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Tausta-aineisto ja lähteet
Esitys pohjautuu kahteen kirjoitukseen, jotka on julkaistu Fissioreaktori-blogissa (fissioreaktori.wordpress.com):
I

https://fissioreaktori.wordpress.com/2018/04/22/tsernobylin-ydinvoimalaonnettomuus/

I

https://fissioreaktori.wordpress.com/2018/11/24/vakava-reaktorionnettomuus/

Lähteitä:
I

IAEA:n INSAG-7 -raportti: http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub913e_web.pdf

I

UNSCEAR:in materiaali: http://www.unscear.org/unscear/en/chernobyl.html

I

D. Mosey. “Reactor Accidents – Institutional failure in the nuclear industry.” NEI Publications, 2006.

Muuta luettavaa:
I

S. Aleksijevitš. “Tšernobylistä nousee rukous.” Tammi, 2001.
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Osa I: RBMK-reaktorin fysiikkaa
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Ydinreaktorin toimintaperiaate
Ydinreaktorin toiminta perustuu neutronien eteenpäin
kuljettamaan ketjureaktioon:
Uraaniytimen fissiossa syntyy neutroneita, jotka
aiheuttavat uusia fissioita.

I

Itseään ylläpitävä toimintatila kun neutronituotto
vastaa häviöitä.

I

Termisissä reaktoreissa hyödynnetään
matalaenergisten neutronien kykyä fissioida
tehokkaasti 235 U-ytimiä.

I

Neutronit hidastetaan kevyestä aineesta
muodostuvassa moderaattorissa.

Neutronituotto / absorptio

I
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Kuva 1 : Neutronien hidastuminen kevytvesireaktorissa. Jokainen piste
kuvaa törmäystä moderaattorissa.

Suurin osa maailman reaktorikannasta toimii termisellä neutronispektrillä: kevytvesireaktorit (PWR/BWR),
CANDU, RBMK, MAGNOX, AGR.
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RBMK-reaktorin erityispiirteet
Tšernobylin onnettomuusreaktori oli tyypiltään grafiittimoderoitu kevytvesijäähdytteinen kanavatyyppinen
kiehutusvesireaktori (RBMK).
Eroja kevytvesireaktoreihin:
I

Grafiitti absorboi vetyä vähemmän termisiä neutroneita −→ reaktori voi toimia matalasti väkevöidyllä
uraanilla.

I

Neutronien hidastuminen vaatii huomattavasti enemmän törmäyksiä −→ suuri moderaattoritilavuus.

I

Kanavatyyppinen rakenne: kiinteä grafiittimoderaattori on fyysisesti erotettu jäähdytyskierrosta.

Kuva 2 : Kevytvesi- ja RBMK-reaktorin polttoainehilat.
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RBMK-reaktorin erityispiirteet
RBMK-1000 -reaktori numeroina:
I

Teho: 3200 MWth / 1000 MWe

I

Sydämen koko: 12 × 7 metriä

I

Lataus: 1660 kanavaa, polttoaineen väkevöinti: n. 2%

I

Jäähdytyskierto: 4 piiriä, jokaisessa oma höyrynerotin ja
2 pääkiertopumppua

I

Kuva 3 : RBMK-reaktorin jäähdytyskierto.

I

Reaktiivisuuden1 säätö: 187 sydämen ylä- ja 24 alapuolista
absorbaattorisauvaa
Ylijäämäreaktiivisuuden kompensointi: kiinteät
absorbaattorit, jotka korvataan polttoaineella

Onnettomuuden kannalta olennaista: reaktori oli rakenteeltaan monimutkainen, mittasuhteiltaan suuri, ja vaatii
paljon jatkuvaa aktiivista säätöä.
1 Reaktiivisuus on fissiotehon muutosnopeutta kuvaava suure. Teho kasvaa sitä nopeammin, mitä enemmän sydämessä on positiivista reaktiivisuutta.
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RBMK-reaktorin erityispiirteet

Kuva 4 : RBMK-1000 -laitoksen kaaviokuva.
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Ketjureaktion stabiilisuus
Ydinreaktoreiden turvallisuussuunnittelu nojaa vahvasti siihen, että ketjureaktion ylläpitäminen edellyttää
neutronien hidastamista fission kannalta edulliselle matalalle (termiselle) energia-alueelle.

