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Ihminen on tuottanut energiaa historiansa aikana useilla eri menetelmillä. Ydinvoima on yksi teknologisesti 

kehittyneimmistä energian tuotantomuodoista. Ydinvoimalaonnettomuuksissa vapautuva radioaktiivinen materiaali 

on pitkä ikäinen jäte joka ei katoa ympäristöstämme. Tässä työssä selvitetään kirjallisuuskatsauksena millaisia 

puhdistusmenetelmiä on käytetty ydinvoimalaonnettomuuksien siivoamisen yhteydessä, sekä mitä kehitystä 

menetelmissä on tapahtunut. 

Radioaktiivinen materiaali on eliöille vaarallista sen ionisoivan säteilyn vuoksi. Säteily voi vahingoittaa eliöitä 

solutasolla, joka pahimmillaan aiheuttaa eliön kuoleman. Ydinvoimalaonnettomuuksissa vapautuu suuria määriä 

radioaktiivista materiaalia joka leviää ilmakehään, maaperään sekä vesistöihin. Ilmakehästä radioaktiivista 

materiaalia ei voida puhdistaa, vaan on odotettava, että se laskeutuu laskeumana. Maaperää voidaan puhdistaa, mutta 

yleisimmin käytetty menetelmä on siirtää radioaktiivisesti pilaantunut materiaali pois tai haudata se paikan päällä. 

Vedestä radionukeidit voidaan suodattaa pois, esimerkiksi NURES-menetelmällä joka on käytössä Fukushiman 

onnettomuusalueella. Uusimmissa tutkimuksissa on tutkimuksen kohteena ollut bioremediaatio, eli kuinka voitaisiin 

hyödyntää organismien kykyä sitoa itseensä nuklideja maaperästä ja vedestä. Geobakteerien on tiedetty pystyvän 

mineralisoimaan rautaa ja uraania maaperässä. Esimerkiksi on tutkittu yksisoluisia leviä jotka voivat ottaa sisäänsä 

cesiumia.  

Ydinvoimaloissa ei ole tapahtunut montaa vakavaa onnettomuutta ja kaikista niistä on opittu. Menetelmät ovat 

toimivia, mutta kalliita. Tärkeimpään ongelmaan ei ole kuitenkaan vielä saatu vastausta, eli minne loppusijoitetaan 

radioaktiivinen materiaali, jotta se olisi turvassa eikä aiheuttaisi vaaraa ympäristölleen. 
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1 JOHDANTO 

Ydinvoima ja sen turvallisuus nousivat uudestaan otsikkoihin 2011 Sendain 

maanjäristyksen jälkeen, kun Fukushimassa tapahtui yksi historian pahimmista 

ydinvoimalaonnettomuuksista. Fukushiman onnettomuus muistutti kaikkia Tshernobylin 

onnettomuudesta, josta on kulunut 30 vuotta 26.4.2016. 

Ihmiskunta on aina ollut energiariippuvainen ja riippuvuus on vain kasvanut mitä 

kehittyneempää teknologiaa ihmiskunta on pystynyt tuottamaan. Ihmiskunta on myös 

valjastanut monenlaisia energian tuottamismenetelmiä, alkeellisista nuotioista aina 

monimutkaisiin ydinvoimaloihin. Kaikissa energiamuodoissa syntyy jätettä jollain 

muotoa. Hiilivoimassa poltossa muodostuu kaasuja ja tuhkaa, ydinvoimassa 

polttoainesauvoja, jotka ovat voimakkaasti radioaktiivisia pitkän aikaa. Saasteet voivat 

pilata luontoa päästessään vesistöihin ja maaperään. Saasteilla on vaikutusta niin ihmisten 

terveyteen kuin biodiversiteettiin. Kun ihmisten elinympäristö köyhtyy lajien osalta ja 

vesistöt pilaantuvat, niin se näkyy myös ihmisten hyvinvoinnissa. Siksi onkin 

ensiarvoisen tärkeää, että resursseja laitetaan ympäristön puhdistamiseen jo sinne 

päätyneistä jätteistä, sekä uusien puhdistustekniikoiden kehitystyöhön.  

Miten paljon ovat suuret ydinvoimala onnettomuudet levittäneet ympärilleen 

radioaktiivista materiaalia ja kuinka sitä on siivottu ja käsitelty? Tässä työssä käydään 

läpi yleisesti radioaktiivisuuden perusteita sekä tarkemmin ympäristön puhdistamista 

radioaktiivisesta materiaalista kolmen eri esimerkki tapauksen kautta. 
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2 RADIOAKTIIVISUUS 

Radioaktiivisuus keksittiin vuonna 1896 Henry Becquerelin toimesta Ranskassa. Marie 

ja Pierre Curie tutkivat poloniumia ja radiumia samaan aikaan. He myös käyttivät 

ensimmäisinä maailmassa radioaktiivista ainetta syövän hoidossa vuonna 1905. 

( L'Annunziata 2007) 

Radioaktiivisen hajoamisen lain esitteli Frederick Soddy vuonna 1902. Lain mukaan 

ytimen hajoamisnopeuteen ei vaikuta muut asiat kuin atomien lukumäärä kyseisessä 

aikapisteessä. Soddyn ja Farahin (1913) ”displacement law of radioactivity” määrittelee 

millainen hajoaminen on radioaktiivista hajoamista. Lain mukaan atomi, joka hajoaa 

emittoimalla alfa- tai beta-partikkelin, muuttuu itse uudeksi ytimeksi, tytär ytimeksi. 

