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Tässä työssä muodostetaan määritelmä säteilevälle kuumalle pisteelle, sekä aloitetaan 

niiden seuranta Fortum Power And Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitoksella. 

Tavoitteena on selvittää kuumien pisteiden määrä, sekä sijainnit voimalaitoksella. Lisäksi 

tutkitaan mitkä järjestelmät ovat alttiita kuumien pisteiden muodostumiselle, sekä mitkä 

radionuklidit ovat kuumissa pisteissä annosvaikutukseltaan dominoivia. Työn tulokset 

luovat pohjan voimalaitokselle perustettavan ”hot spot” -työryhmän toiminnan 

aloittamiselle.  

Kuuman pisteen määritelmäksi valittiin Yhdysvalloissa laajasti käytössä oleva 

määritelmä, jossa pisteen kontaktiannosnopeus on oltava vähintään 1 mSv/h, sekä 

vähintään viisinkertainen verrattuna annosnopeuteen 30 cm:n päästä. Kuumia pisteitä 

löydettiin molemmista laitosyksiköistä yhtä paljon, yhteensä 52. Eniten niitä oli 

näytteenottojärjestelmässä (TV), josta löytyi kymmenen kuumaa pistettä. Reilu neljäsosa 

kuumista pisteitä sijaitsi putkitunneleissa, joista mitattiin myös suurin 

kontaktiannosnopeus 32,2 mSv/h. Annosvaikutukseltaan dominoiva nuklidi kuumissa 

pisteissä oli yleensä koboltti-60 tai hopea-110m. Ainoastaan yhdessä kuumassa pisteessä 

dominoivan nuklidin havaittiin olevan polttoaineperäistä (Cs-137). Työ tehtiin 

voimalaitoksen säteilyturvallisuusryhmälle, jossa nähdään kuumien pisteiden tehokkaalla 

käsittelyllä olevan henkilöstön säteilyannoksia pienentävä vaikutus.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

D Absorboitunut annos Gy 

E Efektiivinen annos Sv 

HT Ekvivalenttiannos Sv 

T1/2 Puoliintumisaika  s 

WR Säteilylaadun painotuskerroin 

Kreikkalaiset aakkoset 

α, β, γ Alfa-, beeta- ja gammasäteily 

β+   Beeta+ -hajoaminen 

β-   Beeta- -hajoaminen 

ε  Elektronikaappaus 

Lyhenteet 

ALARA As Low As Reasonably Achivable 

CANDU Canada Deuterium Uranium 

DOE The United States Department of Energy 

HVL Half-value layer, puoliintumispaksuus 

MARC Measurements and Analysis of Reactor circuit Contamination 

NEA Nuclear Energy Agency 

IAEA International Atomic Energy Agency 

ICRP International Commission on Radiological Protection 

ISOE Information System on Occupational Exposure 

PWR Pressurized Water Reactor 

STUK Säteilyturvakeskus 

U.S.NRC The United States Nuclear Regulatory Commission 

VVER Vodo-Vodjanoi Energetitšeski Reaktor 

WANO World Association of Nuclear Operators 
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1 JOHDANTO 

Säteilysuojelun yhtenä pääperiaatteena on säteilyannosten optimointi, jonka mukaan 

kaikki säteilyannokset pidetään niin matalina kuin käytännöllisin toimenpitein on 

mahdollista. Optimointiperiaatteesta käytetään yleisesti myös nimitystä ALARA-periaate 

(As Low As Reasonably Achievable). Ydinvoimateollisuus on laajasti hyväksynyt 

jatkuvan kehittämisen periaatteen säteilyannosten rajoittamisessa. Jatkuvan kehityksen 

tuloksena työntekijöiden säteilyannokset ovat pienentyneet merkittävästi viime 

vuosikymmenillä (DOE 2017, 3-29). Annoksia pienentäviä uusia käytäntöjä etsitään 

jatkuvasti.  

Tässä työssä muodostetaan määritelmä säteilevälle kuumalle pisteelle, sekä aloitetaan 

niiden seuranta Fortum Power And Heat Oy:n Loviisan voimalaitoksella. Työ tehdään 

voimalaitoksen säteilyturvallisuusryhmälle, jossa nähdään kuumien pisteiden tehokkaalla 

käsittelyllä olevan henkilöstön säteilyannoksia pienentävä vaikutus.  

1.1 Työn tavoitteet 

Kuumalla pisteellä tarkoitetaan ydinvoimateollisuudessa yleisesti kohtaa, joka säteilee 

huomattavasti muuta ympäristöä enemmän. Työn tavoitteena on määritellä Loviisan 

olosuhteissa toimivat ja kansainvälisesti mahdollisimman hyvin vertailtavissa olevat 

kriteerit kuumalle pisteelle. Kriteerien mukaisten kuumien pisteiden määrä ja sijainnit 

kartoitetaan. Lisäksi tutkitaan mitä radionuklideja niissä esiintyy. Tieto esiintyvistä 

nuklideista ja kuumille pisteille herkkien järjestelmien selvittäminen auttaa niiden 

jälkikäsittelyssä ja resurssien oikeassa kohdentamisessa. Lisäksi tehdään kuumia pisteitä 

koskeva päivitysehdotus Loviisan voimalaitoksen säteilysuojeluohjeeseen. Näin luodaan 

hyvät edellytykset voimalaitokselle muodostettavan ”hot spot” -työryhmän toiminnan 

aloittamiselle ja sen kautta säteilyannosten pienentämiselle tulevaisuudessa. 
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1.2 Työn rajaus 

Työssä käsiteltäviä aiheita kuvataan vain tavoitteiden saavuttamisen kannalta oleellisin 

osin. Työn laajuuden rajoitusten vuoksi, ei työssä juuri käsitellä ilmiöiden takana olevia 

yhtälöjä ja laskutoimituksia. Sen sijaan on keskitytty kuvaamaan säteilyn ilmenemistä 

käytännön säteilysuojelun kannalta. Työn taustalla vaikuttavista yhtälöistä ja 

laskutoimituksista löytyy hyvää lisätietoa muun muassa Säteilyturvakeskuksen ”Säteily- 

ja ydinturvallisuus” -kirjasarjasta.  

1.3 Loviisan ydinvoimalaitos 

Loviisan voimalaitos on kahden reaktoriyksikön kokonaisuus. Ensimmäinen yksikkö, 

Loviisa 1 (LO1) kytkettiin valtakunnan verkkoon ensi kertaa vuonna 1977 ja Loviisa 2 

(LO2) vuonna 1980 (Fortum 2017). Molemmat reaktorit ovat tyypiltään 

venäläisvalmisteisia VVER-440 painevesilaitoksia (PWR). Painevesilaitoksissa 

reaktorissa kuumennettava primääripiirin vesi pidetään kovassa paineessa suljetussa 

kierrossa, eikä sen anneta kiehua. Primääripiirin vesi kiehuttaa sekundääripiirin vettä 

höyrystimissä. Höyrystimistä sekundääripiirin höyrystynyt vesi johdetaan turbiineille, 

jotka pyörittävät sähköä tuottavaa generaattoria. 

Laitosten tehoja on modernisointien kautta nostettu reilusti alkuperäisestä 440 MWe 

bruttosähkötehosta yksikköä kohti. Nykyisin kummankin yksikön bruttosähköteho on 

526 MWe (Fortum 2017). Loviisan voimalaitos tuotti sähköä vuonna 2017 yhteensä 8,16 

TWh, joka on reilu 10 % sähköntuotannosta Suomessa (Fortum). 
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2 SÄTEILY 

Sähkömagneettinen säteily voidaan jakaa ionisoivaan- ja ionisoimattomaan säteilyyn. 

Lisäksi esiintyy hiukkassäteilyä, joka on myös ionisoivaa säteilyä. Ionisoiva säteily voi 

energiallaan irrottaa kohtaamistaan atomeista elektroneja tai rikkoa molekyylejä. Tästä 

syystä ionisoiva säteily on ihmiselle haitallista.  

Ionisoivaa säteilyä esiintyy ympäristössä täysin luonnollisesti esimerkiksi kosmisen 

taustasäteilyn ja maaperästä nousevan radonin muodossa. Ydinvoimaloissa esiintyvä 

säteily saa alkunsa reaktorissa tapahtuvista uraani-235 ydinten fissioreaktioista, jonka 

jälkituotteena syntyy korkea-aktiivisia fissiotuotteita. Lisäksi fissioreaktiossa vapautuvat 

neutronit aktivoivat reaktorin sisäosia, sekä sinne kulkevia epäpuhtauksia ja kemikaaleja 

(STUK 2002a, 51). 

Säteilyn esittely on rajattu käytännön säteilysuojelutyön kannalta tärkeimpiin, sekä tämän 

työn kannalta keskeisimpiin peruskäsitteisiin. 

2.1 Säteilylajit 

Ydinvoimateollisuudessa tarkastellaan lähinnä ainoastaan ihmiselle haitallista 

sähkömagneettista- ja hiukkassäteilyä. Nämä voidaan jakaa neljään eri säteilytyyppiin: 

alfa-, beeta-, neutroni- ja gammasäteilyyn. 

2.1.1 Alfasäteily 

Alfasäteily on hiukkassäteilyä, jossa hajoavan atomin ytimestä irtoaa eli emittoituu 

heliumatomin ydin (4He). Se on muodostunut kahdesta protonista ja kahdesta neutronista. 

α-hiukkasen massa on hyvin suuri verrattuna neutroni- tai beetahiukkasiin ja sen kantama 

on lyhyt. Esimerkiksi 6 MeV:n α-hiukkanen pysähtyy jo 4,6 cm:iin ilmaa 

standardiolosuhteissa (STUK 2002a, 39). Alfahiukkasen ionisointikyky on suuri johtuen 

hiukkasen suuresta massasta. Alfahajoamista tapahtuu vain raskailla nuklideilla (STUK 

2002a, 20). Ydinvoimalassa alfasäteilyn havaitseminen kertoo usein polttoaineperäisestä 

säteilylähteestä tai maaperän radonista. 