Reaktiivisuus

BWR
RBMK

Kevytvesireaktorit suunnitellaan jäähdytteen
kiehumisen suhteen stabiileiksi:
I

Vesi toimii sekä jäähdytteenä että
moderaattorina.

I

Kiehuminen hillitsee tehon kasvua.

RBMK on sen sijaan rakenteeltaan “ylimoderoitu”:

Kiehuminen voimistuu
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Kuva 5 : Jäähdytteen kiehumisen vaikutus reaktorin toimintatilaan
kevytvesi- ja RBMK-reaktorissa.

100

I

Neutronit hidastuvat kiinteässä grafiitissa.

I

Jäähdytyskanavan vesi on hidastumisen
kannalta ylimääräinen aine.

I

Tietyissä tilanteissa vesi käyttäytyy kuin heikko
absorbaattori, jolloin kiehuminen kiihdyttää
tehon kasvua.
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Ketjureaktion stabiilisuus
RBMK-reaktorin sydämessä on niin paljon grafiittia, että reaktori kykenee ylläpitämään ketjureaktion kulkua
täysin ilman vettä.
Positiivinen takaisinkytkentä2 tekee reaktorista epävakaan – fissiotehon hallinta vaatii jatkuvaa paikallista
hienosäätöä.
Epästabiilisuutta vahvistavia tekijöitä:
I

Absorbaattorien määrä sydämessä: mitä vähemmän neutroneita absorboituu säätösauvoihin ja kiinteisiin
absorbaattoreihin, sitä enemmän veden absorptiovaikutus korostuu.

I

Matala tehotaso: mitä vähemmän jäähdyte kiehuu, sitä enemmän sydämessä on vettä.

Reaktorin toiminta muuttuu epävakaammaksi jakson loppua kohden, kun kiinteitä absorbaattoreita korvataan
polttoaineella.
Reaktorin käyttöä alle 700 MWth fissioteholla ei pidetty turvallisena.
RBMK-reaktorityypin epästabiilisuus jäähdytteen kiehumisen suhteen oli laitoksen suunnittelijoiden tiedossa,
mutta ongelmia ei juurikaan käsitelty ohjaajien koulutuksessa.
2 Takaisinkytkennällä tarkoitetaan reaktorin vastetta toimintatilan muutokseen. Negatiivinen takaisinkytkentä vastustaa ja positiivinen voimistaa muutosta.
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Osa II: Onnettomuuden kulku
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Turvallisuuskoe
Ydinvoimalaitoksen irtoaminen ulkoisesta sähköverkosta aiheuttaa tavallisesti reaktorin pikasulun:
I

Fissioteho putoaa nollaan, ja turbiinin kierrosluku alkaa laskea.

I

Polttoaineen tehontuotto putoaa jälkilämmön tasolle (6–7% fissiotehosta).

I

Varavoimadieselit käynnistyvät, ja alkavat syöttää sähköä reaktorin. jäähdytysjärjestelmille

Tšernobylissä suoritetun turvallisuuskokeen oli tarkoitus varmistaa, että hidastuvan generaattorin sähkönsyöttö
riittää jäähdytysjärjestelmien käyttöön ennen dieselgeneraattorien käynnistymistä.
Koe oli määrä suorittaa reaktorin alasajon yhteydessä toisella laitoksen kahdesta turbiinista:
I

Turbiinin sammutus n. 20–30% fissioteholla

I

Puolet pääkiertopumpuista kytketty alas ajettavaan turbiiniin, puolet ulkoiseen verkkoon

Reaktorin käyttöorganisaatiossa koetta pidettiin rutiininomaisena sähköjärjestelmien testauksena. Vastaavia
kokeita on suoritettu muillakin ydinvoimalaitoksilla.
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Turvallisuuskoe
Perjantai 25.4.1986
01:00 Reaktorin alasajo täydeltä teholta koeohjelman edellyttämälle 700–1000 MWth tasolle alkaa.
13:05 Teho on saavuttanut 50% tason, ja kokeen valmistelu jatkuu. Toinen turbiineista ajetaan alas, puolet
pääkiertopumpuista sammutetaan, ja hätäjäähdytysjärjestelmän automatiikka kytketään pois käytöstä.
Kiovan sähköverkon päävalvomosta tulee käsky jatkaa tuotantoa iltaan saakka. Kokeen valmistelu
keskeytetään, ja reaktorin käyttöä jatketaan 50% teholla.
Valvomon päivävuoro vaihtuu iltavuoroon.
Reaktorisydämen xenon-myrkyttyminen alkaa.3
23:10 Tehon lasku jatkuu koeohjelman mukaan