Epästabiili ydin voi hajota kahdella eri tavalla, α-hajoamisella tai β-hajoamisella. (Jha 

2004)  

Kaikki radioaktiivinen säteily on ioniosoivaa säteilyä, joka joutuessaan kosketuksiin 

elävän kudoksen kanssa voi aiheuttaa muutoksia niin kemialliseen toimintaan kuin 

rakenteeseen. Säteilyä on kolmea eri tyyppiä: alfa-säteilyä, beta-säteilyä sekä gamma-

säteilyä. Alfa- ja beta-säteilyssä on mukana fyysinen partikkeli, mutta gamma-säteily on 

vain puhdasta energiaa. Kaikilla näillä on erilaisia ominaispiirteitä syntymisensä ja 

toiminnallisuutensa kannalta. (Lee et al. 2013). 

Alfa-hajoaminen on yleisempää suurilla atomiluvuilla, koska se luovuttaa kaksi protonia 

ja neutronia, eli periaatteessa heliumin ytimen ( 𝐻𝑒2
4 ). Alfa-hajoamisen yleinen muoto 

noudattaa kaava 1. (Cherry et al.2012 s. 19-30) 

𝑋𝑍
𝐴

𝛼
→ 𝑌𝑍−2
𝐴−4              (1) 

Tämän takia ydin, joka luovuttaa α-partikkelin täytyy olla suuri. Alfa-partikkelin suuresta 

massasta johtuen sen kantavuus ei ole suuri, mutta sen sisältämä kineettinen energia on 

suuri verrattuna beta-hajoamisen tuottamaan energiaan. (Cherry et al.2012 s. 19-30)  
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Beta-hajoamisessa ytimen yksi neutroni muuttuu elektroniksi, protoniksi ja neutriinoksi 

sekä energiaksi. Protoni jää ytimeen, mutta neutriino ja elektroni sinkoutuvat ytimestä 

ulos. Toisin kuin alfa-hajoamisessa beta-hajoamisessa ei muodostu uutta alkuainetta, 

vaan aine pysyy samana. Beta-hajoaminen noudattaa kaavaa 2. (Cherry et al.2012 s. 19-

30)  

𝑋𝑍
𝐴

𝛽−
→ 𝑌𝑍+1

𝐴           (2) 

Beta-hajoamisessa vapautuva energia on siis pienempi, kuin mitä alfa-hajoamisessa 

vapautuu. Tämä johtuu siitä, että energia molemmissa tapauksissa on kineettistä, joten 

alfa-partikkelin suurempi massa tekee siitä energia rikkaampaa kuin beta-partikkeli. Beta-

hajoamissa energia jakautuu satunnaisesti neutriinon ja elektronin kesken.  

Gamma-säteily muodostuu, kun riittävän energinen beta-hajoaminen tapahtuu, ja tytär 

ytimeen jää liian suuri energia, jotta se olisi stabiili (kaava 3).  

𝑋𝑍
𝐴

𝛽−
→ 𝑌∗

𝛾
→ 𝑌𝑍+1

𝐴            (3)𝑍+1
𝐴  

Gamma-säteily on kolmesta säteilystä kaikista pienitehoisinta, mutta se pystyy 

tunkeutumaan syvemmälle ja kauemmas lähteestä kuin alfa- tai beta-säteily (Cherry et al. 

2012). Näistä kolmesta vaarallisinta ihmisen terveydelle on beta-säteily, koska sen 

läpäisy kyky on parempi kuin alfa-säteilyn ja se on ionisoivaa. Beta-säteily voi muokata 

DNA:n rakennetta ja aiheuttaa mutaatioita perimään, joka voi tuottaa syöpäsolukkoa 

kudokseen (Lee et al. 2013).  

Yksilön saama säteilyannosta kuvataan SI-järjestelmässä yksiköllä Sv (Sievert). 

Säteilyannos yleensä kuvataan mSv tai μSv. Annosnopeudella tarkoitetaan sitä määrää 

säteilyannosta, jonka yksilö saa tunnin aikana ja tätä merkitään Sv/h. Ihmiselle 6000 mSv 

annos vuoden aikana aiheuttaa säteilysairauden tai kuoleman. (STUK) 
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2.1 Radioaktiiviset aineet 

Radioaktiivisuus ei ole ihmisten luoma asia, vaan useat luonnossa esiintyvät aineet ovat 

luonteeltaan radioaktiivisia. Esimerkkinä luonnossa esiintyvistä radioaktiivisista aineista 

voi sanoa maaperän uraanin ja sen hajoamisketjun lyijyksi. Tämä on esitetty kuvassa 1. 

 

Kuva 1 Kuvassa on esitettynä radioaktiivinen hajoamisketju alkaen uraanista (238U) ja 

päättyen lyijyyn (206Pb) (Cherry et al. 2012). 

 

Ihminen on oppinut hyväksikäyttämään radioaktiivisia aineita ja jalostamaan niitä eri 

käyttötarkoituksia varten. Tästä johtuen radioaktiivinen materiaali on keskittynyt 

huomattavasti siitä, miten ne ovat jakautuneet luonnossa ympäri maapalloa. Esimerkiksi 

ydinpolttoaine on konsentroitua uraania, joten sen pitoisuus on paljon suurempi kuin 

luonnossa esiintyvässä malmissa. 

