
 

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

Teknillinen tiedekunta 

Energiatekniikan koulutusohjelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimmo Hilden 

 

SÄTEILYSUOJELU KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN 

KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastajat:  Professori Juhani Hyvärinen  

   TkT Linda Kumpula 

  



 

 

TIIVISTELMÄ 
 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Teknillinen tiedekunta 

Energiatekniikan koulutusohjelma 

 

Kimmo Hilden 

 

Säteilysuojelu käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella  
 

Diplomityö 

 

2014 

 

131 sivua, 18 kuvaa, 18 taulukkoa, 2 liitettä 

 

Työn tarkastajat: Professori Juhani Hyvärinen 

   TkT Linda Kumpula 

 

Hakusanat: säteilysuojelu, kapselointilaitos, loppusijoituslaitos, valvonta-alue 

Keywords: encapsulation plant, final disposal facility, radiation protection, controlled area 

 

Suomen ydinenergialaki vaatii ydinenergian käytössä syntyvän ydinjätteen käsittelyn ja 

varastoinnin sekä loppusijoittamisen Suomeen. Fortumin ja TVO:n ydinvoimalaitoksissa 

syntyvä käytetty ydinpolttoaine tullaan kapseloimaan ja loppusijoittamaan Olkiluotoon 

rakennettavassa kapselointi- ja loppusijoituslaitoksessa. Tämän työn tavoitteena on 

muodostaa kokonaiskuva kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen säteilysuojelusta 

aikaisemmin tehtyjen selvitysten ja suunnitelmien perusteella.  

 

Kapselointilaitoksella käytetty ydinpolttoaine suljetaan kuparikapseleihin, jotka 

loppusijoitetaan maan alle loppusijoituslaitoksella. Työn aluksi kuvataan 

loppusijoitusmenetelmä ja kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttötoiminta. Tämän 

jälkeen käsitellään lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita, jotka ohjaavat ydinlaitosten 

säteilysuojelua. Seuraavaksi käsitellään kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella olevia 

säteilylähteitä. Lisäksi työssä käsitellään kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle 

suunniteltua valvonta-aluetta ja sen säteilyolosuhteiden mukaista vyöhykejakoa.  

 

Työssä saatiin tulokseksi kokonaiskuva kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen 

säteilysuojelusta. Kokonaiskuvan muodostamisen lisäksi laadittiin alustavia suunnitelmia 

käyttötoiminnan säteilysuojelun järjestämisestä. Lisäksi laadittiin ehdotuksia valvonta-

alueen tarkemmista rajoista loppusijoituslaitoksella sekä havaittiin laitosten 

säteilysuojeluun liittyviä ongelmia ja esitettiin ratkaisuja niihin. Ongelmaksi osoittautui 

muun muassa, että kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvonta-alueiden luonteiden eroa 

ei ollut huomioitu suunnitelmissa. Lisäksi todettiin, että nykyisin ydinlaitoksilla käytössä 

oleva valvonta-alueen vyöhykejako ei vastaa kapselointi- ja loppusijoituslaitosten tarpeita. 

Näihin esitettiin ratkaisuiksi laitosten välille perustettavaa kenkärajaa ja uuden 

korkeamman säteilyvyöhykkeen käyttöönottoa.  
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The Nuclear Energy Act of Finland dictates that the nuclear waste from the usage of nucle-

ar energy must be processed and disposed in Finland. The spent nuclear fuel of the operat-

ing nuclear power plants of Fortum and TVO will be encapsulated and disposed in the en-

capsulation plant and the final disposal facility which will be built in Olkiluoto. The aim of 

this study is to create an overall picture of radiation protection of the encapsulation plant 

and the final disposal facility based on the reports and plans made prior to this study. 

 

In the encapsulation plant the spent nuclear fuel is capsulated to copper canisters which are 

disposed underground at the final disposal facility. In the thesis at first, the final disposal 

method and the operation of the encapsulation plant and the disposal facility are described. 

Then the legislation concerning the radiation protection of nuclear facilities in general is 

covered.  Next, the radiation sources of the encapsulation plant and the final disposal facili-

ty are described. In addition the planned controlled area of the encapsulation plant and the 

final disposal facility and the classification of the controlled area are introduced.  

 

The result of this study was the overall picture of the radiation protection in the encapsula-

tion plant and the final disposal facility. The radiation protection manners of the operation 

of the encapsulation plant and final disposal facility were set up based on the description of 

the operation of the plants. In addition the borders of the controlled area in the disposal 

facility were planned in more detail and solutions were proposed for some of the encoun-

tered problems related to the radiation protection. One of the problems proved to be that 

the difference of the controlled area between the plant and the facility was not taken in 

account in the plans. Also, the classification of the controlled area was not sufficient 

enough. Solutions for these problems were adding a shoe border between the plant and the 

facility and an extra zone to the controlled area to meet the needs of the encapsulation plant 

and the disposal facility. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Symbolit 

B läpäisykerroin   [-] 

D efektiivinen annosnopeus [Sv/h] 

s suojan paksuus  [cm] 

x matka    [cm] 

φ intensiteetti   [1/s] 

µ matkavaimennuskerroin [1/cm] 

 

Lyhenteet 

ALARA as low as reasonably achievable, säteilyn käytön optimointiperiaate  

BWR  boiling water reactor, kiehutusvesilaitos  

DAC  derived air concentration, ilman aktiivisuuspitoisuuden suure 

EPR  European pressurized reactor, Eurooppalainen painevesilaitos 

HEPA  high-efficiency particulate air, ilmansuodatintyyppi 

IAEA  International Atomic Energy Agency, kansainvälinen atomienergiajärjestö 

ICRP  International Commission on Radiological Protection, kansainvälinen  

  säteilysuojelukomissio 

KBS  Kärnbränslesäkerhet, loppusijoitusmenetelmä 

PWR  pressurized water reactor, painevesilaitos 

SKB  Svensk Kärnbränslehantering, Ruotsin ydinjätehuoltoyhtiö 

ST  säteilyturvallisuus 

STUK  Säteilyturvakeskus 

TEM  Työ- ja elinkeinoministeriö 

TVO  Teollisuuden Voima 

USNRC United States Nuclear Regulatory Commission, Yhdysvaltain 

ydintuvallisuusviranomainen 

VNA  Valtioneuvoston asetus 

VVER   voda voda energo reactor/water-cooled water-moderated energy reactor, 

  venäläinen painevesilaitos 

YVL  ydinvoimalaitos 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Ydinergialain mukaan ydinenergian käyttöön tarvittavan luvan haltija on vastuussa 

tuottamansa ydinjätteen huollosta sekä huollon aiheuttamista kustannuksista. Tämän 

lainsäädännön nojalla Suomen ydinenergian käyttäjät Teollisuuden Voima Oyj sekä 

Fortum Oy ovat velvollisia vastaamaan tuottamansa käytetyn ydinpolttoaineen 

loppusijoituksesta. Vuonna 1994 tehdyn lakimuutoksen myötä kaikki Suomessa tuotettu 

ydinjäte on loppusijoitettava Suomeen. Lakimuutosta ennen Fortumin Loviisan 

ydinvoimalaitosten käytetty polttoaine oli kuljetettu Venäjälle. Lakimuutoksen jälkeen 

vuonna 1995 TVO ja Fortum perustivat Posiva Oy:n huolehtimaan käytetyn 

ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä. 

(Palomäki & Ristimäki 2013, 13.) 

