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1 JOHDANTO 

Suomen vanhimman ja myöskin ensimmäisen Suomessa purettavan ydinreaktorin, Es-

poon Otaniemessä sijaitsevan tutkimusreaktori FiR 1:n, purun on määrä alkaa noin 

vuonna 2019 tai 2020. Purkuprosessista saataneen pienessä mittakaavassa kokemusta 

myös voimalaitoskokoluokan reaktoreiden käytöstäpoistoon, jonka ennakoidaan lähitu-

levaisuudessa kasvavan liiketoiminta-alana merkittävästi. 

Tämä diplomityö tarkastelee ydinreaktoreiden ja –laitosten (käsite ydinlaitos kattaa ydin-

voimalaitokset ja tutkimusreaktorit, jotka ovat olennaisia tämän työn kannalta, mutta näi-

den lisäksi muun muassa varastointi- ja loppusijoituslaitokset) purkua ja erityisesti sen 

säteilyturvallisuutta, lähinnä Suomen laitosten tilanteen ja lainsäädännön näkökulmasta. 

Erityisenä käsiteltävänä tapauksena on annosnopeuslaskenta mainitun FiR 1-reaktorin 

purun eri vaiheissa ja siihen liittyvä säteilysuojelu. 

Diplomityö jakautuu olennaisesti kahteen osaan: ensimmäinen osa (luku 2) on kirjalli-

suusosuus muun muassa säteilysuojelun perusasioista ja käytöstäpoiston työvaiheista. 

Toisessa osassa (luvut 3-6) kuvaillaan FiR 1 ja sen purkusuunnitelman pääkohdat, esitel-

lään MCNP-ohjelmalla laaditut säteilykentät purkuprosessin eri vaiheista ja arvioidaan 

alustavasti, millaisia säteilysuojelutoimenpiteitä, kuten huoneluokituksia, reaktorin pu-

russa tarvitaan. 

Yleisluontoisen teoriaosan lähteinä on käytetty kirjallisuutta ja julkaisuja sekä muun mu-

assa lainsäädäntöä. FiR 1:tä käsittelevän osan taustalla ovat pääasiassa VTT:n oma mate-

riaali sekä henkilökohtaisesti sen edustajilta saatu tieto. Lähes kaikki laskentatapauksiin 

liittyvät tiedot, kuten mallinnettujen kappaleiden geometriat ja aktiivisuudet, ovat luotta-

muksellisesti peräisin suoraan VTT:n edustajalta sähköpostitse, joten niille ei voida osoit-

taa kirjallisuudesta tai Internetistä avointa lähdettä. 

Diplomityön loppupäätelmät ovat alustavia suuntaviivoja, joita käytöstäpoiston toteut-

tava yhtiö ja säteilysuojelusta vastaava taho voivat hyödyntää suunnitelmien ja päätösten 
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teossa. Kyseessä ei kuitenkaan ole millään muotoa valmis säteilysuojelusuunnitelma, eikä 

sellaista olisikaan mahdollista laatia vuosia etukäteen. Tässä diplomityössä esitetyt sätei-

lysuojelulliset johtopäätökset ja näkemykset ovat kirjoittajan omia, eivätkä edusta abso-

luuttista totuutta.  
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2 YDINLAITOSTEN KÄYTÖSTÄPOISTON SÄTEILYTURVAL-
LISUUS 

Ydinlaitosten, erityisesti ydinvoimalaitosten käytöstäpoistosta tekee tulevaisuudessa kas-

vavan liiketoiminta-alan se, että maailman noin 450 käynnissä olevasta ydinvoimalaitos-

reaktorista lähes 300 on yli 30 vuoden ikäisiä eli oletettavasti elinkaarensa loppupuolella, 

vaikka useiden käyttöikää onkin jatkettu alkuperäisestä suunnitelmasta. Suljettuja reak-

toreita on myös suuri määrä: yksin Euroopassa tällä hetkellä noin 100. Lisää on tulossa, 

kun esimerkiksi Saksa luopuu vuoteen 2022 mennessä kaikista käyvistä ydinvoimalois-

taan, joita on vielä seitsemän kappaletta keväällä 2018. (IAEA, 2018a) 

Käytöstäpoisto on pitkäkestoinen, monimutkainen ja useiden tieteenalojen tuntemuksen 

yhdistelyä vaativa prosessi. Eri tahoilla on käytöstäpoiston (engl. decommissioning) tar-

kassa määritelmässä hieman eroavaisuuksia: esimerkiksi Maailman Ydinenergiajärjestö 

WNA sisällyttää käsitteeseen koko laitoksen toiminnasta poiston ja purun sekä käyttöpai-

kan vapautuksen muuhun käyttöön (WNA, 2014); Yhdysvaltojen ydinalan auktoriteetti 

Nuclear Regulatory Commission (NRC) puolestaan määrittelee käytöstäpoiston alka-

vaksi vasta polttoaineen ja jäähdytteen poiston jälkeen (U.S.NRC, 2017a). Jäljempänä 

tässä työssä käytöstäpoistosta puhuttaessa mukaillaan NRC:n määritelmää. 

Säteilyturvallisuus käsittää kaikki toimet ja poikkeustilanteisiin laaditut suunnitelmat, 

joilla estetään ionisoivan säteilyn aiheuttamat haitat ihmisille ja ympäristölle. Käyvien 

laitosten säteilysuojelu on tavallisesti hyvin hallinnassa, mutta käytöstäpoistossa eteen 

tulee todennäköisesti aivan uudenlaisia tilanteita. Purkuvaiheessa avataan ja käsitellään 

radioaktiivisia komponentteja ja järjestelmiä, jotka ovat pysyneet suljettuina koko laitok-

sen siihenastisen elinkaaren ajan. 

Ydinlaitosten toimintaa ja myöskin säteilyturvallisuuden toteutumista valvova viran-

omainen on Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön alainen Säteilyturvakeskus 

(STUK). Tässä kappaleessa mainittavat lait, säädökset ja viranomaiskäytännöt viittaavat 

nimenomaisesti Suomeen, ellei muuta mainita. 
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2.1 Perustietoa säteilysuojelusta 

Radioaktiivisten aineiden ja ionisoivan säteilyn vaikutuspiirissä tehtävä työ on säteily-

työtä, joka edellyttää työnantajalta erityisiä toimenpiteitä työntekijän suojauksen ja ter-

veystarkkailun osalta. Säteilytyöstä säädetään säteilylaissa ja STUK:n ST-ohjeissa (sätei-

lyturvallisuus). Tällaista työtä tehdään ydinlaitoksen valvonta-alueella työskentelyn li-

säksi muun muassa lääketieteessä. 

Perusajatus on, että turvallista alarajaa ionisoivan säteilyn annokselle ei ole. Säteilysuo-

jelun yleiset periaatteet ovat (säteilylaki, 1991/592): 

 oikeutus, eli säteilyn käytön hyötyjen on oltava suuremmat kuin haitat; 

 optimointi eli ALARA-periaate (as low as reasonably achievable), kollektiivis-

ten annosten pitäminen mahdollisimman alhaisina; 

 yksilönsuoja, eli yksittäisen työntekijän kohdalla annosrajat eivät saa ylittyä. 

Efektiivisen säteilyannoksen yksikkö SI-järjestelmässä on sievert [1 Sv = 1 J/kg], joskin 

1 Sv koko keholle saatuna on ihmiselle niin korkea säteilyannos, että käytännön säteily-

suojelutyössä on kuvaavampaa käyttää millisievertiä [mSv] tai mikrosievertiä [µSv]. An-

nosnopeutta, eli aikayksikössä saatavaa säteilyannosta, kuvaa SI-yksikkö Sv/h [mSv/h tai 

µSv/h]. 

Suomalaisen saama säteily muun muassa luonnonmateriaaleista, lääketieteellisistä toi-

menpiteistä ja lentomatkailusta on keskimäärin 3-4 mSv vuodessa. Säteilyasetuksessa sä-

teilytyöntekijälle sallittu vuosiannos on 20 mSv (HE 28/2018).1 Välittömät eli determi-

nistiset säteilysairauden merkit alkavat noin 1 000 mSv:stä (1 Sv) kerta-annoksena saa-

tuna, ja keskimäärin 6 000 mSv (6 Sv) on hengenvaarallinen annos. Säteilylain mukaisten 

                                                 

1 Aiemmassa laissa raja oli 20 mSv 5 vuoden keskiarvona tai korkeintaan 50 mSv yhden vuoden annoksena 
(säteilyasetus, 1512/1991). Raja on muuttumassa vuoden 2018 säteilylain uudistuksessa; tämän diplomi-
työn kirjoitushetkellä huhtikuussa 2018 lakiluonnos on valiokunnan käsittelyssä. 
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vuosiannosrajojen lisäksi säteilytyön teettäjä voi määrittää työntekijöille näitä päivä- tai 

kuukausikohtaisia rajoja. 

Alueet, joilla suoritetaan säteilytyötä, luokitellaan valvonta-alueeksi, ja tätä ympäröi tark-

kailualue. Tarkkailualue on työskentelypaikka, joka ei ole valvonta-aluetta, mutta jossa 

työskentelevän henkilön efektiivinen annos vuodessa voi ylittää 1 millisievertin. (STUK, 

2009) 

Valvonta-alueeksi on määriteltävä työskentelyalue, jolla säännöllisesti työskentelevä 

henkilö voi saada 6 mSv efektiivisen annoksen vuodessa (Ibid.), tai annosnopeus voi ylit-

tää 3 µSv/h arvon (STUK, 2013). Valvonta-alue rajataan selkeästi ja siellä noudatetaan 

erityisiä turvallisuusohjeita: muun muassa käytetään dosimetrejä (henkilökohtainen sä-

teilyannosmittari) ja määriteltyjä suojavarusteita, syöminen ja juominen ovat kiellettyjä, 

ja alueelta poistuville henkilöille sekä esineille suoritetaan kontaminaatiomittaukset. 

Kontaminaatiolla tarkoitetaan radioaktiivista likaa tai pölyä, joka on usein ihmissilmälle 

näkymätöntä tai ainakin mahdoton erottaa aistinvaraisesti konventionaalisesta liasta. 

Voimalaitoksilla valvonta-alueen huonetilat on vakiintuneena tapana jakaa värikoodat-

tuihin vyöhykkeisiin suoran säteilyn, pintakontaminaation (alfa- ja betalähteet) sekä il-

makontaminaation perusteella. Nämä luokitusperusteet on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Valvonta-alueen huoneluokitus. 

Väri Yleisannosnopeus Pintakontaminaatio Ilmakontaminaatio 

Vihreä < 0,025 mSv/h β < 4 Bq/cm2 

α < 0,4 Bq/cm2 

< 0,3 DAC2 

Oranssi 0,025 … 1 mSv/h β 4 … 40 Bq/cm2 

α 0,4 … 4 Bq/cm2 

0,3 … 30 DAC1 

Punainen ≥ 1 mSv/h β  ≥ 40 Bq/cm2 

α ≥ 4 Bq/cm2 

≥ 30 DAC1 

Huonetilan luokitus määräytyy korkeimman toteutuvan ehdon mukaan. Vihreissä tiloissa 

ei ole oleskelurajoituksia; oransseihin ja punaisiin pääsyä on rajoitettava asianmukaisesti 

niin, että tahaton ja tarpeeton oleskelu niissä estyvät. Säteilylähteet on merkittävä selkein 

kyltein. Annosnopeuden toteamiseen käytetään suorasäteilymittaria, pintakontaminaa-

tiolle pyyhkäisynäyteanalysaattoria tai pintakontaminaatiomittaria, ja ilmakontaminaa-

tiolle esimerkiksi imuilmasuodattimia, joihin jäänyt aktiivisuus mitataan. 

Edellä mainittujen luokkien lisäksi Suomen ydinlaitoksilla on tunnistettu tarve vielä kor-

keamman annosnopeuden huoneluokitukselle. Uudeksi luokaksi on ehdotettu suuruus-

luokaltaan esimerkiksi >50 mSv/h tilaa, jonka tunnusväri voisi olla esimerkiksi musta: 

muun muassa ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen polttoaineenkäsittelytiloissa esiin-

tyy tällaisia erityisen korkeita annosnopeuksia. Tällaista laajennettua alueluokitusta ei 

                                                 

2 Ilmakontaminaation yksikkö DAC (derived air concentration) on nuklidikohtainen konsentraatio, jota 
2000 tuntia, 1,2 kuutiometriä tunnissa hengittämällä henkilö saa 50 mSv sisäistä säteilyannosta (ALI, an-
nual limit of intake). (U.S.NRC, 2017b) Ilmakontaminaatio on Suomen laitosten tyyppisillä käyvillä ydin-
laitoksilla melko harvinaista, ja sitä esiintyy käytännössä vain esimerkiksi hionta- ja sahaustöissä, jossa 
radioaktiivisia materiaaleja voi pölytä ilmaan. 
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kuitenkaan ole toistaiseksi toteutettu Suomen ydinlaitoksilla, vaan nykyään punainen luo-

kitus merkitsee kaikkea mielivaltaisen suurta 1 mSv/h ylittävää yleisannosnopeutta. (Hil-

den, 2013)  

Jäljempänä tässä diplomityössä tarkastellaan FiR 1-reaktorirakennuksen säteilytasoja 

purkuprosessin eri vaiheissa. Tulosten avulla saadaan myös suuntaa-antava käsitys tilojen 

luokituksista annosnopeuden perusteella. 

2.2 Käytöstäpoistostrategiat 

Ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto voidaan toteuttaa kahdella vaihtoehtoisella strategi-

alla: välittömästi tai viivästetysti. Reaktorin käytön päätyttyä käytöstäpoistoa edeltää aina 

valmisteluvaihe, jossa reaktorista poistetaan käytetty polttoaine ja tyhjennetään järjestel-

miä. (IAEA, 2005) 

Välittömässä käytöstäpoistossa (immediate dismantling) purku aloitetaan heti valmis-

teluvaiheen päätyttyä. Tällöin on käytettävissä laitoksen käynninaikaisen henkilöstön am-

mattitaito ja laitostuntemus, ja laitosalue on heti laitoksen purun jälkeen vapautettavissa 

muuhun käyttöön. Välitön käytöstäpoisto on  valittu useammin maailmassa käytöstäpois-

tostrategiaksi (Strub, 2012). 

Välittömästi käynnin päätyttyä purettavassa laitoksessa henkilökunnalle aiheutuvat sätei-

lyannokset ovat suuremmat kuin mitä ne olisivat, jos aktivoitumistuotteet jätettäisiin ha-

joamaan ennen purkua. Tarvittavat säteilysuojelulliset toimenpiteet ovat raskaammat 

kuin viivästetysti toteutetussa purussa. 

Viivästetty käytöstäpoisto (deferred dismantling) on edellisen vastakohta: valmistelu-

vaiheen jälkeen laitos suljetaan valvotun säilytyksen (safe enclosure) tilaan, joka voi kes-

tää vuosia tai vuosikymmeniä. Esimerkiksi Olkiluodon 1- ja 2-yksiköille on suunniteltu 

30 vuodella viivästettyä käytöstäpoistoa. (Teollisuuden Voima Oyj, 2017) 
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Viivästetyn käytöstäpoiston edut ja haitat ovat yksinkertaistettuna päinvastaiset kuin vä-

littömän. Merkittävin syy tälle strategialle on henkilöstön säteilyannoksissa: esimerkiksi 

30 vuodessa muun muassa yhden säteilysuojelullisesti merkittävimmistä nuklideista, ko-

boltti-60:n (T1/2 = 5,3 vuotta), määrä ehtii puoliintua noin kahteen prosenttiin alkuperäi-

sestä aktiivisuudesta, jolloin säteilysuojelun tarve keventyy merkittävästi. 

Viivästetyn strategian ongelmallisena puolena on insinöörisukupolven vaihtuminen. Pit-

kän ajan kuluttua käytöstäpoistohenkilökuntaan voi olla haasteellista löytää enää ketään, 

jolla olisi käytännön tuntemusta laitoksen säteilyturvallisuudesta ja käyttöhistoriasta. Lu-

vanhaltija joutuu investoimaan tällöin uusien asiantuntijoiden koulutukseen. Lisäksi lai-

toksesta koituu juoksevia kuluja muun muassa vartioinnin ja kiinteistöveron muodossa 

koko valvotun säilytyksen ajan. Esimerkiksi mainitussa Olkiluodon tapauksessa valvottu 

säilytys on perusteltua, sillä Olkiluoto 3-laitosyksikkö jatkaa toimintaansa vuosikymme-

niä vielä kahden muun käytön päätyttyä, eli voimalaitosalue pysyy joka tapauksessa mie-

hitettynä. 

Käytöstäpoisto voi olla myös kahden edeltävän välimuotoa. Eräs Loviisan voimalaitok-

selle arvioiduista käytöstäpoiston vaihtoehdoista sisältäisi esimerkiksi primääripiirin 

suurten komponenttien välittömän purkamisen, mutta muun laitoksen purun vähittäin. 

(Kaisanlahti, 2016) 

Tässä mainittujen syiden lisäksi strategian valintaan vaikuttavat luonnollisesti muun mu-

assa taloudelliset, poliittiset ja sosioekonomiset tekijät, sekä esimerkiksi saatavilla olevat 

tilat jätteen varastoinnille. 

Nimellisesti on olemassa myös kolmas käytöstäpoistomuoto, ”entombment” eli hautaa-

minen, jossa laitos sinetöidään pysyvästi kuorella tai täyttämällä se esimerkiksi betonilla. 

Tämä tulee kuitenkin kyseeseen vain äärimmäisen poikkeuksellisessa tapauksessa, käy-

tännössä vakavan onnettomuuden jälkeen. Huhtikuussa 1986 tuhoutunut Tshernobylin 4-

reaktori nykyisen Ukrainan alueella suljettiin pian onnettomuuden jälkeen ns. sarkofa-

giin, joka rapistui ajan myötä. 2010-luvulla sarkofagin tilalle rakennettiin uusi suojakuori, 
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kaikkien aikojen suurin siirrettävä rakennelma, joka siirrettiin paikalleen Tshernobylin 

reaktorin päälle vuonna 2016. Suojakuorirakennelmaa viimeistellään tämän diplomityön 

kirjoitushetkellä ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2018 ensimmäisellä puolikkaalla. 

(World Nuclear News, 2017) 

2.3 Käytöstäpoiston vaiheet 

Tässä kappaleessa luetellaan ydinlaitoksen käytöstäpoiston olennaiset työvaiheet ja eri-

tyisesti niiden säteilysuojelullisesti tärkeimmät näkökohdat, erityisesti Suomen laitosten 

näkökulmasta. 

0) Esivalmistelut; polttoaineen poisto 

1) Purku ja paloittelu 

2) Jätteiden käsittely 

3) Kuljetukset 

4) Välivarastointi, loppusijoitus 

5) Lopputoimenpiteet ja valvonnasta vapautus 

2.3.1 Esivalmistelut ja purku 

Polttoaineen poiston katsotaan olevan osa valmisteluvaihetta, ei varsinaista käytöstäpois-

toa. Tämän lisäksi esivalmisteluvaiheessa muun muassa tyhjennetään järjestelmiä ja ar-

vioidaan laitoksen sisältämää aktiivisuusinventaaria eli aktiivisten aineiden määrää ja 

nuklidijakaumaa suorittamalla näytteenottoja ja mittauksia. Purkua palvelevat järjestel-

mät, kuten ilmanvaihto ja viemäröinti, pidetään käytössä tai käyttövalmiina koko purku-

prosessin ajan ja mahdollisesti päivitetään uudenaikaisempiin. (Strub, 2012) 

Kokonaisuudessaan fyysisesti melko suuri osa ydinlaitoksen purusta on kuin mitä tahansa 

purkutyötä, ja merkittävimmät turvallisuusuhat ovat pikemminkin konventionaalisia työ-
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turvallisuusriskejä kuin radiologisia uhkia. Säteilyyn liittyvät riskit koostuvat kontami-

naation leviämisestä sekä aktivoituneiden komponenttien käsittelystä. Polttoaineen pois-

ton jälkeen reaktiivisuusonnettomuuden tai polttoainevuodon riskiä ei sen sijaan enää ole. 

Purkuun valitaan sopivimmat työmenetelmät ottaen huomioon ydinlaitoksen erityispiir-

teet, kontaminaatio- ja säteilyturvallisuus, tilat, kustannukset ja niin edelleen. Konkreet-

tisia työtekniikoita ei ryhdytä esittelemään tässä, mutta mainitaan lyhyesti esimerkkejä 

säteilysuojeluun liittyvistä käytännöistä (Strub, 2012). 

 Osa komponenteista voi olla niin aktiivisia tai säteilevissä paikoissa, että niitä on 

haastavaa tai mahdotonta käsitellä manuaalisesti: tällöin kauko-ohjattavat työvä-

lineet ovat käytännöllisiä, mutta niidenkin käytössä tulee ottaa huomioon asen-

nuksen ja huollon tarve. 

 Reaktorisydämen aktiivisten osien käsittelyvaiheita voidaan suorittaa veden alla 

käytettävillä työvälineillä, sillä muutama metri vettä säteilylähteen ja työskenteli-

jän välissä on erittäin tehokas säteilysuoja. 

 Erityisesti pölymäistä kontaminaatiota levittäviä työvaiheita on suotavaa suorittaa 

alipaineistetusti, jossa suuri osa ilmakontaminaatiosta jää kohdeimurin suodatti-

miin tai nestemäiseen lietteeseen. 

2.3.2 Jätteenkäsittely ja dekontaminointi 

Syntyneet purkujätteet joko käsitellään ydinjätteenä tai dekontaminoidaan. Dekontami-

nointi tarkoittaa kontaminaation puhdistusta kontaminoituneista kappaleista esim. pese-

mällä, kemiallisesti tai mekaanisesti, jotta ne voidaan luokitella alempaan aktiivisuus-

luokkaan tai konventionaaliseksi rakennusjätteeksi. (Boing, 2006) 

Dekontaminointia tehdään jo esivalmisteluvaiheessa, ennen kuin järjestelmiä on alettu 

purkaa: esimerkiksi ydinvoimalaitoksen primääripiirin ja siihen liittyvien putkistojen si-

säpuolet ovat voimakkaasti kontaminoituneita käynnin aikana syntyneistä korroosiotuot-
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teista, jotka ovat aktivoituneet reaktorisydämessä ja takertuneet putkien seinämiin. Put-

kistojen puhdistuksella jo mahdollisimman aikaisin saadaan laitoksessa työskentelijöiden 

säteilyaltistusta alennettua. 