Radioaktiivisia aineita ihminen käyttää useissa eri konteksteissa, mutta yleisimpiä ovat 

energian tuottaminen ja lääketieteelliset kokeet. Kaikissa näissä hyödynnetään 

epästabiilin ytimen luovuttamaa energiaa. 
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2.2 Radioaktiivisen materiaalin vaikutus eliöihin 

Ionisoiva säteily pystyy vaikuttamaan elävään kudokseen sekä suoraan että epäsuorasti. 

Molemmissa tapauksissa vaikutusten laajuuteen vaikuttaa eniten saadun säteilyannoksen 

suuruus. Suorassa vaikutuksessa säteilyn energia absorboituu toiminnallisiin 

molekyyleihin, jotka varautuvat tai ionisoituvat. Tämä vahingoittaa molekyyleja ja 

energia siirtyy ympäröiviin molekyyleihin joko solun ulkoisessa tai sisäisessä tilassa. 

Energia lopulta muokkaa näistä molekyyleista radikaaleja, esimerkiksi happiradikaaleja 

(OH∙). Epäsuorassa vaikutuksessa päädytään myös radikaalimolekyyleihin, mutta 

energian kulkeutuminen on erilainen. Energia ensin absorboituu ympäröivään 

materiaaliin, esimerkiksi kudosnesteeseen, jossa säteily varaa tai ionisoi molekyyleja. 

Tämän jälkeen radikaalit diffuntoituvat elävien molekyylien luokse, jonka johdosta eläviä 

molekyylejä radikalisoituu. (Lee et al. 2013) 

Tämän jälkeen molekyyleissa tapahtuu sekundaarisia reaktioita, joka johtaa 

molekyylitason muutoksiin. Tämä vaikuttaa solujen metaboliaan joka ilmenee 

mutaationa geeneissä. Joka puolestaan vaikuttaa proteiinien tuotantoon ja niiden 

toimintaan. Jos mutaatio on sellainen, että se estää solun toiminnan, niin sen seurauksena 

on apoptoosi eli solukuolema. Jos tällaisia vauriota syntyy laajalla alalla kudoksissa tai 

keskittyneesti tärkeissä kudoksissa kuten keuhkoissa, sydämessä tai haimassa, niin 

seurauksena on yksilön kuolema lyhyelläkin aikavälillä. Jos mutaatiot perimässä 

vaikuttavat proteiinisynteesiin, mutta eivät pysäytä kokonaan solutoimintaa, niin 

seurauksena voi olla kasvaimen kehittyminen ja pahanlaatuinen syöpä. Kuvassa 2 on 

esitettynä ionisoivan säteilyn suora ja epäsuora vaikutus kaavakuvana. (Lee et al. 2013) 
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Kuva 2. Radioaktiivisen säteilyn vaikutus biologisella tasolla. Vaikutus jaettu kolmeen 

eri vaiheeseen. (Lee et al. 2013) 

2.3 Luokittelu radioaktiiviselle jätteelle 

Radioaktiivinen jäte on materiaalia, joka sisältää tai on pilaantunut radionuklideilla 

sellaisin pitoisuuksin, että ne ylittävät terveydelle ja ympäristölle haitalliset raja-arvot, 

eikä tälle materiaalille ole kenelläkään mitään hyötykäyttötarkoitusta. Radioaktiivista 

jätettä syntyy ydinvoimaloiden polttoaineen, lääketieteellisten isotooppitutkimusten 

raaka-aineista, ydinsukellusveneiden polttoaineesta sekä aseteollisuuden ydinkokeiden 

laukaisujen laskeumista. Radioaktiivisten aineiden epästabilisuudesta johtuen maaperään 

päässyt radioaktiivinen aine on haitallinen pitkän aikaa ja sen puhdistaminen on hidasta 

ja kallista. (Lee et al. 2013) 

Radioaktiivinen materiaali voidaan jakaa pääpiirteittäin kolmeen eri ryhmään sekä 

luokittelun ulkopuolelle jäävään osaan, jonka säteilymäärä on alhainen. Ulkopuolelle 

jäävään osaan (extempt waste) kuuluvat sellaiset aineet, joiden aiheuttama säteilyannos 
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ei ylitä 0,1 metrin päässä lähteestä 1 μSv/h annosta. Tämä luokka on sellainen, jota ei 

erikseen kontrolloida. Ensimmäinen, alin kontrolloitu ryhmä, on matala-aktiivisia jätteitä. 

Tähän ryhmään kuuluvat aineet, joiden aktiivisuuspitoisuus on alle 1 MBq/kg. 

Keskiaktiivisiin jätteisiin kuuluvat aineet, joiden aktiivisuus on välillä 1 – 10 GBq/kg. Ja 

korkea-aktiivisiin jätteisiin aineet, joiden aktiivisuuspitoisuus on yli 10 GBq/kg. 

Korkeimpaan luokkaan kuuluvat esimerkiksi ydinreaktoreiden käytetyt polttoainesauvat. 

Aktiivisuusluokitus vaikuttaa siihen, miten jäte tulee loppusijoittaa. Suomessa 

Säteilyturvakeskus (STUK) on määrittänyt loppusijoitustilat eri aktiivisuuksille (kuva 3.).  

(STUK YVL 4.D). 