3 Xenon-myrkytyksellä tarkoitetaan neutroneita voimakkaasti absorboivan 135 Xe-isotoopin kertymistä polttoaineeseen. Xenonin määrä kasvaa kun fissioteho laskee, ja
vaikutus näkyy myös reaktorin tehojakaumassa. Muutokset tapahtuvat usean tunnin viiveellä.
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Turvallisuuskoe
Lauantai 26.4.1986
00:05 Reaktori 720 MWth teholla, lähellä turvallisena pidetyn toiminta-alueen alarajaa.
Valvomon iltavuoro vaihtuu yövuoroon.
00:28 Automaattisessa tehonsäädössä vaihdetaan järjestelmää, minkä seurauksena reaktorin fissioteho
odottamattomasti sammuu.
Reaktoria yritetään nostaa uudelleen teholle vetämällä säätösauvoja ulos sydämestä.
00:36 Höyryrummun vedenpinnankorkeudesta laukeava pikasulkusignaali kytketään pois päältä.
00:43 Turbiinien pikasulkusignaalit kytketään pois päältä.
01:03 Reaktorin teho saadaan nousemaan 200 MWth tasolle.
Sammutetut pääkiertopumput käynnistetään uudelleen.
Veden virtaus sydämeen kasvaa. Lisää säätösauvoja joudutaan vetämään ulos kompensoimaan
pienentyneen aukko-osuuden syömää reaktiivisuutta.
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Turvallisuuskoe
Lauantai 26.4.1986
01:23:04 Koe päätetään aloittaa 200 MWth tehotasolta avaamalla turbiinin höyrylinjojen ohitusventtiilit.
Generaattorin kierrosluku alkaa laskea, ja siihen kytkettyjen pääkiertopumppujen vedensyöttö hidastuu.
Virtausnopeuden pieneneminen kiihdyttää kiehumista, ja reaktorin teho alkaa nousta.
01:23:40 Kokeen todetaan onnistuneen, ja reaktori päätetään sammuttaa pudottamalla säätösauvat sydämeen.
Reaktorin teho jatkaa kasvamistaan, saavuttaen kolmessa sekunnissa 530 MWth tason.
n. 01:24 Reaktiivisuus saavuttaa kerkeän kriittisyyden rajan,4 minkä jälkeen tehon kasvu etenee räjähdysmäisen
nopeasti. Transientti katkeaa vasta reaktorisydämen tuhoutumiseen.
Viimeinen mitattu lukema näyttää 33,000 MWth , mutta tehon on arveltu nousseen hetkellisesti jopa
1,300,000 MWth :iin.

4 Kerkeällä kriittisyydellä viitataan ketjureaktion toimintatilaan, jossa fissioketjut pyrkivät kasvamaan äärettömän pitkiksi, ja reaktorin teho kasvaa erittäin nopeasti.
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Reaktorin räjähdys
Reaktori oli ennen kokeen aloittamista ajettu erittäin epästabiiliin tilaan, jossa yhdistyivät kaikki positiivista
takaisinkytkentää vahvistavat tekijät:
I

Kiinteät absorbaattorit oli korvattu polttoaineella (käyttöjakso lopussa).

I

Myös suurin osa liikuteltavista säätösauvoista oli vedetty ulos (xenon-myrkytyksen ja reaktorin
jäähtymisen kompensointi).

I

Reaktori toimi matalalla teholla ja kiehuminen oli vähäistä.

Viimeinen niitti oli pääkiertopumppujen uudelleen käynnistäminen:
I

Kasvava virtaus pakotti jäähdytteen lämpötilan kiehumispisteen alapuolelle lähes koko virtauskanavan
pituudelta.

I

Säätösauvojen ulosvetäminen latasi reaktoriin suuren määrän reaktiivisuusreserviä, joka odotti
vapautumistaan kiehumisen käynnistyessä uudelleen.5

5 INSAG-7 -raportissa sydämen ylijäämäreaktiivisuuden sanotaan onnettomuushetkellä olleen 5$, eli selvästi kerkeän kriittisyyden rajan yläpuolella.
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Reaktorin räjähdys
Reaktorin räjähdysmäinen tuhoutuminen ei kuitenkaan selity yksin positiivisen takaisinkytkennän vaikutuksella,
vaan syytä on etsittävä myös nk. positiivisesta pikasulusta.6
(a)

(b)

Säätösauva ääriasennossa (a)
Säätösauva osittain sisällä (b)

I

RBMK:ssa säätösauvan absorbaattoriosan
alapuolelle on kiinnitetty grafiittiseuraaja.