Koska radioaktiivisen jätteen loppusijoitus maksaa, ja mitä korkeampi aktiivisuus, sitä 

korkeampi on myös loppusijoituskustannus, dekontaminoinnilla voidaan saavuttaa talou-

dellista säästöä sekä saadaan materiaaleja palautettua kierrätykseen. Luonnollisesti, mi-

käli kustannustarkastelussa ilmenee, ettei dekontaminointi ole kannattavaa verrattuna 

suoraan jätteenkäsittelyyn ja loppusijoitukseen, siihen ei ole perusteltua ryhtyä.  

Kontaminoituneen ja aktivoituneen kappaleen käsitteitä ei tule sekoittaa: kontaminaatiolla 

tarkoitetaan irrallista likaa, kun puolestaan aktivoitunutta kappaletta ei voi puhdistaa 

(paitsi esimerkiksi jyrsimällä aktiivinen pintaosa irti tarpeeksi syvältä), sillä aktivoitumis-

tuotteet ovat syntyneet kappaleen itsensä atomiytimistä neutronisäteilyaltistuksessa. 

Ne jätteet, joita ei voi tai ole kannattavaa dekontaminoida eikä vapauttaa valvonnasta, 

luokitellaan aktiivisuutensa mukaan matala-, keski- ja korkea-aktiiviseen jätteeseen3. 

Luokitus määrittää, kuinka jäte käsitellään ja sijoitetaan. Jätteen luokitteluun kuuluu 

myös nuklidijakauman määritys: ns. lyhytikäinen jäte, jonka aktiivisuus koostuu lyhyt-

ikäisistä nuklideista, voidaan vapauttaa määräaikaisen säilytyksen jälkeen, kun aktiivi-

suuden todetaan laskeneen riittävän alhaiseksi. (STUK, 2018) 

2.3.3 Kuljetukset 

Radioaktiivisten aineiden kuljetusta maantiellä koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset. 

Tässä kappaleessa esitellään lyhyesti STUK:n määrittämien kuljetussäädösten yleiset 

pääasiat pakkausten kannalta. (STUK, 2012) Muihin kuljetuksen osa-alueisiin, kuten ajo-

neuvoon tai henkilökunnan koulutukseen, liittyviin säädöksiin ei paneuduta. 

                                                 

3 Korkea-aktiivista on käytännössä vain käytetty polttoaine, ja muu purkujäte on keski- tai matala-aktiivista. 
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Kuljetustapa ja säteilysuojaukset on valittava niin, että pakkauksen käsittelijät altistuvat 

mahdollisimman vähäisesti säteilylle: ihanteellisena tavoitteena on, että tavaraa voidaan 

kuljettaa kuin mitä tahansa rahtia. Pakkaus on suunniteltava niin, että myös mahdollisissa 

onnettomuustilanteissa säteily- ja kontaminaatiovaikutukset pysyvät hallittuina. Ajoneu-

von kuljettajan säteilysuojelu tulee erityisesti huomioida. 

Kuljetettava radioaktiivinen materiaali luokitellaan olevaksi erityismuodossa, jos se on 

kiinteänä objektina tai kapseliin suljettuna, eli pysyy mahdollisessa onnettomuustilan-

teessa hallittavassa muodossa. Erityismuotoiseksi luokittelu vaatii viranomaisen hyväk-

synnän. Ei-erityismuotoista ainetta on esimerkiksi nestemäisessä tai jauhemaisessa muo-

dossa oleva materiaali, joka on potentiaalisesti vaarallisempaa ympäristölle onnettomuu-

den sattuessa. 

Kuljetuspakkaukset eli kollit jaetaan eri tyyppeihin: peruskolleihin sekä A-, B(U)-, B(M)- 

sekä C-kolleihin. Kaikkien kollityyppien tulee olla tarpeeksi suojaavia, että niitä voi kä-

sitellä kuten mitä tahansa rahtia. Tämän lisäksi perus- ja A-tyypin kolliluokat vaikuttavat 

käytännössä merkintöihin ja kuljetuksen toteutukseen; B- ja C-luokan kolleille on lisäksi 

fyysisiä kestävyys- ja suojausvaatimuksia.  

Radioaktiivisen aineen kuljetussäädöksissä esiintyvät STUK:n määrittelemät nuklidikoh-

taisen aktiivisuuden A1- ja A2-arvot, jotka osoittavat, minkälaisessa kollissa ainetta saa 

kuljettaa. Korkeampi A1 koskee erityismuotoisia kuljetuksia ja alhaisempi A2 ei-erityis-

muotoisia. Täydellinen lista nuklidien A-arvoista löytyy Liikenne- ja viestintäministeri-

öltä (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 

369/2011).  

Radioaktiivinen aine tai kappale pakataan peruskolliin, jos kollin pinta-annosnopeus on 

korkeintaan 5 µSv/h sekä aktiivisuus korkeintaan STUK:n ohjeeseen sisältyvässä taulu-

kossa ilmoitetun raja-arvon verran: käytännössä siis pieniä tai vähäaktiivisia kappaleita 

tai aine-eriä. Muussa tapauksessa pakkauksena on jokin vaihtoehtoisista radioaktiivisen 

aineen kolleista. 
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A-tyypin kolli on yleisin kollityyppi peruskollin ohella ja sitä voidaan käyttää, jos perus-

kolli ei riitä, mutta A1- tai A2-arvot eivät ylity; B(U) ja B(M) ovat testattuja ja viranomais-

hyväksyttyjä erityiskolleja suurille aktiivisuuksille; C-tyypin kolli on tarkoitettu lentokul-

jetuksille. Fissiilien aineiden kuljetuksiin liittyy lisäksi erityissäädöksiä. 

Kollityypin valinnan lisäksi määritellään kolliluokka mittaamalla pinta-annosnopeus sekä 

annosnopeus 1 metrin etäisyydeltä. Kollille määritetään kuljetusindeksi, TI (Transport 

Index), mittaamalla annosnopeus 1 metrin etäisyydeltä etsimällä suunta, jossa annosno-

peus on suurin. Annosnopeuden lukuarvo (µSv/h) jaetaan kymmenellä, ja saatu luku pyö-

ristetään ylöspäin yhden desimaalin tarkkuuteen: tämä on kollin kuljetusindeksi. Pinta-

annosnopeudesta ja TI:stä korkeampi määrittää kolliluokan taulukon 2 mukaisesti. Kolli-

luokan mukaan on käytettävä määrätynlaista varoituslipuketta ja pakkausmerkintöjä. 

Taulukko 2. Kolliluokkien määritys. TI:stä ja pinta-annosnopeudesta suurempi määrittää luokan. (STUK, 
2012)  

Kuljetustunnusluku (TI)  Annosnopeus pinnalla  Kolliluokka  Varoituslipuke  

0 ≤ 0,005 mSv/h  I-valkoinen  7A  

0 < TI < 1  < 0,5 mSv/h  II-keltainen  7B  

1 ≤ TI < 10  ≤ 2 mSv/h  III-keltainen  7C  

TI ≥ 10  ≤ 10 mSv/h  III-keltainen, 

yksinkäyttö  

7C  

Yksinkäytöllä (exclusive use) tarkoitetaan, että ajoneuvossa tai kontissa kuljetaan vain 

yksinomaisesti kyseisen lähettäjän rahtia. 

2.3.4 Polttoaineen ja purkujätteen välivarastointi ja loppusijoitus 

Polttoaine loppusijoitetaan asianmukaisesti. Lain mukaan Suomessa syntynyt ydinjäte, 

poislukien tutkimusreaktorin käytetty polttoaine, tulee myös loppusijoittaa Suomessa. 

(Ydinenergialaki 6 a ja 6 b § 29.12.1994/1420) Posiva Oy:n, jonka omistavat yhdessä 
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Fortum Oyj ja Teollisuuden Voima Oyj, Eurajoella sijaitsevaan loppusijoitusluolaan On-

kaloon on tarkoitus alkaa varastoida voimalaitosten nykyistä käytettyä polttoainetta 2020-

luvulla. Loppusijoituspaikan löytäminen ei tule siis olemaan ongelma enää silloin, kun 

nykyiset käyvät laitokset Loviisassa ja Olkiluodossa puretaan. 

Sen sijaan Fennovoiman Hanhikivi 1-laitoksen, jota ei ole alettu vielä rakentaa, tulevan 

käytetyn polttoaineen loppusijoituspaikasta ei ole vielä varmuutta: se on neuvotellut Po-

siva Oy:n kanssa, mutta myös jättänyt Työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutus-

ten arviointiohjelman (YVA) uudesta loppusijoituspaikasta joko Pyhäjoella tai Eurajo-

ella. (Yle, 2016) 

Muualla maailmassa muun muassa Yhdysvalloissa on perustettu laitosalueille tilapäisiä 

itsenäisiä käytetyn polttoaineen varastoja (engl. ISFSI, independent spent fuel storage 

installation). (NRC, 2015) Joissakin maissa käytetylle polttoaineelle suoritetaan uudel-

leenprosessointia uudeksi käyttökelpoiseksi polttoaineeksi.  

Käytöstäpoistossa syntyvää muuta syntyvää purkujätettä ei varastoida kuten äärimmäisen 

korkea-aktiivista polttoainetta, vaan sille riittävät kevyemmän suojauksen välivarastointi- 

sekä loppusijoitustila. Suomessa nykyisiä mahdollisia paikkoja aktiivisen purkujätteen 

välivarastoinnille ovat ainakin Loviisan sekä Olkiluodon voimalaitoksen VLJ-luolat (voi-

malaitosjäteluola) ja Olkiluodon KAJ-varasto (keskiaktiivisen jätteen varasto). 

2.3.5 Valvonnasta vapautus 

Käytöstäpoiston lopputuloksena puhutaan greenfield- tai brownfield-tilasta, jollaiseen en-

tisen ydinlaitoksen alue päätyy. Greenfield-tilassa laitosalueelle voidaan perustaa tilalle 

rajoituksetta mitä tahansa; brownfield-tilassa alue soveltuu rajoitetusti teollisuuskäyttöön. 

(IAEA, 2005) 



22 

 

 

Viranomainen, Suomessa STUK, myöntää laitosalueen valvonnasta vapautetuksi, kun 

purkutyöt on saatu päätökseen ja alueen säteily- ja kontaminaatiotasot on mittauksilla to-

dettu riittävän alhaisiksi. Tällöin myös laitoksen käytöstäpoistoluvan voimassaolo päät-

tyy. 

2.4 Kokemukset muualta maailmasta  

Tuotantonsa päättäneiden ydinvoimalaitosten suuresta määrästä huolimatta varsinaisia 

voimaloiden  käytöstäpoistoja on toteutettu maailmassa vasta vähän, vuonna 2017 16 voi-

malaitosta. Laajamittaisen kokemuksen puuttuessa käytännön tietämys käytöstäpoistosta 

on vähäistä ja hajanaista. Varsinkaan varhaisia voimalaitoksia ei ole alun alkaen suunni-

teltu purkua silmällä pitäen, toisin kuin nykyaikana rakennettavat laitokset. (Invernizzi, 

2017) 

Sen sijaan pienikokoisempia ja yksinkertaisempia tutkimusreaktoreita, kuten jäljempänä 

tässä työssä käsitelty FiR 1-reaktori, on kuitenkin purettu yhteensä jo runsaat 400 kappa-

letta yhteensä noin 830 maailmassa olemassa olleesta tutkimusreaktorista. Kanta on van-

haa: kaikista tutkimusreaktoreista noin neljä viidestä oli rakennettu 1950–1970-luvuilla. 

(IAEA, 2018b) Syitä niiden käytöstäpoistoon ovat voineet olla mm. teknologian vanhe-

neminen, taloudellinen kannattamattomuus ja poliittiset tai lailliset seikat. (IAEA, 2006) 

Suomea lähimpiä kokemuksia tutkimusreaktorin purusta lähimenneisyydestä on saatu ai-

nakin Tanskan Risøsta, jossa on 2000-luvulla purettu kaksi ja tällä hetkellä purettavana 

vielä yksi tutkimusreaktori, joskin eri tyyppisiä kuin FiR 1, sekä Saksan Hannoverista, 

jossa saatiin vuonna 2008 päätökseen TRIGA Mark I –tyyppisen reaktorin purku. (IAEA, 

2018b) Muitakin TRIGA-tyyppisiä reaktoreita on poistettu käytöstä useita maailmassa, 

joten FiR 1:n purkuun on runsaasti tietotaitoa saatavilla. 

Tiettävästi ydinlaitosten purussa ei ole sattunut maailmassa lainkaan merkittäviä radiolo-

gisia vaaratilanteita tai sellaisten uhkia; ainakaan tällaisesta ei ole uutisoitu suuressa mit-

takaavassa. 



23 

 

 

2.5 Katsaus kehittyviin teknologioihin 

Voimalaitoskokoluokan ydinlaitosten käytöstäpoisto on verrattain nuori ja kehitykseltään 

alkuvaiheessa oleva liiketoiminta-ala, mutta kiinnostus sitä kohtaan on kasvussa. Alan 

toimintojen optimoimiseksi on kehitteillä uudenaikaisia ratkaisuja, joilla purkuproses-

seista voidaan tehdä turvallisempia, nopeampia ja taloudellisempia. Luonnollisesti tässä 

mainittujen tekniikoiden käyttö ei rajoitu pelkkään käytöstäpoistoon, vaan niitä on mah-

dollista soveltaa yhtä lailla käyvissä laitoksissa työskentelyyn. 

Tätä diplomityötä varten ohjaaja, FT Pasi Karvonen loi 3D-videoihin ja rakennuspiirus-

tuksiin perustuen MCNP-mallin FiR 1:tä ympäröivästä rakennuksesta. Mallista on ker-

rottu lisää jäljempänä kappaleessa 4. Mallia käytetään säteilykenttien laskemiseen kaik-

kialla rakennuksessa, kun purun eri vaiheessa säteilykappaleita siirrellään ja varastoidaan. 

Vastaavanlaiset mallit olisivat käytännöllisiä myös laajassa mittakaavassa, kun kyseessä 

ovat kokonaiset voimalaitokset, mutta yksityiskohtaisten mallien luominen käsin olisi ta-

vattoman suuritöistä. Olisikin perusteltua esimerkiksi laserkeilauksen avulla luoda kol-

miulotteisia CAD-malleja (computer-aided design, tietokoneavusteinen suunnittelu) van-

hoista rakennuksista ja järjestelmistä tähän tarkoitukseen. (Larson, 2015) 

Prototyyppiasteella on myös virtuaalitodellisuuden (VR, virtual reality) tai lisätyn todel-

lisuuden (AR, augmented reality) keinoja, joilla säteilylähteet voitaisiin merkitä kolmi-

ulotteiseen kuvaan tai videoon laitoksen tiloista. Tällaiset olisivat käytännöllisiä esimer-

kiksi henkilöstön koulutuksessa ja purkuprosessin etukäteissuunnittelussa. Vielä askelta 

pidemmällä olisivat mukana kannettavat, ns. in situ eli paikan päällä käytettävät laitteet, 

jotka reaaliaikaisesti laskisivat ja esittäisivät säteilykenttiä käyttäjälle tabletin näytöltä tai 

virtuaalilasien läpi katseltuna. 

Toistaiseksi tällaiset simulaattorit eivät ole vielä lyöneet läpi laajaan käyttöön. Kuitenkin 

muun muassa Kansainvälinen Atomienergiajärjestö IAEA arvelee, että virtuaaliset tuki-
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toiminnot kasvavat merkittäväksi osaksi ydinlaitosten käytöstäpoistoa: vaaditut inves-

toinnit ovat kannattavia lisääntyneeseen turvallisuuteen ja prosessin optimointiin nähden. 

(Szőke, 2015) 
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3 CASE: FIR 1 

FiR 1 eli Finland Reactor 1 on sammutettu, VTT:n omistama TRIGA Mark II-tyyppinen 

tutkimusreaktori, joka sijaitsee Espoon Otaniemessä. Se on 250 kilowatin tehoinen avo-

allasreaktori, joka käytti polttoaineenaan 20-prosenttiseksi väkevöityä uraania. 

FiR 1 oli käytössä vuodesta 1962, jolloin tasavallan presidentti Urho Kekkonen vihki sen 

käyttöön, vuoteen 2015. Yli 50 vuoden käytön aikana sitä käytettiin tutkimukseen, kou-

lutukseen, isotooppituotantoon sekä vuosina 1999–2012 pään ja kaulan alueen syöpien 

BNCT-hoitoihin (boron neutron capture therapy, boorineutronikaappaushoito). Vuonna 

2012 syöpähoitoja operoinut Boneca Oy ajautui konkurssiin, eikä reaktorin ylläpito ollut 

enää taloudellisesti kannattavaa. Reaktori sammutettiin lopullisesti kesäkuussa 2015, ja 

saman vuoden joulukuussa osa sydämen polttoaineesta poistettiin, jolloin se jäi pysyvästi 

alikriittiseksi. (VTT, 2017a) 

Vuonna 2014 konsulttiyhtiö Pöyry Oy:n laati lakisääteisen YVA-selvityksen (ympäristö-

vaikutusten arviointi) käytöstäpoistolle. Käytöstäpoistotyön suunnittelu kilpailutettiin 

vuonna 2015, ja tarjokkaista valittiin saksalainen Babcock Noell GmbH (Kotiluoto, 

2016a), jolla on aiempaa kokemusta vastaavanlaisten koereaktorien käytöstäpoistosta. 

Kesäkuussa 2017 VTT toimitti valtioneuvostolle käytöstäpoistoa koskevan käyttölupaha-

kemuksen.4 

Kuvassa 1 on vasemmalla yleiskuva koko reaktorikokonaisuudesta biologisen suojan 

kanssa sekä BCNT-aseman sijainti. Oikeanpuoleinen kuva esittää lähempää itse reaktorin 

ja sen tutkimustarkoituksiin käytettyjen neutronisuihkuputkien (beam ports, A1 ja A2 

                                                 

4 Käsite ”käyttölupahakemus” käytöstä poistettavalle reaktorille voi herättää hämmennystä. Ristiriitaiselta 
kuulostava nimitys johtuu siitä, että Suomen ydinenergialaki ei vielä VTT:n hakemuksen jättöhetkellä tun-
tenut erityistä lupahakemusta ydinlaitoksen käytöstäpoistolle, vaan myös poisto käsiteltiin käyttölupahake-
muksena, sillä laitoksen käyttötavan katsotaan muuttuvan. Vuonna 2018 ydinenergialakiin tuli kyseinen 
uudistus. 
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tangentiaaliset, B ja C radiaaliset) sijoittelua. Suuri kuutio reaktorin kyljessä on grafiitti-

nen terminen patsas (thermal column), jonka tehtävänä on ollut hidastaa nopeita eli suu-

rienergisiä neutroneja termiselle energia-alueelle tutkimustarkoituksia varten. Terminen 

patsas purettiin vuonna 1995 ja sen paikalle reaktorin kylkeen rakennettiin BCNT-asema. 

 

Kuva 1. Vasemmalla koko reaktori ja biologinen suoja BCNT-aseman kanssa, oikealla reaktori (ennen 
vuotta 1995) suihkuputkineen ilman betonia sekä terminen patsas. Suihkuputkia ympäröivät levyt ovat sä-
teilysuojina toimivat teräsvarjostimet. Ruskealla väritetty osa on hieman yli 1 m paksu raskasbetoniovi. 
(VTT Oy, 2017b) 

Kuva 2 esittää lähempää tarkastellen reaktorisydäntä (General Atomic, 1962). 

Reaktorin keskellä on polttoaine noin 72 cm pitkinä ja 4 cm paksuina sauvoina. Polttoai-

netta ympäröi joka puolelta noin 30 cm paksu grafiittinen heijastin (graphite reflector). 

Sen tehtävänä on ollut nimensä mukaisesti heijastaa sydämestä ulospäin vuotavat neutro-

nit takaisin kohti sydäntä, ja näin parantaa polttoaineessa tapahtuvan fissioketjureaktion 

hyötysuhdetta. 

Sydämen yläosassa on säteilytysrengas (rotary specimen rack), ikään kuin karuselli, 

jonka kehällä on 40 reikää pienikokoisten säteilytettävien kappaleiden asettamiseen pää-

asiassa isotooppituotantoa varten. 
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Kuva 2. Reaktorisydän ja sen lähimmät komponentit. Suihkuputket eivät näy kuvassa. (General Atomic, 
1962) Kuvan ulkopuolella reaktorin yläosassa sijaitsevat säätösauvakoneisto sekä näytteiden asettamiseen 
käytettävä laitteisto. 

Kuvassa on 3 piirroksena yleiskuva koko reaktorirakennuksesta: tornia muistuttava ra-

kennelma koostuu reaktorista biologisine suojineen sekä sen päällä olevasta lasiseinäi-

sestä tutkimustilasta. 

 

Kuva 3. Koko reaktorirakennus, jossa näkyy reaktorin biologinen suoja ja tämän päälle rakennettu tutki-
mustila. (VTT Oy, 2017b) 
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3.1 Reaktorin aktiivisuus 

VTT on tuottanut MCNP- ja ORIGEN-S-työkaluja käyttäen laskennalliset nuklidi-inven-

taarit purkujätteelle. Käytetyt aktiivisuudet perustuvat VTT:n laskennallisiin aktiivisuus-

inventaareihin, jotka on raportoitu viitteessä (Kotiluoto 2016b). Käytännön syistä tässä 

työssä aktiivisuuksista on poimittu vain ulkoisen annosnopeuden laskennan kannalta tär-

keimmät gamma-aktiiviset nuklidit VTT:n antamien tietojen mukaisesti. 

Neutronisäteilyn vaikutuksesta reaktorin alumiiniset ja teräksiset komponentit sekä sy-

dänosia lähimpänä olevat betoniosat ovat aktivoituneet, eli niissä neutroneja kaapanneista 

atomeista on syntynyt radioaktiivisia isotooppeja. Lisäksi jäähdytysveden mukana kier-

tävät korroosiohiukkaset ja muut epäpuhtaudet ovat aktivoituneet reaktorin läpi virrates-

saan, ja tätä kontaminaatiota saattaa varista ja levitä ympäriinsä purun aikana. Näistä 

syistä purun säteilyturvallisuus ei rajoitu pelkkään polttoaineen poistoon. 

