
o Tshernobylin onnettomuus on laajasti esillä tässä numerossa. Vt. osastopäällikkö Esko Koskinen ker 
too onnettomuusaikaisesta toiminnasta Suomessa ja onnettomuuden antamasta opista, yhteenveton 
esitellään pelastusosaston toimenpiteet ja säteilyvalvontaverkon toiminta huhti-toukokuulla, lääninhäly
tyskeskus pohtii toimintaedellytyksiään ja kunnan näkökulmasta tapahtunutta pohtii Uudenkaupungin pa
lopäällikkö. 
o Mukana ovat myös kaksi autenttista kuvausta onnettomuusyöltä. Harvinaislaatuiset raportit on Palon
torjunnalle toimittanut uutistoimisto APN. 

Vs. osastopäällikkö Esko Koskinen: 

- Normaaliajan organisaation voimana 
nopeus ja henkilöstön korkea ammattitaito 
- Juhani Katajamäki -

Kuva: 
Kalevi Keski-Korhonen 

• - Tshernobylin on netto
'muus osoitti, että jatkossa 
arvioitaessa maamme kansa
laisten turvallisuudesta huo
lehtivien eri organisaatioiden 
ja järjestelmien keskinäistä 
tärkeyttä, tulee palo- ja pe
lastustoimen, pelastuspalve
lun, väestönsuojelun ja yleen
sä siviilihallinnon valmiuden 
kehittämiseen kiinnittää ny
kyistä enemmän huomiota, 
sanoo sisäasiainministeriön 
pelastusosaston vs. osasto
päällikkö Esko Koskinen. 
• Koskinen selvittää ohessa 
palo- ja pelastustoimen 
osuutta huhtikuisen ydinvoi
malaonnettomuuden aiheut
. tamissa toimenpiteissä Suo-
messa. Vs. osastopäällikkö Esko Koskisen viransijaisuus ei alkanut kovinkaan rauhallisissa merkeissä. Ydinvoimalaonnettomuus teetti pito 

kiä päiviä ja viikonloppuja myös pelastusosaston virkamiehille. 

- Väestönsuojelulain 32 §:n 
nojalla väestönsuojelu voi
daan saattaa tehostettuun 
toimintaan, jos maa on ju
listettu sotatilaan, maata uh
kaa sodan vaara tai jos muu
toin on välttämätöntä saat
taa väestönsuojelu toimin
taan. Tshernobylin voimala
onnettomuuden vaikutukset 
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maahamme olivat - onnek
semme - niin vähäiset, ettei 
missään vaiheessa ollut vä
hintäkään tarvetta ryhtyä 
väestönsuojelulain tarkoitta
miin toimiin, Koskinen pai
nottaa heti alkuunsa. 

- Tilanteessa tarvittavat 
tehtävät voitiin hoitaa te
hokkaasti eri viranomaisia 

koskevan oman, lähinnä 
palo- ja pelastustoimen lain
säädännön antamin toimi
valtuuksin ja käyttäen vi
ranomaisten normaalia or
ganisaatiota. Valmiuden 
nostaminen ilman väestön
suojelulainkin valtuuksia on 
toteutettavissa nopeasti ja se 
on edeltäkäsin suunniteltu 

ja henkilöstö on keskeisiltä 
osiltaan koulutettu hoita
maan tavanomaisia ti lantei
ta suuremmatkin onnetto
muudet. Omaksumaamme 
järjestelmää voidaan pitää 
kansainvälisestikin katsoen 
onnistuneena. 
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unnuntai-iIIasta 
maanantai-iltaan 

Sunnuntain ja maanantain 
tapahtumia osastopäällikkö 

oskinen selvittää seuraa
vasti: 

- Nyt kysymyksessä ole
vassa tilanteessa havaittiin 

teilytason vähäisiä muu
toksia Suomessa sunnuntai
illalla 27. 4. 1986. Maanan
t~lina 28. 4. 1986 selvitettiin 
Iktiivisesti eri tahoilla ha
va intojen syytä. Viranomai
' -t pitivät eräänä mahdolli
suutena aikaisempina vuosi
lla lumen sulamisen aikana 
havaittua maaperästä haih
tuvan radonkaasun aiheut
tamaa taustasäteilyn nor
maalia nousua, joka joilla
kin mittausasemilla nostaa 
taustasäteilyn noin kaksin
kertaiseksi talven säteilyta
'oon verrattuna. Taustasä
t ilyn vuosittaisista keskiar
voista kaksin-kolminkertai
Ijesti kohonneita arvoja mi
tataan yksittäisillä mittausa
scmilla useita kertoja viikos
sa. Varmistauduttiin myös 
siitä, ettei kyseessä ole suo
malaisen ydinvoimalan ai
heuttama onnettomuus. Il
tapäivän aikana saatiin 
Ruotsista tieto Forsmarkin 
ydinvoimalaitoksella mita
tusta säiteilytason noususta. 
Ruotsin ja Suomen virano
maisten yhdistäessä havain
tonsa selvisi, että ne olivat 
yhteydessä toisii~sa ja, että 
kysymyksessä oh pOlkkeuk
selli sen laajalla alueella 
siintyvä lievästi kohonnut 

säteily. 
- Maanantain aikana te

hostettiin säteilyvalvonta
asemien toimintaa sekä ryh
dyttiin ilmapölynäytteiden 
analysointiin ja muutoinkin 
tehostettiin säteilyvalvon
laa. Säteilyturvakeskus oli 
maanantain kuluessa laati
nut kohonneista säteilyar
voista STT:lIe tiedotteen, 
vaikkakaan arvojen syy ei 
vielä tuolloin ollut selvillä. 
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Esko Koskisen mukaan 
Suomen hallitus ja tilannet
ta seuranneet viranomaiset 
saivat tiedon onnettomuu
desta samaan aikaan kuin 
muukin ulkomaailmaa: 
maanantai-iltana 28. 4. 1986 
Neuvostoliiton TV-uutisten 
ilmoituksesta. Hallitus asetti 
tiistaina asiantuntijaryhmän 
seuraamaan tilannetta. 
Tuolloin oli jo selvillä, ettei 
tilanne edellyttänyt välitön
tä väestön suojaamista, 
vaan että onnettomuuden 
vaikutukset tulisivat ole
maan lähinnä elintarvikehy
gieniaan ja jossakin määrin 
kansanterveystyön alaan 
kuuluvia. Ei ollut kysymys 
kriisistä, saatikka poikkeus
oloista. 

Toimintaohjeet 
päätösten perusteena 

Toiminta Tsernobylin sätei
lyvaaratilanteessa perustui 
sisäasiainministeriön yhteis
työssä muiden viranomais
ten kanssa vuonna 1981 laa
timaan ennakkosuunnitel
maan "Säteilyvalvontaohje 
viranomaisia varten". 

Ohjeessa on määritelty eri 
viranomaisten - joista tär
keimmät ovat sisäasiainmi
nisteriö, säteilyturvakeskus, 
puolustusvoimat, Helsingin 
yliopiston seismologian ja 
radiokemian laitokset sekä 
ilmatieteen laitos - tehtävät 
ja velvollisuudet säteily val
vonnassa. Säteilyvalvontaan 
kuuluu erilaisia tehtäviä ku
ten ulkoisen säteilyn val
vonta sisäasiainministeriön 
säteilyvalvontaverkon avul
la, säteilyturvakeskuksen 
näytemittauksiin perustuva 
ympäristöv~lvonta sekä. il
matieteenlmtoksen suontta
ma meteorologinen tutki
mus. Ohjeissa on määritelty 
myös menettely toiminnan 
koordinoimiseksi sekä kes
keisimpien viranomaisten 
eli sisäasiainministeriön, sä
teilyturvakeskuksen, puolus-

tusvoimien, lääkintöhalli
tuksen, maa- ja metsätalous
ministeriön ja kauppa- ja te
ollisuusministeriön työnja
ko ja vastuualueet tehtävis
sä, joilla säteilyn välittömiä 
ja pitkäaikaisia vaikutuksia 
voidaan pienentää. Virano
maiset ovat laatineet toi
minnastaan ennakolta sisäi
siä ohjeitaan, kouluttaneet 
henkilöstöä ja turvanneet 
tärkeimmän henkilöstön ta
voitettavuuden. 

Näin tiedotettiin 

Onnettomuudesta tiedotta
minen on saanut runsaasti 
arvostelua osakseen. Osasto
päällikkö Koskinen pitää ar
vostelua pääosin aiheetto
mana. 

- Lievässä säteilyvaarati
lanteessa, josta nyt Suomes
sa säteilyn voimakkuuden 
kannalta oli kysymys, teki
vät päätökset toimenpiteistä 
säteilyturvakeskuksen suosi
tuksesta lähinnä lääkintö
hallitus, maa- ja metsäta
lousministeriö ja kauppa- ja 
teollisuusministeriö omalla 
toimialallaan. Voimassa ole
van ennakkosuunnitelman 
mukaisesti säteilyturvakes
kus toimi tiedotuksesta vas
taavana asiantuntijavirano
maisena. Se antoi päivittäin 
maanantaista 28. 4. 1986 lu
kien tiedotteita ja järjesti 
niinikään päivittäin tiedo
tustilaisuuksia. Se julkisti 
myös 7. 5. 1986, kymmenen 
päivää onnettomuuden jäl
keen, laajan 40-sivuisen tie
teellisen raportin - ensim
mäisenä Euroopassa - ky
seisen onnettomuuden vai
kutuksista luontoon ja ihmi
siin Suomessa. Tämä raport
ti on ollut avuksi kotimaan 
viranomaisten toimenpitei
den suunnittelussa ja selvi
tettäessä Suomen säteilyti
lannetta ulkomaisille asian
tuntijoille. 

Jos tilanne olisi ollut 
toinen ... 

Koskinen kertoo, että maan 
hallitus seurasi tiiviisti tilan
teen kehittymistä. Koska 
toiminta sujui ennakolta 
laadittujen suunnitelmien 
mukaisesti ja viranomaiset 
antoivat väestölle kaikki tar
vittavat toimintaohjeet ja 
myös tiedottivat kaikki ne 
seikat, joilla oli vaikutusta 
kansalaisten turvallisuuteen 
ja terveyteen, ei hallituksella 

ollut erityistä toiminnallista 
syytä puuttua tapahtumien 
kulkuun. 