 

Kuva 3. Radioaktiivisten jätteiden ryhmittely ja loppusijoitus Suomessa (STUKa). 
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3 PUHDISTUSTEKNIIKAT 

Yksi suurimmista syistä, miksi radioaktiivista materiaalia on päässyt luontoon ja 

elinympäristöömme, on ydinvoimalaonnettomuudet kuten Three Mile island 1976, 

Tshernobyl 1987 ja Fukushima 2011. Ydinvoimalaonnettomuudet päästävät kerralla 

suuria määriä radioaktiivista ainetta ympäristöönsä, mutta on myös huomioitava 

ydinaseohjelmien tuottamat radioaktiiviset aineet ympäristölle. UNODA:n mukaan 

maailmassa on räjäytetty yli 2000 ydinlatausta, joista jokainen on levittänyt ympäristöön 

radioaktiivista materiaalia.  

Ennen kuin puhdistus voidaan aloittaa, tulee prosessi tarkastella seuraavilta kannoilta. 

Mitkä ovat onnettomuuden ja mahdollisen puhdistusprosessin vaikutukset ihmisten 

terveydelle ja ympäristölle. Mikä on ympäristöön päätyneen radioaktiivisen materiaalin 

vaikutus pitkällä aikavälillä sekä sen mahdolliset muut vaikutukset? Kuinka 

todennäköistä on, että radioaktiivinen materiaali pääsee leviämään lähteeltä ja mitkä ovat 

leviämisen mahdollistava mekanismi.  Julkinen mielipide ja näkemys onnettomuuteen 

tulee arvioida. Tämä vaikuttaa myös saatavilla olevaan pääomaan jolla kustantaa 

puhdistusprosessi. Puhdistukseen vaikuttavat myös käytössä oleva teknologia sekä 

resurssit. (IAEA 1999) 

Riippumatta missä ja miten onnettomuus tai ydinlataus on tapahtunut, päästöt ovat 

yleensä aina vaikuttaneet vesistöissä, maaperässä sekä ilmakehässä. Ilmakehän päästöt 

ovat mahdottomia puhdistaa suoraan ilmasta, vaan on odotettava, että ne laskeutuvat 

laskeumana joko maaperään tai vesistöön. Maaperästä ja vesistöistä radioaktiivinen 

materiaali voidaan puhdistaa ja siirtää loppusijoitusta varten. Seuraavissa kappaleissa 

tullaan käsittelemään miten maaperään ja vesistöön päätynyttä radioaktiivista materiaalia 

voidaan käsitellä. Kuvassa 4 on esitetty miten radioaktiivinen materiaali voi kulkeutua 

onnettomuuuspaikalta eri ympäristöihin ja eri faaseihin.  



13 

 

 

Kuva 4. Radioaktiivisen materiaalin kulkeutuminen onnettomuuspaikalta ympäristöön 

(Lee et al. 2013). 

 

3.1 Vesi 

Radioaktiivinen materiaali voi päätyä vesistöihin kolmea eri kulkeutumisreittiä pitkin. 

Materiaali voi tulla ilmakehästä laskeumana suoraan pintavesistöihin. Materiaali voi tulla 

suoraan vesistöön, mikäli aineen lähde on suorassa kosketuksessa vesistön kanssa. 

Esimerkiksi Fukushimassa, jossa reaktoriin vuotaa pohjavettä. Tai materiaali tulee 

vesistöön maaperän eroosion seurauksena. (IAEA 2006, Lee et al. 2013) 

Tshernobylin onnettomuuden jälkeen radioaktiivista materiaalia päätyi Pripyat-jokeen, 

missä se pääsi leviämään veden mukana Kiovan tekojärveen. Radioaktiivinen cesium on 

sedimentoitunut altaan pohjalle. Kuvassa 5, on altaan eri alueilta mitattuja Cesium-

aktiivisuuspitoisuuksia. Cesium sedimentoituu pohjan saveen, mitä esiintyy syvemmissä 

osissa allasta. (IAEA 2006) 
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Kuva 5. Kiovan tekoaltaan pohjalle sedimentoituneen Cs (cesium) 

aktiivisuuspitoisuuksia eri alueilla (IAEA 2006). 

 

Radioaktiivisen aineen ollessa pienhiukkasina, pystyy se kiinnittymään kolloidisiin 

partikkeleihin vesistöissä, ja täten päätymään vesistön pohjalle sedimentaation johdosta. 

Tämä tapahtuu ilman ihmisen välitöntä toimintaa, joten voidaan puhua vesistöjen 

”itsepuhdistuvuudesta”. Vesi itsessään toimii hyvänä säteilyn suojana, koska ionisoiva 

säteily törmää vesimolekyyleihin eikä näin ollen pääse etenemään pitkälle. Eli vesi toimii 

eräänlaisena vaimentimena ja eristeenä. Vesistössä tapahtuu myös luonnonmukaista 

aktiivisuuden vaimenemista, johtuen diffuusiosta. (Lee et al. 2013, IAEA 2006) 

Pienhiukkaset voidaan erottaa vesistöstä suodattamalla ne erilaisilla membraaneilla. 

Fortum on kehittänyt 1990-luvulla NURES-menetelmän, jossa nuklideille on spesifiset 

membraanit ja prosessit. Kuhunkin membraaniin sitoutuu sille spesifi nuklidi. NURES 

on kaupallinen prosessi jota käytetään useissa eri maissa. Suurimpia kohteita, missä 

NURES on käytössä, on Fukushiman voimalaitos jossa NURES on osa 

puhdistusprosessia. Fukushiman pilaantuneen veden puhdistuksen prosessin yleiskuva on 

esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 6. Fukushimassa käytetty menetelmä radioaktiivisten partikkeleiden 

suodattamiseen pilaantuneesta vedestä (Lee et al. 2013). 