Kuva 4 esittää reaktorin käynnin aikaista neutronivuokenttää. Reaktorin komponentit 

ovat altistuneet suurimmille neutroniannoksille. Tämän lisäksi suihkuputkia ympäröivä 

betoni on aktivoitunut biologisen suojan ulkokehälle saakka, joten putkia ympäröivät har-

kot on sahattava ja käsiteltävänä aktiivisena jätteenä. Muutoin suurin osa koko biologisen 

suojan betonista, varsinkaan yläosa, ei ole aktivoitunutta, joten se voidaan käsitellä ja 

hävittää konventionaalisena rakennusjätteenä. 
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Kuva 4. FiR 1:n kokonaisneutronivuot vaaka- ja pystypoikkileikkauksissa reaktorin ollessa käynnissä. 
(VTT Oy, 2017b) 

Neutronisäteilytys vuosikymmenien käytön aikana on tuottanut suuren määrän eri nukli-

deja, joista lyhytikäisimmät ovat jo poistuneet radioaktiivisella hajoamisella säteilytyksen 

päätyttyä. Seuraavissa mallinnettavissa säteilykappaleissa esiintyvät laskennan kannalta 

olennaisina nuklideina koboltti-60 (puoliintumisaika T1/2 = 5,3 vuotta) sekä europium-

152 (T1/2 = 13,5 vuotta), polttoainesauvassa ja pienessä osassa loppuvaiheen purkujätteitä 

lisäksi fissiotuote cesium-137 (T1/2 = 30,2 vuotta). Nämä eivät ole ainoat materiaaleissa 

esiintyvät  radionuklidit, mutta muut ovat määrältään hyvin vähäisiä, gammaenergialtaan 

alhaisia (eli nopeasti vaimenevia) tai pelkkiä hiukkassäteilylähteitä. Alfa- sekä beetahiuk-

kaset pysähtyvät jo ensimmäisten suojusten sisäpintaan, joten ne ovat tässä tapauksessa 

mitättömiä suorasäteilyä käsittelevästä näkökulmasta; kontaminaation ja jätteenkäsittelyn 

kannalta ne ovat kuitenkin merkityksellisiä. 

Mallinnettavien kappaleiden aktiivisuudet on listattu jäljempänä kappaleissa 4.3 sekä 4.4. 

Aktivoituneiden kappaleiden suorasäteily on purun merkittävin altistusta aiheuttava sä-

teilyvaaran muoto ja siksi tässä diplomityössä pääasiallisesti käsiteltynä. Sen sijaan kon-
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taminaation irtoamiseen käsiteltävistä kappaleista ja leviämiseen rakennuksessa vaikut-

tavat työtekniikat ja inhimilliset tekijät, ja toisaalta sen merkitys kokonaissäteilyannok-

sissa lienee suhteellisen alhainen, joten se tyydytään vain mainitsemaan. 

FiR 1:llä ei ole juurikaan pintakontaminoituneita kohteita reaktorin ollessa ehjä (Pöyry 

Finland Oy, VTT, 2014), mutta purun aikana tilanne on toinen. Huolellisella tietoisuu-

della kontaminaation leviämistavoista, asianmukaisten työmenetelmien ja suojavarustei-

den käytöllä sekä säännöllisellä näytteenotolla pintakontaminaatiotasot saadaan pysy-

mään hillittyinä. 

Ilmakontaminaatio tulee kyseeseen todennäköisimmin biologisen suojan betonia sahatta-

essa. Sahaus on kuitenkin tarkoitus suorittaa märkänä ja alipaineistetussa teltassa pölyn 

määrän minimoimiseksi, jolloin kontaminaatio pysyy suurimmaksi osaksi hallinnassa ja 

sitoutuu lieteveteen ja ilmastoinnin suodattimiin. Ilmakontaminaation suhteen luokituk-

sista ei siis oletettavasti ole syytä kantaa huolta. 

FiR 1:n eräs erityispiirre on Fluental™-materiaali (Al + AlF3 + Li), jota on käytetty sä-

dehoidoissa neutronien hidastamiseksi halutulle energia-alueelle. (Hiismäki ja Auterinen, 

1997) Fluentalin Li-6 synnyttää neutronisäteilytyksen alaisena radioaktiivista tritiumia 

H-3 (T1/2 = 12,3 vuotta), merkitään myös T, eli vedyn kaksineutronista isotooppia. Tri-

tium on matalaenerginen beetasäteilijä ja ulkoisesti ihmiselle käytännössä täysin vaara-

tonta, mutta sisään kehoon joutuessaan aiheuttaa sisäistä säteilyannosta, joten kontami-

naation suhteen sitä tulee käsitellä huolellisesti. Niin kutsuttu superraskas vesi, T2O, tai 

yleisempi yhden tritiumatomin HTO, kulkeutuvat ihmiskehossa kaikkialle normaalin ve-

den tapaan. Tritiumia ei pidetä tämän työn sisällön kannalta merkityksellisenä johtuen 

sen vain alhaisesti hiukkassäteilevästä luonteesta; kuitenkin kontaminaationhallinnan 

suhteen se tulee ottaa huomioon työmenetelmien ja suojavarusteiden valinnassa. 
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3.2 Käytöstäpoiston kulku 

Käytöstäpoiston arvioitu aikataulu on seuraavanlainen (VTT, 2017a)5: 

 Vuosina 2017-2019 valmistelu (meneillään tämän diplomityön kirjoituksen ai-

kana) 

 Vuonna 2019 polttoaineen poisto reaktorista ja sen kuljetus Yhdysvaltoihin tai 

muuhun välivarastointipaikkaan 

 Vuosina 2019-2022 reaktorin rakenteiden purku 

 Vuosina 2020-2022 purkujätteiden vienti välivarastoitavaksi, varastointi jatkuu 

2030-luvulle saakka 

 Vuosina 2022-2023 käytöstäpoiston päättäminen ydinenergialain tarkoittamalla 

tavalla. 

Ennen varsinaisen reaktorin purkutyön alkua rakennuksessa tehdään tilajärjestelyjä ja 

muita valmistelevia toimenpiteitä. Muun muassa BNCT-asema, osa pohjakerroksen ke-

vyistä väliseinistä sekä reaktorin yläpuolisen tutkimustilan lasiseinät puretaan. Tavaran-

kuljetusta varten tehdään uusi ulko-ovi pohjakerroksen aulatilaan. Rakennuksen piha-

maalle ja parkkipaikalle aidataan ulkopuolisilta suljettu alue purun toimintoja varten. 

(VTT Oy, 2017b) 

                                                 

5 Vuoden 2017 suunnitelman mukaan. Tämän jälkeen aloitusarvio on viivästynyt, mikä siirtänee eteenpäin 
myös koko muuta purkuaikataulua. 
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Kuva 5. Suunnitelma reaktorirakennuksen ympäristön rajauksesta. (Antti Räty, 2018e) 

Nelikulmaisen reaktorirakennuksen, sisätilat muutetaan kokonaan valvonta-alueeksi. Vä-

littömästi sen oikealla puolella matalassa osassa sekä parkkipaikalle ulko-oven eteen ra-

kennettavassa konteista koostuvassa laajennuksessa sijaitsevat eteistila, ulko-ovet, puku- 

sekä peseytymistilat. Nämä sekä aidattu ulkoalue ovat tarkkailualuetta. Alueen suunni-

telma on esitetty kuvassa 5. 

Ensi vaiheessa reaktorista poistetaan polttoaine. Polttoainesauvat pakataan reaktoritankin 

sisällä veden alla siirtokoriin, johon mahtuu 24 sauvaa kerrallaan. Kori nostetaan ulos 

P 

Kuva poistettu työn julkisesta versiosta 5.2.2019 
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tankista, lasketaan biologisen suojan päältä alas pohjakerrokseen ja siirretään pihamaalle, 

jossa sauvat pakataan kuljetusta varten. Näitä koreja tarvitaan viisi kappaletta. 

Säteilysuojelun kannalta olennaisesti itse purussa on kaksi päävaihetta, joita tässä työssä 

tarkastellaan. 

A) Reaktorin sisäosat nostettu halliin 

B) Sisäosat kuljetettu pois hallista; loppujen aktiivisten osien purku 

A-vaiheessa käsitellään kaikkein aktiivisimpia kappaleita, jotka myös vaativat korkeita 

säteilysuojatoimia. Kuvassa 6 nostetaan säteilytysrengasta saksalaisen TRIGA Mark I –

reaktorin purussa; samanlainen toimenpide tehdään FiR 1:n purun A-vaiheessa. 

 

Kuva 6. Säteilytysrenkaan nosto Saksan Hannoverissa vuonna 2008 puretun TRIGA Mark I-tyyppisen re-

aktorin purussa. (Ruff, 2017)  

Jälkimmäisessä B-vaiheessa jäljellä ovat vähemmän aktiiviset osat, kuten biologisen suo-

jan aktivoitunut betoni. Havainnekuva sahauksesta on esitetty kuvassa 7. 
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Kuva 7. Suihkuputkea ympäröivän betonin sahaus biologisesta suojasta vaiheessa B. (VTT Oy, 2017b) 

Kummastakin vaiheesta suoritetaan eri laskentatapauksia nostojen ja varastoinnin vaihei-

den mukaisesti, erilaisia säteilysuojauksia vertaillen. Suunnitelmapiirrokset (VTT Oy, 

2017b) reaktorihallin ala- sekä ylätasoista vaiheissa A ja B on esitetty liitteessä 1. Las-

kennan tuloksia graafisina säteilykenttinä on esitetty kappaleessa 5. 

Vaiheen B jälkeen, kun myös aktiiviset betonikappaleet on kuljetettu ulos rakennuksesta, 

jäljellä ei ole enää olennaisesti aktiivisia suuria komponentteja tai jätteitä. Työ jatkuu 

pitkälti konventionaalisena purkutyönä eikä säteilysuojelullinen aluejako ole enää tarpeen 

varsinaisten suorasäteilyannosten vuoksi, joskin kontaminaationhallintaa tulee suorittaa 

työn loppuun saakka. 

Käytöstäpoiston päätyttyä rakennus mitataan puhtaaksi ja vapautetaan muuhun käyttöön 

STUK:n säännösten mukaisesti. Valvonnasta vapautus voidaan myöntää, kun tilan sei-

nien, kattojen ja lattioiden aktiivisuus ei ylitä keskimäärin arvoa 4 000 Bq/m2 eikä min-

kään neliömetrin alueella arvoa 10 000 Bq/m2. (VTT Oy, 2017b) 
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3.3 Ydinjätteiden varastointi ja loppusijoitus 

3.3.1 Polttoaine 

FiR 1:n polttoaine on yhdysvaltalaista alkuperää ja kuuluu siten Yhdysvaltain energiami-

nisteriön (U.S. Department of Energy, DOE) käytetyn polttoaineen palautusohjelman pii-

riin, kuten ydinenergialaissa tutkimusreaktorin polttoaineelle sallitaan. Polttoaine, sekä 

käytetty että käyttämätön, on tarkoitus palauttaa Idaho National Laboratoryyn (VTT, 

2017a). Palautusohjelma on tämän diplomityön kirjoitushetkellä (maaliskuu 2018) kui-

tenkin pysähdyksissä. 

Jos palautus Yhdysvaltoihin ei onnistu suunnitellun aikataulun puitteissa eli toukokuussa 

2019, polttoaine välivarastoidaan Loviisassa tai Olkiluodossa, ja sen loppusijoituksesta 

voidaan neuvotella Posivan kanssa. 

3.3.2 Aktiiviset komponentit ja purkujäte 

Purusta syntyvä keski- ja matala-aktiivinen jäte on tarkoitus varastoida ja myöhemmin 

loppusijoittaa Suomessa. Ensi vaiheessa irrotetut aktiiviset jätekappaleet pakataan hal-

lissa säteilysuojauksen tarpeen mukaan asianmukaisiin säiliöihin. Alustavissa suunnitel-

missa käytössä on seuraavanlaisia säiliöitä: 

 Betoninen pyöreä kokilli, jonka ulkomitat ovat 130 cm × 130 cm (korkeus × hal-

kaisija) ja seinämänpaksuus on 10,5 cm. Vastaavia käytetään varsinaisesti Lovii-

san voimalaitoksella nestemäisen jätteen kiinteytysastioina. On mahdollista, että 

kokilli betonoidaan umpeen ennen pitkäaikaista välivarastointia (Räty, 2018e), 

joskaan tämän mahdollisuuden analysointi ei kuulu diplomityön laajuuteen. 

 300-sarjan laatikko: ulkomitoiltaan 250 cm × 190 cm × 190 cm (pituus × leveys 

× korkeus) kokoinen betoninen laatikko, jonka seinämänpaksuus on 30 cm. 

 Tavanomainen 200 litran teräksinen jätetynnyri, 2 mm seinämänpaksuudella, se-

kalaiselle matala-aktiiviselle irtojätteelle. 
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Säiliöt saattavat vielä muuttua lopulliseen purkusuunnitelmaan. Muun muassa mainittua 

300-sarjan laatikkoa ei ole todellisuudessa vielä valmistettu, ja voi olla tarpeen selvittää 

vastaavanlaisten teettämistä kustomoiduilla mitoilla. Tämän työn tapauksissa oletetaan 

käytettävän edellä kuvattuja säiliöitä. 

Betonikokillissa ja –laatikossa ei välttämättä käytetä paksuja kansia päällä, vaan mahdol-

lisesti pelkkiä ohuita, säteilysuojelullisesti merkityksettömiä pölysuojia. Jäljempänä las-

kentatapauksissa on muodostettu rinnakkaiset mallit ilman kantta tai kannet päällä. 

Purkujätteet noudetaan purun edetessä kuorma-autolla useassa erässä, sillä varastointiti-

laa on rajallisesti, ja kuljetetaan pitkäaikaiseen välivarastoonsa, josta ei ole vielä tämän 

työn kirjoittamisen hetkellä päätöstä. VTT neuvottelee TVO:n ja Fortum Power and Hea-

tin kanssa purkujätteen varastoinnista Olkiluodon KAJ-varastoon (keskiaktiivinen jäte) 

tai Loviisan Hästholmeniin. 

Välivarastoinnin jälkeen jätteet loppusijoitetaan todennäköisesti jommankumman voima-

laitoksen yhteydessä sijaitsevaan VLJ-luolaan (voimalaitosjäteluola). Loppusijoituksen 

tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa.  
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4 KÄYTETTY LASKENTAMALLI, OHJELMAT JA LAITOKSEN 
MALLINNUS 

Tämän diplomityön laskentaosuudessa pääasiallisena työkaluna käytettiin MCNP-ohjel-

maa (Monte Carlo N-Particle, versio 6.1), joka on yhdysvaltalaisen Los Alamos National 

Laboratoryn kehittämä laskentakoodi säteilyn kolmiulotteisen käyttäytymisen simuloin-

tiin. (Los Alamos National Laboratory, 2018) MCNP:llä on laaja määrä käyttötarkoituk-

sia ydintekniikan sovelluskohteissa; tässä tapauksessa sitä käytetään säteilysuojelun 

suunnitteluun. 

Nimensä mukaisesti MCNP perustuu Monte Carlo –simulaatioon – nimetty kuuluisan 

monacolaisen kasinon mukaan – joka on todennäköisyysperusteisen mallinnuksen mene-

telmä. Se on käytännöllinen simuloimaan ilmiöitä, joita on suuritöistä ja monimutkaista, 

ellei mahdotonta hallita analyyttisesti kokonaisuutena: Monte Carlossa tämä ilmiö pilko-

taan hyvin pieniin, yksinkertaisiin osiin, joiden käyttäytyminen generoidaan ”arpaa heit-

tämällä” satunnaislukuihin perustuen. Sille on liki rajaton määrä erilaisia sovelluskohteita 

matematiikassa, luonnontieteissä ja tekniikassa.  

Radioaktiivisen hajoamisen luonne on satunnainen ja todennäköisyyksiin perustuva, jo-

ten yksittäisten ydinten ja fotonien tasolla säteilyn deterministinen mallinnus on mahdo-

tonta. MCNP:n käyttäjä määrittelee säteilylähteen ja mallinnettavan tilan geometrian ja 

materiaalit. Ohjelma generoi sattumanvaraisesti partikkeleita – neutroni, fotoni tai elekt-

roni, tässä tapauksessa gammafotoni, joista puhutaan tästä eteenpäin tässä kappaleessa – 

annettujen alkuehtojen perusteella ja määrittää niiden vuorovaikutuksen ympäröivien ma-

teriaalien kanssa. Mitä suuremman määrän fotonihistorioita koodi ehtii simuloida, sitä 

luotettavampi on tulos. MCNP-mallinnus vaatii tietokoneelta suurta laskentatehoa: mallin 

monimutkaisuudesta ja halutusta tarkkuudesta riippuen simulaation kesto on tyypillisesti 

tunneista vuorokausiin. 
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Käytännön toteutukseltaan MCNP on komentoriviohjelma, jolle käyttäjä syöttää esimer-

kiksi Microsoft NotePadilla kirjoitetun tekstimuotoisen input-tiedoston. Input-tiedosto si-

sältää datan mallinnettavasta geometriasta, materiaaleista alkuainekoostumuksittain, sä-

teilylähteestä, partikkelien energiajakaumasta ja halutuista tulossuureista (engl. tally, kir-

jaimellisesti esimerkiksi ”pisteet”, ”tulos”, ”vastinkappale”). Tally voi olla muun muassa 

yksittäinen piste, taso tai 3D-hila. Tässä työssä on käytetty viimeksi mainittua kokonais-

kuvien luomiseen. 

Haluttu laskennan kesto annetaan joko mallinnettuina partikkeleina (NPS, esim. NPS 

1e8) tai minuutteina (CTME, esim. CTME 700). Ohjelman palauttama output-tiedosto on 

niin ikään tekstimuotoinen, ja käytännössä tulosten ymmärrettävään tarkasteluun tarvi-

taan erillinen lukuohjelma. Tässä diplomityössä tulostiedostojen lukemiseen ja käsitte-

lyyn on käytetty ohjaajan, FT Pasi Karvosen ohjelmoimaa MCNPVisual-ohjelmaa, ja 

niistä selkeiden grafiikoiden luomiseen OriginPro 2015 –data-analyysiohjelmaa. 

Tallyjen tulokset ovat todennäköisyyksiä yhtä fotonia kohti: millä todennäköisyydellä sä-

teilylähteessä syntyvä yksittäinen fotoni osuu tarkasteltavaan äärellisen kokoiseen pistee-

seen. Yksikköinä ilmaistuna tulos on siis fotonia/cm2 per 1 syntyvä fotoni, [1/cm2]. Tu-

lokseksi saatu todennäköisyys tulee kertoa säteilylähteen fotoniantoisuudella, joko input-

tiedostoon liitettävällä erillisellä kerroinkomennolla tai manuaalisesti. Tällöin lopputulos 

osoittaa pinta-alayksikköä kohti osuvien fotonien määrän sekunnissa. 

Säteilylähteen fotoniantoisuudella tarkoitetaan, kuinka monta gammafotonia siinä syntyy 

sekunnissa: tämä riippuu aktiivisuudesta sekä kullekin nuklidille ominaisesta keskimää-

räisestä syntyvien fotonien määrästä hajoamista kohti. Nämä määrät tässä työssä esiinty-

ville nuklideille ovat taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Keskimääräiset nuklideissa syntyvät fotonien määrät hajoamista kohti. 

Nuklidi Fotonia/hajoaminen 

Koboltti-60 2 

Europium-152 1,6 

Cesium-1376 0,85 

Käytetään fotoniantoisuuden tunnuksena kirjainta f. Esimerkiksi grafiittiheijastimen 

(jonka ominaisuudet on esitelty tarkemmin jäljempänä kappaleessa 4.3) fotoniantoisuus 

määritetään seuraavasti: 

Co-60:lle 

������ = 11 ��� ∙ 2
�

���
= 22 ∙ 10� 1/�. 

ja Eu-152:lle 

��� ���� = 12,7 ��� ∙ 1,6
�

���
= 20,2 ∙ 10� 1/�. 

Näiden summa on kappaleen fotoniantoisuus, ftotal = 42,2 · 109 fotonia/sekunti. MCNP:n 

tuottamat fotonin osumatodennäköisyydet äärellistä pistettä kohti kerrotaan siis tällä lu-

vulla. Saatu tulos kertoo, kuinka monta fotonia lähteestä osuu tähän pisteeseen sekun-

nissa. 

                                                 

6 Tarkasti ottaen metastabiilin Ba-137m:n kautta, jonka puoliintumisaika on noin 2,6 minuuttia ja joka voi-
daan ohittaa käytännössä merkityksettömänä välivaiheena. 
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Kun samassa säteilylähteessä on useaa radionuklidia, eräs tapa käsitellä niitä on muodos-

taa niille yhteinen energiajakauma painotettuna eri nuklidien gammafotonien kokonais-

määrällä. Edellistä esimerkkiä jatkaen fotonin syntymätodennäköisyydet Co-60- ja Eu-

152-nuklidien välillä painottuvat seuraavasti: 

������ =  
������

������
=

22 ∙ 10�

42,2 ∙ 10�
≈ 52 % 

��� ���� =  
��� ����

������
=

20,2 ∙ 10�

42,2 ∙ 10�
≈ 48 % 

Näitä osuuksia kertoimina käyttäen yhdistetään Co-60:n ja Eu-152:n gammaenergiat yh-

teiseen taulukkoon MCNP:n input-tiedostoon. Yksinkertaisena esimerkkinä Co-60:ssa 

syntyy likimain 100 %:ssa tapauksista kaksi fotonia diskreeteillä vakioenergioilla 1,17 

MeV ja 1,33 MeV (eli Co-60:n jakaumassa näillä kahdella energialla on 50 % paino). 

Kombinoidussa jakaumassa kumpikin saa todennäköisyyden 52 % · 50 % = 26 %, eli 

grafiittiheijastimessa sattumanvarainen syntyvä fotoni on 26 % todennäköisyydellä ener-

gialtaan 1,17 MeV, ja yhtä suurella todennäköisyydellä 1,33 MeV. 

Koska säteilysuojelussa kiinnostava suure on annosnopeus, input-tiedostoon voidaan liit-

tää lähteelle taulukko, joka tuottaa automaattisen muunnoksen µSv/h:ksi fotonin energian 

(MeV) funktiona. Käytetyt muuntokertoimet perustuvat Kansainvälisen säteilysuojeluko-

mission ICRP:n (International Commission on Radiological Protection) julkaisuun 

ICRP74 (ICRP, 1996), ja ne on määritetty niin sanotusti anterior-posterior-suuntaisesti 

eli kohtisuoraan edestä ihmiskehoon suuntautuvalle säteilylle, mikä antaa konservatiivi-

simman tuloksen. 