- Jos säteily tilanne olisi 
vaatinut säteilyturvakeskuk
sen arvion mukaan väestön 
suojaamista, olisivat pelas
tushallinnon viranomaiset, 
palokunnat ja muut pelas
tusalan normaalit organisaa
tiot ryhtyneet välittömästi 
toimiin sisäasiainministe
riön johdolla, Koskinen pai
nottaa. 

- Tarvittaessa olisi myös 
väestönsuojeluorganisaatio 
ollut joko kokonaan tai osit
tain saatettavissa toimin
taan. Yleisön hälyttämiseksi 
on kunnissa olemassa häly
tysjärjestelmät, kiinteät hä
lyttimet ja kaiutinautot, jot
ka toimivat palokuntien ja 
aluehälytyskeskusten varas
sa ja ovat siten jatkuvassa 
toimintavalmiudessa. Yleis
radion ja sisäasiainministe
riön kesken on olemassa tie
dotusvalmius. Tärkeimmät 
ohjeet kansalaisille olisi voi
tu antaa viivytyksettä ra
dion kautta. 

Myös tiedotusvälineillä 
tarve itsetutkisteluun 

Esko Koskisen mukaan toi
minta osoitti, että järjestel
mä on perusratkaisuiltaan 
toimiva. Virkamiesten lakko 
hidasti tosin jonkin verran 
toiminnan käynnistymistä 
eräissä virastoissa. Säteily
turvakeskuksen sijainti kuu
dessa toimipisteessä hanka
loitti laitoksen henkilökun
nan toimintaa ja yhteyden
pitoa muihin viranomaisiin. 

- Viranomaiset tulevat 
selvittämään esiintyneet 
puutteet sekä tekemään tar
vittavat korjaukset ohjeisiin 
ja suunnitelmiin. Julkisuu
dessa on arvosteltu säteilyti
lanteesta tiedottamista. Kun 
nyt jälkikäteen arvioi silloin 
syntynyttä "tiedotuskriisiä", 
on selvää, että puutteita oli 
myös tiedotusvälineiden toi
minnassa. Toivottavasti 
myös tiedotusvälineet tutki
vat ja arvioivat toimintansa 
yhtä perusteellisesti kuin vi
ranomaiset omansa ja teke
vät tarvittavat johtopäätök
set myös omien puutteiden
sa poistamiseksi, Koskinen 
toivoo. 

Entä tästä eteenpäin? 

- Pelastuspalvelun ja väes
tönsuojelun toimintaval-
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miuden parantamiseksi on 
jo ennen tätä onnettomuutta 
ollut vireillä monia uudis
tustoimia, Koskinen painot
taa: 

1) Pelastusosaston suun
nitelmissa on jo pitkään ol
lut esillä säteilyvalvonnan ja 
hälytysjärjestelmien kehittä
minen ja varmistaminen se
kä valtion perustamisvas
tuulIa olevien suojeluosasto
jen varustaminen. Nämä 
toimenpiteet on nyt saatujen 
kokemusten perusteella eh
dottomasti toteuttava suun
nitellussa aikataulussa. Esi
merkiksi säteilyvalvonnan 
tavoitteena on noin 500 sä
teilyvalvonta-asemaa (nyt n. 
350) ja 2 000 säteilyvalvon
tapaikkaa. 

2) Sisäasiainministeriön, 
lääninhallitusten ja säteily
turvakeskuksen toiminta
edellytyksiä olisi ehdotto
masti parannettava vastaa
vankaltaisten tapausten va
ralta. Tämä merkitsisi lisä
henkilökunnan saamista, 
lääninhallitusten johtamis
edellytysten parantamista 
erilaisin välinehankinnoin 
ja tärkeimmän henkilöstön 
tavoitettavuuden paranta
mista esimerkiksi kaukoha
kulaittein. 

FD - CAP 

PALOMIEHILLE 
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Huhtikuun 26. päivänä tuuli puhalsi kohti 
Skandinaviaa. mutta jo seuraavina päivi· 
nä saivat osansa myös Keski·Euroopan 
maat. Pilven tulosuunta Suomeen selit· 
tää osaltaan Uudenkaupungin korkeat lu· 
kemat (ks. s. 304-305). 

3) Hallituksen välikysy
myskäsittelyn yhteydessä te
kemän kannanoton mukai
sesti väestönsuojelulain uu
distusesitys annetaan edus
kunnalle jo ennen vaaleja. 
Toteutuessaan lain muutos 
parantaa väestönsuojelun 
valmiutta paitsi selkeyttä
mällä ja tehostamalla viran
omaistoimintaa myös siten, 
että väestönsuojien (säteily
suojien) rakentamisvelvolli
suus laajenisi koko valta
kunnan alueelle ja koskisi 
nykyistä pienempiä raken
nuksia. 

4) Kuluvan vuoden me
noarvion mukaisesti pyri
tään vuoden 1987 menoar
viossa käynnistämään palo
alan ammattikoulutuksen 
kehittäminen ja koulutusai
kojen pidentäminen sekä 
väestönsuojelukoulutuksen 
tehostaminen, jotka toteutu
essaan parantavat alan kaik
kinaista perusvalmiutta 
kuin myös viranomaisten 
kykyä huolehtia niille onnet
tomuustilanteissa kuuluvas
ta tiedotustoiminnasta. Kun 
kansalaisten turvallisuus pe
lastushallinnossa on paljolti 
palokuntien harteilla, joilla 
on myös merkittävä osuus 
väestönsuojelun valmiste
luissa - ei vähiten siksi, että 
palopäällikkö yhä useam
min on myös väestönsuoje
lupäällikkö - on määrätie
toisesti torjuttava ajatus op
pilaitosten hajauttamisesta 
hallinnollisesti ja alueellises
ti erilleen. Ajatus ei voi mer
kitä kuin alan, niin paloalan 
kuin väestönsuojelunkin, 
valmiuden heikkenemistä. 

Päävastuu 
on kunnissa 

Edellä lausuttu koskee lähin
nä valtion vastuulla olevien 
järjestelyjen kehittämistä. 
Koskinen korostaa, että pää
vastuu toimenpiteistä on 
kuitenkin kunnissa. Vii
meistään nyt kunnissa tulisi 
selvittää suojatilanne sekä 
kaluston ja koulutuksen riit-

tävyys sekä ryhtyä määrälie 
toisesti kehittämään my I 

väestönsuojelua. Toimenpi 
teiden tulee olla kuitenkill 
pitkäjänteisiä: tason 1\ 

noustava pysyvästi. Oikcin 
ei voi olla se, että väestön 
suojelu saisi vain "hetk 1\ 

huumassa" määrärahoj n 
omantunnon rauhoittami 
seksi, Koskinen sanoo. 

- Kehittäminen ei kun
nissa saa myöskään tapah
tua palo- ja pelastustoimcn 
kustannuksella. Palo- ja pc
lastustoimi on keskeinen OSA 
varautumisjärjestelmääm
me: se, miten perusvalmius 
palokunnassa paranee, koi · 
tuu tarvittaessa myös väes
tönsuojelun hyväksi. Ja 
päinvastoin: palo- ja pelas
tustoimen valmiuden heik
keneminen huonontaa myös 
väestönsuojelun valmiutta. 
Kun järjestelmämme raken
tuu normaaliajan organisaa
tioiden varaan, on sen voi
mana nopeus ja perushenki
löstön korkea ammattitaito. 
Tätä ei saisi unohtaa. 

- Kaiken kaikkiaan on
nettomuustilanne osoitti, et
tä jatkossa arvioitaessa 
maamme kansalaisten tur
vallisuudesta huolehtivien 
eri organisaatioiden ja jär
jestelmien keskinäistä tär
keyttä, tulee palo- ja pelas
tustoimen, pelastuspalvelun, 
väestönsuojelun ja yleensä 
siviilihallinnon valmiuden 
kehittämiseen kiinnittää ny
kyistä enemmän huomiota, 
osastopäällikkö Esko Koski
nen painottaa lopuksi. pt 

PAlOM I ESVllLAPAI DAT KUDOTUT KANGASMERKIT 

- malli päällystö 

- malli miehistö 

- malli patrol 

- malli poolo 

alusasut 

villasukat m. latinki 

päänsuojat 

- PALOLAITOS 

- PALOKUNTA 

- hihamerkit 

- arvomerkit 

- nimilaatat 

- vakanssinumerot 

- vaakunat ym. 
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Sisäasiainministeriön pelastusosaston 
toiminta Tshernobylin 
ydinvoimalaonnettomuuden aikana 

• Oheinen yhteenveto perus
tuu pelastusosaston laati
maan raporttiin toiminnas
taan 26. 4.-11. 5. 1986. 

Tshernobylin ydinvoimalas
sa tapahtui räjähdys ja sitä 
seurasi tulipalo 26. 4. 1986 
klo 1.23 paikallista aikaa. 
(Edellä mainitut aikatiedot 
eivät olleet tiedossa 26. 4.). 

Onnettomuden 
havaitseminen 

Ensimmäinen havainto al
kavasta laskeumatilanteesta 
tehtiin puolustusvoimien 
mittausasemalla Kajaanissa. 
Siellä mitattiin 27. 4. 1986 
illalla 0,07- 0,1 mR/h an
nosnopeuksia. Sisäasiainmi
nisteriö sai tapahtumasta 
tiedon puolustusvoimain 
esikunnan suojelutoimistol
ta 28. 4. n. klo 15.00. STT:n 
uutistoimisto välitti samaan 
aikaan tiedon Ruotsissa ha
vaitusta radioaktiivisuuden 
noususta Forsmarkin ydin
voimalaitoksen läheisyydes
sä. 

Toimenpiteet 

Maanantaina 28. 4. 1986 
neuvoteltuaan aSIasta SäteI
lyturvakeskuksen (STUK) 
kanssa SM ryhtyi n. klo 
15.30 tarkistamaan pulssi
laskureilla varustettujen 
mittausasemien mittaustu
loksia. Muutamalla asemalla 
havaittiin 1,2-2,5 kertaa ke
vään normaaliarvot ylittä
viä tuloksia. SM määräsi klo 
21.00 pulssimittarilla varus
tetut säteilyvalvonta-asemat 
mittaamaan I tunnin välein. 
Mittaustulokset OsoittIvat, 
että Etelä-Suomessa radi
oaktiivisuuden nousu oli 
noin 1-5-2,5-kertainen nor
maaliarvoihin verrattuna. 