 

Tutkijat ovat pyrkineet kehittämään uusia ideoita ja menetelmiä nuklidien erottamiseen 

vedestä Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Yksi uusista potentiaalisista 

puhdistusmenetelmistä on bioremedaatio. Aiemmin on jo tunnettu geobakteereja jotka 

pystyvät muuntamaan rautaa ja myös uraania eri muotoon (Cologgi 2012). Fukushiman 

onnettomuuden jälkeen on tutkittu eri levien käyttöä cesiumin, jodin ja strontiumin 

poistamiseksi vedestä. Nyt on löytynyt yksisoluinen levän kanta, Eustigmatophycean nak 

9, joka on osoittanut huomattavaa kykyä sitoa cesiumia itseensä. Tämä voi olla merkittävä 

edistys askel nuklidien poistoon vesistöistä. Eustigmatophycean nak 9 ottaa sisäänsä 

cesium ytimiä ja näin ollen vähentää vedessä vapaana olevia 137Cs ytimien määrää. 
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Kuva 7. Kaliumin vaikutus eustigmatophycean kannan nak 9 kykyyn eliminoida 

radioaktiivista Cs. Levää kasvatettiin ensin 14 päivää kalium vapaassa mediassa, jonka 

jälkeen se siirrettiin tuoreeseen mediaan joka sisälti 137Cs (10 MBq/l). Eri kalium 

konsentraatiota lisättiin näytteisiin 4h kasvatuksen jälkeen. Suljettu ympyrä (kontrolli), 

kolmio 1,25 (mg/l), neliö 10 (mg/l), timantti 2,5 (mg/l), rasti 5 (mg/l), avoin ympyrä 25 

(mg/l). (Fukuda 2014) 
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3.2 Maaperä 

Maaperässä radioaktiiviset partikkelit eivät kulkeudu yhtä tehokkaasti kuin vesistöissä, 

elleivät partikkelit päädy pohjaveden kanssa kosketuksiin. Radioaktiiviset partikkelit 

kulkeutuvat maaperässä vertikaalisesti eri kuljetusmenetelmien johdosta. Partikkelit 

voivat kulkeutua alaspäin konvention, dispersion, diffuusion tai biologisen sekoituksen 

seurauksena. Kulkeutuminen maaperässä on kuitenkin hyvin maalaji spesifistä, mihin 

vaikuttaa monet tekijä. Kuvassa 8 on esimerkkinä Cs137 ja St90 kulkeutumista 

vertikaalisesti 13 vuoden aikana. (IAEA 2006) 

 

Kuva 8. Radioaktiivisen aineen (Cs ja St) kulkeutuminen maaperässä (IAEA 2006). 

Maaperästä on huomattavasti vaikeampaa erotella radioaktiiviset partikkelit muusta 

materiaalista verrattuna partikkelien erottelemiseen vedestä. Toisaalta maa-aines on 

huomattavasti helpompaa siirtää toiseen paikkaan kuin vesi. Edellä mainituista syistä 

myös pilaantunut alue on yleensä pienempi kuin vesistöissä, mikä helpottaa 

puhdistusprosessia. 

 

Yksi eniten käytetyistä menetelmistä puhdistaa pilaantunut ympäristö radioaktiivisesta 

aineesta, on kerätä kaikki pilaantunut maa-aines pois alueelta. Tämä koskee kaikkia 

rakenteita ja mahdollisesti myös kasvustoa, riippuen miten ja missä määrin radioaktiivista 

materiaalia on päässyt vapaaksi ympäristöön. Kuvassa 9 on kuvia Fukushiman alueelta 
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ennen ja jälkeen siivouksen. Kuvista näkee miten aluetta on siivottu ja kuinka 

radioaktiivisesti pilaantunut rakennus materiaali on säilötty sitä varten rakennettuun 

varastoon ydinvoimalan alueelle.  

 

Kuva 9. Fukuhsiman alueen puhdistustöistä ennen ja jälkeen kuvia sekä kuvia jätteen 

säilöntään tarkoitetusta varastosta (Lee et al. 2013). 

 

Jos materiaalia ei voida siirtää pois alueelta, se voidaan pestä joko vedellä tai käyttäen 

erilaisia kemikaaleja. Pesuneste kerätään pesun jälkeen talteen ja kuljetetaan 

väliaikaiseen varastoon ennen lopullista sijoittamista. Pintoja voidaan myös hioa, jotta 

saadaan pintamateriaaliin kiinnittynyt radioaktiivinen materiaali irti. Irti hioutunut 

materiaali kerätään talteen ja säilötään kuten muukin radioaktiivinen materiaali. (Lee et 

al. 2013, Barret 2014) 

Alueen voidaan myös antaa suorittaa luonnollinen hajoaminen, eli annetaan 

radioaktiivisen materiaalin vain olla siellä. Tämä ei kuitenkaan ole aina yksinkertainen 
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tai halpa tapa. Sosioekonomiset kustannukset voivat tällaisessa nousta korkeiksi, koska 

alueen luonnon resursseja ei päästä käyttämään. Luonnollista hajoamista voidaan hallita 

asettamalle erilaisia fysikaalisia esteitä alueen päälle. Esimerkiksi alueelle voidaan 

rakentaa pinnalle kuorikerros, joka estää sadeveden infiltraation ja suojaa maaperää 

eroosiolta. Tätä tekniikkaa kuitenkin rajoittaa alueen pinta-ala. Ydinvoimala 

onnettomuuksissa pilaantunut alue on erittäin suuri, joten yksinomaan tätä tekniikka ei 

voida niissä käyttää. (IAEA 1999) 