Kappaleita on mallinnettu sekä irtokappaleina pinta-annosnopeuksien määrittämiseksi 

että sijoitettuna koko reaktorirakennukseen huoneluokitusten ja säteilysuojausten tarpeen 
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määrittämiseksi. Huoneluokitusten ja suojaustoimien kannalta kiinnostavimpia ovat sä-

teilykentät koko rakennuksen mittakaavassa; yksittäisten kappaleiden pinta-annosnopeu-

det ovat puolestaan olennaisia erityisesti kuljetuspakkausten määrityksen kannalta. 

4.1 Epävarmuus 

MCNP:n tulokset ilmoittavat varsinaisten laskennan tulosten lisäksi tilastotietoa tulosten 

sisältämästä virheestä. Virheen tai epätarkkuuden käsitteistä puhuessa on välttämätöntä 

huomioida tarkkuuden (tai ”ulkoisen tarkkuuden” engl. accuracy) ja täsmällisyyden (”si-

säisen tarkkuuden”, engl. precision) eroavaisuus. 

Tarkkoja (accurate) tuloksia on mahdollista saada, kun lähtötiedot ja menetelmät eivät 

sisällä systemaattista virhettä, joka voi olla esimerkiksi lähtötiedoissa oleva väärä luku-

arvo. VTT:n aktiivisuusinventaareista peräisin olevat aktiivisuudet oletetaan tarkoiksi.7 

Geometriset yksinkertaistukset tuottavat väistämättä systemaattista virhettä materiaalien 

rajapintojen tuntumassa, mutta niiden merkitystä pidetään vähäisenä ja konservatiivisena: 

esimerkiksi rakennuksen ulkoseinät mallinnettu ohuimman kohdan mukaan. MCNP voi-

daan olettaa luotettavasti validoiduksi ohjelmaksi sen pitkän historian ja laajan käytön 

johdosta; kirjallisia lähteitä validoinnista on löydettävissä LANL:n verkkosivuilta (Los 

Alamos National Laboratory, 2018). 

Täsmällisiä (precise) tuloksia saadaan minimoimalla tilastollinen virhe. Tämän työn ta-

pauksessa epätarkkuudesta puhuessa tarkoitetaan vain tätä tulosten täsmällisyyttä eli ha-

jontaa tarkan arvon ympärillä. 

                                                 

7 ”Tarkka” ei tässä tarkoita samaa kuin eksaktisti todellisuutta vastaava, vaan oikeaa tässä kontekstissa 
käytettäväksi. Säteilyturvallisuuden luonteeseen kuuluu lähtötietojen ja niiden myötä tulosten pyöristämi-
nen tarkoituksella konservatiiviseen eli ikään kuin pessimistiseen suuntaan, jolloin laskentatulosten mukai-
set varotoimet mitoitetaan korkeammiksi kuin vain välttämätön. 
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Kaikki testaus tai mittaus sisältää aina tilastollista virhettä, ja suuri otanta parantaa tulok-

sen täsmällisyyttä, mutta ei voi poistaa virhettä kokonaan. Mitä suurempi on MCNP:llä 

laskettujen partikkelihistorioiden määrä, sitä täsmällisempiä tuloksia saadaan. Edistynyt 

MCNP-käyttäjä voi käyttää myös varianssinvähennystekniikoita, joilla laskentatark-

kuutta voidaan parantaa tärkeissä geometrian osissa vähemmän tärkeiden kustannuksella. 

Näitä tekniikoita ei kuitenkaan käytetty tämän diplomityön malleissa, sillä riittävä tark-

kuus karkealle mallille on saavutettu ilmankin (ainoana poikkeuksena polttoainesauva 

lyijysuojan sisällä). 

MCNP:n ilmoittama suhteellinen virhe kertoo yhden keskihajonnan eli 1 sigman epätark-

kuuden (Shultis, 2011). Laskentatulosten odotetaan noudattavan normaalijakaumaa, jol-

loin 68 % todennäköisyydellä saatu tulos on suhteellisen virheen etäisyydellä tarkasta 

arvosta. 

Tulosta, jonka suhteellinen virhe on korkeintaan 10 %, voidaan yleisesti ottaen pitää kyl-

lin luotettavana (poikkeuksena vain piste-/rengasdetektori-tally, jolle raja on 5 %, mutta 

jota ei tässä tapauksessa käytetty). (Ibid.) Tämän diplomityön tuloksista on tästä syystä 

rajattu esitettäväksi korkeintaan 10 % suhteellisen virheen sisältävät tulokset. 

4.2 Reaktorin ja rakennuksen malli 

Tässä laskennassa käytettävän FiR 1-reaktorin MCNP-mallin on laatinut VTT:n tutki-

musryhmän päällikkö, FT Petri Kotiluoto. Reaktorista on olennaisesti kahden eri työvai-

heen mallit: 

A) Poistettu reaktorin sisäosat; betonirakenteet vielä koskemattomat; käyttäjä voi 

määrittää, sisältääkö tankki ilmaa vai vettä (vettä vain polttoaineen noston tapauk-

sissa) 

B) Poistettu aktiiviset betoniosat suihkuputkien ympäriltä, paikallaan enää ei-aktii-

vista betonia (kuva 8). 
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Kahden vaiheen välinen olennainen ero on jälkimmäisessä tapauksessa suihkuputkien 

paikalle sahatut koko biologisen suojan lävistävät aukot. Polttoaineen tapauksissa on käy-

tetty vaiheen A-mallia sillä erotuksella, että reaktoritankki on täynnä vettä, kun lopuissa 

se on täynnä ilmaa. 

Reaktorirakennuksen MCNP-mallin (kuva 9) on laatinut piirustusten, 360°-videoiden ja 

paikan päällä vierailun perusteella tämän diplomityön ohjaaja, FT Pasi Karvonen.8 Malli 

on laadittu konservatiivisesti: esimerkiksi kaikkien seinien paksuus on valittu ohuimpien 

kohtien mukaan, ja ikkunoiden paikalle on mallinnettu lasin asemesta pelkät tyhjät aukot, 

sillä ikkunalasikin vaimentaisi säteilyä suhteellisen vähäisesti. 

 

Kuva 8. Reaktorin betonirakenteet ja pohja MCNP-geometriana tapauksessa B, jossa suihkuputkia ympä-
röivä betoni on sahattu pois. (FT Petri Kotiluoto, VTT) 

 

                                                 

8 Diplomityön ohjeelliseen laajuuteen nähden MCNP:n käytön ammattilaistasoinen opiskelu ja koko raken-
nuksen mallintaminen itse heti alussa olisi ollut kohtuuttoman aikaavievä työ. Diplomityön tekijän tehtä-
väksi jäi tämän vuoksi lähinnä koulutuksellisessa mielessä jätepakkausten mallintaminen, niiden sijoittelu 
reaktorirakennuksen tiloihin purkusuunnitelman mukaisesti ja tulosten tulkitseminen. 
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Kuva 9. Reaktorirakennuksen malli 3D-visualisoituna sekä eräänä yz-läpileikkauksena. (FT Pasi Karvo-
nen, Fortum Oyj) 

Taulukossa 4 on annettu joidenkin käytetyimpien materiaalien MCNP:lle syötetyt alku-

ainekoostumukset. Niillä on merkitystä fotonien siroamiselle ja vaimenemiselle. 

Taulukko 4. Käytetyimpien materiaalien tiedot massaosuuksina. (Petri Kotiluoto, 2016b) 

Materiaali Tiheys [g/cm3] Alkuainekoostumus [m-%] 

Teräs 7,86 Fe 44,8 % 

Cr 20,2 % 

Mn 15,7 % 

Ni 14,2 % 

Si 2,8 % 

Mo 2,3 % 

Betoni 2,35 

raskas 3,5 

O 49,8 % 

Si 31,5 % 

Ca 8,3 % 

Al 4,6 % 

K 1,9 % 

Na 1,7 % 

Loput Mg, Fe, H jne 

Grafiitti 1,7 C 100 % 

Alumiini 2,62 Al 97,2 % 

Mg 2,8 % 

Ilma 0,0012 N 75,6 % 

O 23,1 % 

Ar 1,3 % 
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4.3 Mallinnettavat säteilykappaleet 

Diplomityössä mallinnettiin VTT:ltä saatujen tietojen mukaan joukko säteilysuojelulli-

sesti olennaisimpia aktivoituneita osia. Näitä kappaleita siirretään rakennuksessa suunni-

telmien mukaisesti ja tarkastellaan niiden aiheuttamia säteilykenttiä. Purkusuunnitelma 

ei ole vielä välttämättä lopullinen eivätkä käytännön yksityiskohdat ole tiedossa, mutta 

mallit on laadittu diplomityön kirjoitusajankohtana saatavissa olevan tiedon mukaan 

(Antti Räty, 2017a-c, 2018a-d). 

Irtokappaleiden laskentatapaukset eivät ole tämän kappaleen esittelyissä täysin numero-

järjestyksessä, vaan niistä esitellään ensimmäisenä irtokappaleet ja jälkimmäisenä koko-

naistapaukset, jolloin järjestys poikkeaa hieman purkuprosessin kronologisesta järjestyk-

sestä, jonka mukaisesti ne on numeroitu. Kappaleessa 5 tulokset esitetään numerojärjes-

tyksessä. 

Polttoaineen siirtosuoja 

Polttoaineen poistovaiheessa sauvoja liikutetaan siirtokorilla, johon mahtuu 24 polttoai-

nesauvaa, sekä yhden sauvan kokoisella siirtosuojalla. Jälkimmäisenä mainittu siirtosuoja 

mallinnetaan. Suuremman siirtokorin tietoja ja mittoja ei ole saatavissa, joten sitä ei mal-

linneta tässä työssä. 

Tarkasti polttoainesauvan uraani on uraanizirkoniumhydridiä (UZrH), mutta mallissa se 

on yksinkertaistettu homogeeniseksi uraaniksi: sillä on merkitystä vain vaimentavana vä-

liaineena, ei itse lähteenä. U-235- ja U-238-nuklidit ovat gamma-aktiivisuudeltaan mität-

tömiä eikä isotooppeja siksi tarvitse erotella mallissa. Käytetystä polttoaineesta tekevät 

radioaktiivisen sen sisältämät fissiotuotteet, erityisesti cesium-137. Konservatiivisesti 

malli muodostetaan aktiivisimman polttoainesauvan mukaan. 

Sitä, emittoiko käytetty polttoaine myös neutronisäteilyä, ei ole käsitelty tässä yhtey-

dessä.  
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Kuvassa 10 on esitetty VTT:n oman siirtosuojan rakenne, polttoainesauva sekä MCNP-

geometria. Suoja koostuu pääosin lyijystä. MCNP-geometriassa suoja on yksinkertais-

tettu lyijylieriöksi, jonka keskellä on polttoainesauva. Sauva on suurimmaksi osaksi uraa-

nia, symmetrisesti molemmissa päissään 10,1 cm grafiittia sekä 8,4 cm alumiinia. Suojan 

ja sauvan tiedot on esitetty taulukossa 5. 

Siirtosuojasta muodostettiin kaksi laskentatapausta: 

1) Pohjakerroksessa keskellä lattiaa 

2) Nosturissa 3. kerroksessa biologisen suojan yläpuolella 

Taulukko 5. Polttoaineen siirtosuojan tiedot. 

Suure Arvo lyijylle Arvo polttoainesauvalle 

Halkaisija 38 cm 4 cm 

Korkeus 102 cm 72,5 cm 

Massa 1 300 kg 9,5 kg 

Aktiivisuus - Uraani 200 GBq Cs-137 

Grafiitti 3,6 MBq Co-60 + 

4,2 MBq Eu-152 

Fotoniantoisuus 1,70 · 1011 (uraani 99,996 % + grafiitti 0,004 %) 
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Kuva 10. VTT:n siirtosuoja polttoainesauvaa varten ja kokonainen polttoainesauva (VTT), sekä 
siirtosuojan yksinkertaistettu MCNP-geometria 

Säteilytysrengas 

Säteilytysrengas (kuva 10) on reaktorisydämen ympärillä sijainnut teräsrengas, jossa on 

kauttaaltaan reikiä säteilytettävien näytteiden asettamista varten. Sitä ympäröi 

alumiininen lieriö. 

MCNP-mallissa geometriaa on yksinkertaistettu niin, että teräsrenkaan reiät on poistettu 

ja rengasta on ohennettu pystysuunnassa niin, että massa on pysynyt saman, ja 

nostokorvakkeet ja näyteputket on jätetty mallintamatta. Kuvassa 11 ovat rengas 

alumiinilieriöineen sekä sitä esittävä MCNP-geometria, ja tiedot lukuina on esitetty 

taulukossa 6. 

Kaikista mallikappaleista aktiivisimpana säteilytysrengas vaatii muita lähempää 

tarkastelua pakkauksensa suhteen. Säteilytysrengas yksinään sisältää noin 75 % kaikkien 

purkukappaleiden yhteenlasketusta aktiivisuudesta (polttoaine pois lukien). Renkaan eri 

suojausvariaatioita on käsitelty kappaleessa 5.4.1. 

Säteilytysrengas mallinnettiin neljänä tapauksena: 
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3) Rengas roikkuu keskellä hallia nosturissa 3. kerroksen korkeudella, 1 metrin 

lattiatason yläpuolella ilman suojaa. 

4) Kuten kohdassa 3), mutta kappaletta ympäröi 3 cm paksu terässuoja 

5) Kuten kohdassa 4), mutta 2. kerroksen korkeudella 

6) Rengas on laskettu aiemmasta kohdasta kohtisuoraan alas lattialle ja suljettu 

betoniseen kokilliin, joka on kuvailtu kappaleessa 3.3.2. 

Taulukko 6. Säteilytysrenkaan tiedot. 

Suure Arvo 

Ulkohalkaisija 71 cm 

Sisähalkaisija 51 cm 

Korkeus 35,5 cm 

Massa 68,2 kg (teräs 6,7 kg, alumiini 51,5 kg) 

Aktiivisuus 188 GBq Co-60 

Fotoniantoisuus 3,75 · 1011 (teräs 90 % + alumiini 10 %) 

 

Kuva 11. Säteilytysrengas alumiinilieriössä (General Atomic, 1962) sekä siitä yksinkertaistettu MCNP-
geometria. 
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Grafiittiheijastin 

Heijastin on grafiittinen lieriömäinen rengas, jota peittää joka puolelta 2 mm 

alumiinikuori. Mallista on jätetty pois nostokorvakkeet ja suihkuputkien aukot. 

Taulukossa 7 ovat grafiittiheijastimen tiedot, ja kuvassa 12 on heijastin FiR 1:n 

manuaalista sekä siitä muodostettu MCNP-malli. 

Tosiasiassa heijastimen sisäkehällä grafiitti on aktivoituneempaa kuin ulkokehällä, mutta 

laskentamallissa aktiivisuus oletetaan homogeenisesti jakautuneeksi koko kappaleeseen, 

kokonaisaktiivisuuden pysyessä samana. Tällä oletuksella saadaan konservatiivinen 

tulos. Grafiittiheijastin mallinnettiin viitenä tapauksena:  

7) Heijastin roikkuu kolmannen kerroksen korkeudella ilman suojusta. 

8) Kuten tapauksessa 7), mutta kappaletta ympäröi 2 cm paksu terässuoja. 

9) Kuten tapauksessa 8), mutta 2. kerroksen korkeudella. 

10)  Heijastin on laskettu ilman suojaa lattialle kuten säteilytysrengas kohdassa 3 ja 

suljettu 300-sarjan laatikkoon. 

11)  Kuten tapauksessa 10), mutta ympärillä terässuoja kuten kohdassa 8). 

Taulukko 7. Grafiittiheijastimen tiedot. 

Suure Arvo 

Ulkohalkaisija 109 cm 

Sisähalkaisija 78 cm 

Korkeus 58 cm 

Massa 550 kg 

Aktiivisuus 11 MBq Co-60 + 12,7 MBq Eu-152 

Fotoniantoisuus 4,22 · 1010 
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Kuva 12. Grafiittiheijastin alumiinikuoressa (General Atomic, 1962) sekä siitä yksinkertaistettu MCNP-
geometria. 

Teräsromua betonikokillissa ja terässuojuksessa 

Reaktorin purussa syntyy sekalaista irrallista teräsromua: pultteja, pinnejä, pantoja ja niin 

edelleen. 31 kg tätä aktiivista romua pakataan betoniseen kokilliin, joka on kuvailtu 

kappaleessa 3.3.2. Kokillin sisäpuolella on 2 cm paksu terässuojus. Koska pienten, 

sekalaisten jätekappaleiden mallintaminen vaatisi paljon aikaa, kuluttaisi runsaasti 

laskentatehoa eikä kuitenkaan parantaisi tulosten tarkkuutta merkittävästi, tässä 

tapauksessa metalliromua edustaa 60 cm × 60 cm × 60 cm kokoinen homogeeninen 

teräskuutio, jonka tiheys on valittu niin, että kappaleen massa on mainittu 31 kg. 

Tiedot on esitetty taulukossa 8 ja MCNP-mallin visualisointi kuvassa 13. 

Jätekokilli mallinnettiin yksittäisenä tapauksena: 

12)  Kokilli sijaitsee pohjakerroksen lattialla 

a) ilman kantta, 

b) kansi päällä. 
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Taulukko 8. Metallijätekokillin tiedot. 

Suure Arvo 

Ulkohalkaisija 109 cm 

Korkeus 58 cm 

Massa 1680 kg, josta romu 31 kg 

Aktiivisuus 43 GBq Co-60 

Fotoniantoisuus 8,60 · 1010 

 

Kuva 13. Metallijätekokillin MCNP-geometria. 
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Suihkuputken harkko B6 

Reaktorista ulospäin osoittaa neljä neutronisuihkuputkea, kaksi radiaalisesti ja kaksi 

tangentiaalisesti. Niitä ympäröivä betoni paloitellaan putken pituussuunnassa 

suorakulmaisen särmiön muotoisiin levymäisiin harkkoihin. Aktiivisin näistä harkoista 

on B6, peräisin toisen radiaalisen suihkuputken ympäriltä: tämä harkko sisältää neliön 

muotoisen säteilysuojana toimineen teräsvarjostimen. Sekä teräs että sitä ympäröivä 

betoni ovat aktivoituneita. 

Taulukko 9 esittää harkon tiedot, ja leikkaustapa sekä MCNP-geometria on esitelty 

kuvassa 14. 

Harkko B6 mallinnettiin kahtena eri tapauksena: 

15)  Harkko vedetty ulos radiaalisen suihkuputken suulta juuri oman paksuutensa 

verran. 

16)  Harkko kuljetettu rakennuksen alimmassa kerroksessa purkusuunnitelmassa 

määriteltyyn paikkaan ja asetettu vaakasuoraan lattialle. 

Taulukko 9. Suihkuputken harkon B6 tiedot, harkon kuvitellaan seisovan pystyssä kuten kuvassa 13. 

Suure Arvo teräkselle Arvo betonille 

Korkeus 102 cm 162 cm 

Leveys 102 cm 162 cm 

Paksuus 10 cm 22 cm 

Reiän halkaisija 15,2 cm  

Massa 1 910 kg (yhteensä)  

Aktiivisuus 603 MBq Co-60 22 MBq Co-60 + 780 MBq Eu-152 

Fotoniantoisuus 2,49 · 109 (teräs 48,4 % + betoni 51,6 %) 
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Kuva 14. Periaatekuva suihkuputkien betoniblokkien sahaussuunnitelmasta (Babcock Noell GmbH, 2016) 

sekä mallinnetun yksittäisen B6-blokin MCNP-geometria. 

BNG:n sahaussuunnitelman pohjalta laadittiin lisäksi MCNP-malli betoniharkkopinosta, 

jossa kaikki suihkuputkien ympäriltä sahatut harkot on kasattu yhdeksään pinoon. Tätä 

tapausta on kuvailtu tarkemmin kappaleessa 4.4.  

4.4 Mallinnettavat kokonaiskuvat rakennuksesta 

Liitteessä 1 on esitelty VTT:n ja Babcock Noell GmbH:n yhteistyössä laatima alustava 

suunnitelma purkujätteiden varastoinnista hallissa vaiheissa A ja B. Suunnitelmat eivät 

ole lopullisia ja pakkausten paikkoja voidaan muuttaa työn edetessä, mutta tämän 

diplomityön puitteissa oletetaan noudatettavan annettuja suunnitelmia. 

Kuvissa vasemman alakulman nurkkaan, entisen BNCT-hoitojen potilaiden 

valmisteluhuoneen paikalle, on suunniteltu varastoitavan aktiiviset purkujätteet ennen 

ulos rakennuksesta siirtämistä. Säteilysuojaukseen on suunniteltu käytettävän 40 cm × 40 

cm raskasbetonisia (tavanomaista tiheämpää betonia, 3,5 g/cm2) palkkeja, jotka pinotaan 

2 metriä korkeiksi seinämiksi. Seinistä yksi erottaa nurkan muusta hallista ja kaksi muuta 

sijaitsevat rakennuksen kulman ulkopuolella. Vaiheen A pohjakerrosta esittävää kuvaa 
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mukaillen, joskin VTT:n tuoreempien suunnitelmien mukaisesti hieman muuntaen, 

säteilytysrengas, heijastin ja teräsromukokilli on varastoitu halliin. 

Lisäksi säteilysuojan taakse on varastoitu 22 aktiivisen – lähinnä vain matalasti – 

metallijätteen tynnyriä, joista suurin osa hävitettäneen valvonnasta vapautettuna 

konventionaalisena jätteenä, sekä toinen betonikokillinen teräsromua, joka on 

vähäaktiivisempaa kuin tapauksena 12 kuvailtu eikä sisällä terässuojaa. 

Kuvassa 15 on periaatteellinen piirros säiliöiden ja tynnyrien sijainneista sekä niitä 

ympäröivistä seinämistä (Räty, 2018c), ja kappaleet, joihin kuvassa viitataan, on selitetty 

taulukossa 10. 

 

Kuva 15. Vaiheen A aktiiviset purkujätteet numeroituna, selitetty taulukossa 10. Värjätyt palkit esittävät 
40 cm paksuja, 2 metriä korkeita raskasbetoniseiniä. 
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Taulukko 10. Kuvan 15 numeroidut kappaleet ja niiden aktiivisuudet. 