9 

 

2.1.2 Neutronisäteily 

Neutronisäteily on hiukkassäteilyä, jossa atomin ytimestä emittoituu varaukseton 

neutroni. Neutronisäteily on sekundäärisesti ionisoivaa ja läpitunkevampaa kuin 

varattujen hiukkasten säteily. Ydinvoimalaitoksissa neutronisäteilyä vapautuu 

reaktorissa, kun fissioreaktiossa kahden keskiraskaan ytimen lisäksi emittoituu samalla 

muutama neutroni (STUK 2002a, 24). Esimerkiksi Loviisassa neutronisäteilyä havaitaan 

käytön aikana reaktorin lähellä pääkiertovesipumppujen pumppukuopissa. 

2.1.3 Beetasäteily 

Beetasäteily on hiukkassäteilyä, jota esiintyy, kun ydin hajoaa β-- tai β+-hajoamisen 

kautta. β--hajoamisessa atomin ytimen neutroni hajoaa protoniksi ja elektroniksi. Protoni 

jää ytimeen, mutta elektroni sinkoutuu ulos ytimestä. Sinkoutunutta elektronia kutsutaan 

β--hiukkaseksi. β+-hajoamisessa hajoavan ytimen protoni hajoaa neutroniksi ja 

positroniksi, elektronin vastahiukkaseksi. Neutroni jää ytimeen ja positroni sinkoutuu 

ytimestä ulos. Ulos sinkoutunutta positronia sanotaan β+-hiukkaseksi. Beetasäteily on siis 

β-hiukkasista muodostuvaa säteilyä. (STUK 2002a, 21.) Se on läpitunkevampaa kuin 

alfasäteily, mutta pysähtyy jo esimerkiksi ohueen alumiinilevyyn (IAEA 2004, 5). 

Ydinvoimalaitoksella beetasäteilyä emittoi esimerkiksi suurin osa aktivoitumistuotteista.   

2.1.4 Gammasäteily 

Gammasäteily on sähkömagneettista säteilyä. Atomiytimen hajoaminen fission, alfa- tai 

beetahajoamisen kautta, voi jättää syntyneen nuklidin viritystilaan. Viritystila voi syntyä 

myös elektronikaappauksen ε kautta, jossa ydin kaappaa elektronikuoreltaa elektronin 

jättäen ytimen virittyneeksi (STUK 2002a, 21). Gammasäteilyä syntyy, kun virittyneen 

atomiytimen viritystila purkautuu (IAEA 2003, 5). Viritystilan purkautuessa ydin lähettää 

massattoman ja varauksettoman fotonin, jota kutsutaan gammasäteilyksi. γ-säteily on 

epäsuorasti ionisoivaa. Vuorovaikutuksellaan atomin ytimen, elektronien tai niiden 

sähkömagneettisten- ja voimakenttien kanssa, gammasäteily aiheuttaa ionisoivia 

sekundäärihiukkasia (STUK 2002a, 44). 
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Gammasäteily on voimakkaasti läpitunkevaa. Gammasäteily tulee helposti läpi 

esimerkiksi putkistoista, joka tekee gammasäteilyltä suojautumisesta vaikeaa. Parhaiten 

gammasäteilyä absorboi raskaat materiaalit, kuten lyijy. (STUK 2002a, 46.)  

2.2 Säteilyn yksiköt 

Kansainvälinen SI-yksikkö radioaktiivisen lähteen aktiivisuudelle A on becquerel (Bq). 

Lähteen aktiivisuudella tarkoitetaan lähteessä tapahtuvia hajoamisia aikayksikössä. Jos 

lähteen aktiivisuus on esimerkiksi 10 Bq, siinä tapahtuu keskimäärin 10 hajoamista 

sekunnissa (STUK 2002a, 19). Usein käytännön säteilysuojelussa lähteen aktiivisuus 

sidotaan pinta-alaan, massaan tai tilavuuteen. Esimerkiksi mitattaessa jonkin kappaleen 

pinnalla olevaa kontaminaatiota, sidotaan aktiivisuus pinta-alaan. Näin yksiköksi saadaan 

Bq/cm2.   

Säteilyn absorboitunut annos D tarkoittaa energiaa, joka absorboituu kilogrammaan 

ainetta (J/kg). Absorboituneen annoksen SI-yksikkö on Gray (Gy). Käytännön 

säteilysuojelussa käytetään ICRP:n (International Commission on radiological 

Protection) vuonna 1990 luomaa ekvivalenttiannosta ja efektiivistä annosta. 

Ekvivalenttiannos HT määritetään yleensä jollekin säteilylle altistuvalle elimelle. Se ottaa 

huomioon säteilyn laadun. Ekvivalenttiannoksella pyritään kuvaamaan sitä, kuinka 

todennäköisesti tietty määrä säteilyä aiheuttaa negatiivisia haittavaikutuksia. Eri elimille 

on määritetty omat ekvivalenttiannosrajansa. Säteilyn laatu otetaan huomioon 

painotuskertoimella WR (kuva 1).  
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Kuva 1. Säteilyn painotuskertoimet säteilyn laaduille (STUK 2002a, 80). 

 

Ekvivalenttiannos saadaan, kun kerrotaan elimeen keskimäärin absorboitunut annos 

painotuskertoimella WR. Ekvivalenttiannoksen SI-yksikkö on sievert (Sv). Esimerkiksi 

elimeen keskimäärin absorboituessa 1 Gy annos gammasäteilyä, siitä aiheutuu 1 Sv 

ekvivalenttiannosta. Painotuskertoimet ovat suuripiirteisiä kertoimia eri säteilyn 

laaduille. Todellisuudessa esimerkiksi gammasäteilyn energialla on merkitystä säteilystä 

aiheutuvan vaikutuksen kannalta. Ekvivalenttiannosta tulee käyttää haittavaikutusten 

todennäköisyyden arviointiin vain kohtuullisen pienillä annoksilla, annosrajojen 

puitteissa. (STUK 2002a, 79.) 

Efektiivisessä annoksessa E otetaan huomioon eri kudosten herkkyys säteilyn 

haittavaikutuksille. Efektiivisen annoksen yksikkö on myös sievert. Eri kudosten 

kertoimien summa on yksi, joten esimerkiksi 1 mGy:n absorboitunut säteilyannos 

gammasäteilyä koko keholle tarkoittaa 1 mSv efektiivistä annosta. Käytännön 

säteilysuojelutyössä oletetaan annoksen yleensä kohdistuvan koko kehoon, koska on 

vaikea mitata eri kudoksiin todellisuudessa kohdistuneet ekvivalenttiannokset (STUK 

2002a, 83). 
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Säteilysuojelussa puhutaan usein annosnopeudesta, jonka perusyksikkö on Sv/s.  

Käytännössä aina annosnopeutta mitatessa käytetään yksikkönä kuitenkin mSv/h, joka 

sopii paremmin työssä kohdattaviin annosnopeuksiin. 

2.3 Säteilyltä suojautuminen 

Säteilyltä suojautuminen perustuu säteilyaltistuksen aiheuttamien determinististen 

vaikutusten estämiseen ja stokastisten vaikutusten vähentämiseen. Deterministillä 

vaikutuksilla tarkoitetaan suoria, lähes välittömästi havaittavia haittoja. Niiden 

esiintyminen on melko harvinaista, sillä niihin liittyvät hyvin suuret kerta-annokset. 

Yleensä suuria kerta-annoksia esiintyy vain vakavien onnettomuuksien yhteydessä 

(STUK 2002b, 44). Stokastisilla vaikutuksilla tarkoitetaan myöhäisvaikutuksena 

ilmenevää haittaa, esimerkiksi säteilyn vaikutuksesta myöhemmin ilmenevää syöpää. 

Käytännön säteilysuojelussa keskitytään lähinnä juuri stokastisten vaikutusten 

vähentämiseen. Käytännössä se tarkoittaa pientenkin säteilyannosten pienentämistä. Näin 

tehdään, kun toimitaan ALARA-periaatteen mukaan. Sen mukaan kaikki altistus 

ionisoivalle säteilylle pyritään pitämään niin alhaisena, kuin käytännöllisesti on 

mahdollista. 

Suomessa säteilyltä suojautumista ohjaavat viralliset säteilyasetuksessa määrätyt 

annosrajat sekä säteilyturvakeskuksen ohjeistukset. Voimassa olevan säteilyasetuksen 

mukaan työperäisestä säteilyaltistuksesta aiheutuva efektiivinen annos ei saa ylittää 

keskiarvoa 20 mSv vuodessa viiden vuoden aikana. Yhtenäkään yksittäisenä vuotena 

efektiivinen annos ei saa ylittää 50 mSv. (23.12.1998/1143, 3§.)  

Suurin osa ydinvoimalaitosten työntekijöiden efektiivisestä annoksesta tulee ulkoisesta 

säteilystä, joka on peräisin järjestelmien sisällä olevasta aktiivisuudesta. Valtaosa 

säteilyaltistuksesta aiheutuu gammasäteilystä, koska α- ja β-säteily pysähtyvät jo putkien 

seinämiin. Sisäisten annoksien sekä suurien ihoannosten muodostuminen on tehokkaasti 

estettävissä suojavarusteiden oikeaoppisella käytöllä. Sisäisiä annoksia muodostuu 

enemmän ainoastaan CANDU-tyypin voimalaitoksissa. Siellä ongelman aiheuttaa ihon 

läpi imeytyvän tritiumin (3H) suuri esiintyvyys. Suomessa sisäisten annosten osuus 
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ydinvoimatyötä tekeville on varsin pieni verrattuna ulkoisen säteilyn aiheuttamaan 

annokseen (STUK 2004b, 147).  
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3 SÄTEILY LOVIISAN YDINVOIMALAITOKSELLA 

Kaikissa ydinvoimaloissa valtaosa aktiivisuudesta on polttoaineessa. Kun polttoaine 

pysyy ehjänä, säteilytasot pysyvät varsin vakaina. Loviisassa ei ole tapahtunut vuosiin 

merkittäviä polttoainevuotoja ja siksi säteilyannokset aiheutuvat lähinnä 

aktivoitumistuotteista. Reaktorin käytön aikana neutronisäteily aktivoi säteilykentässä 

olevia aineita, jotka päätyvät primääripiirin veden mukana prosessijärjestelmien eri osiin. 