 

Loppusijoituksen alustava aikataulu syntyi jo ennen Posivan perustamista valtioneuvoston 

päätöksellä vuonna 1983. Tällöin päätettiin muun muassa, että loppusijoituspaikan tuli olla 

selvillä vuonna 2000 ja että loppusijoituksen tulisi alkaa vuonna 2020.  Alustavan 

aikataulun mukaisesti vuonna 1999 Posiva esitti valtioneuvostolle 

periaatepäätöshakemuksessa Olkiluotoa loppusijoituspaikaksi. Samalla esiteltiin 

loppusijoituskonsepti, jossa käytetty ydinpolttoaine suljetaan kapseleihin noin puolen 

kilometrin syvyyteen kallioperään. Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöshakemuksen, 

minkä jälkeen eduskunta vahvisti periaatepäätöksen ja siitä lähtien loppusijoitusta koskevat 

kallioperätutkimukset on keskitetty Olkiluotoon. Tämän hetken suunnitelman mukaan 

kaikkien TVO:n ja Fortumin ydinvoimalaitosten käytetty ydinpolttoaine varaudutaan 

loppusijoittamaan Olkiluotoon rakennettavaan loppusijoituslaitokseen. (Säteilyturvakeskus 

2013.) 

 

Kapselointi- ja loppusijoituslaitos muodostuu kahdesta ydinlaitoksesta, jotka ovat 

maanpäällinen kapselointilaitos ja osittain maan päällä sekä maan alla oleva 

loppusijoituslaitos. Rakentamislupahakemus näiden ydinlaitosten rakentamiseksi on jätetty 

valtioneuvostolle vuoden 2012 lopussa. Tässä työssä esitellään rakentamislupahakemusten 

mukaisten ydinlaitosten säteilysuojelua. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

Työn päätavoitteena on muodostaa kokonaiskuva kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen 

säteilysuojelusta. Kokonaiskuvan muodostamisen lisäksi annetaan säteilysuojelun vaatimia 

muutosehdotuksia olemassa oleviin suunnitelmiin, selvitetään lisätutkimustarpeita ja 

määritellään valvonta-alueen rajoja loppusijoituslaitoksella. Työssä keskitytään laitosten 

normaalin käyttötoiminnan säteilysuojeluun. Käyttötoiminnan säteilysuojelun käsittelyssä 

keskitytään kapselointi- ja loppusijoitusprosessien työvaiheiden tarkastelemiseen 

säteilyturvallisuuden kannalta. Lisäksi esitetään ratkaisuja säteilysuojelun käytäntöihin 

kuten kenkärajajärjestelyihin ja säteilymittauksiin.  

 

Työn ulkopuolelle on jätetty kaikki laitosten ulkopuolinen loppusijoitukseen liittyvä 

toiminta kuten käytetyn polttoaineen kuljetukset, ydinlaitosten radioaktiivisten aineiden 

päästöt ympäristöön ja niistä väestölle aiheutuvat annokset. Näitä on käsitelty raportissa 

Olkiluodon ydinjätelaitosten käyttöturvallisuusanalyysi (Rossi & Suolanen 2014). Lisäksi 

häiriö- ja onnettomuustilanteiden säteilysuojelu jätetään työn ulkopuolelle.  

 

1.3 Työn rakenne 

Luvussa 2 esitellään loppusijoituskonsepti, kapselointi- ja loppusijoituslaitos ja niiden 

käyttötoiminta. Luvussa 3 perehdytään säteilylainsäädäntöön ja säteilysuojeluun liittyvään 

viranomaisohjeistukseen. Luvussa 4 esitellään laitoksilla esiintyviä säteilylähteitä. Luvussa 

5 esitellään ydinlaitosten valvonta-alueen säteilyluokituksen perusteita, jonka lisäksi 

esitellään kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvonta-alueiden suunnitteluvaiheen 

säteilyluokituksia ja laaditaan ehdotukset valvonta-alueen rajoista loppusijoituslaitoksella. 

Luvussa 6 perehdytään ydinlaitosten valvonta-alueiden käytännön toimiin sekä kapselointi- 

ja loppusijoitusprosessiin säteilysuojelun kannalta. 
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2 YDINLAITOSTEN ESITTELY 

2.1 Loppusijoituskonsepti 

Loppusijoitettava käytetty polttoaine koostuu pääasiassa uraanista, fissiotuotteista ja 

aktivoitumistuotteista. Suurin osa, noin 95 prosenttia käytetyn ydinpolttoaineen aineksesta, 

on ei-radioaktiivista uraania. Vaikka radioaktiivisia fissio- ja aktivoitumistuotteita on 

vähäinen määrä polttoaineen muuhun ainekseen verrattuna, on käytetty ydinpolttoaine 

hyvin voimakkaasti säteilevää. Radioaktiivisten aineiden hajoamisessa syntyvä säteily 

lisäksi lämmittää polttoainetta. (Ruokola et al. 2004, 289.) Turvallisen loppusijoittamisen 

kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että nämä fissio- ja aktivoitumistuotteiden radioaktiiviset 

nuklidit eivät pääse vapautumaan ympäristöön. Tämä pyritään varmistamaan valitulla 

loppusijoituskonseptilla. 

 

Posivan loppusijoitussuunnitelmaan on valittu ruotsalaisen ydinjätehuoltoyhtiön SKB:n 

(Svensk Kärnbränslehantering Ab) kehittämä KBS (Kärnbränslesäkerhet) 

loppusijoitusratkaisu. KBS-menetelmä on kehitetty Ruotsin ydinjätehuollon ohjelman 

tarpeisiin ja se perustuu geologiseen loppusijoitukseen (SKB 1983, 1-1). 

Loppusijoitusmenetelmää valittaessa, Ruotsissa harkittiin myös muita 

loppusijoitusratkaisuja, kuten ydinjätteen lähettämistä avaruuteen tai sen upottamista syvän 

meren sedimenttiin. Nämä suunnitelmat kuitenkin hylättiin, koska loppusijoitusratkaisun 

tuli olla toteutettavissa kokonaan kotimaisesti eivätkä muut menetelmät yltäneet tähän 

vaatimukseen. (SKB 1983, 1-4.) 

 

KBS-menetelmässä käytetty ydinpolttoaine suljetaan monen leviämisesteen taakse. Nämä 

esteet takaavat ydinpolttoaineen loppusijoituksen riittävän pitkäaikaisen turvallisuuden. 

Ensimmäisen esteen muodostaa kuparikapseli, johon käytetty ydinpolttoaine suljetaan. 

Kapseli koostuu sisemmästä valurautasäiliöstä ja ulommasta kuparikapselista. Sisempään 

valurautasäiliöön suljetaan käytetty polttoaine ja säiliö täytetään inertillä kaasulla hapen 

aiheuttaman korroosion ehkäisemiseksi. Kuparikapseliin hitsataan kansi 

kitkatappihitsauksella, jolloin kapselista muotoutuu ilmatiivis säiliö käytetylle 

polttoaineelle. Loppusijoituskapselit sijoitetaan loppusijoitustunneleissa oleviin 
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pystyreikiin. Kapselin tehtävänä on estää veden pääsy polttoaineen läheisyyteen ja toisaalta 

radionuklidien pääsy kallioperään. (Palomäki & Ristimäki 2013, 19-20.) 

 

Toisen esteen muodostaa loppusijoitusreiässä kapselin ympärillä oleva puskuriaine. 