300 

Tiistai 29. 4. 1986 
Mittaustulokset OsoittIvat, 
että alueilla, joilla on esiin
tynyt sateita, mittausarvot 
ovat 5-30-kertaiset nor
maali arvoihin verrattuna. 
SM määräsi aluehälytyskes
kusten mittausasemat tehos
tettuun toimintaan. Mit
taukset suoritetaan klo 7.00, 
15.00 ja 23.00. 

SM esitti Ilmatieteen lai
tokselle pyynnön lakon takia 
puutteellisen sääpalvelun 
saattamiseksi tilanteen edel
lyttämälle tasolle. 

Paikallisten sadekuurojen 
myötä säteilyarvot nousivat 
sadepaikkakunnilla 10-30-
kertaisiksi. 

Keskiviikko 30. 4. 1986 
Säteilyarvot olivat käänty
neet laskuun. Sadepaikka
kunnillakin huippuarvot si
vuutettiin tiistain ja keski
viikon välisenä yönä. Suurin 
havaittu ulkoisen säteilyno
peuden arvo oli 0,4 mR/h 
Uudessakaupungissa. 

SM esitti ilmailuhallituk
selle pyynnön ryhtyä välittö
miin toimenpiteisiin sääpal
velun käynnistämiseksi 
omalta osaltaan. 

SM tiedotti lääninhalli
tuksille vallitsevasta tilan
teesta. 

Torstai 1. 5. 1986 
Säteilymittaustuloksia vas
taanotettiin ja välitettiin 
STUK:lle. 

Perjantai 2. 5. 1986 
SM:n ja STUK:n välisissä 
neuvotteluissa päätettiin 
käynnistää tehostettu sätei
lyvalvonta kaikilla SM:n 
verkkoon kuuluvilla säteily
valvonta-asemilla (292 kpl) 
2. 5. klo 12.00 alkaen. SM 
otti käyttöön poikkeusolo
jen säteily tilannetta varten 
kehitetyn säteilyvalvonnan 
keskitetyn tietojärjestelmän, 
mikä modifioitiin vallitse
vaa säteily tilannetta varten. 
Tietojärjestelmän avulla 
voitiin säteily tilanteesta 

piirtää karttoja. SM tiedotti 
tilanteesta 2. 5. aluehälytys
keskuksille ja lääninhallituk
sille. Ulkoisen säteilyn an
nosnopeus Suomessa laski 
vähitellen. Kohonneiden an
nosnopeustasojen alue ulot
tui etelästä linjalle Kok
kola-Kajaani. 

Maassa olevasta laskeu
masta on arvioitu aiheutu
van 2. 5. mennessä 0,0- 0,2 
millisievertin säteilyannos. 
Normaali vuotuinen koko
naissäteilyannos on Suo
messa 4,2 mSv:n luokkaa. 

Sunnuntai 4. 5. 1986 
SM vastaanotti säteilymit
tausasemien mittaustietoja 
ja välitti ne edelleen 
STUK:lle. 

Maanantai 5. 5. 1986 
SM laati säteilymittaustieto
jen perusteella koko Suo
men kattavan yhdistelmä
kartan. Kokkola-Kajaani
linjan eteläpuolella havait
tiin kohonneita säteilyn no
peusarvoja. Annosnopeuden 
ylittivät normaaliarvot noin 
kaksinkertaisesti. Paikka
kunnilla, joilla oli satanut 
runsaasti 29. 4. , arvot saat
toivat olla noin kymmenker
taiset normaalitilanteeseen 
verrattuna. Tällaisia paikka
kuntia olivat Uusikaupunki, 
Hämeenlinna, Lahti, Tam
pere, Jyväskylä ja Viitasaari. 

SM antoi lääninhallituk
sille ja aluehälytyskeskuksile 
ohjeet tiedottamisesta. 

SM antoi STT:n välityk
sellä tiedotteen säteily tilan
teesta. 

Tiistai 6. 5. 1986 
SM vastaanotti ja välitti sä
teilymittausasemien tietoja 
STUK:lle. Säteily tilanne
kanta laadittiin. Mittaustie
dot osoittivat, että Kok
kola-Kajaani-linjan etelä
puolella annosnopeudet ylit
tivät normaaliarvot kaksin
kertaisesti. Tampereella ja 
Uudessakaupungissa annos
nopeudet ylittivät normaali-

arvot kymmenkertaisina 
Ulkoisen säteilyn suurin al 
vo oli noin 12-kertain 11 
normaaliarvoon verrattunll 
(Uusikaupunki). SM antoi 
lääninhallituksille ja alueh~
Iytyskeskuksille tiedotteen 
tilanteesta ja STUK:n suosi
tuksista. 

SM antoisäteilyvalvonta
verkkoon kuuluville säteily
valvonta-asemille ohjeen , 
jonka mukaan säteilyval
vonta-asemina toimivat alu
ehälytyskeskukset mittaavat 
säteilyn annos nopeuden kol
men tunnin välein klo 9.00, 
klo 12.00 jne ja ilmoittavat 
mittaustuloksensa sisäasi
ainministeriölIe kerran vuo
rokaudessa aamUlsm klo 
9.00 mittauksen jälkeen. 

Muut asemat mittasivat 
säteilyn annosnopeuden ker
ran vuorokaudessa klo 8.00 
ja ilmoittivat välittömästi 
mittaustuloksen lääninhäly
tyskeskukselle, joka lähetti 
mittaustuloksista laatiman
sa yhdistelmän sisäasiainmi
nisteriölIe joko telex- tai te
lefax-sanomana. Määrättiin, 
että mikäli säteily taso nou
see olennaisesti, siitä ilmoi
tetaan heti lääninhälytyskes
kukselle, joka ilmoittaa asi
asta edelleen sisäasiainmi
nisteriöön. 

Keskiviikko 7. 5. 1986 
Säteilymittaustietojen vas
taanottoa ja välittämistä 
STUK:lle. Säteily tilanne
kartta laadittiin. Lääninhä
lytyskeskuksia kehotettiin 
keräämään 8. 5. 1986 sätei
lymittaustietojen yhteydessä 
tiistain 29. 4. ja 22. 4. mit
taustiedot säteilyvalvonta
asemilta ja toimittamaan ne 
torstain mittaustietojen yh
teydessä pelastusosastolle. 

SM antoi lääninhallituk
siIle ja aluehälytyskeskuksil
le ja kunnille tiedotteen, jos
sa annettiin tiedot säteilyti
lanteesta, STUK:n suosituk
sista sekä kehoitettiin lää
ninhallituksia, aluehälytys-
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keskuksia sekä kuntia huo
lehtimaan tilanteeseen liitty
västä asukkaiden ja virano
maisten informoinnista. 
Torstai 8. 5. 1986 
Säteilymittaustulosten vas
laanottoa ja välitystä 
STUK:lle ja muille virano
maisille. Säteilytilannekartta 
laadittiin. SM antoi läänin
hallituksiIle, aluehälytyskes
kuksille ja kunnille tiedot
teen tilanteesta. Lääninhalli
tuksia, aluehälytyskeskuksia 
ja kuntia kehoitettiin tiedot
lamaan aktiivisesti tilantees
ta. 
Perjantai 9. 5. 1986 
Säteilymittaustulosten vas
taanottoa ja välitystä 
STUK:lle ja muille virano
maisille. Säteilytilannekar
Ian laadinta. 
Lauantai 10. 5. 1986 
Säteilymittaustulosten vas
taanottoa ja välitystä 
STUK:lle ja muille virano
maisille. Säteilyvalvontakar
tan laadinta. 
Sunnuntai 11. 5. 1986 
Säteilymittaustulosten vas
taanottoa ja välitystä 
STUK:lle ja muille viran
omaisille. 

SM lähetti lääninhälytys
keskuksille edelleen välitet
täväksi aluehälytyskeskuk
sille sanoman, jonka mu
kaan 
- AHK:ssa mitatut tarkis
tusmittauksilla varmennetut 
säteilymittarin pulssiluke
mat voidaan kertoa kun sa
malla ilmoitetaan mikä on 
normaalin taustasäteilyn ta
so ja ilmoittaa myös säteily
tason muutos (nouseva, las
keva) sekä vertailuarvot 
edellisiltä päiviltä. 
- Muilta säteilyvalvonta
asemilta saadut mittaustu
lokset tarkistetaan ja tiedo
tetaan tarvittaessa sisäasi
ainministeriöstä. [JJli 
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Tiedotustilaisuuksia pidettiin päivittäin 
Säteilyturvakeskuksessa. Kuva on touko· 
kuun 2. päivältä. Vasemmalta IImatie· 
teen laitoksen ylijohtaja Erkki Jatila, Sä
teilyturvakeskuksen ylijohtaja Antti Vuo
rinen, Säteilyturvakeskuksen vs. osasto
päällikkö Ol/i Paakkola ja vs. toimisto-
päällikkö Juhani Seppä sisäasiainminis
teriön pelastusosastolta. 

,.-.-...".----, 

Säteilyvalvontaverkon toiminta 
Tshernobylin onnettomuudessa 

• Oheinen raportti on slsa
asiainministeriön pelastus
osastolla laadittu yhteenveto 
sisäministeriön alaisen sätei
Iyvalvontaverkon toiminnas
ta. 

SM:n pelastusosaston 
toiminta 

Pelastusosaston tOlmmta 
käynnistyi pelastusosaston 
toimitiloissa normaalijärjes
telyin lukuunottamatta 
STUK:n kanssa sovittuja 
päivystysjärjestelyjä ja 
lääni- ja kuntaosaston telefa-

xin siirtämistä pelastusosas
ton tiloihin ja käyttöön. Pe
lastusosasto järjesti päivys
tykset toimi tiloihinsa myös 
viikonlopuiksi. 

Pelastusosasto otti tilan
teen kehittyessä käyttöön 
poikkeusoloja varten kehite
tyn säteilyvalvontatietosys
teemin, jonka avulla voitiin 
laatia valtakunnallisia mit
taustietoihin perustuvia yh
teenvetoja_ 

Pelastusosastolla oli yh
teysvälineinä käytettävissä 
yleisen puhelinverkon yh
teydet, telex sekä telefax. 