Käytön aikana suurimmat annosnopeudet primääripiirissä aiheuttaa jäähdyteveden 

hapesta aktivoitunut typpi-16, joka emittoi erittäin korkeaenergistä gammasäteilyä 

(pääenergia 6,128 MeV). Typpi-16:lla on kuitenkin lyhyt puoliintumisaika (7,13 s) ja 

siksi se aiheuttaa säteilyvaaran vain primääripiiriin putkissa ja höyrystimissä ainoastaan 

laitoksen tehoajon aikana. Tällöin primääripiirin lähiympäristö on luoksepääsemätöntä 

aluetta, eikä siitä aiheudu henkilökunnalle juuri säteilyannoksia. 

Vuosihuollon alkaessa reaktori sammutetaan ja typpi-16:n aiheuttama korkea säteilytaso 

putoaa nopeasti. Tämän jälkeen primääripiirin lähellä suurin osa säteilystä ja 

henkilökunnan säteilyannoksista aiheutuukin reaktorissa aktivoituneista epäpuhtauksista, 

joiden puoliintumisajat ovat tyypillisesti useista vuorokausista muutamiin vuosiin. Ne 

voivat joko kiinnittyä putkistojen oksidikerrokseen tai kiertää veden mukana, jolloin ne 

voivat konsentroitua puhdistusjärjestelmien suodattimiin tai kerääntyä kohtiin, joissa 

virtaus on epätasaista. Aktivoitumistuotteiden kerääntyminen aiheuttaa alueellisesti 

suurempia annosnopeuksia.  

Loviisan voimalaitoksella on tutkittu säteilyannoksien aiheuttajia primääripiirin 

kontaminaatiota tutkivilla MARC-mittauksilla (Measurements and Analysis of Reactor 

circuit Contamination) vuodesta 1993 lähtien. Niissä on selvitetty primääripiirin pinta-

aktiivisuudet nuklidikohtaisesti gammaspektroskopian avulla. Mittaukset on suoritettu 

vuosittain kummassakin laitosyksikössä noin viikko laitosyksiköiden alasajon jälkeen 

vuosihuoltojen yhteydessä. MARC-mittaukset suoritetaan aina samalla 

mittauslaitteistolla, jossa detektorina käytetään nestetypellä jäähdytettyä germanium-
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kidettä. Vuosittain toistettavilla mittauksilla on saatu hyvät tiedot primääripiirin 

kontaminaation ja nuklidijakauman muutoksista.  

3.1 Nuklidien tunnistus gammaspektroskopian avulla  

Gammasäteilevät radionuklidit voidaan tunnistaa toisistaan niiden emittoiman 

gammasäteilyn avulla. Jokainen gammasäteilevä radionuklidi emittoi itselle tyypillisen 

gammasäteilyn energiajakauman. Mittaamalla ja tutkimalla gammasäteilyn 

energiaspektrejä, voidaan määrittää säteilylähteessä olevat nuklidit. Lisäksi spektrin 

avulla voidaan määrittää kunkin nuklidin tarkat aktiivisuudet, mikäli geometria on 

laskettu tai tunnetaan. (STUK 2002a, 139-156.) Alla olevassa taulukossa on esitetty 

muutamien, Loviisassa yleisesti esiintyvien, radionuklidien merkittävimmät 

gammaenergiat Eγ, sekä nuklidien puoliintumisajat T1/2.  

Taulukko 1. Yleisien radionuklidien puoliintumisajat ja yleisimmät gammaenergiat (The 

Lund/LBNL Nuclear Data Search 1999). 

Nuklidi 
Hajoamis 

tyyppi 
T1/2 Eγ 1 [MeV] Eγ 2 [MeV] Eγ 3 [MeV] Eγ 4 [MeV] 

60Co β- 5,2714 a 1,173 1,3325   

58Co ε+β+ 70,86 d 0,8107    

122Sb β- 2,7238 d 0,5641 0,6927   

124Sb β- 60,20 d 0,6027 1,6909   

110mAg β- 249,79 d 0,6577 0,8846 0,9374 1,3843 
54Mn ε+β+ 312,3 d 0,8348    

59Fe β- 44,503 d 1,0992 1,2915   

95Zr β- 64,02 d 0,7241 0,7567   

95Nb β- 34,975 d 0,7657    

51Cr ε 27,703 d 0,320    

 

Nuklidien luotettava tunnistaminen vaatii yleensä hyvin onnistuneen mittauksen ja jonkin 

verran tietämystä tutkittavasta säteilylähteestä. Usein nuklideja tunnistettaessa joudutaan 

tekemään oletuksia siitä, mitä nuklideja säteilylähteen oletetaan sisältävän. Varsinkin 

useita eri radionuklideja sisältävän lähteen analysointi voi muuten olla hankalaa 

päällekkäisten energiajakaumien takia. Alla olevassa kuvassa on eräästä säteilylähteestä 

tallennettu gammasäteilyn energiaspektri.  
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Kuva 2. Säteilylähteen gammasäteilyn energiaspektri H3D H100 gammakameralla. 

 

Kuvan energiajakaumasta voidaan tunnistaa lähteen sisältävän ainakin koboltti-60-

nuklidia. Tunnistus tapahtuu molempien selvien energiapiikkien avulla 1,173 MeV:n ja 

1,333 MeV:n kohdalla. Pieni energiapiikki on havaittavissa 0,835 MeV:ssa, joka kertoo 

lähteessä olevan myös mangaani-54. Kuvaan on myös merkitty automaattinen tunnistus 

rauta-59, vaikka varsinaista selvästi erottuvaa piikkiä ei ole havaittavissa. Pieni piikki 

0,657 MeV:n energiassa voisi kertoa näytteen sisältävän myös hieman hopeaa-110m. 

Kyseisessä lähteessä koboltti-60 on kuitenkin selvästi dominoiva radionuklidi. Kohouma 

matalaenergisellä alueella noin 0-400 keV:ssa johtuu säteilyn erilaisista 

vuorovaikutuksista aineen kanssa, sekä osin käytettävän detektorin ominaisuuksista. 

3.2 Säteilyn lähteiden erityispiirteet Loviisassa 

Loviisan voimalaitosyksiköiden nuklidijakauma ja annosnopeudet ovat hyvin erilaiset 

kuin muilla VVER-440-tyypin voimalaitoksilla. Loviisan erikoisuutena on hopean ja 

antimonin aktiivisten isotooppien runsas esiintyminen.  

Antimonin aktiivisten isotooppien (124Sb ja 122Sb) runsas läsnäolo johtuu pääasiassa 

pääkiertopumpuissa aiemmin käytetyistä antimonia sisältävistä tiivisteistä. Niiden 

esiintyminen on kuitenkin vähentynyt selvästi antimonivapaisiin tiivisteisiin vaihtamisen 
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jälkeen. Viimeiset tiivisteet vaihdettiin antimonivapaisiin vuoden 2014 vuosihuollossa. 

(Kontio 2018, 14-15.)  

Hopean metastabiilin nuklidin (110mAg) runsaalle esiintyvyydelle on paikannettu kolme 

mahdollista lähdettä, joiden suhteellisia osuuksia ei kuitenkaan tunneta. Yksi 

mahdollinen hopean lähde on primääripiirin poistovesien esipuhdistusjärjestelmän (TE) 

varoventtiileissä käytetyt hopeaa sisältävät kalvorakenteet, jotka ovat luultavasti 

murtumisen kautta päätyneet primääripiirin kiertoon. Hopeiset kalvorakenteet korvattiin 

vuoden 2018 vuosihuolloissa rakenteella, jossa kalvoja ei tarvita. Toinen mahdollinen 

lähde on pääkiertopumppujen tiivistevesilinjoissa käytössä oleva liitinrakenne, joissa on 

hopeatiivisteet. Näistä hopea vapautuu piiriin eroosion ja liukenemisen vaikutuksesta. 

Kolmas mahdollinen lähde on paineentasausjärjestelmän (YP) paineistimessa olevat 

sähkövastusten hopeajuotokset. Niistä hopean epäillään kulkeutuvan piiriin liukenemalla. 

(Kvarnström, henkilökohtainen tiedonanto 2018.)      

Antimonin ja hopean esiintyvyyden vaikutus annoksiin on selvä, kun tehdään vertailua 

muihin VVER-440 laitoksiin. Esimerkiksi Tšekissä Dukovanyn neljän reaktoriyksikön 

ydinvoimalaitoksella vuosien 2004 ja 2009 välillä vuosittainen kollektiivinen 

efektiviinen annos laitosyksikköä kohti on pysynyt noin 0,15 manSv tasolla (CEZ group 

2009, 10). Loviisassa vastaava luku on vaihdellut samalla aikavälillä 1,7 manSv ja 0,3 

manSv välillä (STUK 2017), riippuen voimakkaasti vuosihuolloissa tehtävistä töistä. 

Voidaan kuitenkin todeta, että annokset Loviisan voimalaitoksessa ovat olleet yleisesti 

ainakin noin kaksi kertaa niin suuria kuin vastaavan tyyppisellä Dukovanyn laitoksella. 

On kuitenkin huomattava, että annosten eroja ei selitä ainoastaan hopean ja antimonin 

runsas esiintyminen, vaan siihen vaikuttaa myös muun muassa Dukovanyn laitoksen 

säteilysuojelullisesti parempi pohjapiirustus. Loviisa oli ensimmäinen VVER-440-tyypin 

laitos, johon rakennettiin teräksinen suojakuori. Tämän takia järjestelmät haluttiin 

asetella Loviisassa mahdollisimman tiiviisti, jolloin tiloista tuli säteilyltä suojautumisen 

kannalta haastavammat.   
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Antimonin annosvaikutuksen suuruus ja laskeva trendi voidaan havaita alla olevasta 

kuvasta. Siinä on esitetty LO2:n teoreettiset nuklidikohtaiset annosnopeudet 

primääriputkiston (YA) ensimmäisen kiertopiirin (YA11) sisäpintojen 

pintakontaminaatiosta mitattuna. Myös LO1:llä kehitys on ollut pääpirteittäin 

samanlaista. 

 

Kuva 3. Teoreettiset nuklidikohtaiset annosnopeudet LO2 YA11:stä (Kvarnström 2017, 3). 