Puskuriaineen tehtävänä on tarjota vakaat ja ennustettavat olosuhteet kuparikapselille ja 

lisäksi suojata kapselia ulkoisilta uhilta. Toisaalta mahdollisen kuparikapselin 

vaurioitumisen yhteydessä puskuriaineen tulee hidastaa radionuklidien vapautumista ja 

samalla estää veden pääsy kapselin pinnalle. Puskuriaineena on suunniteltu käytettävän 

bentoniittisavea, koska bentoniitillä on taipumus paisua vesikosketuksen johdosta, mikä 

edesauttaa yllä mainittuja tehtäviä. (Palomäki & Ristimäki 2013, 20-21.) 

 

Kolmannen esteen muodostaa loppusijoitustunnelin täyttö. Tunneli on suunniteltu 

täytettävän Friedland-savesta valmistetuilla täyttölohkoilla sekä bentoniittipelleteillä. 

Tunnelin täytön tarkoituksena on palauttaa kallio mahdollisimman lähelle alkuperäistä 

luonnontilaa estämällä pohjaveden virtausreittien muodostumisen. Lisäksi tunnelin täytön 

tulee edesauttaa kuparikapselin säilyvyyttä ja eheyttä tarjoamalla vakaat ja hyvin 

ennustettavat olosuhteet. Mahdollisen kuparikapselin vuodon varalle täytön tulee hidastaa 

radionuklidien leviämistä. Kaikki loppusijoitusta varten kaivetut tunnelit tullaan 

täyttämään aikanaan. (Palomäki & Ristimäki 2013, 21-22.) 

 

Viimeisen eli neljännen esteen muodostaa peruskallio. Kallion tehtävänä on taata käytetyn 

ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus, sekä eristää polttoaine muusta ympäristöstä 

siten, ettei polttoaine aiheuta ympäristölle haittaa. Loppusijoituskallion ominaisuuksille on 

asetettu useita vaatimuksia, joita ovat mm. kallion pohjaveden riittävän pieni virtausnopeus 

ja kallion riittävä lujuus. Lisäksi loppusijoituskalliossa olevan pohjaveden pH-arvo sekä 

muut kemialliset ominaisuudet tulee olla sopivat loppusijoitusta varten. Kuvassa 1 on 

esitetty KBS-3V-menetelmän radionuklidien vapautumisesteet. (Palomäki & Ristimäki 

2013, 22-23.) 
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Kuva 1. KBS-3V-menetelmän vapautumisesteet. (Palomäki & Ristimäki 2013) 

2.2 ONKALO 

ONKALO on maan alle -400...-450 m:n syvyyteen rakennettu tutkimustila, jossa on 

tutkittu kallioperän soveltuvuutta loppusijoitukseen ja suunniteltu loppusijoitustilojen 

asemointia maan alla. Tutkimuksissa on myös selvitetty pitkäaikaisturvallisuuteen liittyviä 

ongelmia, kuten kallioperän pysyvyyttä ja rakennetta. Tällä hetkellä ONKALOssa 

tutkitaan muun muassa bentoniitin ominaisuuksia loppusijoitusolosuhteissa ja kallion 

jännityksiä loppusijotuslämpötilassa. Loppusijoitustilat on suunniteltu rakennettavan 

samaan syvyyteen kuin demonstraatiotilat. Tällä hetkellä ONKALOon on rakennettu 

ajotunneli, 3 pystykuilua, demonstraatio- ja testaustilat syvyydelle -420 m sekä teknisiä 

tiloja syvyydelle -435...-455 m. ONKALO on rakennettu kuin se olisi ydinlaitos, joten se 

voidaan aikanaan liittää varsinaiseen loppusijoituslaitokseen. (Palomäki & Ristimäki 2013, 

46,48.) 

2.3 Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen suunnitteluperusteet 

Tärkein suunnitteluperuste on ollut ydinjätteen turvallinen loppusijoitus. Laitosten 

turvallisuuteen liittyy pitkäaikaisturvallisuus ja käytönaikainen turvallisuus. Tässä työssä 
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käsitellään käytönaikaista säteilyturvallisuutta. Säteilyturvallisuuteen liittyviä 

suunnitteluperusteita on muutamia, joista tässä on alla mainittu tärkeimmät. 

 

- Loppusijoitettava polttoaine on ollut jäähtymässä käytetyn polttoaineen 

välivarastoissa vähintään 20 vuotta, suurin sallittu poistopalama 60 MWd/kgU  

- Kaikki henkilöstön työtilat ovat säteilysuojien takana ja kapselointiprosessia 

ohjataan kaukokäyttöisesti 

- Loppusijoituslaitokselle ei saa levitä kontaminaatiota 

 

Yllä lueteltujen suunnitteluperusteiden lisäksi ydinlaitosten säteilysuojelu pohjautuu 

viranomaismääräyksiin, joita esitellään luvussa 3.  

  

2.4 Kapselointilaitos 

Kapselointilaitos on toinen Posivan valtioneuvostolle jättämän rakentamislupahakemuksen 

alaisista ydinlaitoksista. Kapselointilaitoksen tehtävänä on pakata TVO:n ja Fortumin 

ydinvoimalaitoksilta kertynyt käytetty ydinpolttoaine loppusijoituskapseleihin. 

Kapselointilaitos pystyy täyttämään enimmillään 100 kapselia vuosittain, mutta laitoksen 

alussa vuosittainen täytettävien kapseleiden määrä on 40. Myöhemmin kapselointivauhtia 

mahdollisesti kasvatetaan. (Rossi & Suolanen 2014, 65.) Kapselointilaitokselle on 

suunniteltu viiden vuoden välein järjestettävä huoltoseisokki (Paunonen et al. 2012, 7). 

Kapselointilaitos muodostuu kapselointiprosessin tiloista ja prosessin aputiloista ja se 

jakautuu säteilyn suhteen valvonta-alueeseen sekä valvomattomaan alueeseen. Seuraavassa 

käydään lyhyesti läpi käytetyn polttoaineen reitti ja kapselointiprosessin vaiheet 

vastaanottotilasta kapselihissiin. (Palomäki & Ristimäki 2013, 53.) 

 

Kapselointiprosessi voidaan jakaa karkeasti seuraaviin vaiheisiin: 

– Polttoaineen vastaanotto 

– Polttoaineen kuivaus ja kapselointi 

– Kapselin hitsaus ja hitsin tarkastus 

– Kapselin siirto loppusijoituslaitokselle. 

Nämä työvaiheet suoritetaan seuraavaksi esiteltävissä tiloissa. 
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Vastaanottotila 

Vastaanottotila sijaitsee maanpinnalla tasolla +10,30. Vastaanottotila on läpiajettava halli, 

johon kuljetussäiliön sisällä oleva käytetty polttoaine kuljetetaan ajoneuvolla. 

Vastaanottotilassa voidaan säilyttää sekä kuljetussäiliöitä että tyhjiä 

loppusijoituskapseleita. Kuljetussäiliöt saapuvat vastaanottotilaan rekka-auton lavetilla. 

Vastaanottotilasta käytetyn polttoaineen kuljetussäiliöt nostetaan nosturilla kuljetussäiliön 

siirtokäytävään, mikä on ilmatiiviin luukun toisella puolella vastaanottotilan alapuolella. 

Loppusijoituskapselit puolestaan siirretään kapseli kerrallaan kuljetussäiliön siirtokäytävän 

vieressä olevaan kapselin siirtokäytävään. (Rossi & Suolanen 2014, 14-15.) 