Pelastusosasto piti telexil
lä yhteyttä läänien hälytys-

keskuksiin, jotka välittivät 
sanomat radio- ja puhelin
yhteyksillä lääninhallituk
siin ja kuntiin. Läänien hä
Iytyskeskukset kokosivat 
alueen säteilyvalvontatiedot 
ja välittivät ne telexillä pe
lastusosastolle. Lääninhalli
tuksia ei voitu käyttää tähän 
tehtävään tarkoituksenmu
kaisten viestiyhteyksien 
puuttuessa. 

STUK:iin ja STL:ään pe
lastusosasto piti yhteyttä lä
hinnä telefaxin välityksellä. 

Kysymyksessä oleva ti
lanne oli sellainen, että edel
lä mainituilla järjestelyillä 
toimenpiteet voitiin hoitaa 
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ilman sanottavia ongelmia. 
Tämä johtui mm. seuraa

vista syistä: 
- ~ila!1ne "alkoi" virka-ajan 
pUItteIssa, 
- tilanteeseen ei liittynyt 
se~laisia turvallisuusriskejä, 
mItkä olisivat vaatineet suo
jautun:.istoimenpiteitä ja sii
hen lllttyvää sisäasiainmi
nisteriön ja lääninhallitusten 
k~nt~in kohdistuvaa ohjaus
tOlmmtaa, 
- pelastusosaston, STUK:n 
j~ STL:n kesken oli ohjeisto 
tIlanteen edellyttämistä toi
menpiteistä sekä harjoitus
ten avulla saavutettu yhteis
toimintavalmius, 

säteilyvalvontaverkon 
henkilöstö oli pääosin kou
lutettu ja mittauskalusto ka
libroitu ja huollettu vuosina 
1984- 1985, 
- tilanne ei aiheuttanut ylei
sen puhelinverkon ruuhkau
tumista, 
- pelastusosastolla oli vi
ransijaisena fyysikon koulu
tuksen omaava henkilö. 

Lääninhallitusten 
toiminta 

Lääninhallitukset olivat 
suurimmaksi osaksi "si vus
sa:' t~.iminnasta .. Tämä joh
tUI Slltä, että sIsäasiainmi
nisteriön ja lääninhallitusten. 
välillä ei ollut tilanteeseen 
sopivaa viestiyhteysverk
koa. Pelastusosasto johti toi
mintaa läänien hälytyskes
kusten välityksellä. 

Kuntien toiminta 

Kunnat saivat tilannetiedot 
aluehälytyskeskusten välit
täminä puhelin- tai radio
viesteinä. Kunnissa ei juuri
kaan )ä~jestetty omaa. tiedo
tustOlmmtaa johtuen osaksi 
siitä, että kunnan virano
maisilla ei ole riittävää asi
ant~ntemusta säteilyyn liit
tyvIssä asioissa. 

Säteilyvalvontaverkon 
toiminta 

Sisäasiainministeriön sätei
lxvalvoptaverkko toimi hy
vm. MIttaustulokset välitet
tiin aluehälytyskeskusten 
välityksellä läänien hälytys
keskuksiin ja sieltä edelleen 
ministeriöön. 
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Viranomaisten 
yhteistoim inta 

Voimassa oleva ohjeisto ja 
pidetyt yhteistoimintahar
joitukset viranomaisten vä
lillä mahdollisti hyvän yh
teistoiminnan viranomais
ten välillä. 

Havaitut puutteet ja 
toimenpiteet niiden 
korjaamiseksi 

Onnettomuustilanne 
virka-ajan ulkopuolella 

Pelastusosastolla ja läänin
halli tuksen pelastustoimis
~olla ei ole henkilöhakujär
Jestelmään perustuvaa päi
vystysvuorottelua. 

Sisäasiainministeriön pe
lastusosastolle ja lääninhalli
tuksien pelastustoimistoille 
tulisi hankkia valtakunnalli
seen . järjestelmään liittyvä 
henkIlöhakulaite (pelastus
osasto 5-10 kpl, 1 h:n pelas
tustoimisto 1-2 kpl). 

Säteilyvalvontaverkko 
ja -kalusto 

Mikäli laskeuma olisi saapu
nut Suomeen kapeana vana
na on todennäköistä, että 
nykyisellä jatkuvasti mittaa
valla valvontaverkolla sitä 
ei olisi havaittu (30 mittaus
asemaa). Mittauskaluston 
h.~rkkyys ei ole myöskään 
fllttävä annosnopeuksien 
vähäisen nousun havaitse
miseen. 

Kaikki aluehälytyskes-
kukset (60) tulisi varustaa 
pulssilaskureilla varustetuil
la valvonta mittareilla. Ny
kyinen ilmoitusraja tulisi 
tarkistaa. Aluehälytyskes
kuksen toimenpitein tulisi 
ilmoitusrajan ylittyessä vä
littömästi käynnistää tarkis
tusmittaukset hälytysalueel
la. Säteilyvalvontaverkon 
kaluston kalibroinnista ja 
huollosta tulisi SM:n tehdä 
joko STUK:n tai Alnorin 
kanssa sopimus, jonka mu
kaan kalusto tarkistetaan ja 
huolletaan kaksi kertaa vuo
dessa. Tämä edellyttää lisää 
määrärahoja kaluston han
kintaan ja kunnossapitoon. 

Sisäasiainministeriön 
johtamisedellytykset 

Sisäasiainministeriön pelas
tusosaston yhteydet läänin
hallituksiin perustuvat ylei-

Tämä huone oli säteilymittauksen hermokeskus STUK:ssa. 

seen puhelin verkkoon. Mi
käli sisäasiainministeriöllä 
olisi tarve antaa lääninhalli
tuksille toimintaohjeita ja 
saada lääninhallituksilta yh
teenvetoja, ei puhelinverkko 
ole riittävä yhteysväline. 

Lääninhallitukset tulisi 
varustaa telex-yhteyksillä 
jolloin yhteydet myös var~ 
mistettaisiin yleisen puhe
linverkon ruuhkautuessa ja 
sanomista jäisivät kirjalliset 
tositteet. Mittaustulosten 
läänikohtainen tulostami
nen ministeriöön edellyttää 
myös telex-yhteyttä. Sattu
neessa säteily tilanteessa yh
teydenpito sisäasiainminis
teriön ja lääninhallitusten 
välillä jouduttiin hoitamaan 
tilapäisjärjestelyin (läänin 
hälytyskeskus toimitti mm. 
läheteillä sanomat läänin
hallitukselle ). 

Sisäasiainministeriön teh
tävänä säteilyvalvontaviran
omaisena edellyttää tarkoi
tuksenmukaisia yhteyksiä 
myös muihin viranomaisiin. 
Sisäasiainministeriön tilan
n~hu.one tul~e saada myös 
vIestlyhteyksIen osalta toi
mintavalmiiksi. Tilanne
huone tulee varustaa kes
kuspöydällä, josta on suorat 
y.hteydet pääesikuntaan, val
tlOneuvoston vaihteeseen 
Säteilyturvakeskukseen il~ 
matieteen laitokseen' sekä 
Uudenmaan läänin hälytys
keskukseen. Lisäksi tilanne
huoneesta puuttuu antenni
masto radioiden antenneja 
varten. Myös säteilyvalvon
tamittarin anturin asentami
nen tulee toteuttaa. 

Säteily tilanne edellytti pe
lastusosaston virkamiesten 
liikkumista eri viranomais
ten toimi pisteisiin. Puuttee
na koettiin, että aina ei ollut 
käytettävissä autoa. Pelas-

tusosaston käyttöön tuliN 
saada viestivälineillä varu. 
tettu auto. 

Tilanne osoitti myös 01 ' 
van välttämätöntä, että P ' 
lastusosastolla on fyysikon 
pätevyyden omaava virka 
mies käsittelemässä mittaus
tuloksia sekä pitämässä yh. 
te:yttä Sät~i~yn asiantuntija. 
VIranomalSlln. 

Väestönsuojelun järjest • 
Iyjä ja toimeenpanoa kosk -
vaa ohjeistoa ei käytettävis
sä olevien resurssien puit
teissa ole voitu ajanmukais
taa ja kehittää. Pääosa oh
jeista on 70-luvun alussa 
laadittu. Pelastusosasto tar
vitsee ohjeiston ylläpitoa ja 
uusimista varten suunnitte
lijan toimen. Tämän toi
menkuvaan voitaisiin liittää 
myös tiedottamiseen kuulu
via tehtäviä. 
Lääninhallituksen 
johtamisedellytykset 

Lääninhallitusten mahdolli
suudet antaa ohjeita kuntien 
viranomaisille perustuvat 
yleisen puhelinverkon käyt
töön mikä puhelinverkon 
ruuhkautuessa ei ole riittä
vä. Myös tilannetietojen ko
koaminen ei ole mahdollista 
puhelinverkon välityksellä. 

Aluehälytyskeskukset tuli
si varustaa telexillä, jolloin 
lääninhallitus voisi välittää 
aluehälytyskeskusten kautta 
kunnille tarkoitettuja toi
mintaohjeita ja koota alue
hälytyskeskusten kautta ti
lannetietoja hälytysalueit
tain. 
Koulutus 

Lääninhallitusten ja kuntien 
viranomaisille tulisi antaa 
p~rustiedot säteilyyn liitty
vIstä perusasioista. [JJll 
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Hälytysmestari Ossi Ruotsalainen 

Lääninhälytys
keskuksen toiminta 
sätei Iyva Ivon nassa 
o Lääninhälytyskeskuk
set joutuivat koville ydin
voimalaonnettomuuden 
jälkeisinä päivinä. Ministe
riön, välillä pitkiäkin tie
dotteita piti välittää läänin 
aluehä lytyskeskuksille ja 
lukuisille säteilyvalvonta
asemille, näiltä taas piti 
koota tietoja ja lähettää 
edelleen pelastusosas
toon. 
o Mikkelin aluehälytys
keskuksen (samalla läänin
hälytyskeskus) hälytys
mestari Ossi Ruotsalainen 
arvIoI ohessa kirpeästi 
keskuksensa toiminta
edellytyksiä, kun normaali 
päivystysvahvuus oli 0+ 
0+1. 