  

Koboltti-60 (60Co) on kaikissa ydinvoimaloissa tyypillinen annosta aiheuttava nuklidi, 

jota muodostuu primääripiirin putkistojen ja komponenttien korroosiotuotteiden 

aktivoituessa reaktorissa. Koboltti-60 on stabiilin koboltti-59 aktivoitumistuote, joka 

syntyy neutronikaappauksen kautta. VVER-tyypin laitoksilla koboltin pitoisuudet eivät 

ole tyypillisesti yhtä suuria kuin muun tyyppisissä laitoksissa, johtuen erilaisista 

materiaalivalinnoista primääripiirissä (NEA 2014, 16). Loviisassa myös koboltin 

aktiivisten isotooppien annosvaikutus on ollut laskussa (kuva 3).  
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Koboltin laskeva trendi on luotu vuosien jatkuvalla kehityksellä. Kobolttiin alettiin 

keskittyä vuosina 1985-1990, kun voimalaitoksella tehtiin selvitys käytössä olevista 

materiaaleista LO2:n korkeiden säteilytasojen takia. Selvityksessä huomattiin useiden 

säätöventtiilien sisältävän stelliittipohjaisia tiivistepintoja. Löydöksestä seurasi 

puhdasasennusohjeiston tekeminen, sekä huoltomenettelyjen parantaminen. Jo aiemmin 

joissain laitoksen materiaaleissa oli suurimmaksi sallituksi kobolttipitoisuudeksi 

määritelty 0,05 %. Nyt laajennettiin alueita, joissa tätä arvoa ei saa ylittää. Vain 

poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä korkeintaan 0,2 %:n koboltti pitoisuuksia. 

(Kvarnström, henkilökohtainen tiedonanto 2018.) 

Laitoksen kemiassa tehtiin myös muutoksia. Polttoainesyklin alussa olevaa pH-arvoa 

nostettiin polttoainetoimittajan luvalla, jolloin liukenemista oksidikalvoilta 

primääripiiriin tapahtuu vähemmän. Näin saatiin laskettua käyttöjakson aikana 

reaktorissa aktivoituvan koboltin määrää. Koboltti liukenee takaisin piiriin aiheuttamaan 

säteilyannoksia, kun polttoainesyklin lopussa pH-arvot muuttuvat merkittävästi 

boorauksen yhteydessä. Lisäksi laitoksen alas- ja ylösajoja on pyritty kehittämään 

erilaisin menetelmin siten, että puhdistus olisi optimaalinen. Puhdistuksen optimoinnin 

kehitystä tehdään edelleen ja sen tuloksia seurataan muun muassa MARC-mittausten 

avulla. (Kvarnström, henkilökohtainen tiedonanto 2018.)  

3.3 Annosta aiheuttavat nuklidit säteilysuojelun kannalta 

Säteilysuojelussa ulkoiselta säteilyltä suojautumisen kannalta ikäviä nuklideja ovat 

etenkin pitkäikäiset ja korkeaenergistä gammasäteilyä emittoivat radionuklidit. 

Korkeaenerginen gammasäteily on läpitunkevampaa kuin matalaenerginen. Suojausta 

vaaditaan siis enemmän korkeaenergistä säteilyä vastaan. Käytön aikana dominoivan 

erittäin korkeaenergisen typpi-16:n takia esimerkiksi höyrystintila on ympäröity paksujen 

betoniseinien sisään ja kulku sinne on tehokäytön aikana estetty. Käytännön 

säteilysuojelussa keskitytään yleensä muista aktivoitumistuotteista lähtevään säteilyyn, 

koska typpi-16:n aiheuttama säteilyvaara pystytään minimoimaan kulkurajoitteilla ja 

rakenteellisilla säteilysuojilla. Loviisassa esiintyvästä kontaminaatiosta korkeaenergistä 
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on esimerkiksi koboltti-60:sta lähtevä gammasäteily (1,173 MeV ja 1,333 MeV). Pieni 

energia on esimerkiksi kromi-51:llä (0,320 MeV). Koboltti-60 lähteestä tuleva 

annosnopeus puolittuu noin 1,2 cm kerroksella lyijyä, kun taas kromi-51:stä annosnopeus 

saadaan puolitettua jo 0,17 cm kerroksella (STUK 2004a, 265; University of Michigan 

2018). Alla on esitetty energian vaikutus puoliintumispaksuuteen lyijyssä HVLPb. 

 

Kuva 4. Eri gammaenergioiden puoliintumispaksuuksia lyijyssä (UF 3-52). 

 

Koboltti-60 on laitoksen tyypillisistä annosta aiheuttavista nuklideista pitkäikäisin 

(taulukko 1). Reilun viiden vuoden puoliintumisajallaan siitä on tullut suurin yksittäinen 

annosta aiheuttava nuklidi. Linjan kontaminoituminen koboltti-60:llä aiheuttaa pitkällä 

aikavälillä suuremman kollektiivisen annoksen kuin kontaminoituminen esimerkiksi 

lyhytikäisellä niobium-95:lla, jonka puoliintumisaika on vain 35 vuorokautta. 

Säteilysuojelullisia toimenpiteitä voi olla hyödyllistä kohdistaa pitkäikäisiä 

radionuklideita vastaan, mikäli tieto siitä on olemassa. 
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4 KUUMAN PISTEEN MÄÄRITELMÄ 

Kuumalle pisteelle (hot spot) on ydinvoimateollisuudessa muodostunut vakiintunut 

merkitys pisteenä, jossa annosnopeus on merkittävästi suurempi kuin alueella 

keskimäärin. Joissakin yhteyksissä kuumalla pisteellä on voitu viitata myös muuta 

ympäristöä huomattavasti suurempaan kontaminaatiotasoon (U.S.NRC 2018). 

Yleisimmin kuumalla pisteellä on kuitenkin viitattu juuri paikallisesti korkeaan 

annosnopeuteen.  

4.1 Kuuman pisteen määritelmä maailmalla 

Kuuma piste esiintyy Yhdysvaltojen Department of Energy (DOE) ohjeistossa, jossa 

annetaan määräyksiä ilmoituskäytännöistä radioaktiivisille alueille. DOE:n ohjeissa 

kuumaksi pisteeksi määritellään piste, jonka kontaktiannosnopeus on viisi kertaa 

suurempi kuin alueen yleinen annosnopeus ja kontaktiannosnopeus on enemmän kuin 1 

mSv/h. On kuitenkin huomioitava, että DOE:n määritelmä alueen yleisestä 

annosnopeudesta poikkeaa Loviisassa käytettävästä määritelmästä. Loviisan 

säteilysuojeluohjeen mukaan säteilyn yleisannosnopeus tarkoittaa annosnopeutta 

alueella, jossa oleskelu todennäköisimmin tapahtuu. DOE taas käyttää alueen yleisenä 

annosnopeutena konservatiivisempaa arvoa, joka saadaan mittaamalla annosnopeus 30 

cm päästä kohdasta, jossa on alueen suurin kontaktiannosnopeus (DOE 1994, 2-17-18). 

Alla olevassa taulukossa näkyy DOE:n kriteerit radioaktiivisten alueiden 

ilmoituskäytännöille. 
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Taulukko 2. DOE:n kriteerit radioaktiivisten alueiden merkintään (DOE 1994, 2-18). 

AREA DOSE RATE CRITERIA POSTING 

Radiation Area > 0.005 rem/hr (0.05 mSv/h) and 

≤ 0.1 rem/hr (1 mSv/h) at 30 cm 

"CAUTION, RADIATION 

AREA" "Personnel Dosimeter 

Required for Entry" 

High Radiation 

Area 

> 0.1 rem/hr (1 mSv/h) at 30 cm 

and ≤ 500 rad/hr (5 Gy/h) at 100 

cm. 

"DANGER, HIGH RADIATION 

AREA" "Personnel Dosimeter, 

Supplemental Dosimeter and 

RWP Required for Entry" 

Very High 

Radiation Area 

> 500 rad/hr (5 Gy/h) at 100 cm. "GRAVE DANGER, VERY 

HIGH RADIATION AREA" 

"SPECIAL CONTROLS 

REQUIRED FOR ENTRY" 

Hot Spot 5 times general area dose rate 

and > 0.1 rem/hr (1 mSv/h) 

"CAUTION, HOT SPOT" 

 

Syy kuumien pisteiden merkitsemiseen on ollut sama kuin muidenkin radioaktiivisten 

alueiden. Niiden selkeällä merkinnällä on haluttu pienentää henkilöstön saamia 

säteilyannoksia. 

Yhdysvalloissa DOE:n antamien kriteerien pohjalta kuuman pisteen määritelmä on ollut 

Yhdysvalloissa selvä. Muualla maailmassa kuuman pisteen määritelmälle ei löydetty 

kansallisella tasolla määriteltyjä kriteerejä. Esimerkiksi IAEA:n (International Atomic 

Energy Agency) tai ICRP:n kaltaisten organisaatioiden ohjeistoista ei löytynyt mainintoja 

kuumien pisteiden kriteereistä.  WANO:n (World Association of Nuclear Operators) 

julkaisussa ehdotetaan (annetaan esimerkki) kuuman pisteen määritelmäksi DOE:n 

mukaisia kriteerejä (WANO 2012, 40). Loviisassa käyttöön otettavan kuuman pisteen 

määritelmän olisi hyvä olla samankaltainen kuin muualla maailmassa, jotta säilytetään 

parempi vertailtavuus muiden ydinvoimalaitosten kanssa. 

Vertailtavuutta muiden voimalaitosten kanssa arvioitiin etsimällä tietoa ISOE:n 

(Information System on Occupational Exposure) tietokannasta. Kattavia tietoja muiden 

ydinvoimalaitosten käyttämistä kriteereistä kuumille pisteille ei löytynyt. ISOE:n 
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järjestelmässä oli kuitenkin suoritettu kysely, jossa tiedusteltiin muiden 

ydinvoimalaitosten määritelmiä kuumille pisteille. Kyselyyn löytyi yksitoista vastaajaa. 

Kahdeksan vastaajista käytti kuuman pisteen määritelmänä DOE:n ohjeen mukaista 

määritelmää, joka tosin oli odotettavaa, sillä kaikki kahdeksan olivat Yhdysvalloissa 

toimivia voimalaitoksia. 

Kyselyn vastauksista selvisi myös, että Sizewell B -voimalaitos Isossa-Britanniassa oli 

vaihtanut WANO:n kehotuksesta kuuman pisteen määritelmänsä DOE:n kriteereitä 

alemmaksi. Sizewellin uudeksi kuuman pisteen raja-annosnopeudeksi tuli 0,25 mSv/h. 