 

Kuljetussäiliön siirtokäytävä 

Kuljetussäiliön siirtokäytävä sijaitsee tasolla +1,90 osittain vastaanottotilan ja osittain 

käsittelykammion alapuolella. Vastaanottotilasta kuljetussäiliö nostetaan kuljetussäiliön 

siirtokäytävässä olevaan kuljetussäiliön siirtovaunuun. Kuljetussäiliön siirtokäytävässä 

säiliö tarvittaessa puhdistetaan kontaminaatiosta. Kun kuljetussäiliö on siirtovaunussa, sen 

uloin suojakansi aukaistaan ja yläosan kaasutilasta otetaan näyte vuotojen havaitsemiseksi. 

Tämän jälkeen kuljetussäiliö telakoidaan ilmatiiviisti kuljetussäiliön siirtokäytävän toisen 

pään yläpuolella olevaan polttoaineen käsittelykammioon. (Rossi & Suolanen 2014, 15.) 

 

Kapselin siirtokäytävä 

Kapselin siirtokäytävä sijaitsee tasolla +1,90 vastaanottotilan ja käsittelykammion 

alapuolella. Siirtokäytävä toimii kapselin siirtoreittinä kapselointivaiheiden välillä. 

Polttoaineen vastaanottotilasta tyhjä kapseli nostetaan kapselin siirtokäytävässä olevaan 

siirtovaunuun. Vaunu toimii kauko-ohjauksella ja se ohjataan käsittelykammion 

alapuolelle. Siirtovaunu nostaa kapselin yläosan käsittelykammion puolelle ja kapselin 

telakointiasema telakoi kapselin ilmatiiviisti käsittelykammioon. Täytetty 

loppusijoituskapseli siirretään käsittelykammiosta siirtokäytävän kautta eteenpäin 

hitsaushuoneeseen ja sen jälkeen siirtokäytävän kautta hitsin tarkastushuoneeseen. 

(Palomäki & Ristimäki 2013, 86.)  
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Polttoaineen käsittelykammio 

Polttoaineen käsittelykammio sijaitsee tasolla +10,30 kuljetussäiliön ja kapselin 

siirtokäytävien yläpuolella. Käsittelykammiossa kuljetussäiliön säteilysuojakansi 

aukaistaan, jonka jälkeen polttoaine nostetaan polttoaineen siirtokoneella kuljetussäiliöstä 

polttoaineen kuivauskammioon.  

 

Kuivauskammiot ovat terässäiliöitä ja ne sijaitsevat kuivausjärjestelmähuoneissa 

käsittelykammion alapuolella. Kuivauskammiot ovat yläosastaan käsittelykammion 

puolella siten, että ne avautuvat käsittelykammioon. Kuivauskammioita on kaksi 

kappaletta, joihin molempiin mahtuu 12 OL1, OL2, LO1 ja LO2 polttoainenippua tai 4 

OL3 nippua, mikä on sama määrä kuin loppusijoituskapseleiden kapasiteetti. 

Kuivausasemien sisäosa voidaan vaihtaa loppusijoitettavaa polttoainetta vastaavaksi. 

Kuivaus suoritetaan alipainemenetelmällä, jossa kuivauskammion luukku suljetaan ja 

kammio tyhjennetään ilmasta erillisessä huoneessa olevalla alipainelaitteistolla. 

Kuivauksen jälkeen polttoaineniput nostetaan siirtokoneella käsittelykammioon telakoituun 

loppusijoituskapseliin. 

 

Kapseli koostuu valurautaisesta sisäosasta sekä ulommasta kuparikapselista. Ennen 

polttoaineen kapseliin laskemista aukaistaan kapselin sisäosan kansi. Kun kapseli on 

täytetty polttoaineella, sen sisäosan ilma vaihdetaan inerttiin kaasuun sitä varten 

suunnitellulla laitteistolla ja sisäosan kansi suljetaan. Tämän jälkeen kapselin siirtovaunu 

laskee kapselin takaisin siirtokäytävän puolelle ja käsittelykammion luukku suljetaan. Kun 

kapseli on siirtokäytävässä, mitataan kapselin yläosan pintakontaminaatio. Mikäli 

kontaminaatiota havaitaan, kapselin yläosa puhdistetaan. Mittaus ja puhdistus suoritetaan 

samalla automatisoidulla laitteistolla. (Rossi & Suolanen 2014, 16-17.) 

 

Käsittelykammiossa tehtäviä työvaiheita voidaan seurata kapselointilaitoksen ohjaamosta 

lyijylasisten ikkunoiden läpi sekä videokuvan avulla. Kapselointilaitoksen ohjaamo on 

käsittelykammion vieressä. Käsittelykammioon on useita eri yhteyksiä, mutta 

kapselointiprosessin aikana käsittelykammio on kuitenkin eristetty laitoksen muista tiloista 

korkean säteilytason vuoksi. On myös odotettavissa, että käsittelykammio kontaminoituu 

polttoaineesta irtoavan radioaktiivisen aineksen vuoksi. (Palomäki & Ristimäki 2013, 56, 
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86) Käsittelykammion laitteet ja rakenteet altistuvat kapseloinnin aikana suurille 

säteilyannoksille. Etenkin sähkö- ja automaatiolaitteiden kaapelit voivat haurastua säteilyn 

vaikutuksesta ennenaikaisesti. Suojaamattoman polttoainenipun annosnopeus on metrin 

päässä 10 Gy/h. Oletetaan erittäin konservatiivisesti, että jokin kaapeli on koko 

kapseloinnin (12 h) aikana 10 Gy/h säteilykentässä. Tällöin vuoden aikana kaapeli saisi 

4800 Gy säteilyannoksen. Neljänkymmenen vuoden aikana kaapelin kokonaisannos olisi 

192 kGy. Vertailun vuoksi ydinvoimalaitosten suojarakennuksen sisällä olevien kaapelien 

säteilykestovaatimus on 300 Gy neljääkymmentä vuotta kohden, joten käsittelykammion 

sähkölaitteiston kaapelivalintoihin täytyy kiinnittää huomioita. Tarkempia laskutoimituksia 

käsittelykammion laitteiden säteilyaltistuksesta on tarpeellista tehdä, jotta 

laitesuunnittelussa voidaan varautua säteilyhaurastumisen huomioimiseen oikealla tavalla. 

 

Kapselin hitsausasema 

Kapselin hitsausasema sijaitsee tasolla +10,30 kapselin siirtokäytävän yläpuolella. 

Hyväksytyn pintakontaminaatiomittauksen jälkeen kapselin siirtovaunu ajaa 

hitsauskammion alapuolelle ja nostaa kapselin yläosan hitsauskammioon, jossa kapselin 

kansi hitsataan paikoilleen kitkatappihitsauksella. Hitsauksen jälkeen kapseli lasketaan 

siirtovaunulla siirtokäytävään, jossa kapselin hitsipinta koneistetaan. Kapselin kuparikansi 

ei käy käsittelykammiossa, vaan se on siirtovaunun kyydissä hitsaukseen asti. (Rossi & 

Suolanen 2014, 17) 

 

Hitsin tarkastusasema 

Hitsin tarkastusasema sijaitsee tasolla +10,30 kapselin siirtokäytävän yläpuolella 

hitsausaseman vieressä. Koneistuksen jälkeen kapseli siirtyy siirtokäytävän kautta hitsin 

tarkastusasemaan. Hitsin tarkastusasemassa hitsisauma tarkastetaan neljällä eri 

menetelmällä jotka ovat: ultraääni-, visuaalinen-, röntgen- ja pyörrevirtatarkastus. Mikäli 

hitsisauma ei täytä laatuvaatimuksia, kapselin kansi koneistetaan auki kapselin 

siirtokäytävässä. Tämän jälkeen kapseli siirretään käsittelykammioon, jossa polttoaine 

siirretään uuteen kapseliin. (Rossi & Suolanen 2014, 17) 
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Kapselihissi 

Hitsauksen tarkastuksen jälkeen kapseli siirretään kapselin siirtovaunulla hitsin 

tarkastusasemasta siirtokäytävään kapselin siirtotrukin päälle. Kauko-ohjattava kapselin 

siirtotrukki siirtää kapselin siirtokäytävästä suoraan kapselihissiin ja alas 

loppusijoituslaitokseen. Tarvittaessa kapseleita voidaan välivarastoida kapselointilaitoksen 

kapselivarastossa. Kapselihissillä kuljetetaan myös kapselointilaitoksen käyttöjätteet 

matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilaan. (Palomäki & Ristimäki 2013, 55-56.) 