Ensimmäinen kehoitus mit
tausten aloittamiseen tuli pu
helimitse Helsingin palolaitok
selta illalla 28.4. Myöhemmin 
ohjeet ilmoitettiin teleksi llä lää
ninhälytyskeskuksiin suoraan 
sisäasiainministeriöistä . Lää
ninhälytyskeskukset välittivät 
ilmoitukset edel leen vaadituilIe 
sätei lyvalvonta-asemille. 

Mikkelin läänissä mittaukset 
suoritetti in 2 .5. saakka neljällä 
SM: n sätei lyvalvontaverkon 
säteilyvalvonta-asemalla. Per
jantaina 2.5 . klo 12.56 SM:stä 
tuli teleksillä mittausohjeet ja 
käsky, että kaikkien säteilyval
vonta-asemien on siirryttävä 
tehostettuun säteilyvalvon
taan. Tiedote alkoi "Lääninhä
Iytyskeskuksille toimitettavak
si kaikille säteilyvalvonta-ase
mille". Ensimmäiset mittaustu
lokset tu li ilmoittaa SM:lle Mik
kelin AHK:n välityksellä klo 
15:n jälkeen. 

AHK:n henkilökunta ryhtyi 
välittämään käskyä säteilyval
vonta-asemille . Koska Mikkelin 
AHK on vain yksi 22:sta SM:n 
Mikkelin läänin säteilyval
vonta-asemasta, ei sen tehtä
viin ole kuulunut johtaa tai val
voa läänin muita säteilyval-
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vonta-asemia . Ainut AHK:lle 
aikaisemmin määrätty tehtävä 
oli välittää sätei lyn ilmoitus- ja 
varoitusrajan ylitykset SM:lle. 
Em. syistä johtuen ei AHK:ssa 
ollut kuin luettelo kunnista, 
JOissa säteilyvalvonta-asema 
oli, ei vastuuhenkilöiden nimiä 
eikä puhelinnumeroita. Kuiten
kin tieto oli saatava perille . Pu
helinnumerot saatiin lääninhal
lituksesta ja soitettiin vastuu
henkilöille. Juhlapyhien välipäi 
västä ja perjantai-iltapäivästä 
johtuen eivät kaikki vastuuhen
kilöt kuitenkaan olleet puheli
men vieressä . Niiden kuntien 
osalta, joihin ilmoitusta ei saa
tu, soitettiin kuntien päällystö
päivystäjälle ja pyydettiin välit
tämään annetut ohjeet. Tiedot 
saati in perille muutamassa tun
nissa ja Mikkelin lääni oli siirty
nyt tehostettuun säiteilyval
vontaan. 

Kun mittausorganisaatio oli 
saatu työskentelemään täydel
lä teholla, oli tiedottamisen ai
ka. Tiedottaminen kuului tie
tenkin SM:lle ja SM tiedotti 
lääninhälytyskeskusten kautta . 

Perjantai-iltana 2.5. klo 
19 .09 SM:tä tuli ensimmäinen 
tiedote teleksillä lääninhälytys
keskuksi lle välitettäväksi edel
leen. Maanantai-illasta lähtien 
tiedotteita tuli pä ivittäin . Ne pi
ti välittää lääninhallituksille ja 
muille aluehälytyskeskuksille 
edelleen kunnille toimitetta
vaksi. Tiedotusasia oli kunnos
sa . SM tiedotti, sekä kunnat ja 
sitä kautta kuntalaiset saivat 
asiallista tietoa! Tosin kuntien 
omia sätei lylukemia ei saanut 
tiedottaa, mutta ihmisiä var
maan kiinnostikin enemmän 
säteilymäärät Uudessakaupun
gissa tai jossakin muualla . On
han tosiasia, että suomalaista 
kiinnostaa toisten asiat enem
män kuin omat. 

SM:n parin konekirjoitusar
kin pituiset tiedotteet sisälsi
vät tarkkaa numerotietoa sä
teilyn voimakkuudesta eri alu
eil la ja varoituksia mm. ettei 

lehmil le saa juottaa sadevettä 
eivätkä lapset saa leikkiä muta
lammikoissa . 

A luehälytyskeskuksen hen
kilökunnalla oli hyvin muistissa 
koulutuksessa tähdennetty oh
je, että tiedot tu lee välittää ai
na täsmällisesti ja nopeasti 
eteenpäin . Eikä oikeuden en
nakkopäätöksestä, jossa päi
vystäjä sai sakkoja tiedonku lun 
heikkoudesta, ollut kulunut 
montaakaan kuukautta . 

Niinpä myös Mikkelin lää
ninhälytyskeskuksen koko 
vuorossa oleva henkilökunta 
tajusi, että tieto oli saatava no
peasti kuntiin ja edelleen kun
talaisille . Olihan mm. läänin 
leikki-ikäisten lasten terveys ja 
läänin lehmien hyvinvointi kiin
ni AHK:n nopeasta toiminnas
ta. 

Oli vain valittava keino, jolla 
tiedote saata isiin nopeasti ja 
varmasti oikein tiedotetuksi. 
Puhelimen käyttöä yritettiin 
aluksi. mutta kaikki eivät suos
tuneet ottamaan parin konekir
joitusarkin mittaista t iedotetta 
vastaan puhelimitse . Tosin 
eräs aluehälytyskeskus oli on
nistunut puhelintiedottamises
sa . Siel lä päivystäjä soitteli 
päätoimisesti usean tunnin 
ajan t iedotetta kohden. Tiedo
te oli saatu perille, tosin vas
taanottajat olivat kirjanneet tie
toja hieman vastahakoisesti. 
Entä yleisradion käyttö? Ei, oli 
sihan ministeriö jo käyttänyt 
sitä , jos se olisi todettu hyväk
si keinoksi. Lähetin käyttö olisi 
ollut nopein ja varmin, mutta 
AHK:lla ei ollut varaa irrottaa 
tehtävään riittävää henkilökun
taan. 

Mutta, posti kulkee kun kus
ti polkee, tosin eräs lakko oli 
pienenä hidasteena. Postin 
käyttö oli kuitenkin ainoa tapa 
saada tiedotteet asiallisesti 
kunnille . Tällä tavoin tiedote 
saati in läänin muiden hälytysa
lueiden kunnillekin tiedoksi jo 
viikon kuluttua tiedotteen anta
misesta! Sillä aikaa tosin tuli 

lääninhälytyskeskukseen päi
vittäin uusia tiedotteita toimi
tettavaksi aluehäly tyskeskuk
sille ja edelleen kunnille. 

Sisäasiainministeriön kehoi 
tettua hälytyskesklU ksia tiedot
tamaan omalla alueellaan, tie
dotusvälineet tietenkin julkaisi
vat uutisen, että AHK:t tiedot
tavat. Sen jälkeen tiedustelua 
tietenkin tuli AHK:een. Kyselyt 
olivat mm. minkä sätei lyan
noksen sain, kun pesin ham
paita järvivedellä , voiko mar
su lle antaa ruohoa, pitääkö Ki 
ovaan matkustettaessa syödä 
joditabletteja ja mistä niitä saa. 
Tiedusteluihin vastattiin tieten
kin asiantuntemuksella (häly
tysmestarilla kahden päivän 
kurssi säteilyvalvonnasta) . 

Lääninhälytyskeskus hoiti 
tietenkin myös säteilyvalvon
tatietojen välittämisen SM: lle. 
Ilmoituksia 21 säteilyvalvonta
asemalta otettiin vastaan pu
helimitse. Tiedot välitettiin 
SM:lle teleksilli.t Sehän sujui 
hyvin, edellytyksenä kuitenkin 
oli, että yksi päivystäjä voi 
keskittyä pelkästään teleksin 
käyttöön, muiden tehtävien 
häiritsemättä . Telefaksilla mit
taustulokset olisi tosin saatu 
välitettyä puoiisen tuntia nope
ammin . 

AHK hoiti samanaikaisesti 
tietenkin myös normaalit teh
tävänsä. Esimerkiksi kulotusil
moituksia tul i runsaasti, olihan 
paras kulotusaika . 

Jostakin syystä aluehäly
tyskeskuksen toiminnassa oli 
pieniä hankaluuksia . Asiat pyr
kivät ruuhkautumaan, eikä tie
dottaminenkaan sujunut han
kaluuksitta. Oliko syy AHK:n 
henkilökunnan ammattitaidos
sa, huonoissa toimintaohjeissa 
vai kenties jossakin muualla. 
Henkilöstön määrässä tuskin 
oli puutetta , sillä sehän on mi
toitettu niin, että sillä selvite
tään suuremmatkin tilanteet. 
Mikkelin aluehälytyskeskus 
toimi normaalilla päivystysvah
vuudellaan 0+0+ 1. . ~ 
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Palopäällikkö Iikka Teräsmaa 

Ts~,ernobyl-onnettomuus ja Uusikaupunki 

• Kun ma1anantaina 28. 4. 
-86 olin valinnut radiostani 
"väärän aSt,man" kuullakseni 
yleisradion klo 15.00 uutislä
hetyksen, kllJulinkin ruotsalai
sen uutislähetyksen, jonka 
mukaan ruotsalaiset olivat 
evakuoineet Forsmark'in 
ydinvoimalan ja epäilivät, et
tä voimalassa on vuoto ja että 
radioaktiivis~a aineita olisi 
vuotanut ulos. Uutinen sinän
sä oli varsin epämääräinen, 
mutta koska sanottu voimala 
sijaitsee Uudenkaupungin ta
kapihalla, varsin lähellä, ky-

Myös yleisradion klo 16.00 
uutislähetyksessä asiasta oli 
maininta. 

Tiistaina 29. 4. 1986 sätei
lytysnopeus laski hiljalleen, 
mutta klo 12.30 alkoi sataa 
ja pulssilaskurimme näytti 
klo 13.00 lukemaa, joka oli 
n. 2-kertaa tavallinen luke
ma. Hälytysmestari Suomi
nen jäi seuraamaan mittaria, 
koska pulssien laskentati
heys oli selvästi kiihtymäs
sä. Laskimen nelinumeroi
nen näyttö ylittyi ennen klo 
14.00, mutta tapahtuma ha
vaittiin ja oli helppo laskea 
oikea klo 14.00 lukema. Se 
olikin entisiä selvästi korke
ampi eli n. 18-kertainen. 
Pulssien tulo las kuriin kiih
tyi edelleen ja siksi oli siir
ryttävä 10 min. mittausai
kaan. Kun sade lakkasi vä
hän klo 14.00 jälkeen, luke
ma oli klo 14.00 n. 29-ker
tainen taustaan verrattuna. 
Lukemat pysyivät lähes sa
mana muutaman tunnin, 
mutta kun illalla nousi vah
va sumu, huippulukema 
saatiin klo 20.00 ja se oli 
noin 31-kertaa tausta eli 
noin 0,44 mR/h. 