WANO:n kehotus kriteerin alentamisesta oli seurausta laitoksen hyvistä 

säteilyolosuhteista, joissa pienempään rajaan siirtymistä voidaan pitää jatkuvan 

kehityksen mukaisena. Voimalaitoksella tehty muutos koettiin kuitenkin negatiivisena, 

koska uuden määritelmän täyttäviä kuumia pisteitä koettiin olevan niin suuri määrä, että 

niiden hallinta muuttui vaikeaksi. 

Lisäksi suoritettiin sähköpostitse kysely kaikille VVER-440-tyypin laitoksille niiden 

käyttämästä kuuman pisteen määritelmästä, sekä niiden määrästä vertailutietojen 

saamiseksi. Tiedusteluun vastattiin kuitenkin vain Unkarin Paksin laitokselta. Siellä 

käytössä oleva määritelmä on hyvin erilainen kuin DOE:n määritelmä. Kuuman pisteen 

määritelmä muuttuu Paksissa huonetilan luokituksen mukaan. Huoneluokituksesta 

riippuen kuumana pisteenä pidettään pistettä, josta annosnopeus 10 cm:n päässä on 

vähintään kymmenen kertaa suurempi kuin huoneen yleisannosnopeus tai annosnopeus 

10 cm:n päästä mitattuna on yli 1 mSv/h. Paksin neljän VVER-440-yksikön laitoksessa 

kuumia pisteitä kerrottiin normaalin käytön aikana olevan 41 kpl. Paksin kriteerin 

korkeudesta kertoo se, että kuumia pisteitä löydetään Paksissa lähinnä 

primääriputkistosta. (Marusa, henkilökohtainen tiedonanto 2018.)  

4.2 DOE:n kuuman pisteen määritelmän testaaminen 

DOE:n kuuman pisteen määritelmän käyttö Yhdysvalloissa ja samojen kriteerien 

esiintyminen myös WANO:n julkaisussa kertoo, että se on maailmassa todennäköisesti 

käytetyin kuuman pisteen määritelmä. DOE:n määritelmän käyttökelpoisuutta ja sen 
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mukaisien kuumien pisteiden esiintyvyyttä Loviisan voimalaitoksella kartoitettiin 

testimittausten avulla.  

Testimittauskohteiksi valittiin seitsemän huonetilaa, jotka olivat edellisen 

huoneluokituskierroksen perusteella potentiaalisia tiloja kuumien pisteiden löytämiseksi. 

Tällaisina pidettiin huoneita, joiden luokituskierroksella oli kirjattu muuta ympäristöä 

enemmän säteilevä kohta johonkin tiettyyn komponenttiin. Valituissa huoneissa 

suoritettiin perusteelliset mittaukset kuumien pisteiden löytämiseksi. 

Mittauksien tekemiseen käytettiin Automess 6150 AD5R -annosnopeusmittaria. Mittarin 

mittausalue on 0,001-1000 mSv/h ja energia-alue 0,045-3 MeV. Potentiaalisista pisteistä 

kirjattiin kontaktiannosnopeudet, sekä annosnopeudet 30 cm päästä. Etäisyys mitattiin 

viivoittimella pisteen vierestä. Samalla kiinnitettiin huomiota siihen, että pisteestä tulevaa 

säteilyä ei vaimenneta pitämällä kättä tai muuta säteilyä vaimentavaa asiaa 

annosnopeusmittarin mittapään edessä. Alla olevassa kuvassa on suoritettu 

kontaktiannosnopeuden mittaus venttiilihuoneesta 1A1213. 

  

Kuva 5. Kontaktiannosnopeuden mittaus venttiilin TY12S0028 vierestä. 
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Kuvassa mitattu putki kuuluu TY-järjestelmään, joka tarkoittaa reaktorin 

apujärjestelmien vesityksiä ja ilmauksia. Korkein annosnopeus löytyi venttiilin 

TY12S0028 vierestä, josta annosnopeudeksi mitattiin 5,61 mSv/h. Annosnopeutta 30 cm 

päästä mitattiin 0,121 mSv/h. Kontaktiannosnopeus oli noin 46 kertaa suurempi kuin 30 

cm päästä mitattuna, joka täyttää helposti asetetun viisinkertaisuuden rajan.  Kyseessä oli 

siis DOE:n määritelmän mukainen kuuma piste. Alla olevassa kuvassa on saman pisteen 

30 cm päästä otettu annosnopeusmittaus. 

 

Kuva 6. Annosnopeusmittaus 30 cm päästä venttiilin TY12S0028 vierestä. 
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Testimittauksissa läpikäydyistä seitsemästä huoneesta yhteensä kolmesta löytyi DOE:n 

määrityksen mukaisia kuumia pisteitä. Yhdestä huoneesta niitä löytyi kaksi (taulukko 3). 

Taulukko 3. Testimittausten tulokset. 

Huone 
Kontakti 
[mSv/h] 

30cm 
päästä 

[mSv/h] Kerroin 

Huoneen 
yleistaso 
[mSv/h] Sijainti/kommentit 

Täyttää 
kriteerin 

1A1713 3,8 0,84 4,5 0,05 TK50N00001 Säiliön pohja EI 

1A1233 4,15 0,6 6,9 0,07 TR30 Säiliön alla putki KYLLÄ 

1A1213 5,61 0,121 46,4 0,015 TY12S0028 50cm oikealle KYLLÄ 

1A1213 2,55 0,04 63,8 0,015 TY12S0025 30cm oikealle KYLLÄ 

1A1217 2,05 0,06 34,2 0,015 TU31N0003:n alla putki KYLLÄ 

1A1221 0,4 0,05 8,0 0,02 TE31-Säiliön alla putki EI 

1A1223 0,83 0,03 27,7 0,015 TM10N0005 alla putki EI 

1A1211 - - - - Ei poikkeavaa EI 

 

Testimittauksissa DOE:n kuuman pisteen määritelmän todettiin olevan käyttökelpoinen 

myös Loviisan voimalaitoksessa. Vähimmäisannosnopeutena 1 mSv/h käyttäminen rajaa 

kuumien pisteiden määrää hallittavan kokoiseksi. Jos minimiannosnopeutena 

käytettäisiin esimerkiksi 0,25 mSv/h, olisi lähes kaikista testimittauksissa käydyistä 

huoneista löytynyt noin 2-3 kertaa enemmän kuumiksi pisteiksi luokiteltavia kohtia. 

Pienemmän raja-arvon käyttäminen olisi myös aiheuttanut osassa huoneista lähes 

kokonaisen putkilinjan luokittelun kuumaksi pisteeksi, joka ei myöskään ole toivottavaa. 

Tällöin kyseessä olisi yleisesti muuta ympäristöä enemmän säteilevä putki, ei niinkään 

kuuma piste. 

4.3 Kuuman pisteen määritelmä Loviisan voimalaitoksella 

Kuumaksi pisteeksi Loviisan voimalaitoksella määritellään piste, joka täyttää seuraavat 

kriteerit: 



27 

 

1. Kontaktiannosnopeus ≥1mSv/h 

2. Kontaktiannosnopeus on vähintään viisinkertainen verrattuna 

annosnopeuteen 30 cm päästä.  

 

Esimerkiksi kohde, jonka kontaktiannosnopeus on 1 mSv/h ja annosnopeus 30 cm päästä 

on 0,2 mSv/h, luokitellaan kuumaksi pisteeksi. Jos annosnopeus 30 cm päästä olisi 

esimerkiksi 0,25 mSv/h, ei kohde enää täyttäisi kuuman pisteen toista kriteeriä. Tällöin 

kohdetta pidettäisiin suurempana ympäristöä enemmän säteilevänä kohteena. 
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5 KUUMIEN PISTEIDEN MITTAUSKAMPANJA 

Mittauskampanjassa selvitettiin Loviisan voimalaitoksella olevien kuumien pisteiden 

määrä, niiden nuklidijakaumat ja niille alttiit järjestelmät. Työssä esiintyvien 

järjestelmätunnusten selitykset löytyvät liitteestä 1. 

5.1 Mittauskampanjan toteutus 

Mittauskampanjan tavoitteena oli löytää laitosten kaikki kuumat pisteet. Tavoite olisi 

saavutettu parhaiten, jos kaikki huonetilat olisi käyty mittaamassa. Aikataulupaineista 

johtuen päätettiin mitattavia paikkoja kuitenkin hieman rajata. Rajauksen avulla jätettiin 

pois joitain seuraavan tyyppisiä huonetiloja: huoneita, joissa on vähän tai ei ollenkaan 

prosessilinjoja ja säteilytasot olleet historiassa pieniä (reaktorirakennuksen ulompi ja 

sisempi välitila), sekä huonetiloja, joissa säteilytasot ovat erityisen korkeita 

(höyrystintila, aktiivisen jätteen säiliöhuoneet). Mittaukset suoritettiin suurimmilta osin 

laitosyksiköiden vuosihuoltojen välisellä väliviikolla, molempien laitosten ollessa 

tehoajolla. Ainoastaan LO1:n reaktorirakennuksen mittaukset suoritettiin myöhemmin 

vuosihuollon aikaisten huoneluokitusten yhteydessä.  

Kaikki mittaukset valituista huonetiloista suoritettiin testimittauksissa kuvatun 

mittaustavan mukaan. Lisäksi kaikki kuumat pisteet merkittiin erillisellä 

säteilyvaarakyltillä. Kyltteihin kirjattiin mitatut arvot, sekä numeroitiin huoneen kuumat 

pisteet (1,2,3…), jotta niiden tunnistaminen onnistuu myös myöhemmillä 

tarkastuskäynneillä. 

Mittauskampanjalla saadaan hyvä tilannekuva laitoksella olevista kuumista pisteistä. On 

kuitenkin huomioitava, että kuumat pisteet muuttuvat jatkuvasti laitoksella suoritettavien 

käyttötoimenpiteiden ja radioaktiivisten aineiden puoliintumisen takia. 