I

Ylös vedetyn sauvan seuraaja asettuu sydämen
keskelle, jolloin alapuolelle jää yli metrin
mittainen vesialue.

I

Xenon-myrkytys oli painanut reaktorin
tehojakauman keskeltä poikki.

I

Säätösauvan pudottaminen katkaisi tehon
reaktorin yläosassa.

I

Alempaan tehohuippuun vaikutus oli
päinvastainen, kun grafiittiseuraaja syrjäytti
neutroneita absorboivaa vettä.

7

Korkeus (m)

6
5
4
3
2
1
0
Kuva 6 : Havainnekuva positiivisesta pikasulusta.

6 Katso esim.: T. Vanttola & M. Rajamäki. “One-dimensional Considerations on the Initial Phase of the Chernobyl Accident.” Nucl. Technol. 85 (1988) 33–47.
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Reaktorin räjähdys
Jäähdytteen kiehuminen ja positiivisen pikasulun aiheuttama reaktiivisuuslisäys veivät ketjureaktion kerkeästi
kriittiselle alueelle.
Onnettomuuden viimeiset vaiheet etenivät nopeasti:
I

Polttoaine suli, ja pirstaloitui ympäröivään
jäähdytteeseen.

I

Paine jäähdytyskanavien sisällä nousi
räjähdysmäisesti.

I

Koko jäähdytysjärjestelmä antoi periksi, jolloin vesi
alkoi kiehua myös ehjiksi jääneissä kanavissa.

I

Seurauksena oli toinen räjähdys,7 joka puhkaisi
reaktorirakennuksen katon, ja nosti reaktorin päällä
olleen raskaan biologisen suojan ilmaan.
Kuva 7 : Reaktorirakennus räjähdyksen jälkeen

7 Jälkimmäisen räjähdyksen syyksi on epäilty myös sitä, että suojakuoriputkien ja virtauskanavien seinämien oksidoitumisessa vapautunut vety räjähti, kun reaktoriin

pääsi ensimmäisen räjähdyksen jälkeen ilmaa.
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Osa III: Onnettomuuden seuraukset
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Reaktorin tulipalo
Räjähdys levitti kuumaa grafiittia ja reaktorin sisäosia ympäri laitosaluetta, sytyttäen useita tulipaloja.
Ensimmäinen laitospalokuntayksikkö oli paikalla muutamassa minuutissa, ja pienemmät palopesäkkeet saatiin
sammutettua seuraavaan aamuun mennessä.
Reaktoriin jäänyt polttoaine tuotti kuitenkin runsaasti jälkilämpöä, ja grafiitin ja zirkoniumosien reagoidessa
vesihöyryn kanssa muodostui palavia kaasuja (H2 ja CO).
Lauantai-iltana reaktorikuilussa syttyi tulipalo, joka nosti
liekit kymmenien metrien korkeuteen.8
Maanantaina 28.4. tulipaloa alettiin sammuttaa
helikopterista käsin. Operaatio vaati 1800 lentoa.
Palo saatiin tukahdutettua vasta perjantaina 9.5., kun
reaktorirakennukseen päästiin ruiskuttamaan typpeä.
Suurin osa radioaktiivisista aineista vapautui reaktorin
tulipalon aikana.

Kuva 8 : Helikopterikuvaa savuavasta reaktorirakennuksesta
(https://www.youtube.com/watch?v=c21mYPUD2IE).

8 Reaktorin tulipaloa kutsutaan usein virheellisesti “grafiittipaloksi”. Reaktorilaatuinen erittäin puhdas grafiitti ei kuitenkaan todellisuudessa kykene itsessään ylläpitämään
palamista. Aiheesta on kirjoitettu ATS Ydintekniikka -lehden numerossa 1/2018 (https://www.ats-fns.fi/images/files/ydintekniikka/atsyt_2018_1.pdf).
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Reaktorin tulipalo
Laitoksen työntekijät ja sammutustöihin hälytetyt palomiehet altistuivat heti räjähdyksen jälkeen voimakkaalle
säteilylle.
I

Räjähdys tapahtui täysin odottamatta, eikä tilanteen varalle ollut olemassa
minkäänlaista pelastussuunnitelmaa.