Pilaantuneella alueella voidaan suorittaa massanvaihto maaperään. Tämä on yleensä 

ainoa mahdollinen ratkaisu, jos halutaan saada nopeita tuloksia. Tekniikan heikkoudet 

ovat kalliit kustannukset ja siirretty maa-aines on edelleen radioaktiivista ja vaatii 

loppusijoituspaikan. Radioaktiivinen aines maaperässä käy hajoamisketjun stabiiliin 

muotoon, mutta tämä vie todella kauan aikaa, varsinkin raskaampien nukleidien kohdalla. 

Biologinen käsittely pilaantuneelle maaperälle käyttää hyväksi eri organismien kykyä 

tuhota tai erottaa radioaktiivista materiaalia maaperästä. Osa kasveista, bakteereista ja 

sienistä pystyy mineralisoimaan metalleja ja niihin sitoutuneita radioaktiivisia 

partikkeleita stabiloiden ne alueelle. Biologisten menetelmien etuna on niiden halpuus ja 

vähäinen sivujätteiden tuotto. Ongelmana kuitenkin on prosessin hitaus ja on vaikeaa 

todentaa kuinka tehokas biologinen käsittely lopulta on ollut. Radioaktiivisten aineiden 

kanssa bioremedaatio ei ole vielä pitkälle kehittynyttä, mutta muiden orgaanisten 

kemikaalien poistoon se on toimiva ratkaisu. (IAEA 1999) 

Kemiallisia menetelmiä in situ puhdistukseen on esimerkiksi kromaatin vähennys. Tässä 

luodaan hapetus-pelkistys reaktio maaperään jolla pyritään vähentämään maaperässä 

olevia raskasmetalleja. Kuvassa 10 on esitettynä esimerkki kuinka tätä teknologiaa 

pystytään käyttämään radioaktiivisten raskasmetallien erottamiseen maaperästä. (IAEA 

1999)  
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Kuva 10. Esimerkki hapetus-pelkistys reaktion käytöstä raskasmetallien erotamiseen 

maa-aineksesta. (IAEA 1999) 

 

Yleisimmät ongelmat radioaktiivesti pilaantineen maaperän kanssa, ovat puhdistuksen 

hitaus ja pilaantuneen materiaalin loppusijoittaminen. Esimerkiksi Tshernobylin 

puhdistus on suunniteltu loppuvan vuonna 2065, eli melkein 80 vuotta onnettomuuden 

jälkeen (Nature 2011). 

 

 

   



21 

 

4 ESIMERKKIKOHTEET PUHDISTUKSISTA 

Tässä kappaleessa käsitellään tarkemmin miten puhdistus on suoritettu kolmessa eri 

ydinonnettomuudessa. Esimerkki tapaukset ovat kolme suurinta ja tunnetuinta 

onnettomuutta.  

4.1 Three Mile Island 

Three Mile Island (TMI) on yksi kolmesta suuren luokan ydinonnettomuudesta. 28. päivä 

maaliskuuta 1979 Three Mile Islandilla Yhdysvalloissa tapahtui onnettomuus 

ydinvoimalaitoksella. Laitoksen reaktorissa yksi (TMI-1) oli menossa polttoaineen vaihto 

ja reaktori kaksi (TMI-2) oli toiminnassa. TMI-2:n kondensaattoreita oltiin 

puhdistamassa kun vuotavan venttiilin läpi pääsi vettä. Tämä aiheutti sulun kaikissa 

venttiileissä ja toimi alkusysäyksenä onnettomuudelle. Reaktorin automaattinen sulku 

toimi kuten oli suunniteltu, mutta paineentasausventtiili ei sulkeutunut automaattisesti 

kuten piti paineen alennettua vaan jäi auki useammaksi tunniksi. Tästä johtuen reaktorista 

väheni jäähdytysvesi ja reaktori pääsi ylikuumenemaan ja lopulta osittain sulamaan. 

Venttiili oli onnettomuuden ainoa mekaaninen virhe, muut olivat inhimillisiä virheitä, 

jotka johtuivat huonosta koulutuksesta ja huonosta laitoksen huollosta. Onnettomuus on 

osittain samanlainen, mitä Fukushimassa tapahtui vuonna 2011. Molemmissa 

onnettomuuksissa pääsi syntymään vetykaasua, joka sekoittuessa ilman kanssa aiheutti 

räjähdyksen. (Nuclear Safety s. 411 – 419) 

Onnettomuus oli yksi suurimmista koskaan tapahtuneista ydinonnettomuuksista, mutta 

sen vaikutukset ympäristöön olivat lopulta pienet. Suurimmaksi ongelmaksi 

onnettomuudessa muodostui radioaktiivisesti pilaantunut vesi. Tämä kuitenkin saatiin 

kaikki säilöttyä, joten yhtään voimakkaasti aktiivista vettä ei päätynyt ympäristöön. 