5.2 Mittauskampanjan tulokset 

Mittauskampanjassa etsittiin kuumat pisteet yhteensä 859 huonetilasta, kun 

huoneluokiteltavia huonetiloja on kaikkiaan 968. Yhteensä kuumia pisteitä löytyi 52. 
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Kummastakin laitosyksiköstä löytyi yhtä paljon kuumia pisteitä, sikäli kun 

jäterakennuksen katsotaan kuuluvan LO1:een (kuva 7). Suurin mitattu 

kontaktiannosnopeus oli 32,2 mSv/h, niiden keskiarvo oli 5,45 mSv/h ja mediaani 2,50 

mSv/h. Suurin mitattu annosnopeus 30 cm päästä oli 1,7 mSv/h, niiden keskiarvo oli 215 

µSv/h ja mediaani 127 µSv/h. Kaikki mittauskampanjassa löydetyt kuumat pisteet on 

esitetty liitteessä 2. 

 

Kuva 7. Kuumat pisteet rakennuksittain. 

 

Reaktorirakennuksista löydettiin kummassakin laitosyksikössä enemmän kuumia pisteitä 

kuin apurakennuksista (Kuva 7). Erityisen mielenkiintoista on se, että suojarakennuksen 

sisältä löydettiin ainoastaan yksi kuuma piste. Tähän tietysti vaikuttaa säteilytasoltaan 

korkeiden höyrystintilojen rajaaminen pois tutkittavien tilojen listalta.  

5.2.1 Kuumien pisteiden muodostumiselle alttiit järjestelmät 

Alttiutta kuumien pisteiden muodostumiselle eri järjestelmiin on mietitty ainoastaan 

kussakin järjestelmässä olevien kuumien pisteiden absoluuttisella määrällä. Tuloksia ei 

ole suhteutettu esimerkiksi siihen kuinka laaja tai suppea järjestelmä on kyseessä. 

Eniten kuumia pisteitä löytyi näytteenottojärjestelmästä (TV), jossa kuumia pisteitä oli 

yhteensä kymmenen (kuva 8). Näytteenottojärjestelmällä suoritetaan näytteenottoja 
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primääripiiristä, joka aiheuttaa kontaminaation leviämisen järjestelmään. Kaikki 

järjestelmän kuumat pisteet sijaitsevat reaktorirakennuksessa olevan rengastilan 

ympärillä instrumentti- ja näytteenottohuoneissa +3 ja +5-tasoilla. Kuumat pisteet näiden 

kaltaisissa huonetiloissa ovat merkittäviä, koska ne ovat säännöllisessä käytössä.  

 

 

Näytteenottojärjestelmän jälkeen eniten kuumia pisteitä löytyi pääsääntöisesti 

järjestelmistä, joiden tiedetään olevan erittäin kontaminoituneita. Vesitykset ja ilmaukset 

–järjestelmästä (TY) löydetyt kuumat pisteet on usein löydetty todella läheltä erittäin 

kontaminoituneita järjestelmiä. TY-järjestelmän kuumat pisteet ovat siis monessa 

kohteessa peräisin erittäin kontaminoituneisiin järjestelmiin tehdyistä vesityksistä ja 

ilmauksista. Esimerkkinä voidaan esittää putkitunnelista 1A9201 löydetty kuuma piste. 

Kertynyt kontaminaatio on peräisin primääripiirin poistovesien esipuhdistus järjestelmän 

putkilinjasta (TE23), mutta on kuitenkin TY-järjestelmän puolella (kuva 9).  
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Kuva 9. Gammakameran kuva kuumasta pisteestä (1) huonetilassa 1A9201. 

 

Kuvassa TE23-linjasta on alaspäin lähtevä yhde TY01-linjaan, jonka vaakasuuntaisella 

osuudella on kuuma piste. Kontaktiannosnopeudeksi mitattiin kyseisessä pisteessä 15,3 

mSv/h. TY01-linja jatkuu kuuman pisteen jälkeen kuvassa ylöspäin kohti eri huonetilassa 

olevaa venttiiliä.  

5.2.2 Korkean kontaktiannosnopeuden kuumat pisteet  

Korkean kontaktiannosnopeuden kuumina pisteinä pidetään tässä työssä sellaisia pisteitä, 

joissa annosnopeus on vähintään 10 mSv/h.  Korkeita annosnopeuksia havaittiin neljästä 

eri järjestelmästä (kuva 10). Kaksi voimakkainta kuumaa pistettä olivat allasvesien 

käsittely –järjestelmän putkilinjassa (TM10). Linjan kuumat pisteet olivat 

kontaktiannosnopeudeltaan 32,2 mSv/h ja 25,1 mSv/h. 
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Kuva 10. Korkean kontaktiannosnopeuden kuumia pisteitä. 

 

Voimakkaimmat kuumat pisteet sijaitsivat putkitunneleissa sekä rengastilan ympärillä 

olevissa näytteenottohuoneissa. Poikkeuksena kuitenkin huoneen 2R0314 kuuma piste 

polttoainealtaiden jäähdytysjärjestelmän (TG) venttiilissä.  

5.2.3 Kuumat pisteet putkitunneleissa 

Kuumia pisteitä löytyi putkitunneleista yhteensä viisitoista, eli 29 % kuumien pisteiden 

kokonaismäärästä. Niistä löydettiin kaikista suurin kontaktiannosnopeus 32,2 mSv/h. 

Putkitunneleista löydettyjen kuumien pisteiden kontaktiannosnopeudet olivat kaiken 

kaikkiaan varsin suuria, verrattuna muualta löydettyihin kuumiin pisteisiin. Niistä 

löydettyjen kuumien pisteiden keskiarvo kontaktiannosnopeus asettuu tasoon 8,78 

mSv/h. Erityisen ongelmallista suurien kontaktiannosnopeuksien löytyminen 

putkitunneleista on siksi, että suuri osa niistä on huoneluokitukseltaan vihreitä (taulukko 

4).  
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Loviisassa käytössä olevan huoneluokitusjärjestelmän mukaan valvotulla alueella oleva 

huonetila on vihreä, kun huoneen yleisannosnopeus on enintään 0,025 mSv/h. Huonetila 

on oranssi, kun yleisannosnopeus on enemmän kuin 0,025 mSv/h, mutta enintään 1 

mSv/h. Punaisessa huonetilassa yleisannosnopeus on yli 1 mSv/h.  

Taulukko 4. Putkitunneleista löydetyt kuumat pisteet. 

HUONE 

HUONE- 

LUOKITUS 

KUUMAN 

PISTEEN 

NUMERO 

KONTAKTI-

ANNOSNOPEUS 

[mSv/h] 

Annosnopeus, 

30cm [mSv/h] Järjestelmä (KZ) 

1A0003 VIH 1 1,5 0,18 Ei paikannettu 

1A9203 VIH 1 2,1 0,035 TY 

1A9203 VIH 2 20,9 0,17 TY 

1A9203 VIH 3 1,97 0,07 TR 

1A9206 VIH 1 25,1 0,22 TM 

1A9206 VIH 2 32,2 0,24 TM 

2A0602 VIH 1 2,1 0,15 TZ 

2A9201 VIH 1 11,1 0,55 Ei paikannettu 

2A9201 VIH 2 6,2 0,25 TE 

2A9201 VIH 3 1,45 0,11 TE 

1A9201 ORA 1 15,3 0,21 TY 

1J9201 ORA 1 1,8 0,3 TW 

1J9201 ORA 2 1,3 0,07 TW 

2R0007 ORA 1 6 0,16 TK 

1R0007 VIH 1 2,7 0,16 Ei paikannettu 

   

Taulukosta voidaan poimia erityisesti esiin ainakin huonetilat 1A9206 ja 2A9201. 

Huonetilassa 1A9206 kulkeva TM10-linja pitää sisällään kaksi suurinta löydettyä 

kontaktiannosnopeutta. Kummassakin esille nostetussa huonetilassa kuumat pisteet 

aiheuttavat 30 cm päähän vielä selvästi kohonneet annosnopeustasot, molemmissa yli 200 

µSv/h. Huoneen 2A9201 ensimmäisessä kuumassa pisteessä annosnopeus 30 cm päässä 

pisteestä on jopa 550 µSv/h. Annosnopeudet myös muualla kyseisen linjan lähellä olivat 

selvästi kohonneet. 
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Kuumat pisteet johtuvat tyypillisesti radionuklideja sisältävien epäpuhtauksien 

kerääntymisestä samaan kohtaan. Tällaisia kohtia ovat tyypillisesti putkistoissa olevat 

virtauksen epäjatkuvuuskohdat, kuten putkimutkat (kuva 9) ja venttiilit. Toinen 

mahdollinen syy kuumalle pisteelle on prosessikiertoon päässyt irtokappale, joka on 

aktivoitunut reaktorissa. 

5.3 Kuumien pisteiden gammaspektroskopinen kuvaus 

Kaikille kuumille pisteille tehtiin gammaspektroskopiset kuvaukset, lukuun ottamatta 

muutamia kohteita, joissa kuvattava paikka oli fyysisesti liian vaikeassa paikassa tai 

mittausta häiritsevää taustasäteilyä oli liikaa. Kuvaamatta jäi kuitenkin lopulta vain neljä 

kuumaa pistettä.  

5.3.1 Menettelyt gammaspektroskopisissa kuvauksissa 

Kuvaukset tehdään H3D H100 gammakameralla, joka pystyy erottelemaan energioita 3 

MeV:n asti (H3D, 2), joka riittää kattamaan hyvin kuumissa pisteissä todennäköisimmin 

esiintyvien nuklidien merkittävimmät gammaenergiat. Kuvauksissa kamera viedään 

lähelle säteilevää kohdetta ja kameran etäisyys kohteesta mitataan kameran laserilla ja 

varmistetaan rullamitalla. Tarvittava mittausaika riippuu kohteesta, mutta yleisesti 

voidaan sanoa, että heikommassa säteilykentässä mittausaikaa tulee pidentää tarkempien 

tulosten aikaansaamiseksi. Kuumien pisteiden kuvauksissa mittausajat vaihtelivat 

viidestä minuutista yli puoleen tuntiin, mutta käyttötarkoitukseen soveltuvien kuvia 

voitaisiin ottaa myös paljon lyhyemmillä mittausajoilla. Kuvauksessa muodostuvaa 

energiajakaumaa pystyy tarkkailemaan reaaliajassa, joka helpottaa sopivan mittausajan 

löytämistä. 