I

Työntekijöiden käyttämät annosmittarit näyttivät lukemaa ainoastaan 20 mSv
saakka.

I

Kattorakenteita sammuttaneilla palomiehillä ei ollut käytössään lainkaan
säteilymittareita.

I

Annosnopeus erityisesti reaktorikuilun lähellä oli tappavan korkea
(luokkaa 100,000 mSv/h).

I

Ensimmäisen yön pelastustöihin osallistui n. 600 ihmistä.

I

Seuraavien päivien kuluessa n. 100 ihmistä toimitettiin hoitoon säteilysairauden
vuoksi, ja näistä 28 kuoli.

Kuva 9 : Esimerkkejä
säteilyannoksista.
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Onnettomuuden vaikutukset lähialueella
Suurin väestökeskittymä laitoksen lähellä oli kolmen kilometrin päässä sijaitseva 45,000 asukkaan Pripjatin
kaupunki.
I

Ensimmäinen päästöpilvi kulkeutui eteläpuolelta kaupungin ohi.

I

Myöhään lauantai-iltana annosnopeus alkoi kuitenkin nousta, ja
kaupunki päätettiin evakuoida.9

I

Sunnuntai-iltapäivään mennessä Pripjat oli tyhjennetty
asukkaista.

I

Evakuointivyöhykettä laajennettiin pian kymmenen, ja sitten 30
kilometrin etäisyydelle onnettomuuslaitoksesta.

I

Yhteensä noin 116,000 ihmistä joutui jättämään pysyvästi
kotinsa.

I

Myöhempinä vuosina pahimmin saastuneilta alueilta evakuoitiin
vielä 210,000 ihmistä.
Kuva 10 : Google maps -kuvakaappaus laitoksen lähialueesta.

9 Vuoden 2000 UNSCEAR-raportin mukaan päätös evakuoimisesta tehtiin kun ulkoisen säteilyn annosnopeus ylitti n. 100

µSv/h (= 0.1 mSv/h) tason.
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Onnettomuuden vaikutukset lähialueella
Pitkäaikainen työskentely laitosalueella edellytti mittavia raivaustöitä
säteilytason saattamiseksi edes siedettävälle tasolle:

Kuva 11 : Suojavarusteisiin pukeutunut raivaaja.

I

Työ jouduttiin tekemään suurelta osin käsin.

I

Pahimmin saastuneissa paikoissa annosnopeudet nousivat niin
korkeiksi, että työskentely jouduttiin rajoittamaan alle minuutin
mittaisiin vuoroihin.

I

Ainoa keino rajoittaa säteilyaltistusta oli raivaajien jatkuva
kierrättäminen.

I

UNSCEAR:in tilastoihin on kerätty säteilyannoksia yli 500,000
onnettomuuden jälkihoitoon osallistuneelta työntekijältä, joista noin
puolet oli sotilaita.

I

Tuhoutuneen reaktorirakennuksen päälle rakennettiin vuoden 1986
loppuun mennessä betonilaatoista muodostuva “sarkofagi”.

I

Puhdistusoperaatio saatiin päätökseen vuoteen 1990 mennessä.
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Onnettomuuden vaikutukset lähialueella

Kuva 12 : Kuvia alueelta
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Radioaktiivinen laskeuma
Reaktorikuilussa lähes kahden viikon ajan riehunut tulipalo nosti radioaktiivisia aineita korkealle ilmaan. Päästö
kulkeutui ympäri Eurooppaa.
Päästö koostui kaasumaisista radioaktiivisista aineista,
aerosoleista ja “kuumista hiukkasista”:
I

Kuva 13 : Radioaktiivinen 137 Cs-laskeuma Euroopassa.

Radioaktiiviset jalokaasut (133 Xe ja 85 Kr)

I

Matalassa lämpötilassa kaasuuntuvat alkuaineet
muodostivat mikroskooppisia aerosoleja (131 I ja 137 Cs).

I

Polttoaineesta mekaanisesti vapautuneissa kuumissa
hiukkasissa oli mukana myös esim. strontiumia ja
aktinideja (90 Sr ja 239 Np).

I

Pahin laskeuma päätyi 150,000 neliökilometrin alueelle
Ukrainaan, Valko-Venäjälle ja Venäjän länsiosiin.

