioaktiivisen aineidenkin osalta. stuk 
viestitti näkemystään säteilyyn mahdollisesti liit-
tyvistä uhkista ministeriöille ja ilmatieteen laitok-
selle. stuk laati metsäpaloista lehdistötiedotteita, 
joiden mukaan Venäjän metsäpalojen seurauksena 
mahdollisesti ilmaan vapautuvan tshernobylin 
ydinvoimalaitosonnettomuudesta peräisin olevan 
radioaktiivisuuden määrä on enimmilläänkin hy-
vin pieni. suomeen metsäpaloista peräisin olevaa 
radioaktiivisuutta ei voi missään olosuhteissa tul-
la ihmisten terveyden kannalta haitallisia mää-
riä. stukin asiantuntijat antoivat haastatteluja 
moniin tiedotusvälineisiin (tV, radio ja lehdistö). 
stuk piti yhteyttä myös muihin pohjoismaihin.

elokuun 2010 metsäpalot Venäjällä saattoi-
vat teoriassa vapauttaa pieniä määriä tsher-
nobylin laskeumasta peräsin olevia radioaktiivisia 
aineita maaperästä ja kasvillisuudesta ilmaan. 
tshernobylin laskeuma maaperässä on kuiten-
kin lähes neljännesvuosisadan aikana pienenty-
nyt radioaktiivisen puoliintumisen takia. Jäljellä 
on pääasiassa cesium-137:ää, josta 40 prosenttia 
on poistunut radioaktiivisen hajoamisen kautta 
kevään 1986 jälkeen.  kehittyneessä kasvatusmet-
sässä noin 10–15 prosenttia metsikön cesium-137  
-määrästä on kertynyt puustoon. aluskasvillisuus 
sisältää kasvuston tiheydestä riippuen muuta-
man prosentin radioaktiivisesta cesiumista.  
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metsäpalojen pelättiin myös uhkaavan ydinlai-
tosten turvallisuutta. iaea välitti jäsenmailleen 
pariin otteeseen Venäjän säteily- ja ydinturvalli-
suusviranomaisen rosatomin laatimia selvityk-
siä ja mittaustuloksia. kaikki radioaktiiviset aineet 
ja ydinmateriaalit oli evakuoitu palopesäkkeiden 
läheisyydestä VniieF’ssä (sarovin kaupungissa). 
lisäksi ydinjätteenkäsittelylaitokset mayakissa 
sekä ydintutkimuskeskus snezhinskissä oli-
vat turvassa. myös rosatomin omat toimitilat 
moskovassa olivat turvassa.

näin pienistä cesiummääristä ei aiheudu säteily-
suojelullista riskiä edes palopaikalla, jonka lähi-
alueelle pääosa ilmaan vapautuneista radioaktii-
visista aineista useimmiten laskeutuu. 

myöhemmin, kun suomeen oli saapunut  
ilmaa Venäjältä, saatiin analyysituloksia kotkassa, 
imatralla ja helsingissä sijaitsevista hiukkaske-
rääjistä. näissä ilmapölynäytteissä cesiummäärät 
eivät poikenneet mitenkään suomessa normaalisti 
havaittavista määristä. 

Metsäpalot näkyvät kartassa punaisella, metsäpalojen uhkaamat ydinlaitokset ja Bryanskin alue on esitetty 
keltaisilla merkeillä. Tilanne Venäjällä 9.-10.8.2010. 
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Muita tapahtumia ulkomailla
muita ulkomaisia tapahtumia, joista stukin päi-
vystäjä sai ilmoituksen, ovat esimerkiksi seuraa-
vat lyhyesti kuvatut tapahtumat:

Ydinjätekuljetuksissa käytetty venäläisalus up-•	
posi toukokuussa kuolan niemimaalla. alusta 
oltiin romuttamassa poljarnyin telakalla, kun 
se yllättäen upposi. kaikki radioaktiivinen jäte 
oli purettu aluksesta jo aikaisemmin.
kiinassa liikkui kesäkuussa huhu, että etelä-•	
kiinassa shenzenissä ydinvoimalaitoksessa oli-
si tapahtunut radioaktiivinen vuoto, joka olisi 
vaarantanut ihmisten turvallisuuden. kyseessä 
oli kuitenkin pienehkö polttoainevuoto, jollai-
nen voi syntyä esimerkiksi polttoainesauvan 
vaurioitumisen yhteydessä. tapahtuma ei vaa-
rantanut ympäristön tai ihmisten turvallisuut-
ta.  