Kuvien jälkikäsittely ja tulosten tarkastelu tehtiin myöhemmin H3D Visualizer –

ohjelmalla. Lähteessä olevien radionuklidien määrityksessä ongelmallinen on etenkin 

Ag-110m, jonka energiapiikit 658 keV:n ja 764 keV:n kohdalla voi helposti sekoittaa Cs-

137:n 662 keV:n ja Nb-95:n 766 keV:n energioihin. Kun Ag-110m on vahvasti läsnä 

säteilylähteessä, voi olla vaikea määrittää sisältääkö näyte myös Cs-137 tai Nb-95:tä. 
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Ongelmia tästä aiheutuu myös ohjelmiston automaattisessa nuklidikohtaisessa 

aktiivisuusmäärityksessä, sekä annosta aiheuttavien nuklidien määrityksessä. 

Automaattisen määrityksen tyypillinen virhe voimakkaille Ag-110m-lähteille on, että se 

tunnistaa näytteessä olevan aina myös Cs-137 ja Nb-95:tä.  

Automaattisessa aktiivisuusmäärityksessä oleellisia ohjelmaan syötettäviä parametreja 

ovat etäisyys säteilylähteestä sekä väliaineiden laatu ja paksuudet. Suurimmassa osassa 

kohteista väliaineiden paksuudet jouduttiin arvioimaan. Tämän vaikutus nuklidien 

aktiivisuuden määritykseen on oleellinen, eikä määritettyjä aktiivisuuksia voida siten 

pitää kuin todella karkeina arvioina. Sen sijaan annosta aiheuttavat nuklidit pystytään 

gammakuvien perusteella määrittämään melko hyvin.  

5.3.2 Kuumien pisteiden dominoivat nuklidit 

Kuuman pisteen dominoivalla nuklidilla tarkoitetaan annosvaikutukseltaan merkittävintä 

nuklidia. Lähes kaikissa kuumissa pisteissä hallitseva nuklidi oli Co-60 tai Ag-110m. 

Hieman yleisempi oli kuitenkin Co-60 (kuva 11).  

 

Kuva 11. Kuumien pisteiden dominoivat nuklidit 
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Koboltti-60:n yleisyys oli odotettava tulos, kun peilataan sitä MARC-mittausten 

tuloksiin. Sen yleisyys johtuu paljolti pitkästä puoliintumisajasta ja toisaalta 

korkeaenergisestä gammasäteilystä, jonka takia vähäisempikin aktiivisuus riittää 

tekemään siitä merkittävän annosvaikuttajan varsinkin säteilylähteen ollessa järjestelmän 

sisällä.  

Antimonin (Sb) annosvaikutus oli MARC-mittauksissa huomattava, mutta sen lyhyt 

puoliintumisaika vaikuttaa kuitenkin siihen, että vain yhdessä kohteessa dominoiva 

nuklidi oli Sb-124.  

Hopean (110mAg) yleisyyttä kuumissa pisteissä selittää se, että sillä on melko pitkä 

puoliintumisaika verrattuna esimerkiksi antimoneihin tai Co-58:aan.  Lisäksi hopean 

energiajakauma sisältää myös melko korkeita energioita. Hopean havaittiin esiintyvän 

tyypillisesti reaktorirakennuksissa. Vain yhdessä kohteessa apurakennuksessa ja toisessa 

jäterakennuksessa havaittiin Ag-110m:n olevan dominoiva nuklidi. Erityisesti 

näytteenotto- ja pääkiertopumppujärjestelmissä dominoivana nuklidina esiintyi hopea-

110m (kuva 12). 

 

Kuva 12. Dominoivat nuklidit kuumissa pisteissä järjestelmän mukaan. 
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Korkean kontaktiannosnopeuden kuumissa pisteissä dominoiva nuklidi on muualla paitsi 

TV-järjestelmässä koboltti-60. Esimerkiksi TM10-linjan kuumien pisteiden 

gammakuvauksissa Co-60:n annosvaikutuksen mitattiin olevan voimakkaammassa 60 % 

ja toisessa 98 %. 

Cesiumia (137Cs) havaittiin varmasti vain yhdestä kuumasta pisteestä, jossa se oli myös 

dominoiva. Piste sijaitsee jäterakennuksen putkitunnelissa. Pitkä 30:n vuoden 

puoliintumisaika mahdollistaa cesiumin havaitsemisen vielä useita vuosia 

polttoainevuodon jälkeenkin.  Cs-137 oli ainoa polttoaineperäinen nuklidi, jota kuumien 

pisteiden havaittiin sisältävän. 
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6 JATKOSUUNNITELMAT 

Suoritetun mittauskampanjan perusteella voidaan pohtia tulisiko esimerkiksi joidenkin 

putkitunnelien huoneluokituksia muuttaa. Joissakin kohteissa voisi toimia myös 

yksinkertaisen säteilysuojan rakentaminen kuuman pisteen ympärille. Myös 

säteilyvalvojan työkaluna toimivan ”Loviisan voimalaitoksen järjestelmien määrittelyt ja 

kontaminaatioarviot” -listauksen (liite 1) päivittäminen voisi olla aiheellista ainakin 

näytteenottojärjestelmästä löydettyjen kuumien pisteiden suuren määrän perusteella.  

Työn vaikutus säteilyannoksiin jää riippumaan Loviisan voimalaitoksella tehtävistä 

toimenpiteistä tulevaisuudessa. Liitteessä 3 on annettu ehdotus voimalaitoksen 

säteilysuojeluohjeen päivittämisestä. Päivityksessä esitellään kuuman pisteen kriteeri, 

sekä toimintatavat niiden seurantaan. Jatkuvan seurannan aloittaminen on tärkeää työstä 

saatavan hyödyn kannalta, sillä pidemmän aikavälin datan avulla voidaan kuumien 

pisteiden muodostumista ja käyttäytymistä ymmärtää nykyistä paremmin. Kerättyä tietoa 

voidaan mahdollisesti hyödyntää myös laitosten käytöstäpoistossa.  

Mielenkiintoinen kehityssuunta voisi olla kuumien pisteiden poistaminen 

prosessiteknisin toimenpitein esimerkiksi huuhtelemalla putkilinjoja. Tulevaisuudessa 

gammaspektroskopinen kuvaus voitaisiin suorittaa huonetilaan ennakkoon ja kartoittaa 

siten suurimmat annosnopeuden aiheuttajat. Kerätyn kokemuksen avulla voitaisiin 

mahdollisesti alentaa huoneessa olevia annosnopeuksia prosessiteknisin toimenpitein jo 

ennen töiden aloittamista kyseisessä huoneessa. Tällä voisi olla suuri vaikutus 

työkohtaisen annoskertymän pienentämisessä.  
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7 YHTEENVETO 

Työ tehtiin Fortum Power And Heat Oy:n Loviisan voimalaitoksen 

säteilyturvallisuusryhmälle, jossa nähdään kuumien pisteiden tehokkaalla käsittelyllä 

olevan henkilöstön säteilyannoksia pienentävä vaikutus. Työn tavoitteen oli Loviisan 

voimalaitoksen säteilyolosuhteissa toimivan ja kansainvälisesti mahdollisimman hyvin 

vertailtavissa olevan kuuman pisteen määritelmän muodostaminen. Määritelmän 

mukaisten kuumien pisteiden määrä ja sijainnit laitoksella haluttiin selvittää sekä tutkia 

mitä radionuklideja kuumat pisteet sisältävät ja minkälaisissa järjestelmissä niitä esiintyy. 

Työn tulosten on tarkoitus toimia pohjana voimalaitokselle muodostettavan ”hot spot” -

työryhmän toiminnan aloittamiselle, jonka toiminnan kautta säteilyannoksia voidaan 

tulevaisuudessa pienentää.  

Kuuman pisteen määritelmäksi valittiin Yhdysvalloissa laajasti käytössä oleva 

määritelmä, jossa pisteen kontaktiannosnopeus on oltava vähintään 1 mSv/h, sekä 

vähintään viisinkertainen verrattuna annosnopeuteen 30 cm:n päästä. Määritelmän 

sopivuutta Loviisan säteilyolosuhteisiin kokeiltiin testimittauksilla, joiden perusteella 

määritelmän arvioitiin olevan sopiva. Määritelmän vertailtavuuden arviointi oli 

haastavaa, koska kuumalle pisteelle ei ole kansainvälisesti käytössä olevaa määritelmää 

ja tietoja muilla laitoksilla käytössä olevista määritelmistä on hyvin rajallisesti saatavilla.  

Loviisan voimalaitoksella olevia kuumia pisteitä tutkittiin mittauskampanjalla, jossa 

kuumia pisteitä etsittiin annosnopeusmittausten avulla yhteensä 859:stä huonetilasta, joka 

on noin 89 % huoneluokiteltavien huonetilojen kokonaismäärästä. Mittauskampanjasta 

rajattiin pois huoneita, joissa on vähän tai ei ollenkaan prosessilinjoja ja joissa säteilytasot 

ovat olleet historiassa pieniä. Lisäksi mittauksista jätettiin pois muutamia huoneita, joissa 

säteilytasot ovat olleet erityisen korkeita.  

Kuumia pisteitä löydettiin yhteensä 52. Valittua määritelmää voidaan pitää toimivana, 

sillä kuumien pisteiden määrä ei paisunut hallitsemattoman suureksi. Eniten kuumia 

pisteitä esiintyi reaktorirakennusten huonetiloissa. Yllättävästi suojarakennusten sisältä 

löytyi vain yksi kuuma piste. Tähän vaikutti kuitenkin oleellisesti höyrystintilan 
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rajaaminen pois tutkittavien tilojen listalta. Eniten kuumia pisteitä (10) löydettiin 

näytteenottojärjestelmästä sekä vesitykset ja ilmaukset -järjestelmästä (7). Paljon kuumia 

pisteitä (15) löydettiin putkitunneleista, joista mitattiin myös korkein 

kontaktiannosnopeus 32,2 mSv/h. Putkitunneleista kuumien pisteiden löytyminen on 

ongelmallista, sillä suurin osa niistä on huoneluokitukseltaan virheitä. 