Suomessa ensimmäiset havainnot kohonneesta säteilytasosta tehtiin sunnuntaina 27.4., hieman yli vuorokausi
reaktorin räjähdyksen jälkeen. Korkein mitattu säteilytaso oli n. 5 µSv/h (= 0.005 mSv/h). Suurimmat mitatut
137
Cs-pitoisuudet olivat n. 80 kBq/m2.
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Tšernobylin onnettomuus numeroina ja vertailu Fukushimaan
Sekä Tšernobyl että 2011 tapahtunut Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus luokiteltiin suuren radioaktiivisen
päästön perusteella korkeimpaan INES-luokkaan 7.
Onnettomuuksien päästöissä on kuitenkin merkittäviä eroja: Tšernobylissä ympäristöön vapautui paljon
sellaisia radionuklideja, jotka Fukushimassa jäivät sulaneeseen polttoaineeseen ja suojarakennusten sisälle.

Jalokaasut
Helposti kaasuuntuvat

Muut

Radionuklidi
133
Xe (5.2 d)
85
Kr (10.7 a)
132
Te (3.3 d)
131
I (8.0 d)
134
Cs (2.1 a)
137
Cs (30 a)
90
Sr (29 a)
239
Np (2,4 d)
241
Pu (14.4 a)

Arvioitu ilmapäästö (PBq)
Tšernobyl 1986
Fukushima 2011
6,500
6,000 – 12,000
33
6.4 – 32.6
1,150
0.76 – 162
1,760
100 – 500
47
8.8 – 50
85
6 – 20
10
0.0033 – 0.14
400
0.076
n. 2.6
< 0.0012
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Tšernobylin onnettomuus numeroina ja vertailu Fukushimaan
Molemmissa onnettomuuksissa pelastustöihin osallistui tuhansia ihmisiä. Tšernobylissä työntekijöitä oli
kuitenkin kertaluokkaa enemmän.
Tšernobylissä voimakasta säteilyaltistusta oli mahdoton välttää, Fukushimassa pelastustyöt eivät edellyttäneet
pitkäaikaista oleskelua sellaisissa tiloissa, joissa annosnopeus oli vaarallisen korkea.10

< 10 mSv
10 – 50 mSv
50 – 100 mSv
100 – 200 mSv
200 – 500 mSv
500 – 1000 mSv
> 1000 mSv

Altistuneiden työntekijöiden lukumäärä
Tšernobyl 1986
Fukushima 2011
23,560
16,162
61,518
7,460
63,398
1,037
48,006
164
49,630
7
543
2
219
–

10 Fukushimassa suurin mitattu annos oli 680 mSv, ja se aiheutui radioaktiivisesta jodista. Säteilyaltistuksesta ei aiheutunut pelastustyöntekijöille välittömiä terveysvai-

kutuksia.
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Tšernobylin onnettomuus numeroina ja vertailu Fukushimaan
Tšernobylin onnettomuuden laskeuma-alueella asui vuonna 1986 yli 600 miljoonaa ihmistä.
Siviiliväestölle vakavimmat seuraukset aiheutuivat radioaktiivisesta 131 I:stä, jonka saastuttamia elintarvikkeita
päätyi Ukrainassa ja Valko-Venäjällä kulutukseen.
Suomalaisille onnettomuus tulee aiheuttamaan keskimäärin noin 2 millisievertin ylimääräisen säteilyannoksen
50 vuoden aikajaksolla.
Väestöryhmä
Pelastustyöntekijät ja raivaajat11
Evakuointivyöhykkeen asukkaat12
Väestö pahimmin saastuneella alueella13
Väestö muualla entisen NL:n alueella
Väestö muualla Euroopassa

Väestön koko
500,000
115,000
6,400,000
98,000,000
500,000,000

Keskimääräinen annos
117 mSv
31 mSv
9 mSv
1.3 mSv
0.3 mSv

11 Pelastustyöntekijöiden ja raivaajien annoskertymä on laskettu vuosilta 1986-1990.
12 Lähialueen asukkaiden saama säteilyannos ennen evakuointia.
13 20 vuoden annoskertymä kuvassa 13 esitettyllä 150,000 km2 alueella Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Venäjän länsiosissa, missä 137 Cs-laskeuma ylitti 37 kBq/m2 .
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Onnettomuuden jälkiselvittelyt
Onnettomuuden syitä selvitettiin ensimmäisen kerran Neuvostoviranomaisten IAEA:lle toimittamassa INSAG-1
-raportissa vuonna 1986:
I

Onnettomuus aiheutui lukuisista turvallisuuden kannalta merkittävistä laiminlyönneistä reaktorin
käyttötavoissa.