 

2.5 Loppusijoituslaitos 

Loppusijoituslaitos on osittain maan alla ja osittain maan päällä. Varsinainen 

loppusijoituslaitos sijaitsee suurimmaksi osaksi maan alla -400...-450 metrinsyvyydessä. 

Loppusijoituslaitoksen maanalaiseen osaan kuuluvat tekniset tilat, loppusijoitustilat, 

ajotunneli ja matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustila. Loppusijoituslaitoksen 

maanpäälliseen osaan kuuluvat kuilut maan alle, ilmanvaihtorakennus ja 

nostinlaiterakennus, jossa kapselointi- ja loppusijoituslaitosten yhteinen valvomo sijaitsee. 

(Palomäki & Ristimäki 2013, 50-60.) 

 

2.5.1 Loppusijoituslaitoksen maanalaiset tilat 

Loppusijoituksen maanalaiset tilat muodostuvat teknisistä tiloista, tunnelistosta ja 

loppusijoitustiloista, jotka muodostuvat loppusijoitusrei'istä ja loppusijoitustunneleista. 

Loppusijoituslaitoksen maanalaiset osat on jaettu valvonta-alueeseen ja valvomattomaan 

alueeseen. Kaikki tilat, joissa loppusijoituskapseleita käsitellään kuuluvat valvonta-

alueeseen. Ilmanvaihtokuilut, henkilö- sekä kapselikuilut ja ajotunneli ovat yhteydessä 

teknisiin tiloihin maan pinnalta. Loppusijoitustiloja rakennetaan laitoksen käytön aikana 

loppusijoituksen edetessä. (Palomäki & Ristimäki 2013, 61-62.) 

 

Loppusijoituksen työvaiheet voidaan jakaa karkeasti seuraaviin osiin: 

– Kapselin siirto hissistä kapselivarastoon 

– Kapselin nosto siirtoajoneuvoon 

– Kapselin kuljetus loppusijoitustunneliin 

– Kapselin lasku loppusijoitusreikään 

– Loppusijoitusreiän ja -tunnelin täyttö. 
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Seuraavassa esitellään eri tiloja ja niissä tehtäviä loppusijoitusprosessin työvaiheita.  

 

Kapselin vastaanottoasema 

Kapselit saapuvat kapselihississä loppusijoituslaitoksen kapselin vastaanottoasemaan. 

Kapselin vastaanottoasema muodostuu kapselihissin hissiaulasta, sekä vastaanottoaseman 

toisessa päässä olevasta kapselivarastosta ja näiden tilojen yläpuolisesta hallimaisesta 

tilasta, johon bentoniittilohkot saapuvat ja mistä kapselikuljetukset loppusijoitusreikiin 

alkavat. Kapselihissistä kapselit siirretään kapselin siirtotrukilla kapselivarastoon. Kapselin 

siirtotrukki on vastaavanlainen kauko-ohjattava laite kuin mitä kapselointilaitoksella. 

Kapselin vastaanottoaseman yläkerrasta kapselin siirto- ja asennusajoneuvon nostaa 

kapselin vastaanottoaseman kapselihissin puoleisesta päädystä kyytiin. 

 

Kapselin siirto- ja asennusajoneuvo 

Kapselin siirto- ja asennusajoneuvo koostuu kahdesta erillisestä osasta: perävaunumaisesta 

käsittelyvaunusta ja tämän vetolaitteesta. Käsittelyvaunu on varustettu 

loppusijoituskapselin säteilysuojalla. Säteilysuoja on valmistettu teräksestä sekä 

booripitoisesta polyeteenimuovista ja se suojaa vetolaitteen kuljettajaa, ympäristöä ja 

ajoneuvon rakenteita yhteensä 50–200 mSv/h gamma- ja neutronisäteilyltä. Suojan 

pinnalla kokonaisannosnopeus on noin 1 mSv/h, mikä jää sallitun annosnopeuden 2 mSv/h 

alle (Tanskanen 2012, 22). Kapselin noutovaiheessa käsittelyvaunu kääntää säteilysuojan 

pystyasentoon ja laskee sen osittain kapselin vastaanottoaseman puolelle, jossa 

säteilysuojan sisällä oleva tarttuja kiinnittyy kapseliin ja nostaa sen ylempään kerrokseen 

ajoneuvon kyytiin. Noston varmistaa kapselia alapuolelta tukeva kapselin saattonostin. 

Käsittelyvaunu kääntää säteilysuojan takaisin vaaka-asentoon, minkä jälkeen kapseli on 

valmiina kuljetettavaksi loppusijoitustunneliin. (Palomäki & Ristimäki 2013, 92-94.)  

 

Tunnelisto 

Kun kapseli on lastattu kapselin siirto- ja asennusajoneuvoon, ajoneuvo ajetaan teknisistä 

tiloista ajotunnelin ja keskustunnelin kautta täytettävään loppusijoitustunneliin. 

Loppusijoitustunnelit yhtyvät keskustunneleihin kuvan 2 mukaisesti. (Palomäki & 

Ristimäki 2013, 62-65.) 

 



 

20 

 

 

 

Kuva 2. Keskus- ja loppusijoitustunnelit. Muokattu lähteestä (Palomäki & Ristimäki 2012, 65)  

 

Loppusijoitustila 

Loppusijoitustila muodostuu loppusijoitustunnelista ja siihen poratuista 

loppusijoitusrei'istä. Kapselin siirto- ja asennusajoneuvo peruuttaa keskustunnelista 

loppusijoitustunneliin ja ajaa käsittelyvaunun täytettävän loppusijoitusreiän päälle. Tämän 

jälkeen käsittelyvaunu kääntää säteilysuojan pystyasentoon ja laskee sen 

loppusijoitusreikään. Loppusijoitusreikään on ennen tätä asennettu pohjaosat ja 

rengasmaiset lohkot kapselia varten. Reiässä säteilysuojan sisällä oleva kiinnityslaitteisto 

vapauttaa lukituksen kapselista. Seuraavaksi käsittelyvaunu nostaa säteilysuojan 

loppusijoitustunnelin puolelle ja kääntää sen takaisin vaaka-asentoon, minkä jälkeen siirto- 

ja kuljetusajoneuvo ajetaan takaisin teknisiin tiloihin. Kapselin asennuksen jälkeen 

erillinen puskurin kuljetus- ja asennusajoneuvo täyttää lopun tilan loppusijoitusreiästä 

bentoniittilohkoilla ja -pelleteillä. Puskurin kuljetus- ja asennusajoneuvoon kuuluu 

erillinen puskurin asennusajoneuvo sekä puskurin kuljetusajoneuvo, joita pystytään 

kuitenkin siirtämään yhdellä siirtoajoneuvolla. Laite ei vaadi säteilysuojaa kuten kapselin 

siirto- ja asennusajoneuvo, sillä täytön aikana henkilöstö ei altistu loppusijoitusreiästä 

tulevalle säteilylle, koska säteily kohdistuu loppusijoitusreiän välittömään läheisyyteen, 
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jossa ei täytön aikana tarvitse oleskella. Kun loppusijoitustunnelin kaikki reiät on täytetty, 

tunneli täytetään täyttömateriaalin asennuslaitteella. Täyttömateriaalin asennuslaite on 

itsenäinen laite, jonka siirtämiseen ei tarvita siirto- tai vetolaitetta. (Saanio et al. 2012, 99-

107.) 