Numero Kappale Aktiivisuus 

1 Säteilytysrengas kokillissa 188 GBq Co-60 

2 Grafiittiheijastin betonilaatikossa 11 GBq Co-60 + 13 GBq Eu-152 

3 Aktiivista metalliromua kokillissa 2 GBq Co-60 

4 Aktiivista metalliromua kokillissa 

terässuojalla 

43 GBq Co-60 

5-19 200 l peltitynnyreitä pieni 

20 200 l peltitynnyri 50 MBq Co-60 

21 200 l peltitynnyri 20 MBq Co-60 

22-26 200 l peltitynnyreitä pieni 

Jälkimmäisessä vaiheessa B reaktorin suihkuputkien ympäriltä sahatut betoniharkot on 

varastoitu halliin. Niille on varattu noin 4,5 m × 4,5 m suuruinen alue, ja BNG on laatinut 

alustavan sahaus- ja varastointisuunnitelman (Babcock Noell GmbH, 2016). 

Neljän suihkuputken ympäriltä syntyy vastaavanlaisia nelikulmaisia betoniharkkoja 

yhteensä 29 kappaletta, joista neljä – yksi jokaiselta putkelta – sisältää teräsvarjostimen. 

Loput ovat täysin betonisia. Eri putkilta sahatut harkot ovat ulkomitoiltaan 

sahaussuunnitelman mukaan hieman toisistaan poikkeavia, ja niin ikään aktiivisuudessa 

on eroja, mutta mallin yksinkertaisuuden ja konservatiivisuuden vuoksi kaikki harkot 

oletetaan mitoiltaan ja materiaalikohtaiselta aktiivisuudeltaan samanlaisiksi kuin 

kappaleessa 4.3 kuvailtu aktiivisin harkko B6. 

Harkot kasataan yhdeksään pinoon, 3–4 kappaletta päällekkäin. Kuvassa 16 on esitetty 

BNG:n alustavan suunnitelman mukainen järjestys. A1 sekä A2 ovat tarkoittavat 

tangentiaalisia suihkuputkia, B ja C puolestaan radiaalisia. Suunnitelmassa esitettyä 
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järjestystä mahdollisesti muutetaan niin, että teräsvarjostimelliset A1-5, A2-5, B6 ja C4 

jäävät mahdollisimman paljon muiden harkkojen peittoon. Esimerkiksi kolme näistä olisi 

keskimmäisessä pinossa, ja neljäs alimmaisena oikean puolen keskipinossa.  

 

Kuva 16. BNG:n alustava suunnitelma harkkopinojen järjestykselle ja korkeudelle. (Babcock Noell GmbH, 
2016) B6 on kappaleessa 4.2 kuvailtu aktiivisin harkko. Järjestystä tullaan todennäköisesti muuttamaan 
niin, että teräsvarjostimet sisältävät harkot ovat mahdollisimman hyvin muiden säteilysuojaamia. 

Betoniharkkopinojen lisäksi rakennuksen pohjakerroksen kulmaan on jälleen varastoitu 

laatikoita ja tynnyreitä, jotka sisältävät reaktorin järjestelmien, biologisen suojan ja 

BNCT-aseman jäljellä olevia osia, huoltojätettä ja niin edelleen. Mukana ovat myös 

1990-luvulla reaktorin muutostyössä pois puretut termisen patsaan grafiitit ja varastossa 

olleita käytettyjä ioninvaihtohartseja. Nämä jätteet ovat A-vaiheen jätteisiin verrattuna 

vähäaktiivisia, joten niiden edessä ollut raskasbetoniseinä on purettu pois. Kaksi 

rakennuksen kulman ulkopuolella olevaa raskasbetoniseinää jätetään vielä paikoilleen. 

Kolme 90-luvulla reaktorista purettua vähäaktiivista, särmiön muotoista betonilohkaretta 

on pystytetty säteilysuojiksi harkkopinoryhmän ja sisäänkäynnin väliin. Yksi lohkareista 

on mitoiltaan 120 cm × 80 cm × 40 cm ja kaksi 80 cm × 80 cm × 40 cm. 

Kuva 17 ja taulukko 11 kuvaavat purkujätteiden järjestyksen ja sisällön hallissa. 



57 

 

 

   

Kuva 17. Vaiheen B aktiiviset purkujätteet numeroituna, selitetty taulukossa 11. 

Taulukko 11. Kuvan 17 numeroidut kappaleet ja niiden aktiivisuudet. 

Numero Kappale Aktiivisuus 

1 Termisen patsaan seiniä ja Fluentalia noin 1 MBq Co-60 

2–5 1990-luvulla purettua hidastingrafiittia n. 4 MBq Co-60 + 68…160 MBq Eu-152 /kpl 

6 Boraalilevyt 2,3 MBq Co-60 

7-11 Termisen patsaan seinät 1 … 10 kBq Co-60 /kpl 

12-20 Varastossa olleet ioninvaihtohartsit 840 kBq Cs-137 + 183 kBq Co-60 /kpl 

21-22 Aktiivisimmat ioninvaihtohartsit 1,6…2,6 MBq Co-60 ja 105… 

25-37 Betonijätettä 70 kBq Co-60 + 25 MBq Eu-152 /kpl 

38-43 Vaijerisahauksen betoniliete 30 kBq Co-60 ja 1 MBq Eu-152 /kpl 

44 Suihkuputkien uloimmat luukut 30 kBq Co-60 

45-52 Tankin pohjaosat ja teräsromua pieni 

53-63 Huoltojätettä, kangasta/muovia pieni 

63-65 Betonilohkareita 42…63 kBq Co-60 ja 805…1208 kBq Eu-152 
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5 TULOKSET 

Tulosgraafit on esitetty liitteessä 2 niiden suuren määrän ja koon vuoksi, samassa 

järjestyksessä kuin tapausten kuvaukset, ja lukijan suositellaan tarkastelevan niitä tämän 

kappaleen lukemisen yhteydessä. Graafeista esitetään lyhyttä sanallista tulkintaa ja 

huomioita, ja varsinaisia säteilysuojelullisia käytännön johtopäätöksiä esitetään 

kappaleessa 6. 

Graafit on generoitu MCNP:llä ”mesh”-tallylla, jossa koko rakennus, mukaan lukien 5 

metriä pihamaata jokaiseen suuntaan, on jaettu 20 cm × 20 cm × 20 cm kokoisiin 

hilakoppeihin. Hilakoppien sisäisestä homogeenisuudesta johtuen eri materiaalien 

välisten rajapintojen läheisyydessä tulokset eivät ole tarkkoja, mutta tämä on koko 

rakennuksen mittakaavassa merkityksetöntä. Laskenta-aikana on käytetty useimmissa 

tapauksissa 2 000 minuuttia, joissakin 3 000 tai 4 000 paremman tarkkuuden 

aikaansaamiseksi matalimpien annosnopeuksien alueilla. 

Mesh-tulostiedosto sisältää suuret taulukot paljaita lukuja, joita lukijan olisi työlästä 

tulkita sellaisenaan, mutta jotka sopivalla katseluohjelmalla voi muuttaa havainnollisiksi 

kuviksi ja tarkastella eri xy-, xz- ja yz-tasoissa. Parhaan kolmiulotteisen 

kokonaiskäsityksen saamiseksi käyttäjän tulisi tarkastella tulostiedoston jokaista 

läpileikkausta koko rakennuksesta. Tähän työhön on valikoitu esitettäviksi kustakin 

tapauksesta 1-2 havainnollisinta kuvaa xy- ja/tai xz-suuntaisena läpileikkauksena 

korkeimpien annosnopeuksien tasosta. 

Graafeissa annosnopeuden asteikko on esitetty logaritmisena, ja tasa-arvokäyrät dekadin 

välein on piirretty kuviin valkoisilla viivoilla. Jokaisen kuvan asteikko on sama. 

Piirrosten valkoisilla alueilla annosnopeus on alle 0,1 µSv/h ja harmailla viivoitetuilla 

alueilla suhteellinen epätarkkuus yli 10 %. Tällaisella alueella MCNP ei saavuttanut 

käytetyssä laskenta-ajassa tarpeeksi suurta otantaa partikkeleista, jotta olisi saanut 

tilastollisen epätarkkuuden laskettua alle 10 %:iin: käytännössä siis harmaa viivoitettu 
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alue voidaan tulkita tässä tapauksessa (ei kuitenkaan yleistäen) mitättömän alhaiseksi 

annosnopeudeksi. 

Osassa kuvista rakennuksen poikkileikkauksen ääriviivapiirrosta on havainnollisuuden 

vuoksi manipuloitu hienovaraisesti niin, että säteilylähde on piirretty kuvaan, vaikka sen 

fyysinen sijainti ei olisi juuri kyseisen poikkileikkauksen kohdalla. Kaikki xy-leikkaukset 

ovat tasokuvia 1 metrin korkeudelta kyseisen relevantin kerroksen lattiatasosta, joten 

esimerkiksi jos kappale on matala, se ei näkyisi lainkaan täysin oikeassa kuvassa. 

5.1 Polttoaineen poisto 

Purun esivalmisteluihin kuuluvaa polttoaineen poistoa tarkasteltiin kahtena tapauksena. 

VTT:n polttoainesauvan siirtosuoja sisältää aktiivisimman polttoainesauvan. 

Tapaus 1: polttoaineen siirtosuoja pohjakerroksen lattialla 

Tapaus 2: polttoaineen siirtosuoja 3. kerroksessa biologisen suojan yläpuolella 

Havaintojen samanlaisuuden vuoksi nämä kaksi tapausta voidaan käsitellä yhteisesti. 

Paksu lyijyinen siirtosuoja vaimentaa polttoainesauvan säteilyn hyvin tehokkaasti: sen 

ulkopuolelle ei pääse käytännössä lainkaan mitattavaa säteilyannosta. Kuvassa 18 on 

esitetty polttoaineen siirtosuoja lisäksi irrallisena kappaleena mallinnettuna, mikä osoittaa 

tarkemmin saman havainnon. 
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Kuva 18. Polttoaineen siirtosuoja irrallisena kappaleena. 

5.2 Vaihe A 

Vaiheessa A hyvin radioaktiivisia osia nostetaan ulos reaktoritankista ja varastoidaan 

halliin niille varatuille paikoille. 

5.2.1 Säteilytysrenkaan nosto ja säilöntä kokilliin 

Mallit on muodostettu tapauksista, jossa säteilyrengasta lasketaan nosturilla biologisen 

suojan päältä kolmannesta kerroksesta alaspäin hallin avoimen tilan keskikohdalla. 

Lisäksi jäljempänä kappaleessa 5.4.1 tarkastellaan säteilytysrenkaan pakkaamiseen eri 

vaihtoehtoja pinta-annosnopeuden kannalta. 

Tapaus 3: säteilytysrengas ilman suojusta kolmannen kerroksen korkeudella 

Tämä tapaus esitetään vain vertailun vuoksi, eikä näin aktiivista kappaletta 

todellisuudessa missään tapauksessa käsiteltäisi ilman säteilysuojaa. Paljaana 

säteilytysrenkaasta yli 5 metrin etäisyydellä annosnopeus olisi 1 mSv/h ja kaikkialla 

näköetäisyydellä siitä yli 100 µSv/h. Yli 100 µSv/h kenttä ulottuisi renkaan sijainnin 
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korkeudella myös useita metrejä rakennuksen seinien ulkopuolelle, erityisesti ikkuna-

aukkojen kohdalta. 

Tapaus 4: säteilytysrengas terässuojassa kolmannen kerroksen korkeudella 

Toisessa tapauksessa säteilytysrengas roikkuu nosturissa samassa paikassa kuin 

edellisessä tapauksessa, mutta nyt 3 cm paksun teräksisen säteilysuojan sisällä. 

Terässuoja vaimentaa säteilyä niin, että 100 µSv…1 mSv/h annosnopeuden kenttä 

rajoittuu likimain kokonaan rakennuksen seinien sisäpuolelle; 10…100 µSv/h, joka on 

yhä runsaasti yli valvonta-alueen määritelmän, kenttä kuitenkin ulottuu pitkälle kuvien 

reunojen yli. 

Tapaus 5: säteilytysrengas terässuojassa toisen kerroksen korkeudella 

Tapauksessa 5 kappale on sama kuin tapauksessa 4, joten havainnoista voidaan sanoa 

pitkälti samaa, mutta kappale sijaitsee nyt toisen kerroksen korkeudella. Yli 1 mSv/h 

arvoisen kentän raja on jo lähellä pohjakerrosta. 

Lukijan kannattaa huomata, että tapauksen 5 xz-leikkausta esittävässä kuvassa 

rakennuksen eräs pylväs ja seinä osuvat juuri kyseisen poikkileikkauksen kohdalle ja 

varjostavat säteilytysrenkaan tuottamaa kenttää. Tästä syystä säteilykentät rakennuksen 

ulkopuolelle näyttävät paikallisesti valheellisen alhaisilta, minkä voi huomata 

tarkastellessaan saman tapauksen xy-leikkauskuvaa. 

Tapaus 6: säteilytysrengas terässuojassa pohjakerroksen lattialla betonikokillissa 

a) ilman kantta 

b) kansi päällä 

Vertailun vuoksi on esitetty rinnakkaiset tapaukset, joista ensimmäisessä kokillissa ei ole 

kantta päällä, jälkimmäisessä on; oletettavasti lopullisesta skenaariosta kansi puuttuu, 

mutta kannellinen vaihtoehto on esitetty vertailun vuoksi tukemaan arviointia, onko va-
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linta oikea. Vastaava rinnakkainen vertailu on tehty myös jäljempänä muiden kappaleiden 

tapauksissa. 

Pohjakerroksessa säteilytysrengas lasketaan hieman yli metrin syvyiseen betonikokilliin, 

jonka seinämänvahvuus on 10,5 cm. Ylöspäin, katon lävitse, ilman kantta (a) suuntautuu 

10…100 µSv/h keila, ja kannen kanssakin (b) pitkälti yli 10 µSv/h. 

Betonisuojan tarjoamasta vaimennuksesta huolimatta kokillin ulkopuolella parin metrin 

säteellä annosnopeus ylittää 1 mSv/h ja suuri alue pohjakerroksesta on yli 100 µSv/h 

kentässä. Huomataan, että xy-tasoa esittävät leikkauskuvat ovat identtiset: siroamisen 

vaikutus on mitätön kokillista sivulle suuntautuviin säteilykenttiin. 

Jokaiselle tapaukselle yhteinen huomio on, että rakennuksen ikkuna-aukot 2. ja 3. 

kerroksessa päästävät huomattavat säteilykeilat lävitseen. 

5.2.2 Grafiittiheijastimen nosto ja säilöntä laatikkoon 

Niin ikään grafiittiheijastin siirretään nosturilla reaktorista yläkautta biologisen suojan 

sisältä alimpaan kerrokseen, jossa se lasketaan 300-sarjan betonilaatikkoon. 

Tapaus 7: grafiittiheijastin ilman suojusta kolmannen kerroksen korkeudella 

Vastaavasti kuin säteilytysrenkaan tapauksessa, ensimmäisenä tarkastellaan vertailun 

vuoksi heijastimen nostoa ilman suojausta. Grafiittiheijastimen aktiivisuus on 

kertaluokkaa alhaisempaa kuin säteilytysrenkaan: annosnopeus ei ole yli 1 mSv/h 

suuruusluokassa muualla kuin aivan kappaleen välittömässä tuntumassa. Suuri osa hallin 

paikoista, joissa oleillaan noston aikana, olisivat 10…100 µSv/h arvoisessa 

säteilykentässä. 

Tapaus 8: grafiittiheijastin terässuojuksessa kolmannen kerroksen korkeudella 

Grafiittiheijastimen ympärillä on 2 cm paksu teräksinen säteilysuoja, joka paljaaseen 

heijastimeen verrattuna vaimentaa säteilyä hiukan, mutta hallin yleisannosnopeuden 
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suuruusluokka pysyy karkeasti samana. Tällöinkin sen pinnasta annosnopeus ylittää 1 

mSv/h ja yli 100 µSv/h kenttä ulottuu siitä usean metrin säteelle. Suurimmassa osassa 

hallia ylittyy ainakin 10 µSv/h; rakennuksen ulkopuolelle säteilee 1…10 µSv/h. 

Tapaus 9: grafiittiheijastin terässuojassa toisen kerroksen korkeudella 

Tapauksessa 9 kappale sijaitsee nosturissa 2. kerroksen korkeudella ja on sama kuin 

tapauksessa 8, joten säteilykenttä on samankaltainen. 

Tapauksesta 9 huomautetaan samaa kuin edellä tapauksesta 5: xz-kuvan leikkaustaso 

osuu juuri varjostavan pylvään ja seinän kohdalle, mikä saa säteilykentän näyttämään 

paikallisesti kapeammalta. Lukijan suositellaan tarkastelevan xy-leikkausta esittävää 

kuvaa kokonaiskäsityksen saamiseksi. 

Tapaus 10: grafiittiheijastin ilman suojusta betonilaatikossa pohjakerroksessa 

a) kansi pois 

b) kansi päällä 

300-sarjan betonilaatikossa, mutta ilman edellisten tapausten terässuojusta, heijastin 

aiheuttaa sivulle päin 1…10 µSv/h suuruisen annosnopeuden suurimmassa osassa 

rakennuksen pohjakerroksen liikkuma-alueita, yhtäläisesti a- ja b-tapauksissa. 

Ilman kantta (a) ylöspäin lankeaa keila, jonka annosnopeus on välittömästi laatikon 

yläpuolella yli 100 µSv/h ja vielä ylempien kerroksen parven reunoilla yli 10 µSv/h; taas 

kun laatikossa on kansi päällä (b), parvilla annosnopeus ei enää käytännössä erotu 

taustasäteilystä muualla kuin lähellä kuilun reunoja. 

Tapaus 11: grafiittiheijastin terässuojuksessa betonilaatikossa pohjakerroksessa 

a) kansi pois 

b) kansi päällä 
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Tapaus 11 on hyvin samankaltainen kuin edeltävä tapaus 10, mutta heijastin on 

betonilaatikon lisäksi aiemmin mainitun terässuojan sisällä. Välittömästi laatikon 

ulkopuolella sivusuunnassa annosnopeus on suuruusluokaltaan enää 10…100 µSv/h ja jo 

muutaman askeleen kauempana yksittäisten mikrosievertien suuruusluokassa. Xy-

tasoiset säteilykuviot ovat samanlaiset a- ja b-vaihtoehdoille. 

Ilman kantta ylempiin kerroksiin suuntautuu keila, jonka suuruusluokka on suoraan 

ylöspäin hallin avoimessa nostotilassa 10…100 µSv/h. Säteily vaimenee lattioihin ja 

seiniin niin, että parvilla, joissa voi liikkua ihmisiä, annosnopeus on nostokuilun 

tuntumassa alle 10 µSv/h ja muutamia metrejä kauempana enää alle 1 µSv/h. 

Kun laatikossa on kansi päällä, havainto on sama kuin tapauksessa 10 b): ylemmissä 

kerroksissa säteily on enää tuskin havaittavaa. 

5.2.3 Sekalainen teräsromu betonikokillissa 

Aktiivista irtonaista metallijätettä säilötään betonikokilliin – joko kannella suljettuna tai 

ilman –, jonka sisäpuolella on 2 cm paksu terässuojus ylimääräisenä säteilysuojana. Se 

mallinnetaan: 

Tapaus 12: teräsromukokilli pohjakerroksessa 

a) ilman kantta 

b) kansi päällä 

Suoraan ylöspäin, katon läpi, kansi rajoittaa 100 µSv/h keilan rakennuksen sisäpuolelle, 

1 mSv keilan kolmannen kerroksen ja 10 mSv keilan toisen kerroksen lattiatason 

alapuolelle; sivusuunnassa vaikutus on vähäinen. Molemmissa tapauksissa sivusuuntaan 

suurin osa hallin koko pohjakerroksesta in yli 10 µSv/h, lähellä kokillia yli 100 µSv/h 

kentässä. 
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5.2.4 Vaiheen A kappaleiden varastointi 

Kappaleessa 4.3 sekä liitteen 1 vaiheen A pohjakerrosta esittävässä kuvassa on kuvailtu 

aktiivisten kappaleiden varastointijärjestystä. 

Säteilytysrenkaan kokillilla, grafiittiheijastimen laatikolla ja kahdella aktiivista 

metalliromua sisältävällä betonikokillilla ei mahdollisesti ole kansia. Laskennat on 

suoritettu molemmilla tavoilla, ilman kantta sekä sen kanssa. MCNP-mallissa, jossa 

kokillista poistetaan kansi, päädyn keskiosa poistetaan ja reunat jätetään saman 

korkuisiksi. 

Tavallisten xy- ja xz-kuvien lisäksi tarkasteltiin parkkipaikan vastaisen seinän (eli kuvissa 

alareunan) ulkopuolelle pääseviä annosnopeuksia. Seuraavat kuvat ovat xz-

pystypoikkileikkauksia 50 cm seinän ulkopuolelta. Havainnollisuuden vuoksi 

rakennuksen ja raskasbetoniseinän (tapauksessa 14) ääriviivat on piirretty kuvaan. Tämä 

seinä on valittu lähemmin tarkasteltavaksi, sillä sen vieressä sijaitsevat aktiivisimmat 

varastoidut kappaleet, jotka tuottavat seinän läpi korkeimman annosnopeuden kentät; 

vasemmanpuoleisen viheralueen vastaisen seinän läpäisevät annosnopeudet ovat hieman 

alhaisempia. 

Tapaus 13: vaiheen A varastojärjestys ilman suojaseiniä 

a) ilman kansia 

b) kannet päällä 

Tapauksissa, joissa astiat ilman kantta sijaitsevat tapauksen A säilytyspaikallaan 

rakennuksen alimman kerroksen nurkasta, säteilykeila suoraan ylöspäin ylempään 

huoneeseen on 100 µSv/h…1 mSv/h arvoinen, ja kolmanteen kerrokseen 10…100 µSv/h. 

Pohjakerroksen alueella suuressa osassa keskeistä hallia annosnopeus on 10…100 µSv/h 

ja lähellä tilan reunoja 1…10 µSv/h niissä paikoissa, jotka eivät jää seinien tai biologisen 

suojan varjostamiksi. 
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Parkkipaikan puoleisen ulkoseinän lävitse ulottuvien säteilykenttien kuvioissa ei ole a)- 

ja b)- tapausten välillä eroa muutoin kuin hyvin hienovaraisesti ylempien kerrosten 

kohdalla, käytännössä merkityksettömästi. Maatasossa puolen metrin päässä seinästä 

annosnopeus on 100 µSv/h…1 mSv/h, minkä saattaa havaita myös pohjakerroksen xy-

tasokuvasta. Yli 10 µSv/h ylittävä kenttä on korkea ja leveä, ja ulottuu laajalle kuvien 

rajojen ulkopuolelle. 

