SUoMi

ajankuva
Tšernobylin uuden suojarakennuksen
katto sisältää monta eri kerrosta:
ruostumatonta terästä, eristettä ja
kosteutta imevää materiaalia.
Ilmastointilaitteisto pitää kosteuden
vakiona ja estää kulumista ja hajoamista.

Aika vastaan Tšernobyl
Tšernobylin uutta suojakuorta rakennetaan vauhdilla.
Ehtiikö se valmiiksi, ennen kuin vanha kuori pettää lopullisesti?
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kymmeniä mustalakkisia miehiä tummissa
takeissaan seisoskelee aamuseitsemältä tupakalla asemalaiturilla 25 000 asukkaan Slavutychissa – joka rakennettiin nimenomaan Tšernobylin
ydinvoimalan työntekijöitä varten – odottamassa junaa. Savupilvi kohoaa korkeuksiin. Heidän
määränpäässään tupakointi ulkona on kielletty,
kuten muuallakin 30 kilometrin säteelle voimalasta yltävällä suljetulla suojavyöhykkeellä. Sääntöä rikkova (ja heitä riittää) ottaa tietoisesti terveysriskin, sillä tupakkaa imiessään voi hengittää elimistöönsä myös radioaktiivista pölyä.
Neuvostoliittoon kuuluneessa Ukrainassa tapahtui 26. huhtikuuta 1986 maailman siihen asti
vakavin ydinonnettomuus, kun Tšernobylin
ydinvoimalan nelosreaktori räjähti määräysten
vastaisesti tehdyn kokeen ja muiden turvallisuusrikkomusten vuoksi ja ilmaan vapautui valtava määrä radioaktiivisia aineita. Saastepilvi
kulkeutui tuulten mukana pohjoiseen päin aina
Suomeen ja Norjaan asti ja aiheutti suurta huolta säteilyn turvallisuusvaikutuksista.
Tuhoutuneen reaktorin peitoksi suurella hopulla vuonna 1986 rakennettu vanha sarkofagi
on nyt lähestymässä käyttöikänsä loppua, ja
vaikka suojakuorta on vuosien mittaan vahvistettu, se on silti auttamatta hutera. Osa voimalan
turbiinihallia ja muuria romahti helmikuussa
2013, joten Tšernobylissä työskentelemisestä
saattaa milloin hyvänsä tulla aivan liian vaarallista. Insinöörit ja muut rakennusasiantuntijat
eri puolilta maailmaa ovatkin jo vuosia rakentaneet yli 100 metriä korkeaa metallista kaarihallia, joka eristäisi tuhoutuneen reaktorin vaarallisen pölyn pysyvästi ulkoilmasta.
”Mitä pidempi altistumisaika, sitä suurempi
säteilyannos”, sanoo Tšernobylin kansainvälisen
yhteistyö- ja tiedotusosaston asiantuntija Julija
Marusych. Hän seisoo katselupaviljongissa, jonka panoraamaikkunat aukeavat kohti reaktorirakennuksen synkeitä ääriviivoja ja tuuletusputkea. Voimalaa ja valvontatilaa erottaa kolme
piikkilankaestettä. Digitaalinäyttö kertoo, että
säteilyannos on ulkopuolella 4,7 mikrosievertiä
tunnissa eli 25 kertaa suurempi kuin Kiovassa.
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”Ihmiset meinaavat aina istahtaa nurmikolle
tai ikkunapenkeille”, sanoo Marusych, joka vastaanottaa usein vierailijoita. ”Sanon heille, että
älkää unohtako olevanne Tšernobylissä.” Paviljongin ikkunalaudalla tai lattialla istuminen
saattaa tuoda kehoon enemmän säteilyä kuin
seisoskeleminen. ”Katsokaapa tätä lattiaa”, hän
sanoo osoittaen uusia, valkoisia laattoja. ”Tämä
ei ole mitään tavallista huonepölyä, joka pyyhkäistään rätillä pois. Tämä pöly on eri maata.”
Räjähdyksen jälkeisen ketjureaktion pysäyttämiseksi ja reaktorin sammuttamiseksi sen
päälle kipattiin helikoptereista tonnikaupalla
hiekkaa, betonia, savea, lyijyä, booria ja dolomiittia. Se kaikki sekoittui jäljellä olleeseen ydinpolttoaineeseen ja suli korkeissa lämpötiloissa.
Ajan mittaan massassa alkoi tapahtua hajoamisprosesseja ja liikehdintää, ja näin syntyneitä
mikrohiukkasia alkoi vapautua vanhan sarkofagin rakosista ja halkeamista ulkoilmaan.
Mikrojakoisesta radioaktiivisesta pölystä ei
juuri ole vaaraa ihmiselimistön ulkopuolella,
mutta hengitettynä tai nieltynä siitä voi muodostua pitkäaikainen, sisäinen säteilylähde.
”Strontium käyttäytyy kemiallisesti samalla lailla kuin kalsium, joten elimistö pitää sitä kalsiumina ja hyödyntää sitä luuaineksen rakentamisessa”, selittää yhdysvaltalainen Michael Smith,
joka toimii uutta NSC-suojarakennusta pystyttävien työläisten terveyttä tarkkailevan BIOMED-ohjelman projektijohtajana. ”Yksi peukalosääntö onkin se, että älä koske mihinkään, mikä
on hartialinjasi yläpuolella. Älä rapsuttele kasvojasi. Sitä sääntöä on vaikea noudattaa, mutta
henkilökohtainen hygienia on avaintekijä säteilyaltistuksen välttämisessä.”
Ennen rakennustöiden alkua paikalta poistettiin radioaktiivinen pintamaa. Sitten alue peitettiin paksulla betonin ja erityisliuoksen seoksella, jonka on määrä suojella työläisiä säteilyltä ja
estää radioaktiivista pölyä nousemasta ilmoille.
Näitä valmistelutöitä seurasi nizzalainen rakennusinsinööri Charles Moncomble, 67, joka
on ollut Tšernobylissä jo vuosien ajan. ”Teknisessä mielessä tämä on erittäin mielenkiintoista