 

2.5.2 Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustila 

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilaan on tarkoitus säilöä kapselointi- ja 

loppusijoituslaitoksen käyttö- ja käytöstäpoistojätteet. Käyttöjätteillä tarkoitetaan laitosten 

käytön aikana syntyviä radioaktiivisia jätteitä. Käytöstäpoistojätteillä tarkoitetaan 

radioaktiivisia purkujätteitä, jotka syntyvät laitoksen purkamisen yhteydessä. Tämän 

hetkisen suunnitelman mukaan jätteiden loppusijoitustilat on tarkoitus rakentaa -180 m 

syvyyteen loppusijoituslaitoksen ajotunnelin varrelle. Jätteet voidaan kuljettaa 

loppusijoitustilaan joko ajotunnelin tai kapselihissin kautta. Loppusijoitustila on 26 m 

pitkä, 18 m leveä ja 10 m korkea halli. Hallin keskelle on tarkoitus rakentaa säteilysuojaksi 

betoninen tila aktiivisemmille jätteille. Betoninen kaukalo toimii samalla radioaktiivisten 

aineiden leviämisesteenä. Muut jätteet voidaan sijoittaa halliin ilman säteilysuojausta. 

Käyttötoiminnan loputtua tilat on tarkoitus täyttää soralla. (Nummi et al. 2012, 30-32; 

Paunonen et al. 2012 48-51.) 

 

2.6 Aputoiminnot 

Aputoimintoihin kuuluvat erilaiset kapselointiprosessia sekä loppusijoitusta tukevat 

järjestelmät. Kappaleessa esitellään näistä tärkeimmät.  

 

2.6.1 Ilmastointi 

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ilmastoinneista vastaavat tulo- ja 

poistoilmastointijärjestelmät. Molemmille laitoksille on yksi tuloilmastointijärjestelmä, 

mikä on yhteinen valvomattoman ja valvonta-alueen kanssa. Poistoilmastointijärjestelmät 

on jaettu molemmilla laitoksilla valvonta-alueen ja valvomattoman alueen järjestelmiksi, 

jotta varmistutaan, ettei valvonta-alueelta kulkeudu ilmaa valvomattomalle alueelle. Tulo- 

ja poistoilmastointia säätämällä huonetilojen painesuhteet pidetään sellaisina, ettei 

radioaktiivisia hiukkasia kulkeudu valvonta-alueen kontaminoituneista tiloista vähemmän 



 

22 

 

kontaminoituneihin tiloihin. Tämä toteutetaan pitämällä kontaminoituneet tilat 

alipaineisina muihin tiloihin nähden siten, että kaikkein kontaminoituneimmissa tiloissa on 

suurin alipaine. Kapselointilaitoksen ilmastointijärjestelmien konehuoneet on sijoitettu 

kapselointilaitoksen valvomattoman ja valvonta-alueen tiloihin, kun taas 

loppusijoituslaitoksen ilmastointijärjestelmien konehuoneet on sijoitettu IV-rakennukseen. 

(Palomäki & Ristimäki 2013, 62-65.) 

 

Kapselointilaitoksen tuloilmastoinnista vastaa kapselointilaitoksen 

tuloilmastointijärjestelmä (PK.744).  

 

Kapselointilaitoksen valvonta-alueen poistoilmastointijärjestelmän (PK.745) vastaa 

kapselointilaitoksen valvonta-alueen poistoilmastoinnista ja lisäksi loppusijoituslaitoksen 

valvonta-alueen kapselivaraston jäähdytyksestä ja poisto-ilmastoinnista. Valvonta-alueen 

poistoilma johdetaan jatkuvatoimisen poistoilmakanavan aktiivisuusmittauksen kautta 

ilmastointipiippuun. Poistoilman HEPA-suodatus kytketään päälle, jos ilmassa havaitaan 

aktiivisuutta. Suodatuksen lisäksi poistoilmastointijärjestelmä on varustettu 

lämmöntalteenotolla, joka on normaalisti käytössä, mutta suodatuksen kytkeytyessä päälle 

se ohitetaan. Järjestelmällä pidetään lisäksi käsittelykammio, kapselivarasto, matala- ja 

keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustila sekä kapselikuilu alipaineisena, näiden tilojen 

viereisiin tiloihin nähden. (Nieminen 2012, 13-14.) 

 

Polttoaineen käsittelykammion ilma suodatetaan aina polttoaineen käsittelyn aikana 

erillisellä polttoaineen käsittelykammion jäähdytys- ja suodatusjärjestelmän (PK.722) 

HEPA-suodattimella.  

 

Loppusijoituslaitoksen tuloilmastoinnista vastaa loppusijoituslaitoksen 

tuloilmastointijärjestelmä (P.744). Järjestelmä ottaa tuloilman IV-rakennuksesta maan 

päältä, josta ilma puhalletaan tuloilmakuilua pitkin loppusijoituslaitokselle. 

Loppusijoituslaitoksen puolella tuloilmakuilun lopussa on paineenkorotuspiste, joka antaa 

tuloilmalle riittävän paineenlisäyksen. (Nieminen 2012, 5.) 
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Loppusijoituslaitoksen valvonta-alueen poistoilmastointijärjestelmän (P.745) puhaltimet 

sijaitsevat loppusijoituslaitoksessa maan alla ja IV-rakennuksessa. Järjestelmä johtaa 

loppusijoituslaitoksen poistoilman loppusijoituslaitoksen tiloissa olevaan 

paineenkorotuskeskukseen, joka puolestaan siirtää poistoilman poistoilmakuiluun ja kohti 

IV-rakennusta. IV-rakennuksesta ilma puhalletaan ulos. Loppusijoituslaitoksen 

poistoilmastointijärjestelmän kanavisto rakennetaan siten, että se voidaan sopeuttaa 

loppusijoituksen edetessä muuttuvaan valvonta-alueeseen. (Nieminen 2012, 16; 

Järjestelmäkuvaus P.745, 4-8.) Loppusijoituslaitoksen valvonta-alueen 

poistoilmastointijärjestelmää ei varusteta suodatuksella, mutta jos loppusijoituslaitoksen 

valvonta-alueella epäillään olevan radioaktiivisuutta ilmassa, voidaan poistoilma ohjata 

PK.745 järjestelmän suodatukseen. 