Tapaus 14: vaiheen A varastojärjestys suojaseinillä 

a) ilman kansia 

b) kannet päällä 

Kun seinät lisätään paikoilleen, suuressa osassa rakennuksen sisätilaa pohjakerroksessa 

annosnopeus pienenee alle 10 µSv/h arvoon: tätä korkeampien säteilytasojen kenttä 

rajoittuu lähes täysin seinien rajaaman tilan sisäpuolelle. 

Rakennuksen ulkopuolelle levittyvät säteilykentät jäävät nyt maatasossa alle 10 µSv/h 

arvoisiksi. Varsinaisesti seinien läpi ei tunkeudu säteilyä likimain lainkaan, mikä näkyy 

kuvissa täydellisenä katvealueena välittömästi niiden takana, mutta sitä siroaa sivu- ja 

yläkautta. Rakennuksen kulmasta kahden seinän välistä pakenevan aavistuksen 

korkeamman annosnopeuden keilan voi peittää hienosäätämällä seinät kiinni toisiinsa. 

Koska seinät ovat vain kaksi metriä korkeat eli suhteellisen matalat koko rakennukseen 

nähden, yläviistoon pääsevät säteilykentät, jotka ylittävät 10 µSv/h kuvan ulkopuolelle 

saakka toisen tai kolmannen kerroksen korkeudella. 

Molemmissa tapauksissa kansien päällä tai poissa olemisen vaikutus näkyy käytännössä 

vain pystysuunnassa tarkasteltuna, eli sironnan vaikutus on niin vähäinen, ettei 

vaakasuuntaan vertaillessa pohjakerroksen kuvissa ole edes havaittavaa eroa. 
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5.3 Vaihe B 

Toisessa vaiheessa aktiivisimmat komponentit eli reaktorin sisäosat on viety pois 

rakennuksesta. Reaktorin biologisesta suojasta on vaijerisahattu irti suihkuputkia 

ympäröineitä betonikappaleita, jotka on varastoitu halliin. Lisäksi purku tuottaa suuren 

määrän matalasti aktiivista tai valvonnasta vapautettavaa sekalaista jätettä, joita on 

säilötty useisiin tynnyreihin ja laatikoihin: näistä aktiiviseksi luokitellut jätteet on säilötty 

samaan paikkaan, jossa aktiiviset kappaleet olivat vaiheessa A. 

Ensimmäisenä tarkastellaan kahtena tapauksena yksittäistä betoniharkkoa. Tämän 

jälkeen kaikki jokaiselta neljältä suihkuputkelta sahatut harkot pinotaan niille 

suunnitellulle paikalle, ja lisäksi muuta sekalaista jätettä tynnyreissä ja laatikoissa on 

koottu jätteiden varastointiin tarkoitettuun nurkkaan. 

5.3.1 Yksittäinen betoniharkko B6 

Yksittäinen, kaikista aktiivisin suihkuputken ympäriltä sahattu betoniharkko on jälleen 

lähinnä teoreettisen vertailun kohteena. Tosiasiassa harkko ei luonnollisestikaan ole 

siirreltävänä yksinään, vaan tässä työvaiheessa jo useita harkkoja on sahattu irti ennen 

mainittua B6:ta, mutta tapaus antaa kuvan yksittäisen harkon siirtelyn 

säteilyvaikutuksesta. 

Yksinkertaisuuden vuoksi MCNP-mallin versioita oli käytettävissä kaksi, A- ja B-

vaiheelle, eikä lainkaan näiden välivaiheille. Tässä tapauksessa käytetään B-vaiheen 

mallia, jossa suihkuputkien aukot ovat jo kokonaan sahattu biologisen suojan lävitse (eli 

säteilykeila ulottuu suojan vastakkaiselle puolelle saakka), vaikka käsiteltävässä 

tapauksessa tosiasiassa sahaus on vasta kesken. Tarkka työjärjestys ei ole tiedossa, joten 

konservatiivisuuden vuoksi tätä mallia pidetään käyttökelpoisena. 
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Tapaus 15: harkko pystyssä suihkuputken suulla 

Aivan harkon pinnasta annosnopeus on hieman alle 500 µSv/h. Levymäisen muotoisesta 

aktiivisesta kappaleesta suurin osa säteilystä kohdistuu ulospäin leveimmiltä sivuilta ja 

vain pieni osa kapeista kyljistä, eli harkon ollessa pystyasennossa säteilykeila kohdistuu 

helposti juuri kappaletta käsitteleviä henkilöitä kohden. Muutaman metrin kauempana 

kohtisuoraan levyn edessäkin annosnopeus on pudonnut alle 10 µSv/h arvoon ja 

pisimmilläänkin noin 10 metrin etäisyydellä alle 1 µSv/h. 

Ylöspäin harkosta suuntautuu kapea, lyhyellä matkalla vaimeneva keila, joka ylittää 

heikosti 1 µSv/h arvon vain 2. kerroksen lattiatasossa juuri harkon yläpuolella. 

Suurimmassa osassa hallia annosnopeus on täysin mitätön. 

Tapaus 16: harkko vaakatasossa varastopaikalla pohjakerroksessa 

Tässä tapauksessa, kun harkko on sijoitettu vaakasuoraan lattialle, korkeimman 

annosnopeuden keila suuntautuu suoraan ylöspäin. Sivusuunnassa säteily ulottuu vain 

kapealle alueelle. Noin kahden metrin päässä sivusuuntaan harkosta (tarkastelukorkeus 1 

metri lattiasta) annosnopeus on 1…10 µSv/h ja viiden metrin päässä alittaa 1 µSv/h. 

Ylöspäin tarkastellessa toisen kerroksen lattia vaimentaa säteilyä niin, että harkon 

yläpuolisessa huoneessa annosnopeus on 1 µSv/h suuruusluokassa tai vähemmän, ja 

suurimmassa osassa koko hallia käytännössä mitätön. 

5.3.2 Vaiheen B kappaleiden varastointi 

Harkot on pinottu BNG:n suunnittelemaan paikkaan hallissa, ja näiden lisäksi suuri määrä 

matalasti aktiivisen jätteen tynnyreitä ja laatikoita on varastoitu nurkkaan. Sisätilassa 

varastonurkkaa aiemmin rajannut seinä on nostettu pois, sillä varastoidun tavaran 

aktiivisuus on A-vaiheeseen verrattuna erittäin matalaa: tämä helpottaa esimerkiksi 

trukilla liikkumista. 
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Oletetaan, että betoniharkkojen pinoamisessa ei noudateta BNG:n alkuperäistä 

sahaussuunnitelman mukaista, kappaleen 4.4 kuvan 14 järjestystä, vaan samassa 

kappaleessa kuvailtua tapaa, jossa teräsvarjostimen sisältävät harkot ovat 

mahdollisimman keskellä pinoa ja muiden suojaamina. Näitä kahta eri 

pinoamisjärjestystä verratessa säteilykuvissa näkyvät erot ovat käytännössä mitättömiä. 

On kuitenkin syytä muistaa, että konservatiivisuuden vuoksi laskentamallissa kaikki loput 

harkot oletetaan aktiivisemmaksi kuin todellisuudessa, jossa pinon ulompien harkkojen 

tuottama annosnopeus on hieman alhaisempi eli säteilykenttä kokonaisuudessaan 

pienempi. 

Tapaus 17: vaiheen B varastojärjestys ilman raskasbetoniseiniä 

Tämän vaiheen kappaleiden aktiivisuuksista noin 97 % sisältyy betoniharkkopinoon 

oikeassa laidassa, ja se tuottaa useiden metrien päähän ympärilleen 10…100 µSv/h 

suuruisen annosnopeuden kentän, aivan pinon kyljessä kiinni 100 µSv/h. Suuressa osassa 

rakennuksen pohjakerrosta vallitsee 1…10 µSv/h annosnopeus. Ylempiin kerroksiin 

harkkopino tuottaa 1…100 µSv/h arvoisen säteilykeilan hallin avoimessa keskiosassa ja 

10…100 µSv/h suoraan yläpuoliselle 2. kerroksen tasolle, mutta muutoin annosnopeudet 

yläkerroksissa ovat hyvin vähäisiä. 

Nurkkaan varastoidun matala-aktiivisten jätteen aiheuttama annosnopeus ei ole 

merkittävä, vaan säteily käytännöllisesti katsoen häviää betoniharkkopinon tuottamien 

korkeampien säteilytasojen alle. Jätteet on järjestetty niin, että aktiivisimmaksi arvioidut 

tynnyrit ja laatikot ovat lähimpänä seinää tai muiden, vähemmän aktiivisten pakkausten 

ympäröiminä, jolloin korkeimmat annosnopeudet sijaitsevat siellä, missä ihmisiä ei 

käytännössä edes mahdu liikkumaan. Korkeimmillaan annosnopeus on hieman yli 10 

µSv/h suuruusluokkaa. 

Kun rakennuksen kulman ulkopuolella ei ole säteilysuojaseiniä, niukasti parkkipaikan 

puolelle ulottuu 1…10 µSv/h kenttä, joka vaimenee jo kahden metrin päässä alle 1 µSv/h 
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arvoon. Betoniharkkopinon viereisen seinän ulkopuolelle ulottuu noin kahden metrin 

päähän 10 µSv/h arvoinen kenttä, joka edellyttää lisää tarkastelua kappaleessa 6. 

Tapaus 18: vaiheen B varastojärjestys raskasbetoniseinillä 

Tapaus 18 on kuten edellinen, mutta rakennuksen varastokulmalta ulospäin suuntautuvat 

säteilykeilat on pysäytetty raskasbetoniseinillä. Seinien ulkopuolelle ei pääse enää 

lainkaan havaittavaa säteilyä. 

Xz-leikkauksia ei ole esitetty uudelleen, sillä ne ovat likimain identtiset kohdan 17 xz-

leikkausten kanssa. 

5.4 Yksittäisten kappaleiden aiheuttamat annosnopeudet 

Tässä kappaleessa on esitetty graafeina jokaisen kappaleen tuottamat annosnopeudet 

pinnasta vähintään 1 metrin päähän. Annosnopeuksilla on merkitystä erityisesti 

kappaleiden pois kuljetusta suunnitellessa, sillä muun muassa pakkaustyypit määräytyvät 

niiden perusteella. Jäljempänä kappaleessa 6.3 käsitellään kappaleiden kuljetuksia 

maantiellä käytännön kannalta. 

Käytöstäpoistosuunnitelmassa todetaan IAEA:n kuljetussuosituksia noudattaen: 

Sallitut enimmäisannosnopeudet kuljetuksen aikana ovat: pakkausten pinnalla 10 

mSv/h (tavoite 2 mSv/h), kuljetussuojan pinnalla 2 mSv/h, kahden metrin 

etäisyydellä kuljetussuojasta 0,1 mSv/h (IAEA 2012). (VTT Oy, 2017b) 

Kuljetussuojalla tarkoitetaan tässä ajoneuvon tavaratilaa. Voidaan olettaa, että ajoneuvon 

seinät eivät vaimenna säteilyä juuri lainkaan, mutta 2 m päähän ulkopuolelle ulottuvia 

säteilykeiloja voidaan optimoida mahdollisimman alhaiseksi sijoittamalla aktiivinen 

kappale keskelle tavaratilaa ja ympäröimällä tämä vähemmän aktiivisilla raskailla 

kappaleilla. Koska ajoneuvon tavaratilaan lastaamiseen liittyviä yksityiskohtia on vaikea 

arvioida, ajoneuvo on unohdettu ja pakkauksia on tarkasteltu 2 m päässä suoraan niiden 
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pinnasta mitattuna. Tulos on tällöin hieman konservatiivinen. Säteilyvalvoja varmistaa 

käytännön tilanteessa mittauksella, että annosnopeus on riittävän alhainen kuljetusta 

varten. 

Irtokappaleiden tuottamien annosnopeuksien laskennassa on käytetty 4 cm × 4 cm × 4 cm 

suuruista hilakoppia, joten myös tarkastelupiste kappaleen pinnan läheisyydestä on 

pystytty valitsemaan 4 cm tarkkuudella. Tämän vuoksi osassa tapauksista pinnan 

tarkastelupiste on sijainnut tosiasiassa kappaleen sisäpuolella lähellä ulkopintaa. Tämä 

niin ikään voi antaa hieman konservatiivisen annosnopeuden. 

Esitettyjen tulosten suhteellinen epävarmuus on korkeintaan 10 %, kuten edelläkin koko 

rakennusta kuvaavissa tapauksissa. 

5.4.1 Säteilytysrengas sekä eri suojausten vertailu 

Säteilytysrenkaan pinta-annosnopeus pelkän 3 cm paksun terässuojan ja 10,5 cm paksun 

betonikokillin kanssa ovat sen verran korkeita – pitkälti yli 10 mSv/h, joka sallii varsin 

huonosti edes lyhytaikaista lähellä oleskelua –, että lisäsuojaa tarvitaan käsittelyä ja 

kuljetusta varten. Tässä kappaleessa vertaillaan esimerkin omaisesti muutamaa erilaista 

säteilysuojaa. On huomattava, että kyse on konseptitasoisista, laskennallisista 

vaihtoehdoista ottamatta kantaa siihen, onko niitä käytännössä mahdollista tai 

kannattavaa toteuttaa. 

Taulukossa 12 sekä kuvassa 19 on vertailtu muutamia erilaisia suojauksia. Jokaisessa on 

mukana 3 cm terässuojus, minkä tämän lisäksi: 

A) 10,5 cm betonia (perustapaus) 

B) 1 cm lyijyä + 10,5 cm betonia 

C) 2 cm lyijyä + 10,5 cm betonia 

D) 20,5 cm betonia 

E) 30 cm betonia (kuten grafiittiheijastimen 300-sarjan laatikko, mutta pienennetty). 
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Geometrisen yksinkertaisuuden vuoksi suojukset A…D on mallinnettu joka puolelta, 

myös päädyistä, tasapaksuna lieriönä. Vaihtoehtona E testattiin vastaavanlaista 30 cm 

paksua betonilaatikkoa kuin grafiittiheijastimelle käytetty 300-sarjan laatikko, mutta 

pienennettynä 190 cm × 190 cm × 160 cm (pituus × leveys × korkeus) ulkomittoihin. 

Annosnopeus sivusuuntaan on relevantimpi kuin ylöspäin. Se on ilmoitettu kappaleen 

pinnasta sekä 2 metrin etäisyydeltä, ja näiden lisäksi, mielenkiinnon vuoksi, ylöspäin 

pinnasta ja 1 metrin etäisyydeltä. Jokaisessa tapauksessa on oletettu, että betoniastia on 

kannella suljettu: vertailu ilman kantta on nähty tässä tarpeettomaksi, sillä on 

luonnollisesti selvää, että ilman kantta ylöspäin kohdistuvat annosnopeudet ovat erittäin 

korkeita. Normaalissa kuljetustilanteessa ylöspäin kohdistuvan säteilyn merkitys on 

vähäinen, mutta kuljetussuunnitelmaa laatiessa on ehdottoman tärkeää huomioida 

mahdolliset onnettomuustilanteet. Tässä diplomityössä ei oteta varsinaisesti kantaa, onko 

kannen tärkeää olla paikallaan vai ei. 

Taulukko 12. Säteilytysrenkaalle eräiden vaihtoehtoisten suojausten vertailua. 

 Sivu pinta [mSv/h] Sivu 2 m [mSv/h] Ylös pinta [mSv/h] Ylös 1 m [mSv/h] Massa [kg] 

A 22,4 0,61 13,7 3,1 2 100 

B 10,1 0,28 9,6 1,7 2 400 

C 5,1 0,13 3,6 0,64 2 600 

D 4,2 0,18 4,8 0,99 4 300 

E 0,91 0,07 1,4 0,36 10 000 
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Kuva 19. Säteilytysrenkaan aiheuttama annosnopeus pakkauksen pinnasta sivusuuntaan eri 
suojausvaihtoehdoilla. 

Vaihtoehto A on sama peruspakkaus, jota on käsitelty jo kappaleen 5.2 tapauksessa 6 b. 

Pinta-annosnopeus on yli 20 mSv/h ja 2 metrin päässä sivulla yli 0,6 mSv/h, kun sen tulisi 

olla korkeintaan 0,1 mSv/h. 

Lyijy on tehokas, paljon käytetty säteilysuojamateriaali, mutta betonia kalliimpaa sekä 

vaativampaa käsitellä. Tapauksessa B renkaan ympärille on lisätty 1 cm ja tapauksessa C 

2 cm lyijyä: jo yksi lisätty senttimetri lyijyä likimain puolittaa annosnopeuden kokillin 

ulkopinnassa. Huomataan, että vaihtoehto B, jossa on terässuojan ja betonikokillin lisäksi 

lyijyä 1 cm, ei ole riittävä. Vasta vaihtoehto C, jossa rengas on suojattu 2 cm paksulla 

lyijyllä, on lähellä käytöstäpoistosuunnitelmassa esitettyjä annosnopeusrajoja, joskaan ei 

2 metrin päässä vielä tarkasti alita niitä. 

Houkuttelevaa olisi myös nostaa betonin paksuutta, sillä betoni on edullinen ja helposti 

mihin tahansa muotoon valettava materiaali. Tapaus D, jossa ei ole lyijysuojaa mutta 

jossa betonikokillin paksuutta on kasvatettu 10 cm:llä, myöskin jo lähestytään 
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käytöstäpoistosuunnitelmassa annettuja rajoja; vaimennus tosin on hieman vähäisempää 

kuin vaihtoehdon C lyijysuojalla. 

Tapauksessa E, jossa pyöreä kokilli korvattiin vastaavanlaisella 300-sarjan laatikolla kuin 

mitä grafiittiheijastimelle käytetään, annosnopeudet pakkauksen ulkopinnalla ovat enää 

1 mSv/h suuruusluokkaa. Tämä olisi siis esitetyistä vaihtoehdoista säteilysuojelullisesti 

ihanteellisin valinta. 

Toisaalta säteilysuojauksen valintaan vaikuttavat pelkän vaimennuksen lisäksi myös 

pakkauksen käsittelyn helppous, kustannukset ja niin edelleen. Pakkausta täytyy pystyä 

käsittelemään käytettävissä olevin siirtomenetelmin. Reaktorihallin nosturin nostokyky 

on 5 000 kg, ja käytännöllisille pienille trukeille tavanomainen nostokapasiteetti on noin 

2 500–3 000 kg. Erityisen painavien pakkausten käsittelyyn, kuten D ja E, tarvittaisiin 

tällöin erityisjärjestelyjä. 

Purun toteuttaja optimoi parhaiten sopivan pakkaustavan ja suunnittelee, kuinka pakkaus 

on kannattavinta lastata ajoneuvoon. Tämän kappaleen vertailussa vaihtoehdon C 

lyijysuoja ja vaihtoehdon E laatikko näyttävät tarjoavan kelvollisimman suojan. Näistä 

vaihtoehto C olisi merkittävästi kevyempi, mutta kaipaisi vielä hiukan lisäsuojausta 

ympärilleen, jotta mainittu 0,1 mSv/h raja alittuisi 2 metrin päässä. 

5.4.2 Grafiittiheijastin 

Grafiittiheijastimen tuottamia annosnopeuksia vertailtiin samoilla suojuksilla, joita 

vertailtiin jo varsinaisissa laskentatapauksissa 7-11. Tulos sivusuuntaan on esitetty 

kuvassa 20. Vertailun vuoksi mukana graafissa ovat myös tapaukset ilman 

betonilaatikkoa. 
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Kuva 20. Grafiittiheijastimen aiheuttama annosnopeus pakkauksen pinnasta sivusuuntaan eri 
suojausvaihtoehdoilla. 

Havaitaan, että heijastin ei näytä tarvitsevan kuljetuksia varten lisäsuojausta jo esitellyn 

300-sarjan laatikon lisäksi, sillä annosnopeus alittaa ainakin dekadilla mainitut rajat. 

Ilman laatikkoa heijastinta ei pystyttäisi kuljettamaan. 

5.4.3 Suihkuputken harkko B6 

Suihkuputken harkot ovat tarpeeksi matala-aktiivisia, jotta ne eivät tarvitse erillisiä 

säteilysuojauksia; vain kevyet peltilaatikot tai vastaavat pölyn ja irtoavan kontaminaation 

hallitsemiseksi. Kun kaikki harkot pakataan yhteen kuorma-autoon, kokonaisuuden 

tuottamien annosnopeuksien voidaan olettaa olevan samaa suuruusluokkaa kuin 

tapauksen B varastointia esittävissä kuvissa kappaleessa 5.3.2. Välittömästi 

kuljetussuojan ulkopuolella olisi tällöin arviolta vain noin 0,1 mSv/h annosnopeus, eikä 

kuljetus vaadi säteilysuojelulliselta kannalta enempää toimenpiteitä. Kuva 21 esittää 

annosnopeuksia ylös ja sivulle päin. 
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Kuva 21. B6-harkon aiheuttama annosnopeus pakkauksen pinnasta samassa kuvassa sivulle ja ylös. 
Annosnopeus on sellaisenaan riittävän alhainen, jotta erilaisia pakkaustapoja ei ole tarpeellista vertailla. 

5.4.4 Metallijätekokilli 

Metallijätekokillin pinta-annosnopeudet on esitetty kuvassa 22, sivulle sekä ylös, 

vertailun vuoksi sekä ilman kantta että kannen kanssa. Huomataan, että oli kokillissa 

kansi tai ei – kun oletetaan sen sisällä olevan terässuojuksen olevan kuitenkin umpinainen 

lieriö –  kansi noin puolittaa ylöspäin suuntautuvan säteilykentän hieman yli 10:stä 5 

millisievertiin tunnissa. Todettakoon ylöspäin suuntautuvasta keilasta samaa kuin 

kappaleessa 5.4.1 säteilytysrenkaan kohdalla eikä oteta kantaa kannen tarpeellisuuteen. 



77 

 

 

 

Kuva 22. Metallijätekokillin aiheuttama annosnopeus sivulle sekä ylöspäin, kun kansi ei ole tai on 
paikallaan. 

Sivusuuntaista annosnopeutta kuvaavat käyrät asettuvat täsmälleen päällekkäin. 

Sivusuuntaan annosnopeus on pinnassa noin 10 mSv/h ja vielä kahden metrin päässä noin 

0,4 mSv/h. Jätekokilli siis tarvitsee lisäsuojausta kuljetuksen ajaksi. Näitä ei ryhdytä 

tarkastelemaan erikseen, sillä kokilli muistuttaa annosnopeuksien suuruusluokalta 

säteilytysrenkaan perustapausta (kuva 19); tälle voidaan siis soveltaa samankaltaisia 

suojauksia kuin edellä kappaleessa 5.4.1, jolloin ne ovat automaattisesti hieman 

konservatiivisia. Jos oletetaan käytettävän 2 cm lyijysuojaa, joka vaimentaa säteilyä 

samassa suhteessa kuin säteilytysrenkaan tapauksessa, likimääräisellä arviolla pinta-

annosnopeus putoaisi pinnassa noin 2 mSv/h ja 2 metrin päässä noin 0,08 mSv/h arvoihin, 

jotka toteuttavat kuljetussäädökset.  