iaea ilmoitti 24.6.2010, että kanadassa oli •	
tapahtunut edellisenä päivänä maanjäristys, 
jonka voimakkuus oli 5,0 richterin asteikolla. 
Järistys oli havaittu darlingtonissa, pickerin-
gissä, Gentilly-2 -ydinvoimalaitoksessa sekä 
Chalk riverin laboratoriossa. kaikki luvan-
haltijat olivat varmistaneet, että järistyksellä 
ei ollut vaikutusta ydinlaitosten toimintaan. 
alustava ines-luokitus tapahtumalle oli 0 eli 
tapahtumalla ei ollut merkitystä ydin- eikä sä-
teilyturvallisuuden kannalta.
euroopan komissio ilmoitti elokuussa, että brit-•	
tiläisellä aWe aldermaston -nimisellä ydinase-
laitoksella oli tapahtunut 3.8.2010 illalla tuli-
palo. palossa ei ollut mukana ydinmateriaaleja 
eikä siitä aiheutunut säteilyvaaraa ihmisille tai 
ympäristölle. palon takia jouduttiin kuitenkin 
evakuoimaan toistakymmentä lähiympäristön 
asukasta. Yksi työntekijä sai lieviä palovam-
moja.

AWE Aldermaston ydinaselaitos Iso-Britanniassa.
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8. Seismisiä havaintoja 9. Valmiusharjoitukset, 
yhteyskokeilut, testit 
ja koestukset

seismologian laitos ilmoittaa stukin päivystä-
jälle seismisistä havainnoista ydinvoimalaitosten 
tai entisten ydinkoealueiden lähellä. toukokuussa 
seismologian laitos ilmoitti luoteis-siperiassa 
Venäjällä havaitusta räjäytyksestä, jonka voimak-
kuus oli 1,4 richterin asteikolla. 

Räjäytys Loviisan voimalaitoksen 
läheisellä merialueella 
loviisan voimalaitokselta viisi kilometriä kaak-
koon sijaitsevalla merialueella tapahtui maanan-
tai-iltana 10.8.2010 räjäytys. seismologian laitos 
ilmoitti havainnosta stukin päivystäjälle seuraa-
vana päivänä. räjäytys oli voimakkuudeltaan 2,0 
richterin asteikolla. merivoimat oli suorittanut 
räjäytyksen poliisin virka-apupyynnöstä. kyseessä 
oli vanha sodanaikainen merimiina. miina oli alun 
perin noin puolentoista metrin syvyydellä mökki-
rannassa, mistä se oli hinattu kauemmas ja räjäy-
tetty. alueella havaittiin samaan aikaan myös run-
saasti kalakuolemia. Vastaavanlaisia merimiinoja 
löytyy suomen vesiltä 1–2 kappaletta vuosittain. 
tapaus uutisoitiin lehdissä.

stuk oli yhteydessä useaan eri viranomaista-
hoon sekä loviisan voimalaitokseen. räjähdyksen 
syy selvisi vasta usean päivän kuluttua perjantai-
na. tapauksen johdosta toimintatapojen ja ohjeis-
tuksen ajantasaisuus selvitetään.

EU-jäsenmaiden harjoitus 
- onnettomuus Brokdorfin 
ydinvoimalaitoksella Saksassa
euroopan komissio järjesti jäsenmailleen vuosit-
taisen tiedonvaihtoharjoituksen heinäkuussa. 
kuvitteellinen tilanne koski ydinvoimalaitos- 
onnettomuutta Brokdorfin laitoksella, joka sijait-
see hampurista luoteeseen. saksa lähetti tietoja 
vastatoimenpiteistä, joissa suositeltiin sisälle suo-
jautumista ja joditablettien nauttimista. saksa vä-
litti myös ympäristön mittaustuloksia sekä annos- 
ja sekä leviämisennusteita. kaikkiaan 15 maata 
ja komissio lähettivät useita viestejä. stukista 
harjoitukseen osallistui kolme henkilöä.

Venäjän Arctic-2010 
-harjoitus Murmanskissa 
ydinsukellusvenetukikohdassa
arctic-2010 -harjoitus pidettiin 28.–29.7.2010 
nerpan telakalla murmanskissa. harjoitus oli osa 
Venäjän ja usa:n hallitusten yhteistyösopimuk-
sen toteuttamista.  nerpa (laivanrakennuskes-
kus Zvezdocha) on johtava ydinsukellusveneiden 
purku- ja huoltotelakka, jossa käsitellään käytet-
tyä ydinpolttoainetta sekä radioaktiivista jätet-
tä. arctic-2010 sisälsi tutustumisen telakkaan, 
kenttäharjoituksen ja hälytysharjoituksen, jossa 
Venäjä välitti tietoa suomelle, ruotsille, norjalle 
ja iaea:lle. harjoituksen skenaariona oli ydinsu-
kellusveneen purkutilanteessa sattunut onnetto-
muus, jossa radioaktiivisia aineita pääsi leviämään 
lähiympäristöön. 