 

2.6.2 Valvonta-alueen viemäröinti 

Kapselointilaitoksen viemäröinti on jaettu valvonta-alueen ja valvomattoman alueen 

viemäröintijärjestelmään. Valvonta-alueen viemärivesien keruu- ja käsittelyjärjestelmä 

(PK.341) on jaettu todennäköisesti kontaminoituvaan ja todennäköisesti puhtaana 

pysyvään osajärjestelmään. Polttoaineen käsittelykammion, kuljetussäiliön siirtokäytävän, 

dekontaminointikeskuksen, polttoaineen kuivausjärjestelmän sekä aktiivikorjaamon vesien 

oletetaan kontaminoituvan, joten näiden huonetilojen viemäröinti kuuluu todennäköisesti 

kontaminoituvaan osaan. Sekä kontaminoituvat että puhtaat valvonta-alueen vedet 

johdetaan kapselointilaitoksen pohjatiloissa oleviin omiin keruusäiliöihinsä. 

Keruusäiliöiden huonetilassa olevaa vuotoa, tai säiliöiden tulvintaa varten huonetilan 

alapuolella on pumppaussyvennys, josta vuotovesi voidaan pumpata takaisin 

keruusäiliöihin. Keruusäiliöiden veden radioaktiivisuus määritetään mittaamalla vedestä 

otetun näytteen aktiivisuus. Tämän jälkeen vesi pumpataan aktiivisuuden perusteella joko 

aktiivisten vesien keruusäiliöön tai uloslaskettavien vesien keruusäiliöön. Uloslaskettavien 

veden säiliössä veden aktiivisuus mitataan uudestaan ja jos asetettu raja-arvo veden 

aktiivisuudelle alittuu, vesi pumpataan kapselointilaitoksen valvomattoman alueen 

lattiaviemärijärjestelmän viemärivesien keruusäiliöön. Jos uloslaskettavien vesien 

radioaktiivisuus ylittää sallitun raja-arvon, se pumpataan aktiivisten nesteiden 

keruusäiliöön. Aktiivisten nesteiden keruusäiliöstä vesi pumpataan aktiivisten nesteiden 

kuivausjärjestelmään. Suunnitteluperusteena loppusijoituslaitoksella ei esiinny 
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kontaminaatiota, joten loppusijoituslaitoksen valvonta-alueelle ei ole suunniteltu aktiivista 

viemäröintiä. (Järjestelmäkuvaus PK.341, 6-9.) 

 

2.6.3 Aktiivisten nesteiden kuivausjärjestelmä 

Aktiivisten nesteiden kuivausjärjestelmällä (PK.343) kiinteytetään kapselointilaitoksella 

syntyvät radioaktiiviset jätevedet. Kiinteytysjärjestelmän tekniseksi ratkaisuksi on 

suunniteltu tynnyrikuivausjärjestelmä, joka perustuu nesteen haihdutukseen 

lämmönlähteen ja alipainelaitteiston avulla. Järjestelmä koostuu tynnyristä, lämpölähteestä, 

lauhduttimesta ja alipainelaitteistosta. Järjestelmä pumppaa kuivattavan nesteen 

kapselointilaitoksen valvonta-alueen viemärivesien keruu- ja käsittelyjärjestelmän 

aktiivisten vesien keruusäiliöstä kuivaustynnyriin. Alipainelaitteistolla tynnyriin luodaan 

alipaine, jotta veden kiehumispistettä saataisiin alemmaksi. Haihtunut vesi lauhdutetaan ja 

mittausten perusteella lauhde johdetaan takaisin kuivatukseen tai valvonnasta 

vapautettavien nesteiden säiliöön. Lauhtumattomat kaasut johdetaan valvonta-alueen 

poistoilmastointijärjestelmään. Kuivatusta nesteestä jää tynnyriin vain veden sisältämät 

suolat ja epäpuhtaudet. Kuivausjäte on keskiaktiivista ydinjätettä, mikä kuljetetaan 

loppusijoituslaitoksen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilaan. ( 

Järjestelmäkuvaus PK.343, 9-10.)  

 

2.6.4 Dekontaminointikeskus 

Dekontaminointikeskus sijaitsee polttoaineen käsittelykammion yläpuolella tasolla +19,90 

ja sen tarkoituksena on tarjota tilat ja laitteet kapselointiprosessissa kontaminoituneiden 

laitteiden tai komponenttien puhdistamiseen. Lisäksi dekontaminointikeskuksessa tullaan 

dekontaminoimaan laitoksen käytöstäpoiston yhteydessä käytön aikana kontaminoituneita 

laitoksen osia, komponentteja ja laitteita. Kapselointilaitokselle on alun perin suunniteltu 

viiden vuoden välein suoritettava suurempi huolto. Nykyisissä suunnitelmissa 

aikomuksena on järjestää huoltoja useammin. Huoltojen yhteydessä on myös tarkoitus 

dekontaminoida enemmän kapselointiprosessissa kontaminoituneita laitteita, kuten 

kuivauskammion polttoainetelineitä ja käsittelykammion laitteistoa. 

Dekontaminointikeskuksen laitevarustus on vielä suunnitteilla ja on mahdollista, että osa 

kapselointilaitoksen dekontaminointitarpeesta suoritetaan Olkiluodon ydinvoimalaitoksilla. 

(Palomäki & Ristimäki 2012, 56; Paunonen et al. 2012, 7.)  



 

25 

 

3 SÄTEILYSUOJELUA KOSKEVAT VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET  

Kappaleessa perehdytään ydinenergialain, säteilylain, valtioneuvoston asetusten, 

säteilyasetuksen, Säteilyturvakeskuksen laatimien YVL (Ydinvoimalaitos)-ohjeiden sekä 

ST (Säteilyturvallisuus)-ohjeiden asettamiin vaatimuksiin niiltä osin kuin ne koskevat ja 

ohjaavat Posivan ydinlaitosten säteilysuojelun toimintaa. Kotimaisten viranomaisohjeiden 

lisäksi Posivalla noudatetaan myös kansainvälisiä kuten Euratomin, ICRP:n (International 

Commission on Radiological Protection) ja IAEA:n (International Atomic Energy Agency) 

ohjeita ja suosituksia. Näitä ei tässä käydä kuitenkaan tarkemmin läpi, sillä Suomen ohjeet 

pohjautuvat pitkälti näihin.  

 

3.1 Säteilyturvallisuus 

Ydinenergialain 7 a §:ssä asetetaan ydinenergian käytön turvallisuudelle periaatteet, joihin 

pohjautuen kaikki ydinenergian käyttö tulee suunnitella. Pykälässä 7 a todetaan seuraavaa: 

 " Ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla kuin käytännöllisin 

toimenpitein on mahdollista. Turvallisuuden edelleen kehittämiseksi on toteutettava 

toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan 

kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuina" (Ydinenergialaki 1987/990). 

Turvallisuus pitää sisällään myös säteilyturvallisuuden, joten yllä oleva ydinenergialain 

lainaus soveltuu kokonaisuudessaan myös säteilyturvallisuuden hallintaan. Tätä toteutetaan 

pitämällä kaikki säteilyannokset niin pieninä kuin on mahdollista.  

 

Ydinjätelaitosten käyttö tulee valtioneuvoston asetuksen 736 (VNA 27.11.2008/736) luvun 

2 §:n 3 mukaan suunnitella siten, että: 

 "1) laitoksen työntekijöiden säteilyaltistusta rajoitetaan kaikin käytännöllisin toimenpitein 

ja niin, ettei säteilyasetuksessa (1512/1991) säädettyjä enimmäisarvoja ylitetä; 

2) laitoksen käytön ollessa häiriötöntä radioaktiivisten aineiden päästöt ympäristöön 

jäävät merkityksettömän pieniksi; 

3) odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden seurauksena eniten altistuvien laitoksen 

henkilöstöön kuulumattomien ihmisten saama vuosiannos jää alle arvon 0,1 millisievertiä 

(mSv); sekä 
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4) oletetun onnettomuuden seurauksena eniten altistuvien laitoksen henkilöstöön 

kuulumattomien ihmisten saama vuosiannos jää alle: 

a) arvon 1 mSv luokan 1 oletetun onnettomuuden sattuessa; 

b) arvon 5 mSv luokan 2 oletetun onnettomuuden sattuessa. (Valtioneuvoston asetus 

736/2008.) 