78 

 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

VTT on laatinut käytöstäpoistosuunnitelman yhteydessä jo alustavan 

säteilysuojelusuunnitelman. ALARA-periaatteen mukaisesti henkilöannokset – ja aivan 

erityisesti ne annokset, jotka voivat kohdistua ulkopuoliseen väestöön – on pidettävä niin 

vähäisinä kuin mahdollista, vaikka kyse olisi lyhyistä ja annosnopeudeltaan alhaisistakin 

altistuksista. 

3. kerroksen xy-leikkausta esittävissä kuvissa oikeassa laidassa on parvi, jossa 

nosturinkuljettaja liikkuu. Nosturinkuljettajan asema on erityisen mielenkiinnon 

kohteena aktiivisia kappaleita nostettaessa, sillä hänen täytyy jatkuvasti pystyä 

liikkumaan ohjain kädessään ja pysyä näköyhteydessä nosturissa riippuvaan 

kappaleeseen, eikä hänelle voida siksi pystyttää täysin peittävää suojaa. 

Nosturinkuljettaja tarvitsee lisäksi avustajan, joka seuraa nostoa ja käsimerkeillä tai 

radiopuhelimitse antaa tälle ohjeita nosturin yksityiskohtaiseen liikuttamiseen. 

Toinen erityistä huomiota tarvitseva henkilö on trukinkuljettaja: kun aktiivisia kappaleita 

siirretään trukilla huoneen keskeltä säteilysuojan taakse, trukinkuljettajan istuin on vain 

noin 1 metrin etäisyydellä kohteesta. Trukin tyypistä riippuen altistusta voi hieman 

vähentää vuoraamalla hytin etuseinää lyijymatoilla. Tämä mahdollisuus, kuten 

nosturinkuljettajankin tapauksessa, tarjoaa vain varsin rajallisen suojan, sillä kuljettajan 

on säilytettävä näköyhteys kohteeseen ja ympäristöönsä, sekä pystyttävä 

työskentelemään tehokkaasti ajallisen altistuksen pitämiseksi lyhyenä.  

Yleisesti sanoen aktiivisista kappaleista on suositeltavaa pysyä niin etäällä kuin 

käytännöllisesti mahdollista. Tämän kaltaisille pistemäiselle kappaleelle säteilyn 

intensiteetti eli myös annosnopeus pienenee likimain suhteessa etäisyyden neliöön (I ~ 

1/r2), kun tarkasteluetäisyys on selvästi suurempi kuin kappaleen koko. Mahdollisuutta 

esimerkiksi kameroiden käyttöön ei ole tarkasteltu tässä työssä. 
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Useimmat pakkaukset ovat tarpeeksi kevyitä liikutettavaksi haarukkavaunulla tai trukilla, 

mutta grafiittiheijastimen sisältävä 300-sarjan laatikko painaa pitkälti yli 10 000 kg eli 

paljon enemmän kuin trukin tai hallin nosturin kantokyvyn verran. Sen liikuttamiseen 

tarvitaan esimerkiksi jonkin tyyppinen vankkuri, jonka päällä se pystytään työntämään 

varastopaikalleen. Paksu betoninen laatikko tarjoaa hallissa työskenteleville henkilöille 

säteilysuojaa takanaan sijaitsevilta säteilevämmiltä kappaleilta. 

Sivullisten henkilöiden vuoksi erityisen huomion arvoisia ovat myös seinien ja 

ikkunoiden läpi pakenevat säteilykeilat. Viereisessä rakennuksessa, n. 15 metrin päässä 

reaktorirakennuksesta kuvien vasemman reunan ulkopuolella, sijaitsee Aalto-yliopiston 

tiloja. Säteilyaltistusten optimoimiseksi on suotavaa suorittaa esimerkiksi 

säteilytysrenkaan nosto yö- tai viikonloppuaikaan, jolloin todennäköisesti yliopiston tilat 

ovat tyhjillään. 

Pohjakerroksen tasalla ei ole ikkunoita, mutta 2. ja 3. kerroksessa nostoja tehdessä on 

suositeltavaa arvioida erikseen, pitäisikö varsinkin viereistä rakennusta kohti 

suuntautuvat ikkunat peittää jonkinlaisella säteilysuojalla. 

Myös rakennuksen katto vaimentaa säteilyä vain vähäisesti, mutta ylöspäin suuntautuvat 

keilat voidaan hyväksyä, kun katolle pääsyä rajoitetaan samaan aikaan kun aktiivisia 

kappaleita nostetaan ja siirretään. Kappaleeseen 5 liittyvistä liitteen 2 kuvista (tapaukset 

6, 12, 13 ja 14) nähdään, että vertaillessa samoja säiliöitä ilman kansia tai kansien kanssa 

sivusuuntaiset erot ovat tuskin havaittavissa. Tämän vuoksi aktiivisen materiaalin 

säilytysastioita voi olla hyväksyttävää varastoida ilman kantta.  

Tulee tiedostaa, että säteilysuojelu on tapauskohtaista optimointityötä: ei ole kaikissa 

tapauksissa itsestään selvää, että peittävämpien säteilysuojausten rakentaminen johtaisi 

alhaisempiin kollektiivisiin annoksiin. Tapauksissa, joissa varsinainen säteilykentässä 

suoritettava työ kestää vain lyhyen aikaa, on mahdollista, että säteilysuojan asentamisessa 

ja purussa säteilysuojeluhenkilökunta saa suurempia annoksia kuin mitä suojauksen 
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ansiosta tullaan säästämään, jolloin ALARA-periaate ei toteudu. Henkilökohtaiset 

annosrajat eivät kuitenkaan saa ylittyä tällaisessakaan tapauksessa. 

Esimerkiksi säteilytysrenkaan tapauksessa useaan sisäkkäiseen suojaan pakkaaminen 

vaatii työtä, joka aiheuttaa kappaleen käsittelijöille annosta. Kappaleen nosto on 

lyhytkestoinen, minuuttien mittainen tapahtuma, jonka aikana hallissa oleskelevat vain 

operaation kannalta välttämättömät henkilöt: tapahtumassa saatu kollektiivinen annos ei 

välttämättä ehdi nousta korkeaksi, vaikka nostovaiheen suojaus olisi näennäisesti 

vähäinen. 

Varsinaiset henkilöannokset eivät kuulu tämän diplomityön laajuuteen eikä niitä ole 

näillä tiedoilla mahdollista arvioida, sillä työvaiheiden tarkat kestot ovat tuntemattomia. 

Käytöstäpoistosuunnitelma sisältää jo alustavia henkilöannosarvioita. 

6.1 Tapauskohtainen tulkinta 

Tulosten avaamiseksi tarkastellaan samoja liitteen 2 kuvia, joista keskusteltiin luvun 5 

tuloksissa. Tämän kappaleen taulukoihin on koottu annosnopeuksia muutamista 

olennaisimmista sijainneista hallissa kussakin tapauksessa. Pisteet on valittu 

pohjakerroksen ja kolmannen kerroksen tasalta todennäköisten kulkureittien ja 

työskentelypaikkojen mukaan; keskimmäisessä kerroksessa ei oletettavasti suoriteta 

pitkiä työvaiheita. Pisteet merkitty pohjapiirrokseen kuvaan 23. 

A) Pohjakerros, sisäänkäynnin tuntumassa 

B) Pohjakerros, lähellä avoimen tilan keskiosaa 

C) Pohjakerros, lähellä säteilykappaleiden varastointikulmaa 

D) Pohjakerros, portaikon sisäänkäynnin edessä 

E) Pohjakerros, rakennuksen ulkopuolella vasemmalla 

F) 3. kerros, portaikon sisäänkäynnin edessä 

G) 3. kerros, nosturikuskin parvella 

H) 3. kerros, nosturikuskin parvella 



81 

 

 

I) 3. kerros, nosturikuskin parvella 

J) 3. kerros, biologisen suojan päällä takareunalla 

K) 3. kerros, biologisen suojan päällä etureunalla 

L) 3. kerros, valvomohuone 

 

Kuva 23. Rakennuksen 1. ja 3. kerroksessa valikoidut sijainnit, joissa annosnopeutta on tarkasteltu. 

Taulukoissa ”-”-merkki viittaa tuntemattomaan arvoon pisteessä, eli tulos on rajattu pois 

sen epävarmuuden oltua yli 10 %, mikä vastaa piirroskuvien harmaata viivoitettua aluetta. 

Käytännössä tämän voi tulkita merkitsevän samaa kuin hyvin alhainen, lähellä 0 µSv/h 

arvoa oleva annosnopeus. 

Seuraava pohdinta sisältää hieman toistoa kappaleesta 5 ja johtopäätöksiä käytännön 

suojatoimien tarpeesta. Tavoitteena on kiinnittää huomiota olennaisimpiin 

ongelmakohtiin, ei niinkään tarjota valmiita ratkaisuja: lopulliset toimenpiteet, suojaukset 

ja hyväksyttävät henkilöannokset suunnittelee purun toteuttaja yhdessä 

säteilysuojeluhenkilöstön kanssa, kun työtä aloitetaan käytännössä. 

Polttoaine 
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Yksittäisen käytetyn polttoainesauvan siirtosuojan lyijyseinämä on niin paksu, että tässä 

käytetyllä laskentatarkkuudella sen ulkopuolelle ei ulottunut edes havaittavaa 

säteilykenttää. Siksi pidetään tarpeettomana esittää taulukkoa tapauksista 1-2, ja 

tyydytään tekemään johtopäätös, että säiliön siirtovaihe ei vaadi erityisiä 

säteilysuojatoimia, kunhan polttoainesauvan pakkaus ja purku suoritetaan 

asianmukaisesti. Diplomityöhön ei sisältynyt tarkempaa tietoa näistä toimista.  

Siirtokorista, jolla sauvoja siirretään reaktoritankista pihamaalle ja johon mahtuu 24 

sauvaa kerrallaan, olisi hyödyllistä muodostaa oma mallinsa, mutta tarkkoja tietoja 

säiliöstä ei valitettavasti niin ikään ollut saatavilla tätä diplomityötä varten. Tarkka 

turvallisuusanalyysi polttoaineen poistosta on jo tehty muualla eikä se kuulu tämän 

diplomityön laajuuteen, vaan olkoon edellä esitetty lyhyt analyysi tässä tapauksessa 

riittävä. 

Säteilytysrengas 

Taulukossa 13 on ilmoitettu säteilytysrenkaan noston aiheuttamat annosnopeudet kuvan 

23 pisteissä. 

Taulukko 13. Säteilytysrenkaan noston laskentatapausten annosnopeudet (µSv/h) hallin merkityissä 
paikoissa. 

 A B C D E F G H I J K L 

Tapaus 3 34 862 674 29 3 207 354 242 567 407 2190 463 

Tapaus 4 9 271 176 8 1 104 181 117 286 202 1106 218 

Tapaus 5 58 702 303 11 7 61 194 14 306 14 763 117 

Tapaus 6 a 60 593 151 38 11 3 35 4 86 4 15 8 

Tapaus 6 b 59 590 148 38 12 1 26 2 39 2 6 4 
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Yksittäisistä purkukappaleista korkein aktiivisuus on säteilytysrenkaalla (tapaukset 

3…6). Kuten jo kappaleessa 5 tulkittiin, jos säteilytysrengas roikkuu nosturissa täysin 

suojaamattomana (tapaus 3), annosnopeus on noin viiden metrin säteellä kappaleesta yli 

1 mSv/h ja likimain kaikkialla suoralla näköetäisyydellä siitä yli 100 µSv/h. Erityisesti 

biologisen suojan päällä ja nosturikuskin parvella oleskelevat henkilöt eivät voi välttyä 

korkeilta annosnopeuksilta. 

Tapauksessa 4 edeltävän tapauksen säteilytysrenkaan ympärille on lisätty 3 cm paksuinen 

rautasuoja. Huomataan, että kolmannen kerroksen korkeudella (pisteet F…L) 

annosnopeudet likimain puolittuvat suojattoman säteilytysrenkaan tapaukseen verrattuna. 

Tapauksessa 5, jossa kappale on vastaava kuin edellisessä, mutta rakennuksen 

keskimmäisen kerroksen korkeudella, säteilykenttäkuvio on graafisesti samankaltainen 

kuin edellisessä ja annosnopeudet kasvavat pohjakerroksen pisteissä. 

Nosturikuljettaja ja tämän mahdollinen pohjakerroksessa ohjeita antava avustaja, joka voi 

olla pisteiden B tai C lähellä, joutuvat oleskelemaan lähes tai yli 100 µSv/h kentässä niin 

kauan, kunnes rengas on laskettu pohjakerrokseen betonikokilliinsa saakka. Oletettavasti 

kuitenkin nosto kestää vain muutamia minuutteja, joten työntekijöiden saamat altistukset 

eivät oletettavasti ehdi nousta lähelle päiväannosrajoja, ellei nostossa satu 

odottamattomia hidasteita. 

Tapaukset 6 a) ja 6 b) ovat rinnakkaiset vaihtoehdot, jossa betonikokilli on ilman kantta 

sekä kannella suljettuna. Xy-leikkauksissa kokillin korkeudelta näiden säteilykentät ovat 

likimain identtiset; pystysuuntaisessa xz-leikkauksessa ero on huomattava ainoastaan 

suoraan kattoa kohti suuntautuvassa säteilykeilassa. Tarkastelluista henkilöasemista 

suurimmat erot ovat pisteissä I ja K, nostokuilun tuntumassa, missä kannen sulkeminen 

karkeasti ottaen puolittaa annosnopeuden. Koska tässä työvaiheessa muun muassa 

nosturinkuljettajan ei tarvitse enää katsella parven reunalta alas, kannesta saatava hyöty 

lienee tässä vaiheessa suhteellisen mitätön henkilöannosten suhteen. 
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Keskellä nostokuilua ja katolla annosnopeudet ovat korkeita: noston alussa katon läpi 

suoraan ylös pääsee jopa yli 1 mSv/h ja loppuvaiheessakin kymmeniä tai niukasti yli 100 

µSv/h. Korkeatkin annosnopeudet katolla ovat irrelevantteja henkilöannosten kannalta, 

jos katolla työskentely kielletään yksiselitteisesti nostojen tapahtuessa; joka tapauksessa 

katon säteilysuojaus olisi kohtuuttoman suuri ja vaativa työ saavutettuun hyötyyn nähden. 

Jos siis ylöspäin suuntautuvat säteilykeilat hyväksytään, myöskään kokillin kannen 

puuttuminen ei ole tältä osin ongelma. 

Sivusuunnassa, noin 10 cm paksusta betonisuojasta huolimatta, 100 µSv/h…1 mSv/h 

arvoinen säteilykenttä ulottuu kokillista ainakin noin 7 metrin säteelle, ja 1…10 mSv/h 

noin kahden metrin säteelle. Trukkikuljettaja joutuu siirtämään seuraavaksi kokillin hallin 

keskeltä varastotilaan, joten jo muutaman minuutin kestävän siirron aikana hän saattaa 

saada liki tai yli päiväannosrajan verran säteilyaltistusta. Yksittäistapauksena tämä saattaa 

olla hyväksyttävää, ja säteilyvalvoja voi nostaa päiväannosrajaa tarvittaessa, mutta 

trukinkuljettajan suojauksia tulee siitä huolimatta pohtia jo etukäteen. 

Eräs mahdollisuus on kasvattaa kappaleen ympärillä käytettävää säteilysuojausta: eri 

vaihtoehtoja on vertailtu edellä kappaleessa 5.4.1. Kuten jo aiemmin mainittu, 

säteilysuojelu on usean tekijän välistä optimointia. Näin aktiiviselle kappaleelle riittävän 

säteilysuojauksen valinta ei ole yksiselitteinen asia, sillä seinämien paksuuden runsas 

kasvattaminen tekee kappaleesta niin painavan, että sen liikuttamisesta tulee hidasta ja 

ongelmallista. 

Grafiittiheijastin 

Taulukossa 14 on ilmoitettu grafiittiheijastimen noston aiheuttamat annosnopeudet kuvan 

23 pisteissä. 
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Taulukko 14. Grafiittiheijastimen noston laskentatapausten annosnopeudet (µSv/h) hallin merkityissä 
paikoissa. 

 A B C D E F G H I J K L 

Tapaus 7 2 46 37 2 0 25 43 28 70 49 269 50 

Tapaus 8 1 21 14 1 0 10 19 12 30 21 118 22 

Tapaus 9 4 58 23 2 0 5 14 1 21 1 36 8 

Tapaus 10 a 1 15 2 1 - 0 11 1 19 1 2 1 

Tapaus 10 b 1 13 2 1 - - 0 - 0 - - - 

Tapaus 11 a 0 5 1 0 - 0 4 0 8 0 1 1 

Tapaus 11 b 0 5 1 0 - - - - 0 - - - 

Tapauksessa 7, jossa grafiittiheijastinta ei ole suojattu mitenkään, nosturinkuljettajan 

parvelle ja muutamia metriä rakennuksen ulkopuolelle ulottuu 10…100 µSv/h 

säteilykenttä. 

2 cm paksu terässuoja tapauksessa 8 pudottaa tarkasteltavissa pisteissä annosnopeuden 

alle puoleen verrattuna edelliseen tapaukseen: annosnopeudet ovat lähes kaikkialla 

korkeintaan joitakin kymmeniä mikrosievertejä, mikä vastaisi vihreää tai hieman oranssin 

rajan ylittävää huoneluokitusta. Näin on myös tapauksessa 9, jossa sama terässuojattu 

heijastin on 2. kerroksen korkeudella. 

Pohjakerroksessa heijastin lasketaan 300-sarjan laatikkoon, jota vertaillaan tapauksissa 

10 ja 11. Näistä ensimmäisessä heijastimella ei ole mainittua 2 cm paksua terässuojusta 

ympärillään, jälkimmäisessä on. Myös tässä vertaillaan kannettomia (vaihtoehto a) ja 

kannella suojattuja (vaihtoehto b) laatikoita. 
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Ilman kantta havainto on vastaavanlainen kuin säteilytysrenkaan tapauksia 6 a ja 6 b 

vertaillessa: suoraan ylöspäin kolmanteen kerrokseen saakka ulottuu yli 10 µSv/h 

arvoinen keila, joka graafisesti näyttää voimakkaalta, mutta ei ulotu niihin paikkoihin, 

joissa ihmisiä todennäköisesti oleskelee. Terässuojus vaimentaa keiloja hieman 

verrattuna sen puuttumiseen, mutta suuruusluokka pysyy samana. Sivusuunnassa 

kannettomalla ja kannellisella tapauksilla ei ole käytännössä eroa 1 metrin korkeudelta 

lattiasta kuvatussa xy-leikkauksessa. 

Kun laatikossa on kansi päällä, terässuojuksesta riippumatta ylimmässä kerroksessa 

säteily on vaimentunut likimain taustasäteilyn tasolle. 10 µSv/h ylittävä annosnopeus 

ulottuu enää muutaman metrin päähän laatikon kyljistä, ja suurimmassa osassa hallin 

pohjakerrosta annosnopeus jää selvästi vihreän huoneluokituksen kriteeriin eli ei vaadi 

ulkoisen säteilyn osalta oleskelurajoituksia. 

Metallijätekokilli 

Taulukossa 15 on ilmoitettu metallijätekokillin aiheuttamat annosnopeudet kuvan 23 

pisteissä. Metallijätteitä lasketaan useassa pienessä erässä alas (mahdollisesti jossakin 

pienikokoisemmassa nostokorissa), joten kokillin sisältämä aktiivisuus kasvaa työn 

edetessä ja henkilöiden säteilykentässä oleskelu jakautuu pidemmälle ajalle kuin 

edellisten tapausten muutaman minuutin kestävissä nostoissa. Tässä ilmoitetut 

annosnopeudet ovat maksimeja hetkellä, kun kaikki arvioidut 31 kg romua on purettu 

reaktorista ja laskettu kokilliin, ja kokillin sisäpuolinen 2 cm paksu terässuoja on suljettu. 

Taulukko 15. Metallijätekokillin laskentatapausten annosnopeudet (µSv/h) hallin merkityissä paikoissa. 

 A B C D E F G H I J K L 

Tapaus 12 a 37 356 92 24 8 1 15 1 28 1 4 3 

Tapaus 12 b 37 355 92 24 8 1 10 1 13 1 2 1 
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Tapausten 12 a), ilman kantta, ja 12 b), kansi päällä, eroavaisuuksista voidaan todeta 

samaa kuin tapauksesta 6 a) ja 6 b). Kokillin kansi tekee huomattavan eroavaisuuden vain 

ylätasolla nostokuilun reunan tuntumassa sijaitsevissa tarkastelupisteissä. Sama vaikutus, 

mutta vielä korkeammin annosnopeuksin, voidaan arvioida olevan, kun kokillin sisäinen 

terässuojus on auki. Tätä vaihetta ei kuitenkaan syvällisemmin käsitelty tässä 

tarkastelussa. 

Säteilytaso pohjakerroksessa kokillin ympärillä on kannesta riippumatta korkea: yli 100 

µSv/h kenttä ulottuu yli 5 metrin säteelle sivusuuntaan, joten sen lähettyvillä ei tule 

oleskella tarpeettomista syistä. Lienee varmaa, että välittömästi noston jälkeen kokilli 

siirretään trukilla säteilysuojaseinän taakse. Trukinkuljettaja altistuu jopa yli 1 mSv/h 

säteilykentälle; kaiken kaikkiaan tämä kokilli muistuttaa säteilykentän suuruusluokaltaan 

tapauksen 6 säteilytysrengasta, joten säteilysuojelullisista näkökohdista voidaan todeta 

melko samat asiat, kuitenkin hieman alhaisemmin annosnopeuksin. 

Tapauksen A varastointi 

Taulukossa 16 on ilmoitettu A-vaiheen varastointitilanteen annosnopeudet kuvan 23 

pisteissä. 

Taulukko 16. Tapauksen A varastoitujen kappaleiden tuottamat annosnopeudet (µSv/h) hallin merkityissä 
paikoissa. 