murmanskissa pidetyssä palautetilaisuudessa 
järjestelyt ja tiedonvaihto saivat yleistä kiitosta. 
Videokonferenssijärjestelyt koettiin merkitykselli-
siksi ja niiden mahdollisuuksia myös kansainväli-
sessä tiedonvaihdossa haluttiin kehittää jatkossa.  
stukin rovaniemen aluelaboratoriosta harjoituk-
seen osallistui kaksi henkilöä tapahtumapaikalla 
ja lisäksi stukin vuorossa ollut päivystäjä.
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Oikealla: Harjoituksen skenaarioon kuului myös 
loukkaantuneen kuljetus puhdistukseen. Kuva IBRAE

Vasemmalla: Murmanskin 
kriisikeskuksesta ERMERCOMilta 
oli paikalle tullut kaksi valmiusautoa. 
Yhdessä autossa on aina mukana 
tiedottaja. Mittausauton varusteisiin 
kuuluu myös gammailmaisin. Lisäksi 
paikalla oli ambulansseja ja paloauto. 
Mittausauto monitoroi normaalissa 
tilanteessa aluetta kaksi kertaa 
kuukaudessa. Kuva J. Ylipieti, STUK.

Alla: Echo 675 sukellusvene, jonka purkamisen yhteydessä 
onnettomuus tapahtui. Kuva IBRAE.
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ISPS-harjoitus Kalajoen satamassa
kalajoen satama järjesti toukokuussa laajamittai-
sen isps-kenttäharjoituksen (international ship 
and port Facility security Code), jossa harjoitel-
tiin konkreettista viranomaisyhteistyötä satama- 
alueella toimivien viranomaisten ja muiden toi-
mijoiden välillä poikkeuksellisissa turvajärjes-
telytilanteissa. tänä vuonna harjoituksen koh-
teena oli pomminetsintä ja panttivankidraama. 
skenaariossa oli mukana myös useita radioaktii-
visia kohteita, minkä johdosta myös stuk osallis-
tui harjoitukseen parin henkilön voimin.

Yhteyskokeilut, testit ja koestukset
Vuonna 2010 touko-elokuussa stuk vastaanot-
ti yhteensä kolme yhteyskokeilua, joihin kaikkiin 
edellytettiin nopeaa vastausta. stuk vastasi 
kaikkiin tavoiteajassa. Yhteyskokeiluita tekivät 
eC, Venäjän säteily- ja ydinturvallisuusviran-
omaisen rosatomin pietarin valmiuskeskus 
sekä ukrainan säteily- ja ydinturvallisuusviran-
omainen. Vastaavasti stuk järjesti ennalta il-
moittamatta yhteyskokeilun pohjoismaille ja ro-
satomin pietarin valmiuskeskukselle. lisäksi 
stukin päivystäjä vastaanotti yhden koestukseen 
liittyvän yhteydenoton loviisan ydinvoimalaitok-
selta.

stukin hälytyslistalla on noin 170 henkilöä, 
joiden gsm-puhelimiin saadaan lähes samanaikai-
sesti ja helposti yhteys vapaamuotoisella teksti-
viestillä ja puhelinsoitolla. stukin henkilöstön ta-
voitettavuutta testattiin heinäkuisena arki-iltana. 
puolen tunnin sisällä yhteydenottoon vastasi 89 % 
testatuista. kaikki olisivat olleet stukissa kah-
den tunnin sisällä.

10. Muut yhteydenotot 
 päivystäjään

muut päivystäjän vastaanottamat viestit liittyi-
vät muun muassa erilaisiin kansainvälisten jär-
jestöjen lähettämiin tiedonantoihin ja kotimaisten 
yhteistyökumppaneiden tekemiin yhteystietojen 
tarkistuksiin. lisäksi 

iaea ilmoitti touko-, kesä- ja elokuussa teke-•	
vänsä ydinmateriaalivalvontasopimuksiin liit-
tyviä tarkastuksia suomen ydinlaitoksiin.
radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin liittyen •	
stukin päivystäjä vastaanotti kaksi ilmoitus-
ta tuoreen polttoaineen kuljetuksista. 
Yksi yhteydenotto koski käytöstä poistettujen •	
voimalaitoksen rakenteiden kuljetusta meritse 
olkiluodosta studsvikiin ruotsiin. rakenteista 
erotettava ydinjäte tullaan loppusijoittamaan 
olkiluotoon.
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