Säteilynopeus ei vielä ol
lut kuin noin 40 % ns. viran
omaisten keskeisestä varoi
tusrajasta. Mittarin seuraa-
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syin AHK:sta klo 15.00 luet
tua pulssilaskurin lukemaa. 
Se oli selvästi kohonnut, n. 
1,6-kertaa normaalilukema. 
• Annoin käskyn siirtyä tun
nin välein tehtävään pulssien 
kirjaamiseen ja samalla mer
kitä muistiin tuulen suunta ja 
sen nopeus. Illan aikana luke
ma vielä hieman kohosi , mut
ta aamuun mennessä se oli jo 
ruvennut laskemaan tuulen 
ollessa pohjoisen ja idän 
suunnalla. Myös Säteilytur
vakeskus tiedusteli ennen klo 
16.00 meiltä lukemiamme. 

mista jatkettiin tiiviisti ja 
todettiin, että säteilynopeus 
alkoi laskea selvästi ja suh
teellisen nopeasti ollen va
punaattona klo 15.00 n. 25-
kertaa tausta. Kolmas tou
kokuuta sätei lynopeus oli 
ensimmäisen kerran puolit
tunut. 

Todetaksemme sen, että 
oliko Uusikaupunki vain 
epäonnekseen saanut "eri
koisannoksen", teimme 
maastomittauksia etelään ja 
pohjoiseen, koska sade tuli 
länsituulen mukana mereltä 
ja pilvi muistutti alkuun 
kuuropilveä. Mittaus tehtiin 
RD-8 mittarein kahden kilo
metrin välein. Mittaus osoit
ti , että suurimman laskeu
man alue oli pohjois-etelä 
-suunnassa n. 25 km leveä. 
Mittauksia tehtiin myös kai
kissa Uudenkaupungin häly
tysalueen kunnissa. Palo
päälliköt tekivät mittauksia 
myös kahden km välein niin 
pohjois-etelä- kuin länsi
itäreiteillä. Toteamuksena 
oli, että pahin laskeuma oli 
levinnyt Mynämäen suun
taan, tosin paikoin paljon
kin vaihdellen sateen mää
rästä riippuen. 

Uudessakaupungissa oli 
kiinnitettävä huomiota raa
kaveden lähteeseemme, joka 
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Säteilynopeuden kehittyminen Uudessakaupungissa 28. 4.-13. 5. 1986. Pystyakse· 
lilla on pulssilaskurin lukema x 1000. 

Sivulla 298 piirroskuva saastepilven tulosta lounais-Suomeen ja Uuteenkaupun· 
kiin. 

on merestä patoamalla tehty 
makeanveden allas ja n. 37 
km2:n laajuinen. Sade osui 
allasalueen eteläosaan ja oli 
alkanut vasta lähellä sen 
idänpuoleista reunaa, että 
vesilähde pääsi vähällä ku
ten kaikki muutkin. 

Eräitä ajatuksia 

Palokunnat muodostavat 
varsin hyvän, nopean ja ai
na toimintavalmiin tiedus
telu- ja valvontaverkoston. 
Sen käynnistäminen vain 
kesti turhan kauan, tosin 
useimmat palopäälliköt oli
vat oma-aloitteisesti alka
neet seurannan jo paljon en
nen virallista käynnistystä. 
Tässä tuli selvästi ilmi eräs 
johtamisjärjestelmämme 

heikkous; kuntia lukuunot
tamatta viranomaiset eivät 
päivystä. Voitaisii nko ajatel
la kotivaruillaanoloa myös 
pelastusosastolla, hälytyksen 
voisi tehdä lääninhälytys
keskukset vaikka kaukoha
kua käyttäen. Tuntuu siltä, 
että organisaation yläpään 
nopea toiminta alkaa vasta 
kun "valtioneuvosto niin 
määrää", jolloin alkaa jatku
va päivystys johtajineen. Sa
ma koskee myös lääninhalli
tusten pelastustoimistoja. 
Niissä on lisäksi vielä vai
keutena viranhaltijoiden 
olematon määrä, kahden 
miehen jatkuva varuillaolo 
tuskin onnistuu. 

Onko alamme koulutuk
sessa tuijotettu vain " pom
min" ja "Kn kaupungin 
alueella sattuneen harhautu-
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neen ohjuksen" aiheutta
maan vaaraan suurine las
keumineen? Mittarikalus
tomme "skaalaus" on varsin 
suurille säteilytysnopeuksil
le tehtyjä ja nyt tapahtuneen 
kaltaiseen tilanteeseen mit
tarit antavat varsin epätäs
mällisiä lukemia. Useimmat 
mittarit on hankittu jo var
sin kauan sitten, eikä niissä 
ole sovellettu nykyistä digi
tali tekniikkaa. Pulssilaskuri t 
ovat osoittautuneet hyviksi 
havainnoinnin kannalta. Ti
lanteen aikana kyllä ilmeni, 
että laskurin "kello" ryömii 
- tunti ei aina ole tunti 
vaan jotain muuta. Vika lie
nee korjattavissa. 

Tiedotusvälineet 
paisuttelivat 
vaaraa 

Tiedotuksesta on puhuttu ja 
kiIjoitettu paljon. Lienee oi
kein, että STUK asiantunti
jana antaa selvitykset vaiku
tuksista, toimenpiteistä jne. 
Ydinvoiman käyttäjien tie
doittamiseen ilmeisesti ei 
yleisö usko. Hämmästyttä
vää oli todeta, että tiedotus
välineet selvästi lietsoivat 
käsitystä, että julkisuuteen 
annetut tiedot eivät voi pi
tää paikkansa, vaaran täytyy 
olla paljon suurempi kuin 
mitä kerrotaan. Kun lehdis
tölle kerrottiin, että huippu
lukema oli meillä n. 31-ker
taa tausta ja viranomaisten 
keskeinen ilmoitusraja on n. 
60-kertaa tausta, eräs lehti 
kiIjoitti, että "sanottiin ylit
tävän tausta-arvot jopa 60-
kertaisesti, mutta nyt näitä 
lukuja ei enää tunnusteta" ja 
"Uudessakaupungissa löytyi 
siis hetkellisiä huippuja n. 
0,6 mR/h, mutta" . .. Ei ih
me, että huolestunut yleisö 
kyseli, n. 100 puhelua päi
vässä. Sama epäuskoinen 
asenne levisi myös sivullis
ten "mittausten" vuoksi. 
Totta on, että sadeveden 
mukana oli rännien alla 
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huomattavasti suurempia 
säteilytysnopeuksia n. 1/4 
m2:n alalla, mutta yleistä sä
teilytystasoahan ne eivät ku
vaa. Osin varmasti tiedotuk
sen epäonnistuminen johtuu 
ilmoitustavasta: "nn-kertaa 
tausta", parempi ilmaisuta
pa varmasti olisi ollut "vain 
nn-osa varoitusrajasta" tai 
vastaavasti. Se, että media 
haluaa vain huonoja uutisia, 
on varmasti vaikuttanut 
myös meihin, otetaanpa 
opiksi. 

Paikallisilta 
viranomaisilta 
puuttui 
asiantuntemusta 

Eräs tiedotukseen liittyvä 
asia on, että eräät viran
omaiset suhtautuivat hyvin 
vähättelevästi tilanteeseen. 
Lausunto "ei mitään vaa
raa" ei varmasti lisää luotta
musta. Ehkä suurin puute 
oli paikallisten viranomais
ten riittävän asiantuntemuk
sen puute (koulutuksen puu
te). Tämä koskee niin palo
kuin terveysviranomaisia ja 
ns. asiantuntijoita, jotka jul
kisesti kertoivat, että "hiek
kalaatikoiden hiekka on 
vaihdettava". Nyt julkisuu
dessa esiintyi niin monta ja 
monenlaista asiantuntijaa, 
että yleisön reaktio oli lopul
ta hyvin ymmärrettävä. 

Olen pitkään ihmetellyt 
ydinvoiman käyttäjien epä
uskoa omiin laitoksiinsa ja 
valvontamenetelmiinsä 
Ruotsin Forsmarkissa. He 
eivät uskoneet oman järjes
telmänsä luotettavuuteen 
vaan "evakuoivat" laitok
sen. Voiko yleisö enää uskoa 
vakuutteluihin, että järjes
telmä on aukoton ja ehdot
toman varma? Toivoisi jon
kun asiantuntijan selittävän, 
onko mahdollista valvonta
järjestelmän varoittamatta 
laitoksen ulkopuolelle pääs
tä huomattava päästö? En it
se voi sitä uskoa todeksi. [Dl! 

METSÄPALOV AARAJULISTEET 

koko 
7OxlOO cm 

hinta 
9-, Metsäpalovaara, nelikielinen, nelivärinen 

Sama kuin edellä, kosteutta kestäväksi 
laminoituna 7OxlOO cm 17 -

35x 50 cm 4'-Metsäpalovaara, nelivärinen 
Varo metsäpaloa, opaslehtinen 15x 21 cm 0;20 

Määräys- ja käyttöönotto lomakkeet: 
Määräys osallistua sammutus- ja pelastustyöhön, 
3-osainen ......... .. .......................... ..... ..... ..... .... 0,90 
Työkoneen käyttötodistus, 2-osainen ............................ 0,90 
Kuljetustodistus, 2-osainen ................... ......... ....... ... 0,90 
Todistus kaluston luovutuksesta, 2-osainen ........... .. .... .... 0,90 

Erikoistarjous: 
Nyt saatte erittäin laajan METSÄPALONTORJUNTA-kalvosarjan 
hintaan 300,-. Sarjassa on 107 kalvokuvaa ja runsassisältöinen ope
tusmoniste tehokkaaseen koulutukseen. Opetusmoniste erillisenä 
vain 60,-. 
Tilaukset pyydetään osoittamaan Palontorjuntaliiton toimistoon. 

