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Riskit yksinkertaistettuna: 

1)  Tsunami & merenpinnan 
nousu 

2)  Terrorismi 

3) Tritium 



1) Case Fukushima 



Katastrofin luonne 

•  Äärimmäinen ilmiö 
•  Epätodennnäköinen mutta 

mahdollinen tapahtuma 
•  Mahdotonta ennustaa mutta 

olisi ollut ennakoitavissa ja 
estettävissä 



Pystyttiinkö järistys ennustamaan? 

•  Ei ole mallia, menetelmää tai 
signaalia ennustaa yksittäisen 
maanjäristyksen tapahtumista 

•  On tutkittu elektromagneettisen 
säteilyn muutoksia, radonin 
määrän kasvua, etukäteen 
sattuvia pikku järistyksiä ja 
jopa eläinten käytöksen 
muutoksia. Vaikka näitä kaikkia 
on havaittu joidenkin 
maanjäristyksen alla, niitä voi 
esiintyä, vaikkei järistystä 
tulisikaan. 



Mitä siis tapahtui? 

•  11.3.2011 äärimmäisen 
voimakas 9,0 magnitudin 
maanjäristys, suurin koskaan 
Japanissa mitattu 

•  Aiheutti tsunamin joka iskeytyi 
Fukushiman 
ydinvoimalakompleksiin 

•  Näin merivesi valtasi voimalan 
varajäähdytysjärjestelmän, ja 
koska sähkövirta oli poikki, ei 
hätäjäähdytysjärjestelmä 
käynnistynyt. 

•  Ydinvoimalan kaikki 
suojausmekanismit siis pettivät 
ja katastrofin ainekset oli 
koossa 



Mikä meni pieleen? 

•  Riittävä varautuminen: 
järistyksen synnyttämä 14 
metriä korkea tsunami iskeytyi 
Fukushiman ydinvoimalan 5,7-
metriseen suojamuuriin, joka ei 
pystynyt lainkaan torjumaan 
tsunamin voimaa. 



Ja mistä todella oli kyse? 

•  Todellinen ongelma on siinä, 
että kukaan ei ollut kuvitellut 
tällaista onnettomuutta.  

•  Syy oli viime kädessä siinä, 
että ydinvoimalan omistaja ei 
ollut ennakoinut tällaista 
mahdollisuutta, eivätkä 
valvovat viranomaiset olleet 
sitä edellyttäneet. 

•  Onnettomuuden jälkeen sitä 
salattiin  



Jotta Fukushimalta olisi vältytty: 
(1) Tämän suuruusluokan maanjäristys olisi pitänyt voida arvioida mahdolliseksi ja 
sen mahdollisia vaikutuksia olisi pitänyt simuloida. Tällaista järistystä ei kuitenkaan 
pidetty mahdollisena eikä siten ennakoitu sen mahdollisia välittömiä tai välillisiä 
vaikutuksia kriittisiin kohteisiin kuten ydinvoimaloihin. 

(2) Paikallisen järistyksen ennustamiseen ei ollut välineitä ja niinpä järistys tuli 
täytenä yllätyksenä. 

(3) Kun onnettomuus tapahtui, pelastustoimissa hidasteltiin, tietoa pimitettiin ja 
voimalan työntekijöitä ei ollut juuri ohjeistettu, miten tämänkaltaisessa tilanteessa tulisi 
toimia. Siksi onnettomuus sai lopulta megalomaaniset mittasuhteet. 

(4) Kaikkein tärkein asia kuitenkin puuttui: todellinen halu varautua yllättäviin ja 
äärimmäisiin tilanteisiin, jotka olosuhteet huomioon ottaen ovat kuitenkin mahdollisia. 
Ei yksinkertaisesti ajateltu että tämänkaltainen kehityskulku voisi olla mahdollinen. 
Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus sai Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n 
luokituksessa kaikkein korkeimman ydinvoimaonnettomuusluokituksen. Onnettomuuden 
inhimilliset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ovat olleet lähes käsittämättömän 
suuret. 



2) Terrorismi 



=Maailman suurin likainen pommi 

1.  Miten hyvin voimalaa 
vartioidaan? 

2.  Paljonko radioaktiivisuutta 
voimala sisältää? 

3.  Miten helppoa voimalan 
sisältämän radioaktiivisuuden 
vapauttaminen ilmakehään 
(hienojakoisen aerosolin 
muodossa) on? 

Terroristin unelma: Olkiluoto III 

 Ei armeijan tukikohtia lähettyvillä 
  120t ydinpolttoainetta=jopa 108 miljardia 

curieta=kaksi tuhatta Tsernobyliä 
 Käytetyn ydinpolttoaineen jäähdytysaltaat 

kaikkein helpoin kohde: ei vartiointia tai 
suojakuorta 



3) Tritium 



Tritiumin riskit 

•  Hyvin radioaktiivista 
•  Pääsee rutiininomaisesti pieniä 

määriä ydinvoimaloista 
•  Olkiluodon EPR-reaktori 

tuottaa erityisen paljon 
•  Aikaisemmin määriä ei pidetty 

vaarallisina 
•  Saksan hallituksen tilaama 

KiKK-tutkimus mursi 
käsityksen 

•  Lapsilla jotka asuvat 5 km 
säteellä  117%  kasvanut 
leukemiariski ja 60% muu 
syöpäriski 



Ja kaikenlaista muutakin riskiä 
tietysti löytyy… 
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