Reaktorirakennukseen päässeestä vedestä poistettiin mineraalit (kuva 11) ja käsitelty vesi 

säilöttiin alueella oleviin tankkeihin.  
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Kuva 11. TMI-2 veden käsittely onnettomuuden jälkeen. Reaktorirakennuksen sisällä 

ollut vesi käsiteltiin ja säilöttiin alueella oleviin tankkeihin. (Barret 2014) 

 

Rakennukset joihin oli päässyt radioaktiivista materiaalia, puhdistettiin tarkasti. Alueella 

pestiin onnettomuuden jälkeen pinnat suupainepesureilla (kuva 12). Radioaktiivinen aine 

pääsi tunkeutumaan betonirakenteiden huokosiin, joten lattiapintoja hiottiin sekä 

koneellisesti että manuaalisesti (kuva 12). (Barret 2014) 
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Kuva 12. TMI-1 puhdistustöistä kuvia. a) Henkilöstöä pesemässä lattioita suojapuvut 

päällä. b) Henkilöstöä poistamassa pintakerrosta betonilattiasta. c) Lattioiden 

puhdistuksessa käytetty robotti. d) Suurpainepesurilla pintojen pesua. (Barret 2014) 

 

TMI-2 onnettomuus ei ollut suoraan ympäristölle vakava onnettomuus, mutta se toi esiin 

epäkohtia voimalaitosten turvallisuudesta ja oikeaoppisesta johtamisesta. Onnettomuus 

toimi hyvänä opetuksena, kuinka mahdollisissa tulevaisuudessa tapahtuvissa 

onnettomuuksissa tulee alueen siivoaminen ja säteilyvuodon rajaaminen suorittaa. 

4.2 Tshernobyl 

Vuonna 1986 Ukrainassa sijaitsevassa ydinvoimalaitoksessa tapahtui vakava 

onnettomuus. Ydinvoimalaitoksen reaktori 4:n ydin pääsi kuumenemaan kriittisesti ja 

lopulta ydin pääsi sulamaan ja poistumaan reaktorista. Reaktorista vapautui huomattavat 
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määrät radioaktiivista ainesta ilmakehään, mikä pilasi laajoja alueita, ei vain Ukrainassa 

vaan myös koko Euroopassa. IAEA:n (International Atomic Energy Agency) arvion 

mukaan reaktorin polttoaineesta 3,5 % pääsi leviämään ympäristöön (IAEA 2006). IAEA 

on arvioinut, että reaktorista pääsi vapautumaan aktiivisuutta 12,5*1018 Bq, mikä sisälsi 

6,5*1018 Bq jalokaasuja (IAEA 2001).  

Onnettomuus oli ensimmäinen 7. luokan onnettomuus INES-asteikolla (International 

Nuclear Event Scale) (kuva 13). Onnettomuus vaikutti voimakkaasti Ukrainan ja 

Tshernobylin alueeseen, mutta sen vaikutukset olivat paljon kauaskantoisempia. Kuvassa 

14 on karttakuva Euroopasta ja sen alueella olevasta radioaktiivisen Cs137 pitoisuuksista. 

Valtaosa Cs pitoisuudesta on peräisin Tshernobylin onnettomuudesta.  

 

Kuva 13. INES (International Nuclear Event Scale) asteikko (IAEA 2008) 
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Kuva 14. Cs137 levinneisyys Euroopassa Tshernobylin onnettomuuden seurauksena 

(IAEA 2006). 

 

4.3 Fukushima 

Perjantaina 11. maaliskuuta 2011 tapahtui Japanin historian voimakkain maanjäristys 

Sendain kaupungista itään merellä. Maanjäristyksen voimakkuus oli 9,0 Richterin 

asteikolla. Maanjäristys aiheutti massiivisen tsunamin, joka vyöryi pääsaaren Honshun 

pohjoisiin osiin. Maanjäristyksen seurauksena Fukushiman ydinvoimalaitoksen reaktorit 

sammuivat suunnitellusti. Ydinvoimalaitoksen reaktorit Daiichi 1 - 6 oli suunniteltu 

kestämään 8,4 Richterin maanjäristykset ja 5,8 metrin korkuinen hyökyaalto.   

Voimalaitoksen yli vyörynyt tsunami oli 14 metriä korkea. Tämä aiheutti jäähdytysveden 

kierrätykseen käytettävien dieselmoottoreiden sammumisen. Tästä seurasi vaurioita 

ensimmäisten kolmen päivän aikana reaktoreihin. Vaurioiden takia reaktoreissa pääsi 
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muodostumaan vetykaasua joka räjähti. Räjähdyksen seurauksena reaktoreiden rakenteet 

vaurioitui ja ilmaan pääsi radioaktiivista kaasua.  

Reaktoreissa käytettiin merivettä hätäjäähdytykseen, minkä johdosta ydinvoimalan 

alueella on valtavat määrät radioaktiivista merivettä, josta osa on johdettu suoraan 

mereen. Reaktorin 1 ytimen epäillään sulaneen (meltdown) ja fuusioituneen materiaalin 

karanneen reaktorin pohjan läpi maaperään. Reaktoreiden 2 ja 3 ytimet ovat myös 

sulaneet, mutta ne eivät ole poistuneet reaktorirakenteista. Joulukuussa 2011 Japanin 

viranomaiset ilmoittivat, että Fukushiman reaktoreissa on saavutettu niin kutsuttu 

kylmäsulku (cold-shutdown), eli reaktoreiden lämpötila on alle 80 ˚C. (Lee et al. 2013) 