Uusittu "palo- ja pelastustoimen kä
sikirja 000, 1986" ilmestynyt! 

Suomen Palopäällystöliiton julkaisema 

, PALO· JA PELASTUSTOIMEN 
KÄSI KI RJA 000 1986 
Sisältö: 

1. Valtion virastoja ja laitoksia 
2. Lääninhallitukset ja pelastustoimistot 
3. Aluehälytyskeskukset 

- aluepalopääl liköt 
4. Kunnat ja niiden palo- ja pelastustoimi 

- kuntien palopäällystö ja paloalipäällystö 
5. Palo- ja pelastusalan järjestöt 

- kotimaiset ja ulkomaiset 
6 . Palo- ja pelastusalan kouluja 
7 . Ulkomaisia palolaitoksia 
8. Palo- ja pelastusalan julkaisuja 

- kotimaiset ja ulkomaiset 
9. Sairaankuljetusta suorittavat palolaitokset 

10. Pa lo- ja pelastustoimesta annettavia asiakirjoja 
ja ilmoituksia 

11. Lakeja, asetuks ia, määräyksiä ja ohjeita 
12. Tiedotusvälineet 
13. Vakuutusyhtiöt ja saneerausliikkeet 
14. Uusia paloasemia 

Kirja on tilattavissa Suomen Palopäällystöliiton toi
mistosta os . Annankatu 3 A 10, 00120 Helsinki tai 
puh. (90) 646 123. Kirjan hinta on 57 mk (+ postiku
lut) . 
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Ensimmäiset autenttiset 
kuvaukset onnettomuuspaikalta 

o Uutistoimisto APN:n välityksellä Palontorjunta-Iehti on ' saanut ensimmäiset autenttiset kuvaukset 
Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden sammutustöistä . Raportit on kirjoitettu sairalassa. missä toimit
taja on haastatellut räjähdysyönä työvuorossa olleita kolmea sammutusmiestä: yksikön päällikköä ja kahta 
palomiestä. 
o Väliotsikot Palontorjunnan. 

Andrei Illes 

Päivystysvuorossa Tlernobylin 
voimalassa onnettomuusyönä 

.Tämän kirjoituksen raportit 
ovat perin poikkeuksellisia. 
Ne on kirjoitettu sairaalassa 
ja niissä raportoivat palomie
het. jotka yöllä 26. huhtikuu
ta olivat päivystysvuorossa 
Hernobylin ylinvoimalan pa
lokunnassa. 

Kun ensimmäinen 28 hen
gen ryhmä lähti paloa sam
muttamaan, miehet tiesivät 
mikä heitä odottaa. Jos nel
jännessä reaktorissa riehu
vaa paloa ei saataisi pian 
sammumaan, se voisi ryös
täytyä viereisiin reaktorei
hin. Mitä siitä olisikaan voi
nut seurata! Niin miehet te
kivät kaiken minkä pystyi
vät. 

Näin he kertovat: 

Sammuttimme 
reaktori rakennuksen 
katolla ... 

"Ivan Mihailovit'S Savrei. 
syntynyt 3. 1. 1956, valkove
näläinen. Työssä Hernoby
Iin ydinvoimalan palokun
nassa palomiehenä. 

Onnettomuuden sattuessa 
olin vartiopalvelussa päivys
tämässä valvomon luona. 
Vierelläni olivat vuoroval
voja S. Legun ja päivystä
mään tullut L N it'Siporenko. 
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Seisoimme kolmestaan kes
kustelemassa, kun hälytys 
tuli. Otimme paikkamme, ja 
pian ryhmämme komennet
tiin auttamaan paloa sam
muttamaan ryhtynyttä kuu
tosryhmää. Heidän paloka
lustonsa oli b-sektorissa. Mi
nä ja A. Petrovski kiipesim
me reaktorirakennuksen ka
tolle, matkalla meitä tuli 
vastaan kuutosryhmän poi
kia, jotka olivat heikossa 
kunnossa. Autoimme heidät 
konetikkaille ja ryntäsimme 
sitten palopesäkkeelle, jossa 
olimme, kunnes tuli katolla 
oli saatu sammumaan. Teh
tävän tultua täytetyksi las
keuduimme alas, jossa mei
tä odottivat ambulanssit. 
Mekin olimme huonossa 
kunnossa ... " 

"Aamulla vointi oli 
huono" 

"Minä V.A . Pri'St'Sepa olin 
26. huhtikuuta palveluvuo
rossa. Päivävuoro sujui il
man tapauksia. Yöllä minun 
oli määrä päivystää. Katsel
tuani televisiota menin nuk
kumaan. Yöllä tuli hälytys. 
Pukeuduin nopeasti ja me
nin autoon. Autosta näin lie
kit voimalassa. Autoomme 
tuli myös vartion esimies 
luutnantti V. Pravik. Hän 
antoi radioitse suurhälytyk-

sen, jolla kaikki Kiovan alu
een autot kutsuttiin T~erno
bylin palon sammutukseen. 
Voimalan luo saavuttuam
me huomasimme, ettei koh
dalla ollut palopostia. ; Huu
sin ensimmäisen auton kul
jettajalle: 'Ajetaan A-sekto
riin, siellä on posti!' Selvi
timme letkut .. . 

Kiipesin tikkaita myöten 
reaktorirakennuksen katolle. 
Ylhäällä näin, että väli katto 
oli rikki. Paikoin se oli jo 
pudonnut, paikoin huojui. 
Palasin takaisin ja kohtasin 
tikkailla majuri L. Teljatni
kovin. Esitin hänelle rapor
tin. Hän käski pysyä katolla 
sammutustehtävissä. Olim
me L. Svrein kanssa siellä 
aamuun asti. Aamulla vointi 
oli huono. Peseydyimme ja 
menimme ensiapupistee
seen.. . Tässä kaikki, mitä 
tiedän." 

Valkoinen teltta. Tiputus
letkuja. Y öhoitajat antavat 
ruiskeita, jotka tuovat hel
potusta. Letkuissa saat vie
rasta verta. Veresi ei enää 
ole omaa, sillä sitä vaihde
taan yhä tiheämpään ... 

Tämä on kuvitteluani. 
Mitä Hernobylistä ja Prip
jatista kotoisin olevat nuoret 
miehet siitä ajattelevat, en 
osaa sanoa. En rohjennut 
kysyä. 

Sementtiä. sementtiä ... 

Ajoimme voimalan alueelle 
panssariautolla luukku tiu
kasti suljettuna. Kuljettajal
le kersantti Nikolai Oleini
kille tie on tuttu. Säteilymit
taaja luutnantti Juri Moslak 
niin ikään tuntee reitin, 
mutta ei kuoppien ja mut
kien vaan säteilyvyöhykkei
den perusteella. 

Voimalan lähellä sijaitse
van kanavan rannalla seisoi 
punaisia paloautoja. Mutta 
nyt ne eivät tarvinneet vettä 
tulipalon sammutukseen, 
vaan sementin tekoon. Yk
sinkertainen asia, mutta nyt 
tärkein kaikista . Jos veden 
tulo äkkiä lakkaisi, niin put
ket, joita pitkin sementti 
syötetään onnettomuusreak
torin luo, kovettuisivat käyt
tökelvottomiksi. Suuri työ 
menisi hukkaan ja kallista 
aikaa kuluisi turhaan. Se 
mahdollisuus täytyy olla 
poissuljettu. Veden syöttö 
betonimyllyyn olikin kol
minkertaisesti varmistettu. 

Tärkeintä kaikessa on no
peus. Mitä nopeammin ra
dioaktii visesta saasteesta 
päästään eroon ja reaktori 
sadaan eristetyksi, sitä lä
hempänä on lopullinen voit
to. Ja sitä kaikki odottavat. 
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Satoja palomiehiä 

Suhtautuminen Hernobylin 
palomiehiin on tietenkin 
toinen kuin mihin olemme 
tottuneet tavallisissa oloissa. 
Kaikki tietävät, miten vai
keaa tehtävää he toteutta
vat. Sammutusoperaatiota 
seurasivat kaikki jännitty
neinä. Toista vuorokautta 
toisiaan vuorottelevat va
paaehtoiset tyhjensivät on
nettomuusreaktorin alla si
jaitsevaa allasta saastuneesta 
vedestä. Lopulta laitoksen 
pumput saatiin käyntiin ja 
allas tyhjäksi. Näin väistyi 
vaara, että reaktorin hehku
vat osat joutuisivat koske
tuksiin veden kanssa. 

Palomiehet toimivat aina 
ääritilanteissa. He menevät 
sinne, minne muilta on pää
sy kielletty. Heillä on tottu
musta ja kalliilla hinnalla 
hankittua kokemusta. 

Hernobylissä heidän teh
täväkseen annetaan kaik
kein vaikeimmat raivaus
työt. Mutta palokunnan eri
koisluonne on sellainen, et
tei uusia miehiä ja uutta ka
lustoa ole helppo saada täy
dennykseksi. Paikalle on tie
tenkin saapunut parhaita 
asiantuntijoita, monet muis
ta ydinvoimaloista. Nyt kun 
onnettomuudesta on kulu
nut useita viikkoja (19. 5.), 
T~ernobylissa on työsken
nellyt jo yli neljäsataa palo
miestä. He ovat jo lepää
mässä ja toiset ovat tulleet 
tilalle. Myös kalustoa on pi
tänyt uusia. 