työtä”, sanoo harmaahapsinen ranskalainen.
”Tämä on ainutlaatuinen hanke. Toivon, että
mitään tällaista ei tarvitse enää koskaan tehdä.”
Moncomble työskentelee ranskalaisessa NOVARKA-konsortiossa, joka voitti vuonna 2007
tarjouskilpailun uuden suojakuoren rakentamisesta 15. lokakuuta 2015 mennessä. Kokonaiskustannukset arvioidaan nykyään noin 935 miljoonaksi euroksi, ja niiden kattamiseen on saatu
lahjoituksia noin 30 valtiolta.
Tšernobylin valtavalla rakennustyömaalla
pakertaa jopa 800 ihmistä kerrallaan. Italialainen
yhtiö suunnittelee ja valmistaa hallin kaarirunkoon tarvittavat metalliputket. Katon aaltopeltilevyt valmistaa ja asentaa turkkilainen yhtiö.
Yhdysvaltalaiset vastaavat päänosturijärjestelmästä ja azerbaidžanilaiset muista nostureista.

Työläiset kiinnittävät metallikaaren osia toisiinsa
kuin valtavia legopalikoita ja varmistavat liitokset suurten käsipainojen kokoisilla ruuveilla.
Monivaiheista ja aikaavievää työtä tehdään
alueella, jolla radioaktiivinen säteily on edelleen
koholla ydinonnettomuuden seurauksena.
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vaihe 1 Kaarihalli rakennetaan

Vanha
savupiippu

valmiiksi.

vaihe 2 Halli siirretään vanhan

Uusi
savupiippu

sarkofagin ylle ja päädyt suljetaan.