Fukushimassa suoritettiin pinta-ainesten siivous ydinvoimalaitoksen alueella, kuten 

kuvassa 9 on esitetty. Fukushimassa on käytössä Fortumin NURES yhdistettynä ALPSTM 

järjestelmään (Advanced Liquid Processing System). Cesiumin ja suolan poisto on 

tärkeää reaktorin jäähdyttämisen yhteydessä, koska reaktoriin vuotaa jatkuvasti 

pohjavettä rikkoutuneen pohjarakenteen kautta. Vesi kerää mukaansa Cs:a, joka sitten 

vuotaa turbiinirakennukseen (Kuva 15). (Tusa 2014) 

 

Kuva 15. Fukushima Daiichi:ssa käytetty jäähdytysjärjestelmä ja kuinka se on yhdistetty 

ALPSTM järjestelmään. (Tusa 2014). 
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ALPSTM on kehitetty Fukushimaa varten ja sen tarkoituksena on poistaa vedestä yhteensä 

62 eri radioaktiivista nuklidia sellaiselle tasolle, ettei niitä enää voida havaita. ALPSTM 

on monivaiheprosessi missä eri vaiheiden kautta poistetaan radioaktiiviset nuklidit. 

Prosessi sisältää kaksi saostusvaihetta, jonka jälkeen on 14 ioninvaihtopylvästä ja kaksi 

absorptiotornia. (Tusa 2014) 

 

Kuva 16. ALPSTM toimintaperiaate ennen absorptiotorneja. (Tusa 2014). 

 

Fukushiman ympäristössä on arvioitu olevan 13 000 km2 pilaantunutta maata, joka täytyy 

kuljettaa pois, ennen kuin aluetta voidaan alkaa uudelleen rakentamaan asutusta varten. 

(Asian scientist 2015) 

Alueelta on jo siivottu yli 28 000 m3 kiinteää radioaktiivisesti pilaantunutta jätettä. 

Pitkänajan suunnitelmissa on saada voimalaitos puretuksi seuraavan 40 – 60 vuoden 

aikana. Sitä ennen kuitenkin täytyy saada siirrettyä käytetyt polttoainesauvat pois alueelta 

ja suunnitella kaikelle syntyneelle jätteelle loppusijoituspaikka. Loppusijoituspaikan 

käyttöönotto oletetaan tapahtuvan seuraavan 20 – 30 vuoden aikana. (Lee et al. 2013) 
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5 YHTEENVETO 

Ihminen on kokeillut eri energianlähteitä historian aikana. Suurin osa näistä on tuottanut 

huomattavat määrät haitallisia aineita ympäristöön. Ongelmat on haivaittu ja tiedostettu 

ja uusia ympäristöystävällisempiä tapoja tuottaa energiaa on kehitetty tai kehittymässä. 

Ydinvoimalaonnettomuusien vuoksi radioaktiivista materiaalia on levinnyt laajoille 

alueille ympäri maailmaa missä se tulee vaikuttamaan vuosi tuhansia. 

Ydinvoimaloiden reaktorit ovat olleet käynnissä 16000 vuotta kumulatiivisesti ja vai 

kolme, edellä mainittua, suuren luokan onnettomuutta on tapahtunut (World Nuclear 

Association 2016). Näissä jokaisessa ympäristöön on päätynyt radioaktiivista materiaalia 

joka vaikuttaa sitä ympäröivään alueeseen vielä vuosia. Onnettomuuksista on kuitenkin 

opittu ja virheitä on korjattu. Puhdistus menetelmien kehittyminen, kuten kaikki 

kehittyminen, tapahtuu tarpeen mukaan. Ilman Tshernobylin onnettomuutta ei olisi opittu 

kuinka radioaktiivinen materiaali kulkeutuu vesistöissä tai maaperässä. Fukushiman 

onnettomuuden jälkeen tutkijat ovat joutuneet pohtimaan uusia menetelmiä 

radioaktiivisen materiaalin eristämiseen merivedestä. Kummassakin onnettomuudessa on 

ollut omat ominaispiirteensä jotka ovat omalta osaltaan ohjanneet puhdistus tekniikoiden 

kehitystä.  

Puhdistusmenetelmät eivät ole muuttuneet paljoakaan viimeisen 37 vuoden aikana. 

Edelleen pystymme vain siirtämään radioaktiivista materiaalia paikasta toiseen. Kehitystä 

kuitenkin on tapahtunut esimerkiksi vesistöjen puhdistuksen kohdalla, jossa Fortum on 

ollut hyvänä esimerkkinä innovatiivisessa kehityksessä vesien filtteröinti menetelmien 

kehittäjänä. Tutkijat ovat kääntyneet Fukushiman onnettomuuden jälkeen luonnon 

puoleen etsiessään uusia tapoja elinympäristömme puhdistamiseen. Bioremedaatiota ja 

varsinkin levien käyttöä on alettu tutkia entistä enemmän merivesien puhdistamista 

ajatellen.  

Kuitenkin edelleen on vastaamatta yhteen tärkeimmistä kysymyksistä mitä tulee 

ydinvoimaan ja radioaktiiviseen materiaaliin. Minne tullaan aktiivinen materiaali 

loppusijoittamaan, jotta se olisi turvassa ja me oltaisiin turvassa siitä? Tämä tulee olemaan 
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suurimpia tekijöitä, jotka tulevat ohjaamaan kuinka tulevaisuudessa jatkamme 

ydinvoimalaonnettomuus paikkojen siivoamista ja kunnostamista. 
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