 A B C D E F G H I J K L 

Tapaus 13 a - 27 58 - 295 - 5 - - - - - 

Tapaus 13 b - 26 48 - 289 - 4 - - - - - 

Tapaus 14 a - 3 17 - 4 - - - - - - - 

Tapaus 14 b - 2 9 - 3 - 3 - - - - - 

Kun vertaillaan tapauksia, jossa raskasbetoniseinät eivät ole (13) tai ovat paikoillaan (14), 

käy ilmi, että ilman seiniä suuressa osassa hallin pohjakerrosta annosnopeus ylittää jo 
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oranssin huoneluokituksen rajan (25 µSv/h) eli aiheuttaisi työtä haittaavia 

oleskelurajoituksia. 

Hallin pohjakerroksessa liikutaan ja työskennellään runsaasti, joten seinämät ovat lähes 

välttämättömät ja ne tulee pystyttää jo ennen aktiivisten osien purkutyön aloittamista; 

kuitenkin niin, että kappaleiden siirtelylle jätetään riittävän leveä, helppokulkuinen reitti. 

Haastavassa, ahtaassa paikassa trukin kääntely ja kappaleiden asettelu kestävät 

kauemmin, jolloin trukkikuskin ja avustajien altistus säteilylle on korkeampi: tällaiset 

käytännölliset seikat kannattaa huomioida jo etukäteen työtä valmistellessa. 

Ilman suojaseiniä myös rakennuksen ulkopuolelle levittäytyy jopa korkeampien 

säteilytasojen kenttä kuin rakennuksen sisäpuolelle, sillä aktiivisimmat kappaleet ovat 

lähimpänä huoneen ulkoseinää. Valvonta-alueen annosnopeusrajoja noudattaen tässä 

tapauksessa alue olisi rajattava jopa kymmenien metrien etäisyydeltä. On siis selvää, että 

suojaseiniä ei voi jättää pystyttämättä. 

Kun seinät ovat suunnitellulla paikallaan, annosnopeudeltaan yli 25 µSv/h suuruinen alue 

rajoittuu vain varastonurkkauksen sisään, ja muualla rakennuksen sisätiloissa 

annosnopeudet ovat vähäisiä eivätkä edellytä oleskelurajoituksia. Valvonta-alueeksi 

luokiteltava alue rajoittuu ulkona parkkipaikan alueelle ja hieman rakennuksen sivustalle, 

jotka ovat joka tapauksessa ulkopuolisilta rajattuja. 

Aktiivisten kappaleiden yläpuolisissa huoneissa säteilytasot ovat koholla, eikä niissä ole 

suurta eroa ilman kansia (a)- ja kannet päällä (b)-tapausten välillä. Näissä huoneissa ei 

todennäköisesti oleskella paljoa purun tässä vaiheessa, joten työskentelylle ei aiheudu 

suurta haittaa. 

Suihkuputken harkko B6 

Taulukossa 17 on ilmoitettu B6-betoniharkon käsittelyn aiheuttamat annosnopeudet 

kuvan 23 pisteissä. 
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Taulukko 17. B6-harkon laskentatapausten annosnopeudet (µSv/h) hallin merkityissä paikoissa. 

 A B C D E F G H I J K L 

Tapaus 15 0 0 4 0 0 - 0 - 0 0 0 0 

Tapaus 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yksittäisen harkon tuottama annosnopeus koko hallin mittakaavassa on melko mitätön, 

vain lähimmissä tarkastelupisteissä edes erottuva. Vain muutaman metrin sisällä harkosta 

annosnopeus on sen suuruinen, että se teoriassa aiheuttaisi huoneluokitusrajojen mukaisia 

oleskelurajoituksia; käytännössä riittänee merkitä kappale kyltillä, jossa säteilyvaaran 

symboli. Laakean, litteän muodon vuoksi harkon tuottama säteilykuvio on erilainen eri 

suuntiin: suurelta sivulta ulospäin annosnopeus kappaleen pinnan lähellä on likimain 

dekadilla suurempi (100 µSv/h…1 mSv/h) kuin kapealta sivulta ulospäin (10…100 

µSv/h). Tarkasti optimointiperiaatetta noudattaen työntekijöiden olisi siis suositeltavaa 

käsitellä kappaletta parhaansa mukaan sivulta päin. 

Tapauksen B varastojärjestys 

Taulukossa 18 on ilmoitettu B-vaiheen varastointitilanteen annosnopeudet kuvan 23 

pisteissä. 

Taulukko 18. Tapauksen B varastoitujen kappaleiden tuottamat annosnopeudet (µSv/h) hallin merkityissä 
paikoissa. 

 A B C D E F G H I J K L 

Tapaus 17 7 11 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tapaus 18 7 11 2 6 - 0 0 0 0 0 0 0 

Lähes kaikki tämän laskentatapauksen aktiivisuudesta on harkkopinossa, joka sisältää 

yhteensä 29 suihkuputkien ympäriltä sahattua betoniharkkoa. Kulmassa sijaitsevat 
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jätetynnyrit ja –laatikot eivät aiheuta edes 1 µSv/h ylittävää annosnopeutta muualle halliin 

kuin välittömään läheisyyteensä: jo muutaman metrin päässä tynnyririvistöstä vaikutus 

on liki olematon ja kaikki muualla hallissa esiintyvä gammasäteily on peräisin 

harkkopinosta. 

Raskasbetoniseinien tuottama erotus ulos rakennuksen kulmalta ulos pääsevään 

säteilytasoon on siis melko pieni, korkeimmillaan vain muutaman mikrosievertin luokkaa 

tunnissa. Kyseinen alue on joka tapauksessa ulkopuolisilta rajattua tarkkailualuetta. 

Seinät eivät siis ole enää säteilysuojelullisesti välttämättömiä, mutta käytännössä niitä 

saattaa olla vaivalloista ja tarpeetonta purkaa käytöstäpoiston ollessa puolitiessä, ellei 

niitä tarvita akuutisti jossakin toisessa paikassa. 

Harkkopinon tuottama säteilykenttä kuitenkin vaatii lähempää arviointia. Pohjakerroksen 

xy-leikkausta esittävien kuvien oikeaan reunaan rakennuksen seinän toiselle puolelle, 

jossa sijaitsee pukeutumis- ja eteistiloja, kohdistuu seinän lähellä 10…100 µSv/h 

arvoinen ja kauempanakin 1…10 µSv/h arvoinen kenttä. Näiden tilojen tulisi pysyä 

tarkkailualueen kriteereissä eli alle 3 µSv/h annosnopeudessa – laskennan lähtötietojen 

konservatiivisuudenkin huomioon ottaen tämä ei välttämättä toteudu. Tällaista 

mahdollisesti useita viikkoja kestävää varastointia varten tarvitaan jonkinlaista lisäsuojaa 

harkkopinon ja tarkkailualueeseen kuuluvien tilojen väliin. Asian voi tarkistaa 

käytännössä annosnopeusmittarilla. 

Kuvassa 24 esitetään ajatus erääksi ratkaisuksi: lukijan suositellaan vertaavan seuraavia 

kuvia liitteessä 2 oleviin tapauksen 18 kuviin. Vaiheen A jälkeen hallin sisätilasta on 

purettu yksi siirrettävistä raskasbetoniseinistä, eikä purkusuunnitelmassa osoiteta sille 

uutta paikkaa. Tapauksen 18 MCNP-mallia modifioitiin niin, että tämä seinä sijoitettiin 

harkkopinon ja sen oikealla puolella olevan seinän väliin. 
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Kuva 24. Raskasbetoniseinä lisätty oikeaan laitaan harkkopinon ja seinän väliin. 

Pukuhuoneiden ja eteistilojen annosnopeus näyttää nyt tarkkailualueluokituksen 

mukaiselta. Voisi siis olla perusteltu ajatus siirtää vaiheen A jälkeen vapaaksi jäävä 

raskasbetoniseinä hallin oikeaan laitaan ennen harkkojen sahauksen ja varastoinnin 

aloittamista, jos sille ei ole esteitä. 

Seinämän korkeudeksi oletettiin sama 2 m kuin aiemmissakin tapauksissa; jos myös 

seinän ylitse yläviistoon suuntautuva 1…10 µSv/h arvoinen keila tahdotaan peittää, 

voidaan tutkia, onnistuisiko seinän korottaminen (matalassa tilassa nosturin käyttö on 

poissuljettu) tai esimerkiksi lyijymatoilla seinän peittäminen. Keilan annosnopeus on joka 

tapauksessa niin alhainen, että on tulkinnanvaraista, onko sen peittäminen käytännössä 

tarpeellista varsinkaan, jos pukuhuonetilojen katolla ei oletettavasti oleskella. 

6.2 Huoneluokitukset 

Kappaleessa 2.1 esiteltiin lyhyesti säteilysuojelun yleisperiaatteet ja valvonta-alueen 

huoneluokituksen perusteet. Annosnopeuksien mukaan huonetilat voidaan nyt suuntaa-

antavasti jaotella purun eri vaiheissa. Valvonta-alueeksi määritellään paikka, jossa on 

mahdollista saada vähintään 6 mSv:n vuosiannos, mikä vastaa 3 µSv/h jatkuvaa 

annosnopeutta, kun vuotuiseksi työskentelyajaksi oletetaan 2 000 tuntia. Tämän vuoksi 
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tavanomaisesti valvonta-alueeksi määritellään alue, jossa annosnopeus voi nousta arvoon 

3 µSv/h. Vastaavasti tarkkailualueen määrittelevä raja on 1 mSv/vuosi eli 0,5 µSv/h. 

FiR 1:n purun aikana huoneluokitus on dynaaminen eli muuttuva työn edetessä. 

Laskennassa kuvattujen annosnopeuksien perusteella joidenkin nostojen aikana 

reaktorihallin huoneluokitus olisi annosnopeuden perusteella punainen; on kuitenkin 

päätetty, että nostojen lyhyiden kestojen vuoksi hallille ei anneta varsinaista punaista 

luokitusta, vaan ainoastaan siirtojen aikana säteilysuojeluolosuhteet järjestetään 

tapauksen vaatimusten mukaisiksi. (VTT Oy, 2017b)  

Tässä kappaleessa ei luetteloida perusteellisesti jokaista tapausta, vaan tarkoituksena on 

lähinnä esitellä konseptinomaisesti tapa, jota VTT ja säteilysuojeluhenkilöstö voivat 

hyödyntää huoneluokitusten suunnittelun tukena. Seuraavassa on annettu kaksi 

esimerkkiä, vaiheista A sekä B, ja lyhyesti niistä tehtäviä johtopäätöksiä.  

Huoneluokituskuvat on toteutettu samoihin säteilykenttähiloihin perustuen kuin aiemmat 

kuvat, grafiikan värimääritykset vaihdettuina vastaamaan huoneluokitusten 

annosnopeusrajoja. 

Käytännössä alueluokituksia ei toki koskaan toteuteta orjallisesti annosnopeuksien 

mukaan, vaan tilaratkaisujen kannalta käytännöllisimmin ja niin, ettei luokituksia tarvitse 

muutella toistuvasti nopealla tahdilla. Seuraavat kuvat tulee ymmärtää pikemminkin 

huoneluokittelun vähimmäisvaatimuksina. FiR 1:n purussa joka tapauksessa koko 

rakennus on sisältä vähintään valvonta-aluetta (vihreä), ja osa huoneista luokitellaan 

oranssiin tai punaiseen luokkaan. Rakennuksen ympärille aidattu piha-alue sekä eteis- ja 

pukutilat luokitellaan tarkkailualueeksi (sininen). 
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Esimerkki 1: Vaiheen A tapaus, jossa purkujätteet on varastoitu nurkkaan 

raskasbetonisten säteilysuojaseinien taakse. Betonipakkauksissa ei ole kansia päällä.  

 

Kuva 25. Vaiheen A huoneluokitukset suorasäteilyyn perustuen. 

Kuvan 25 perusteella raskasbetoniseinällä rajatun varastonurkan huoneluokituksen tulee 

olla punainen, ja myös tämän yläpuolinen 2. kerroksen huone voidaan luokitella 

konservatiivisesti punaiseen luokkaan, vaikka 1 mSv/h suuruisen annosnopeuden raja 

onkin likimain lattiapinnassa. Ylimmän kerroksen huoneeseen, johon ulottuu hieman 

oranssin luokituksen rajan ylittävää kenttää, voi harkinnan mukaan asettaa säteilyvaaraa 

osoittavan kyltin tai kokonaan oranssin luokituksen. 

Rakennuksen ulkopuolelle siroava vihreä alue vaatii lähempää tarkastelua, sillä valvonta-

alueen kriteerin täyttävä alue näyttää ulottuvan ainakin kuvan rajojen ylitse. 

Säteilyvalvoja voi kulkea annosnopeusmittarin kanssa pihamaalla tutkimassa, miten 

kauas ulkopuolisilta suljetun alueen rajaus tarvitsisi vetää ja tulisiko keksiä vielä 

jonkinlaista lisäsuojaa. 
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Esimerkki 2: Vaihe B, jossa betoniharkot on pinottu niille varatulle paikalle. 

 

Kuva 26. Vaiheen B tapauksen 17 huoneluokitukset suorasäteilyyn perustuen. Kuvassa ei ole mukana 
kappaleessa 6.1 ehdotettua ylimääräistä seinää. 

Kuvan 26 mukaan harkkopinon ympärillä muutaman metrin säteellä luokitus olisi 

oranssi, muualla vihreä. Käytännössä useimmiten yhdellä huoneella on yksi luokitus, 

joten tässä tapauksessa koko halli luokiteltaisiin oranssiksi. Toinen vaihtoehto, 

mahdollisesti käytännöllisempi, olisi luokitella halli vihreään luokkaan, mutta eristää 

annosnopeudeltaan yli 25 µSv/h alue merkkinauhoilla ja säteilyvaaran varoitusmerkeillä. 

Jätetynnyreitä ja –laatikoita sisältävä nurkka ei vaadi käytännössä lainkaan aluerajauksia. 

Korostettakoon, että betonin sahauksen jäljeltä hallin pohjakerroksessa lattialla ja 

pinnoilla saattaa olla pölymäistä pintakontaminaatiota, joka omalta osaltaan vaikuttaa 

huoneluokitukseen. Säteilysuojeluhenkilöstö määrittää tilanteen 

pintakontaminaatiomittauksin. 
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6.3 Kuljetukset 

Kuljetuskäytännöistä yleisesti on kerrottu kappaleessa 2.3.4. Tämä kappale käsittelee 

kuljetussäädösten nojalla kuljetusluokituksia ja merkintätapoja, jotka koskevat kutakin 

edellä esiteltyä yksittäistä säteilykappaletta. Kappaleessa viitataan kappaleen 5.4 

esityksiin kappaleiden pinta-annosnopeuksista, jotka määrittävät kuljetuksen käytäntöjä. 

FiR 1:n polttoaineen kuljetusjärjestelyt ovat polttoaineen vastaanottavan tahon vastuulla, 

joten sen tarkastelu jätetään suorittamatta tässä diplomityössä. 

On oletettava, että kuljetuksessa sallitaan ylöspäin kohdistuvat korkeat annosnopeudet, 

sillä kansien valaminen Otaniemessä voi olla haastavaa (vaikka niitä tarkasteltiinkin 

edellisissä kappaleissa myös kansien kanssa vertailun vuoksi): luultavasti kappaleet 

kuljetetaan vain jonkinlaisella roskasuojalla peitettynä (Räty, 2018e).  Sivusuuntaan sen 

sijaan pätevät IAEA:n ja STUK:n asettamat rajat annosnopeudelle. On harkittava tarkasti, 

miten varmistetaan säteilyturvallisuus myös mahdollisessa onnettomuustilanteessa. 

Kaikki tässä työssä tarkastellut objektit ovat kiinteitä kappaleita eli erityismuodossa, joten 

niitä koskevat A1-arvot. Laskennassa huomioon otetuille nuklideille ne ovat 

(Liikenneministeriö): 

 Co-60:lle 4 · 1011 Bq 

 Eu-152:lle 1 · 1012 Bq. 

Kappaleelle, joka sisältää useampaa kuin yhtä radionuklidia, A-arvot lasketaan näiden 

aineiden aktiivisuuden osuuksilla painotettujen A-arvojen käänteislukujen summan 

käänteislukuna eli harmonisena keskiarvona: 

�� =
1

∑
�(�)
�(�)�

 

jossa f(i) = radionuklidin i aktiivisuuden osuus seoksessa, 
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X(i) = A-arvo nuklidille i, 

Xm = A-arvo koko seokselle. (STUK, 2012) 

Näin laskien seuraavaan taulukkoon on koottu jokaisen tarkastellun kappaleen 

kokonaisaktiivisuus sekä edellä esitellyllä kaavalla laskettu A1-arvo. Tämänlaatuisten 

kookkaiden yksittäisten kappaleiden tapauksessa yksi kappale vastaa yhtä kollia. 

Taulukko 19. Kuljetettavien kappaleiden aktiivisuudet ja sovellettavat A1-arvot. 

Kappale Aktiivisuus (Bq) A1-raja (Bq) kappaleelle 

Säteilytysrengas Co-60 1,88 · 1011 4 · 1011 

Grafiittiheijastin Co-60 + Eu-152 2,37 · 1010 5,9 · 1011  

Yksittäinen harkko B6 

- kaikki harkot (29 kpl) 

Co-60 + Eu-152 1,4 · 109 

- 3,0 · 1010 

6,0 · 1011 

Metallijätekokilli Co-60 4,3 · 1010 4 · 1011 

Kollityypin valinta riippuu sekä kuljetettavan materiaalin kokonaisaktiivisuudesta että 

annosnopeudesta pakkauksen pinnalla. Aktiivisuuden puolesta peruskolli olisi 

aktiivisuuden suhteen mahdollinen niille kappaleille, jotka alittaisivat aktiivisuudeltaan 

A1-arvon; siis jokaiselle mainituista kappaleista. Annosnopeuden suhteen peruskolli ei 

kuitenkaan tule kyseeseen, sillä jokaisen tarkastellun kappaleen pinta-annosnopeus on 

pitkälti yli 5 µSv/h, joten kuljetuksiin on käytettävä vähintään A-tyypin kolleja. 

Toistetaan tässä käytöstäpoistosuunnitelman kohta, joka mainittiin jo kappaleessa 5.4: 

Sallitut enimmäisannosnopeudet kuljetuksen aikana ovat: pakkausten pinnalla 10 

mSv/h (tavoite 2 mSv/h), kuljetussuojan pinnalla 2 mSv/h, kahden metrin 

etäisyydellä kuljetussuojasta 0,1 mSv/h (IAEA 2012). 
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Grafiittiheijastimelle 300-sarjan laatikossa tavoitellut rajat toteutuvat ilman, että on 

tarvetta pohtia suojauksen lisäämistä. Samoin suihkuputkilta sahatut betoniharkot 

konservatiivisillakin aktiivisuuksilla alittavat merkittävästi nämä rajat, kun tarkastellaan 

sekä yksittäistä harkkoa että kaikkien harkkojen muodostamaa pakkauskokonaisuutta. On 

huomattavaa, että eri suunnasta mitattuna harkkojen säteilykuvio on hyvin erilainen, ja 

kuljetus kannattaa luonnollisesti järjestää niin, että korkeimman annosnopeuden kentät 

eivät suuntaudu sivulle päin. 

Säteilytysrengasta ei ole mahdollista kuljettaa pelkässä alkuperäisen laskentatapauksen 

(nro 6) kokillissaan, joten oletetaan TI-luvun ja kolliluokan määrityksessä, että rengas on 

pakattu kappaleessa 5.4.1 kuvailtuun vielä suojaavampaan pakkaukseen C, jossa 

perustapaukseen on lisätty 2 cm paksu lyijysuojus. Tällöinkin pakkaus ylittää 

korkeimmat, yksinkäyttöluokan rajat merkittävästi, mutta alittaa kuljetussäädöksessä 

mainitun 10 mSv/h ylärajan. Todetaan sama asia metallijätekokillista. 

Taulukossa 20 on esitetty tarkasteltujen kappaleiden kolliluokan määritykset kappaleessa 

2.3.5 kerrottujen STUK:n (IAEA:n suosituksiin perustuvien) kuljetussäädösten 

mukaisesti luokiteltuna. Pinta-annosnopeudet sekä TI-luvun määrittävä annosnopeus 1 

metrin päästä on esitetty kappaleen 5.4 grafiikoissa, poislukien metallijätekokilli, jolle 

arvot on laskettu suurpiirteisesti säteilytysrenkaan suojausta mukaillen. 
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Taulukko 20. Kuljetettavien aktiivisimpien kappaleiden kolliluokitukset. 

Kappale TI-luku Max. pinta-annosnopeus 

(mSv/h) 

Kolliluokka 

Säteilytysrengas9 40 5,0 III-keltainen, yksinkäyttö 

Grafiittiheijastin10 1,3 0,07 III-keltainen 

Yksittäinen harkko B611 

- kaikki harkot (29 

kpl) 

7 0,36 III-keltainen 

Romukokilli12 noin 23 noin 2 III-keltainen, yksinkäyttö 

Kuljetuksen toteuttaja ja säteilysuojeluhenkilökunta optimoivat lopullisen 

pakkausvalinnan ja katsovat, onko vaativimmille kappaleille käytännössä mahdollista 

toteuttaa kaikkia kuljetuksen vaatimuksia, voidaanko niistä joustaa yksittäistapauksissa, 

vai onko keksittävä jokin muista kappaleista poikkeava kuljetuspakkaus ja –metodi. 

                                                 

9 Suojauksena luvun 5.4.1 vaihtoehto C, eli 3 cm terästä, 2 cm lyijyä sekä betonikokilli. 
10 Terässuojuksessa ja 300-sarjan laatikossa. 
11 Suurimman annosnopeuden suunnasta valittuna; eri suunnassa arvot olisivat vielä alhaisemmat. 
12 Suojaukseksi oletettu sama kuin säteilytysrenkaalla. 
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7 YHTEENVETO 

FiR 1 –tutkimusreaktorin käytöstäpoiston on määrä alkaa vuonna 2019 ja kestää likimain 

vuoteen 2022 saakka. Käytännön yksityiskohdat purkutyöstä tarkentuvat vielä, mutta 

ennen purkuprosessin aloittamista tätä diplomityötä voidaan kuitenkin käyttää 

suuntaviivoina suunnitellessa säteilysuojelun menetelmiä ja toimia. 

VTT Oy voi jatkojalostaa tämän diplomityön sisältöä parhaaksi katsomallaan tavalla. 

Työn perusteella ja valmiita MCNP-input-malleja hyödyntäen on mahdollista ryhtyä 

esimerkiksi arvioimaan henkilöannoksia tai testata lisää eri tapoja sijoitella pakkauksia ja 

säteilysuojia. 
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