Portugalilaiset pystyttävät rakennustelineet.
Venäläiset maalaavat metallirakenteet ja osallistuvat asennustöihin. Ukraina toimittaa työmiehiä, ja ukrainalaisia toimii myös projektihallinnossa ja turvallisuuspuolella.
Koska säteilytaso kasvaa korkeammalle mentäessä, kaarihalli kootaan maassa kahdeksi puoliskoksi, jotka yhdistetään lopuksi toisiinsa. Osat
nostetaan paikoilleen hollantilaisvalmisteisilla
hydraulitunkeilla, jollaisia käytettiin myös venäläisen ydinsukellusvene Kurskin nostamisessa.
Kymmenen italialaisvalmisteisen nostotornin
nokassa on kussakin kaksi nosturikonttia, joiden
avulla kaaria nostetaan vähitellen ylöspäin, ja
rakennelmaa jatketaan molemmilta sivuilta liittämällä uusia kappaleita maanpinnassa.
Ensimmäinen nosto suoritettiin marraskuussa 2012, mutta sen jälkeen ankara talvi hidasti
töiden etenemistä ja toinen nostovaihe saatiin
tehtyä vasta kesäkuun puolivälissä 2013. Kolmannen noston ajankohta on vielä epävarma.
Kun ensimmäinen puolisko on koottu täyteen
korkeuteen, on aika koota toinen. Sitten puoliskot liitetään yhdeksi kokonaisuudeksi, joka kuljetetaan kiskoja pitkin nelosreaktoria peittävän
vanhan sarkofagin ylle.
Rakennustyöt jouduttiin keskeyttämään 12.
helmikuuta 2013, kun osa turbiinihallin katosta
ja seinästä romahti ja jätti jälkeensä noin 600
neliömetrin laajuisen aukon. Kukaan ei kuullut
romahdusta, mutta pystytyspaikan säteilymittarit hälyttivät säteilytason äkillisestä noususta.
Sireenit alkoivat soida kokoonpanoalueella, työläiset laittoivat hengityslaitteet kasvoilleen ja
poistuivat paikalta 20 minuutissa. Työt keskeytettiin kahdeksaksi päiväksi, ja vaikka romahdus
ei vaikuttanutkaan pitkäaikaiseen taustasäteilytasoon, tilanne oli monelle työntekijälle henkisesti vaikea. Jotkut ulkomaalaiset kieltäytyivät
jatkamasta työtään ja lähtivät, mutta enemmistö pysyi edelleen Tšernobylissä.
”Taidamme olla täällä paremmassa turvassa
kuin muualla, sillä meille tehdään säteilytestejä
useita kertoja päivässä”, sanoo Moncomble näyttäen kahta säteilymittaria kaulallaan. Yksi niistä
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rekisteröi kulloisenkin säteilytason ja toinen
kertoo määrätyn ajan kuluessa kertyneen kokonaissäteilyannoksen. Jälkimmäinen laite osoitti,
että ranskalaisinsinööri oli saanut puolen päivän
aikana vain 5 mikrosievertiä säteilyä. Hänen
päivittäinen enimmäisannoksensa saisi olla peräti 100 mikrosievertiä, joka sekin vastaa vain
yhden Atlantin-ylilennon aikana elimistöön
kertyvää säteilyannosta. Varsinaisen säteilysairauden ensioireita on odotettavissa vasta miljoonan mikrosievertin säteilyannoksella.
Annosmittareiden lisäksi säteilyarvoja seurataan myös lukuisilla säteilyilmaisimilla. Menipä
työntekijä sitten pukuhuoneeseen, kokoonpanoalueelle, kanttiiniin tai takaisin tarkastuspisteelle, se onnistuu vain silloin, kun ilmaisimen
valon näyttää vihreää.
Annosmittarit ja säteilyilmaisimet seuraavat
pelkästään ympäristöstä vapautuvaa ulkoista
säteilyä, mutta hengitettyjen tai nieltyjen hiukkasten aiheuttamaa sisäistä säteilyä tarkkaillaan
kokokehon radioaktiviteetin määrityksellä. Jokainen työntekijä tutkitaan kyseisellä menetelmällä kerran kuukaudessa ja reaktorin lähellä
hengityslaitteissa ja suojapuvuissa työskentelevät
peräti kahdesti päivässä.
Moni Tšernobylissä työskentelevä uskoo, että
”sairaus johtuu stressistä”, ja välttääkseen sen he
pelaavat korttia tai shakkia, näpräävät tablettitietokoneitaan tai torkkuvat työmatkoilla junassa. ”Minä olen täällä kyllä rahan takia”, tunnustaa Vladislaviksi esittäytyvä hoikka kolmikymppinen mies, joka ei kuitenkaan uskalla kertoa
sukunimeään. ”Slavutychissa tienaisi korkeintaan
2500 hryvniaa (noin 190 euroa) kuukaudessa.
Täällä saan 5000 (noin 380 euroa). Ulkomaiset
rakennusmiehet saavat silti kymmenen kertaa
niin paljon, eikä tämä ole edes liioittelua.”
tŠernobylin ongelmat ovat ainoastaan sen
henkilökunnan ongelmia, kunhan kaikki sujuu
suunnitelmien mukaan ja uusi suojarakennus
saadaan valmiiksi ennen kuin vuonna 1986 rakennettu sarkofagi hajoaa kokonaan. Vanhaa
suojaa on vahvistettu, ja sen pitäisi kestää vuoteen