Kuumien pisteiden annosnopeuden suhteen dominoiva nuklidi selvitettiin 48:sta 

kuumasta pisteestä gammaspektroskopisilla kuvauksilla. Yleisin dominoiva nuklidi 

kuumissa pisteissä oli koboltti-60, joka dominoi 25:ssä kuumassa pisteessä. Hopea-110m 

oli dominoivana 20:ssä kuumassa pisteessä. Hopea-110m esiintyi dominoivana nuklidina 

lähinnä reaktorirakennuksissa. Dominoivina nuklideina havaittiin lisäksi koboltti-58, 

antimoni-124 ja cesium-137. Cesiumia havaittiin vain yhdestä kuumasta pisteestä. Se oli 

myös ainoa polttoaineperäinen nuklidi, jota kuumista pisteistä löydettiin.  

Työn avulla on luotu pohja ”hot spot” -työryhmän toiminnan aloittamiselle, jonka 

vastuulle jää säteilyannosten todellinen pienentäminen. Kuumien pisteiden käsittelylle on 

monenlaisia keinoja, kuten säteilysuojan rakentaminen tai kulkemisen rajoittaminen. 

Mielenkiintoisimpana keinona voidaan kuitenkin pitää kuumien pisteiden poistamista 

prosessiteknisten toimenpiteiden avulla, joilla voi olla tulevaisuudessa huomattava 

vaikutus työkohtaisten säteilyannosten pienentämisessä.  
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LIITE 1.  LOVIISAN VOIMALAITOKSEN JÄRJESTELMIEN 

MÄÄRITTELY 

 



 

 

LIITE 2.  MITTAUSKAMPANJAN TULOKSET 

HUONE KUVAUS LUOKITUS nro 
Kontakti 
[mSv/h] 

30cm 
[mSv/h] 

KZ-
ALKU 

Hallitseva 
nuklidi 

2A0313 

PRIMÄÄRIVE
DEN 

POISTOPUM
PUN HUONE 

(TE). 

ORA 1 3,07 0,035 TY Ei kuvattu 

2A0602 

KPA-
VARASTON 
PUTKITUNN

ELI 

VIH 1 2,1 0,15 TZ Ei kuvattu 

2A1239 

POISTOVED
EN 

IONINVAIHTI
MEN JA 

BOORIN- 

ORA 1 1,7 0,12 TE Co-60 

2A9201 
PUTKITUNN

ELI 
VIH 1 11,1 0,55 - Co-60 

2A9201 
PUTKITUNN

ELI 
VIH 2 6,2 0,25 TE Co-60 

2A9201 
PUTKITUNN

ELI 
VIH 3 1,45 0,11 TE Co-60 

2A9704 
VIEMÄRIN 

POHJASÄILI
ÖHUONE 

ORA 1 1,5 0,09 - Co-60 

2A9704 
VIEMÄRIN 

POHJASÄILI
ÖHUONE 

ORA 2 1,4 0,09 TY Co-60 

2R0007 
PUTKIKÄYTÄ

VÄ 
ORA 1 6 0,16 TK Ag-110m 

2R0041 
PUTKINOUS
U BOKSIIN 

NO 1 
VIH 1 2 0,12 TK Ag-110m 

2R0307 
NÄYTTEENO
TTOHUONE 

VIH 1 2,6 0,1 TV Ag-110m 

2R0309 
NÄYTTEENO
TTOHUONE 

ORA 1 4 0,14 TV Ag-110m 

2R0309 
NÄYTTEENO
TTOHUONE 

ORA 2 1,1 0,14 TV Ag-110m 

2R0314 
INSTRUMEN
TTIHUONE 

ORA 1 10 0,1 TG Co-60 

2R0344 PIPE BOX ORA 1 2,3 0,33 YD Ag-110m 

2R0507 
INSTRUMEN
TTIHUONE 

ORA 1 6,8 0,2 TV Ag-110m 



 

 

2R0508 
XN-

PUHALLINHU
ONE 

ORA 1 8,7 0,8 TV Ag-110m 

2R0508 
XN-

PUHALLINHU
ONE 

ORA 2 16 1 TV Ag-110m 

2R0505 

INSTRUMEN
TTIHUONE/N
ÄYTTEENOT

TO 

ORA 1 17,7 1,7 TV Ag-110m 

2R0505 

INSTRUMEN
TTIHUONE/N
ÄYTTEENOT

TO 

ORA 2 12,5 1,2 TV Ag-110m 

2R0527 
INSTRUMEN
TTIHUONE 

VIH 1 1,9 0,02 YA Co-60 

2R0527 
INSTRUMEN
TTIHUONE 

VIH 2 2,7 0,025 YA Co-60 

2R0527 
INSTRUMEN
TTIHUONE 

VIH 3 2,66 0,03 YA Co-60 

2R9110 

TE-
JÄRJESTEL

MÄN 
VENTTIILIHU

ONE 

ORA 1 3,7 0,45 - Ei kuvattu 

2R9421 
HÄTÄJÄÄHD
YTYSPUMPP

UHUONE 
VIH 1 6,15 0,035 TG Co-60 

2R9423 KÄYTÄVÄ VIH 1 1,1 0,025 TR Co-60 

1A0003 

PUTKITUNN
ELIHUONE 

(LAAJA 
ALUE) 

VIH 1 1,5 0,18 - Co-60 

1A0317 

PRIMÄÄRIPII
RIN 

POISTOPUM
PUN HUONE 

ORA 1 1 0,02 TE Co-60 

1A1213 

LISÄVESIKA
ASUNPOISTI

MEN 
VENTT.HUO

NE 

ORA 1 6 0,1 TY Co-60 

1A1213 

LISÄVESIKA
ASUNPOISTI

MEN 
VENTT.HUO

NE 

ORA 2 5,5 0,044 TY Co-60 

1A1217 

IONIVAIHTIM
EN 

VENTT.HUO
NE 

ORA 1 2,88 0,12 TU Ag-110m 



 

 

1A9201 
PUTKITUNN

ELI 
ORA 1 15,3 0,21 TY Co-60 

1A9203 
PUTKITUNN

ELI 
VIH 1 2,1 0,035 TY Co-60 

1A9203 
PUTKITUNN

ELI 
VIH 2 20,9 0,17 TY Co-60 

1A9203 
PUTKITUNN

ELI 
VIH 3 1,97 0,07 TR Co-60 

1A9206 
PUTKITUNN

ELI 
VIH 1 25,1 0,22 TM Co-60 

1A9206 
PUTKITUNN

ELI 
VIH 2 32,2 0,24 TM Co-60 

1J0108 
TW 

PUMPPUHU
ONE 

ORA 1 1 0,04 TW Co-60 

1J9201 
PUTKITUNN

ELI 
ORA 1 1,8 0,3 TW Ag-110m 

1J9201 
PUTKITUNN

ELI 
ORA 2 1,3 0,07 TW Cs-137 

1R1033 
SEGMENTTI

TILA 
VIH 1 1,4 0,04 TU Co-58 

1R0307 
NäYTTEENO
TTOHUONE 

VIH 1 2,4 0,153 TV Ag-110m 

1R0509 
PELTIHUON

E 
VIH 1 1,84 0,09 TV Sb-124 

1R0519 
PELTIHUON

E 
VIH 1 6,9 0,08 YA Co-60 

1R0527 
PELTIHUON

E 
VIH 1 3,57 0,037 YA Ei kuvattu 

1R0044 
PUTKIPOKSI 

NO 4 
ORA 1 1,5 0,2 YD Ag-110m 

1R0044 
PUTKIPOKSI 

NO 4 
ORA 2 1,1 0,17 YD Ag-110m 

1R0044 
PUTKIPOKSI 

NO 4 
ORA 3 1,3 0,18 YD Ag-110m 

1R0041 
PUTKIPOKSI 
NO 1 TE 50 

LINJA 
ORA 1 2,3 0,11 - Ag-110m 

1R0007 
PUTKIKÄYTÄ

VÄ 
VIH 1 2,7 0,16 - Ag-110m 

1R9421 

HÄTÄPUMPP
UHUONE. 
(TH-, TJ JA 

TQ-PUMPUT) 

VIH 1 2,3 0,015 TG Co-60 

1R9126 
TIIVISTEVESI
PUMPPUHU

ONE (YD) 
ORA 1 1,03 0,18 YD Ag-110m 

 



 

 

LIITE 3.  SÄTEILYSUOJELUOHJEEN PÄIVITTÄMINEN 

Kuumat pisteet 

Kuumalla pisteellä tarkoitetaan prosessilinjoissa ja -komponenteissa esiintyvää 

voimakkaasti säteilevää pistettä, joka täyttää seuraavat kriteerit: 

1. Kontaktiannosnopeus ≥1mSv/h 

2. Kontaktiannosnopeus on vähintään viisinkertainen verrattuna 

annosnopeuteen 30cm päästä.  

Esimerkiksi kun kontaktiannosnopeus on 1mSv/h ja annosnopeus 30cm päästä 0,2mSv/h, 

on kyseessä kuuma piste.  

Kuumia pisteitä ei määritetä höyrystintilasta, aktiivisten jätteiden säiliöhuoneista tai 

muista tiloista, joissa määrityksen ei katsota noudattavan ALARA-periaatetta.  

Seuranta ja toimenpiteet 

Uusien kuumien pisteiden etsintä ja niiden seuranta tehdään ensisijaisesti 

huoneluokitusten yhteydessä. Säteilyvaarasta varoitetaan tavallisella säteilyvaarakyltillä. 

Seurantaa varten piste merkitään kuuman pisteen seurantatarralla. Seurantaa varten 

kirjataan kontaktiannosnopeus, annosnopeus 30 cm päässä, kuuman pisteen numero 

huonetilassa, sekä sijainti Kz-tunnusten avulla. Uusista pisteistä tehdään myös 

gammaspektroskopinen kuvaus H3D H100 -laitteistolla.  

Uusista pisteistä tehdään päivitys säteilysuojelun päiväkirjaan, sekä lisätään tiedot 

kuumien pisteiden seurantatyökaluun O:\LS\LSY\LSYS\Huoneluokitukset -kansiossa. 

Seurantatyökaluun päivitetään aina myös tarkastuskäyntien tiedot. Gammakuvien 

tulokset päivitetään O:\Katselu\ALARA\GammaKuvat -kansioon. Uusista pisteistä 

ilmoitetaan kirjallisesti Hot spot -työryhmän yhteyshenkilölle, kun kaikki tiedot on 

kirjattu. 