I

Vastuussa olleita työntekijöitä tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin.

Nämä näkemykset kumottiin kuitenkin kansainvälisen asiantuntijaryhmän INSAG-7 -raportissa vuonna 1992:
I

RBMK-reaktorityypin turvallisuussuunnittelussa oli vakavia puutteita.

I

Reaktori ajettiin onnettomuutta edeltäneen vuorokauden aikana tilaan, jossa onnettomuus oli käytännössä
väistämätön.

I

Laitoksen henkilökunnalla ei puutteellisen ohjeistuksen vuoksi ollut edellytyksiä tunnistaa vaarallista
toimintatilaa, tai estää sen kehittymistä vakavaksi reaktorionnettomuudeksi.

Tšernobylin onnettomuus vaikutti maailmanlaajuisesti ydinenergia-alan toimintatapoihin. Kokonaisvaltaisesta
turvallisuusajattelusta syntyi turvallisuuskulttuurin käsite, jota sovelletaan nykyisin ydinenergiateollisuuden
lisäksi mm. ilmailussa ja meriliikenteessä.
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Onnettomuuden jälkiselvittelyt
Pelastustyöntekijöiden ja siviiliväestön terveydentilaa on onnettomuuden jälkeen seurattu yli 30 vuoden ajan:
I

Vuoteen 2016 mennessä kilpirauhassyöpätapauksia oli ilmennyt noin 10,000 ihmisellä, jotka altistuivat
lapsena radioaktiiviselle jodille.

I

Pahimmin altistuneen n. 100,000 työntekijän joukossa on ilmennyt joitakin kymmeniä ylimääräisiä
leukemiatapauksia.

I

Erittäin korkeita säteilyannoksia saaneilla on ilmennyt tavallista enemmän myös muita terveyshaittoja
(esim. kaihia ja sydän- ja verisuonitauteja).

I

Muiden väestöryhmien syöpätilastoissa onnettomuus ei ole näkynyt.

Onnettomuuden pitkäaikaisvaikutuksista on esitetty paljon erilaisia arvioita:
I

Säteilyannoksen aiheuttamaa syöpäriskiä arvioidaan lineaariseen ekstrapolaatioon perustuvalla
LNT-mallilla.14

I

Mallin käyttöä on kuitenkin kritisoitu siitä, että tilastollinen yhteys on liitetty lyhyellä aikavälillä saatuihin yli
100 mSv annoksiin, mikä poikkeaa selvästi laskeuma-alueen väestön todellisesta säteilyaltistuksesta.

14 Esim. ICRP käyttää säteilysuojelutarkoituksissa nimellistä todennäköisyyskerrointa 0.005% / mSv.
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Yhteenveto
Ukrainan neuvostotasavallassa tapahtui 26.4.1986 historian pahin ydinvoimalaonnettomuus.
Tšernobylin ydinvoimalaitoksen nelosyksikön reaktori tuhoutui räjähdysmäisesti rutiininomaisena pidetyn
turvallisuuskokeen yhteydessä.
Onnettomuus aiheutti suuren radioaktiivisen päästön, kun kaikki sisäkkäiset kulkeutumisesteet menetettiin
kerralla.
Onnettomuusyön pelastustöihin osallistuneet palomiehet ja laitoksen työntekijät saivat korkeita säteilyannoksia,
ja 28 ihmistä kuoli akuuttiin säteilysairauteen.
Puhdistus- ja raivaustöihin osallistui seuraavien vuosien aikana yli 500,000 sotilasta ja siviilityöntekijää.
Radioaktiivinen päästö aiheutti laskeumaa ympäri Eurooppaa. Selkein terveyshaitta aiheutui radioaktiivisesta
jodista entisen NL:n alueella, missä väestönsuojelutoimenpiteet epäonnistuivat.
Onnettomuuden pitkäaikaisvaikutuksista kiistellään edelleen.
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Kiitos mielenkiinnosta!
Kysymyksiä? – Jaakko.Leppanen@vtt.fi

Kuva 14 : ATS YG Tšernobyl-ekskursiolla huhtikuussa 2007.
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