Vaihe 3 Vanha suoja puretaan

kauko-ohjattavilla nostureilla ja radioaktiivinen aines poistetaan
turvallisesti.

REAKTORI 3

REAKTORI 4

Konehalli

Uusi
suojakuori
Osin romahtanut
kohta

108 m
Kiskot

257 m

162 m

Halli painaa
25 000 tonnia

Sammutuksessa käytettyä
hiekkaa, kalkkia ja
muuta ainetta

Osin romahtanut
kohta
Reaktorista vuotanutta
ydinpolttoainetta

2023 saakka, mutta pahin vaihtoehto – vanhan
suojan tuhoutuminen ennen uuden valmistumista – on myös otettu huomioon.
”Se ei olisi katastrofi ainakaan alkuperäiseen
Tšernobyliin verrattuna”, sanoo rakennusprojektin yhdysvaltalainen toimitusjohtaja Laurin Dodd.
”Todennäköisesti suojavyöhykkeen säätelyrajat
kuitenkin ylittyisivät.” Edes asiantuntijat eivät
pysty ennustamaan tarkkaan, kuinka kauan radioaktiivisen pölyn kulkeutuminen 30-kilometriseltä suojavyöhykkeeltä asutuille seuduille ja
etenkin sadan kilometrin päässä voimalan eteläpuolella sijaitsevaan Kiovaan kestäisi.
Tšernobylissä vuonna 1986 työskennellyt säteilyturvallisuusasiantuntija Volodymyr Usatenko pitää vanhan sarkofagin romahtamista erittäin
epätodennäköisenä, ja vaikka se romahtaisikin,
seuraukset eivät olisi yhtä vakavat kuin vuonna
1986 tai sittemmin Fukushimassa. Hän kuitenkin
uskoo, että Tšernobyliin kohdistuu koko joukko
muita uhkia. ”Pelottavin mahdollisuus on se, että
radioaktiivista jätettä ja polttoainetta, jota on

sulkuvyöhykkeellä vielä paljon, tihkuu pohja
veteen ja sieltä Dneprjokeen, josta suurin osa
ukrainalaisista saa vetensä.” Hänen mukaansa se
on täysin realistinen uhkakuva.
Myös kolmen kilometrin päässä Tšernobylistä sijaitsevan ja hylätyn Pripjatin kaupungin
talot rapistuvat ja voivat alkaa romahdella. Silloin
niiden seiniin sitoutuneita radioaktiivisia hiukkasia leviää sulkuvyöhykkeelle. Siksi edes uuden
suojarakennuksen valmistuminen ajoissa ei pane
pistettä kaikille Tšernobylin turvallisuusuhkille.
Se merkitsee vain seuraavan työvaiheen alkua,
sillä uuden kuoren valmistuttua kauko-ohjattavat nosturit alkavat purkaa vanhaa suojaa uuden
sisällä ja poistaa hengenvaarallista polttoainetta
reaktorista. Vaikka ydinpolttoaine saataisiinkin
pois reaktorista, sen jälkikäsittelystä ei ole vielä
tehty lopullista päätöstä. Ehdotuksia on monenlaisia aina merenpohjaan hautaamisen ja avaruuteen ampumisen välillä. Uuden suojan ansiosta tutkijat saavat kuitenkin vuosisadan lisäaikaa pähkäillä asiaa. j
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