Kun teen lähtöä voima
lasta, kysyin, mitä töitä pa
lomiehillä on vielä edessä. 
Ensinnäkin kaikki ne työt, 
jonka he osaavat tehdä mui
ta nopeammin. Sitten on 
valvottava voimalaa, hoi
dettava veden saanti, osal
listutta va radioaktii visen 
saasteen puhdistukseen ja 
myös hoidettava tyhjennet
tyjen kylien asutuskeskusten 
palovartiointi. Miksi, eihän 
niissä asu ihmisiäkään? Sen 
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Pahoin vaurioitunut ydinvoimalaitos. En· 
simmäiset sammutusyksiköt kohdistivat 
suihkuiskunsa reaktorirakennuksen ka· 
tolta ja joutuivat samalla valtavien sätei· 
Iyannoksien kohteeksi . Kuva: Pressfoto. 

vuoksi, että tyhjissäkin ta
loissa voi sattua oikosulku
ja: sähköverkko on vuoro
kauden ympäri kuormitettu, 
koska voimalan raivaustöis
sä tarvitaan paljon sähköä, 
ja voimala itse sitä ei nyt 
tuota. pt 

Sammutus· ja raivausmiehistöä kuljetet· 
t iin paikalle mm. helikopterilla. Vaihto
ryhmä on saapunut ydinvoimalaitoksen 
tuntumaan ja siirtyy kohteeseen. 
Kuva: Albert Nazarenko, Pravda 
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G. Alimov 
(APN) 

Majuri Teljatnikov oli ensimmäisten 
joukossa sammuttamassa ydinvoimalapaloa 

• Jouduimme vaihtamaan 
vaatteita ennen kuin meidät 
päästettiin huoneeseen nu
mero 824. Ei meitä mikään 
vaara uhannut, mutta saa
toimme olla vaaraksi potilaal
le. Sitten tohtori Petrosjan 
opasti meidät majuri Teljatni
kovin huoneeseen. Hän oli 
juuri syömässä. Hän nousi ja 
hymyili nähdessään meidät. 
Majuri on melko lyhyt, päivet
tynyt ja vankkatekoinen, ja 

hänellä on avoimet venäläiset 
kasvot. 
• Sitten hän istahti sotilaalli
sen täsmällisesti sijatulle 
vuoteelle minua vastapäätä. 
Ikkuna oli auki ja ulkoa tuli 
kevään ja kuusten tuoksua. 
Seinällä oli kahta pikkupoikaa 
esittävä valokuva. 
.- Nuo ovat lapseni. Ennä
tin siepata valokuvan mukaa
ni. 

Majuri Leonid Teljatnikov, Tshernobylin 
ydinvoimalan palokunnan päällikkö, ku· 
vattuna erikoissairaalassa Moskovassa 
12.5. Vajaa kuukausi myöhemmin (4.6.) 
Suomen TV:n uutislähetyksen välittä· 

mässä haastatteluvälähdyksessä majuri 
Teljatnikovin olemuksesta näkyi säteily· 
sa irauden vaikutukset: tumma tukka oli 
muuttunut muutamaksi harmaaksi hiuk· 
seksi, hampaita oli lähtenyt. 

Teljatnikov kertoo mielel
lään lapsistaan. Vanhempi 
on viidennellä luokalla ja 
joutuu pian elämänsä en
simmäiseen kokeeseen 
matematiikassa. Ja isä tie
tysti hermoilee. Nuorempi 
aikoo leikkuupuimurin kul
jettajaksi. Lapsia ja vaimoa 
on ikävä. He ovat tällä het
kellä Kiovassa. 

Tekisi mieli kysyä jotain 
siitä kohtalokkaasta päiväs
tä, mutta luonto panee vas
taan. Teljatnikov tuntuu 
niin kireäitä. Kysyn sen si
jaan voinnista. 

- Kyllähän tämä tässä. 
Kirjoitin perheellekin, että 
vointini on normaali ja ettei 
ole syytä huoleen. Ruokaha
lu on hyvä ja nukun sikeästi. 
Kuuntelen radiota. Taan
noin täällä kävivät isäni ja 
neljä siskoani. Se piristi 
kummasti. Vaimon ja lasten 
pitäisi tulla heti kun koulu 
loppuu. 

Kokenut ammattimies 

Leonid Teljatnikov valmis-
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tui 15 vuotta sitten Sverd
lovskin paloteknisestä opis
tosta ja jatkoi opintojaan 
Moskovassa palotekniikan 
insinöörien korkeakoulussa. 
Neljä vuotta sitten hänet ni
mitettiin Hernobylin palon
torjuntayksikön päälliköksi. 
Hän oli silloin 31-vuotias. 
Hänellä ei ole tilillään ainut
takaan virkavirhettä, päin
vastoin hän on useaan ottee
seen kunnostautunut työs
sään. 

Ja sitten tuli huhtikuun 
26. päivä. Ydinvoimalasta 
tuli hälytys paloyksikköön, 
jonka päivystävä vuoro on 
aina toimintavalmiina. Vuo
ro lähti heti palopaikalle, ja 
kuten myöhemmin selvisi, 
juuri palomiesten nopeus 
ratkaisi tilanteen. Teljatni
kovin puhelin soi samanai
kaisesti, vaikka hän oli lo
malla. 

- Tulipalo konesalissa! 
Katto palaa . .. Palontor
juntavuoro lähetetty paikal
le! 

Teljatnikov oli valmis 
vaikka juoksemaan sen kuu-

den kilometrin matkan voi
malalle, mutta auto kulki 
vielä nopeammin. Hän pyy
si kuljettajaa hälyttämään 
muutkin vapaavuorossa ole
vat palomiehet ja syöksyi 
konesalia kohti. Siitä hetkes
tä lähtien hän vastasi ope
raatiosta. 

Nopeita ratkaisuja 

Kokeneena erikoismiehenä 
hän oivalsi , että viidentoista 
miehen porukalla ei paloa 
sammuteta, vaan tarvittiin 
vahvistusta. Reaktorisalissa 
liekit löivät eri kerroksissa 
ainakin viidessä kohdassa ja 
myös katolla. Tuli levisi ar
mottomasti viereistä reakto
ria kohti ja saattoi tunkeu
tua kaapelikanaviin, joiden 
verkko kattoi koko voima
lan. Palopesäkkeitä syntyi 
myös saliin, jossa ohjaus
pöytä sijaitsi. Tuli uhkasi le
vitä konesaliin ja tuhota ko
ko voimalan turvalaitteiden 
ohjausjärjestelmän. Tarvit
tiin siis nopeita ja järkeviä 

ratkaisuja. Tuli oli saatava 
millä hinnalla hyvänsä py
sähtymään ratkaisevilla 
suunnilla. Yhden ryhmän 
Teljatnikov lähetti suojele
maan kone salia, kaksi muu
ta pidättelivät tulta levi
ämästä viereiseen reaktoriin 
ja sammuttivat palopesäk
keitä reaktorisalissa. 

Tässä uhkaavassa tilan
teessa, kun vaakalaudalla oli 
voimalan kohtalo ja paljon 
muutakin, jokainen palo
mies teki tinkimättä velvol
lisuutensa. 

Kaikki olivat selvillä ti
lanteen vakavuudesta, sillä 
säteilymittarit varoittivat jo 
uhkaavasti. Mutta mitä 
muuta siinä tilanteessa olisi 
voinut tehdä? He tiesivät, 
miten välttämätöntä oli tais
tella tulta vastaan. 

Kolme tuntia 
voimakkaalle 
säteilylle alttiina 

Teljatnikov kiipesi muuta
man kerran voimalan katol-
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te 71 metrin korkeuteen, 
mlssa kojesali ja tulipalon 
pääpesäke sijaitsivat. Siellä 
tilanne oli erityisen vaikea. 
Osa katosta oli romahtanut 
reaktorin päälle, kantavat 
rakenteet olivat pahoin 
vääntyneet ja palava bitumi 
ympäröi palomiehet joka ta
holta. Raskas myrkyllinen 
savu heikensi näkyvyyttä ja 
sai pasi hengen. Miehet oli
vat joka hetki vaarassa pu
dota alas tai joutua liekkien 
saaliiksi. Tässä tilanteessa 
oli erityisen tärkeää organi
soida selkeästi kaikkien ryh
mien toiminta ja jakaa oi
kein saapuvat vahvistukset. 
Teljatnikov kadotti vähitel
len ajan tajun. 

- Emme enää tienneet, 
miten kauan olimme olleet 
siellä. Tiesimme vain, että 
meidän on kestettävä lop
puun saakka. Se oli velvolli
suutemme. 

Majuri Teljatnikovin ryh
mä sammutti voimalapaloa 
lähes kolme tuntia. Heidät 
vietiin pois noin kello viisi 
aamulla. Siihen mennessä 
palo oli käytännöllisesti kat
soen sammutettu. He olivat 
tehneet raskaimman työn: 
saanet liekit hallintaan ja es
täneet niitä leviämästä mui
hin reaktoreihin. 

"Toivomme parasta" 

Vierailuaikani alkoi olla lo
pussa. Tohtori Petroposjan 
näytti jo kelloa. Pyysin Le
onid Teljatnikovia kerto
maan jotain ryhmänsä mie
histä. 

Erityisesti hän mainitsi 
nuoren luutnantti Vladimir 
Pravikin. päivystysvuoron 
päällikön. Siinä kriittisessä 
tilanteessa hän osoitti poik
keuksellista rohkeutta ja oli 
majurin oikea käsi. 

On jäähyväisten aika. Pu
ristan vielä kerran majurin 
kättä ja hän sanoo: - Jos 
käytte Pravikin luona, niin 
sanokaa terveisiä. Ottakaa 
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Izvestija julkaisi toukokuulla kuvat kuudesta palomiehestä, jotka olivat menehtyneet sammutustyön aikana saamiinsa säteilyvam· 
moihin. Alarivissä ensimmäisenä luutnantti Vladimir Pravik, majuri Teljatnikovin lähin alainen, jonka nimi on esillä ~ämän ja edelli· 
sen aukeaman kirjoituksissa. 

Surmansa saaneet ylhäältä vasemmalta lukien: 1. V. Vashcuk, V. 1. Ignatenko, V. N. Kibenok, V. P. Pravik, N. 1. Trtenok ja V. 1. 
Tishchura. Kesäkuun 9. päivään mennessä säteilyuhrien luku oli 26. Onnettomuushetkellä kuoli heti kaksi ihmistä. Säteilysairauk· 
sista kärsiviä neuvostoviranomaiset kertovat olevan 300. 

selvää miten hän voi ja sa
nokaa, että minä kyllä olen 
kunnossa. 

Juttelin myöhemmin pro
fessori Guskovan kanssa ja 
tiedustelin potilaiden voin
tia. 

- Teemme kaiken mikä 
on tarpeen. Heille tehdään 
nyt lisää laboratorio- ja klii
nisiä testejä. Hoito vaatii ai
kaa, kärsivällisyyttä ja tieto
ja. Useissa erityisongelmissa 
kysymme neuvoa amerikka-

laisilta lääkäreiltä. Toivom
me parasta. pt 
PS 
luutnantti Pravik menehtyi runsas viikko 
myöhemmin säteilyvammoihinsa (toim. 
lisäysl. 
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