 

Lisäksi 4 § määrää loppusijoituksen pitkäaikaisista säteilyvaikutuksista väestölle, mutta ne 

eivät ole käytön kannalta tärkeitä, joten tässä niitä ei esitellä.  

 

Ydinjätteiden loppusijoitusta käsittelee YVL D.5 Ydinjätteiden loppusijoitus, jonka 

kappaleessa 5.2 Säteilyturvallisuus vaatimuksessa 501 viitataan loppusijoituslaitoksen 

säteilysuojelun suunnittelun osalta YVL-ohjeisiin C.1 Ydinlaitoksen rakenteellinen 

säteilyturvallisuus, C.2 Ydinlaitoksen työntekijöiden säteilysuojelu ja säteilyaltistuksen 

seuranta, C.3 Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta 

sekä C.6 Ydinlaitoksen säteilymittaukset, joita käydään läpi seuraavissa kappaleissa. 

Vaatimuksen 502 mukaan loppusijoitustoiminta on suunniteltava siten, että työntekijät 

altistuvat säteilylle mahdollisimman vähän ja että tarvittaessa on käytettävä säteilysuojia 

tai kauko-ohjausta. Suurin osa polttoaineen käsittelystä suoritetaan kauko-ohjatusti, joten 

tämä vaatimus täyttyy. (YVL D.5.) 

 

Säteilylain 1 luvun 2 § asettaa säteilyn käytön yleiset periaatteet, jotka liittyvät läheisesti 

säteilyturvallisuuteen. Säteilylain 2 §:n mukaan hyväksyttävän säteilyn käytön, ja 

säteilyaltistusta aiheuttavan toiminnan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:  

"1) toiminnalla saavutettava hyöty on suurempi kuin toiminnasta aiheutuva haitta 

(oikeutusperiaate); 

2) toiminta on siten järjestetty, että siitä aiheutuva terveydelle haitallinen säteilyaltistus 

pidetään niin alhaisena kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista 

(optimointiperiaate); 

3) yksilön säteilyaltistus ei ylitä asetuksella vahvistettavia enimmäisarvoja 

(yksilönsuojaperiaate)" (Säteilylaki 1991/592). 
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3.2 Valvonta-alue 

Säteilylain 32 §:n mukaan työntekijöiden työtilat on tarvittaessa jaettava valvonta-alueeksi 

tai tarkkailualueeksi (Säteilylaki 1991/592.). Posivan ydinlaitoksilla tilat jaetaan valvonta-

alueeksi ja tarkkailualueeksi.  

 

YVL-ohjeen C.2 vaatimuksen 508 mukaan valvonta-alueeksi on määriteltävä ne 

ydinlaitoksen tilat, joissa: "ulkoinen säteilyannosnopeus saattaa ylittää arvon 3 µSv/h tai 

joissa 40 tunnin viikottaisesta oleskelusta voi ydinlaitosperäisistä radionuklideista 

aiheutua yli 1 mSv:n sisäinen säteilyannos vuodessa". Vaatimuksen 511 mukaan valvonta-

alueen tilat täytyy jakaa vyöhykkeisiin niiden säteilytilanteiden mukaan. Vyöhykekohtaiset 

luokitusrajat annosnopeuksille, pintakontaminaatiolle sekä ilman radionuklidipitoisuuksille 

on esitetty taulukossa 1. Vaatimuksen 512 mukaan luokitusrajat voivat kuitenkin ylittyä 

paikallisesti kunhan poikkeusolosuhteet on merkitty asianmukaisesti. Huomionarvoista 

vaatimuksen 512 tulkinnassa on se, että vaatimus on voimassa vain valvonta-alueella, joten 

muualla laitosalueella annosnopeus ei saa ylittää 3 µSv/h. Pintakontaminaatiolle on 

asetettu luokitusraja sekä beeta- että alfasäteilyn suhteen. Ilmakonsentraatiota mitataan 

DAC (Derived Air Concentration) yksikössä. Jokaiselle radionuklidille on määrätty 

vuosisaantiraja ALI (Annual Limit on Intake), minkä alittuessa vuosittainen efektiivisen 

annoksen raja (50 mSv) ei ylity. Työskentely huoneessa, jossa on yhden DACin pitoisuus 

jotain radionuklidia, johtaa 2000 tunnin vuosityöajalla efektiivisen annoksen rajan 

täyttymiseen eli yhden ALIn sisään hengittämiseen. Jos ilmassa on useampaa 

radionuklidia, on ilman DAC-arvo kaikkien nuklidien DAC-arvojen summa. Säteilymittarit 

tosin mittaavat yleensä vain aktiivisuuspitoisuutta ilmassa, mistä DAC-arvo täytyy johtaa. 

(YVL C.2.) 
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Taulukko 1. Valvonta-alueen vyöhykejako (YVL C.2.) 

 

Ulkoinen 

annosnopeus [mSv/h] 

Pintakontaminaatio 

[Bq/cm
2
] 

Ilmakonsentraatio 

[DAC] 

Vyöhyke 1 
≤ 0,025 

β ≤ 4 

α ≤ 0,4 
≤ 0,3 

Vyöhyke 2 
0,025...1 

β 4...40 

α 0,4...4 
0,3...30 

Vyöhyke 3 
≥ 1 

β ≥ 40 

α ≥ 4 
≥ 30 

 

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvonta-alueen tilat luokitellaan kolmeen luokkaan, 

jotka ovat vihreä, oranssi ja punainen ja ne vastaavat taulukon 1 vyöhykkeitä 1, 2 ja 3. 

Tilat luokitellaan ulkoisen säteilyn, pintakontaminaation ja ilman aktiivisuuskonsentraation 

mukaan. Tämän lisäksi osa ydinlaitosten tiloista määritellään tarkkailualueeksi. 

Tarkkailualueella tarkoitetaan YVL C.2 mukaan aluetta, jota tarkkaillaan työntekijöiden 

säteilyaltistuksen minimoimiseksi, ts. alueella suoritetaan säännöllisesti mittauksia. 

Valvonta-alueella liikkumisesta tarkempia ohjeita antaa YVL C.2 kappale Valvonta-

alueella liikkuminen., jonka vaatimuksissa 515...522 ohjeistetaan mm. valvonta-alueen 

kulkurajoituksista, varustuksesta ja pintakontaminaatiomittauksista. (YVL C.2.) 

 

ST-ohjeen 1.10 mukaan luokittelemattomilla alueilla efektiivinen annos ei saa ylittää 0,3 

mSv:ä vuodessa. Näin ollen luokittelemattoman alueen viikkoannokseksi saataisiin n. 6 

µSv ja annosnopeuden rajaksi 0,16 µSv/h 48 vuosittaisen työviikon ja 40 viikkotyötunnin 

ajalla, mikä on tosin noin luonnon taustasäteilyn annosnopeus. (ST-ohje 1.10.) 

 

3.3 Annosrajat 

Ydinjätteen loppusijoituksesta väestölle aiheutuvat annosrajat on esitetty aikaisemmin 

säteilyturvallisuuskappaleessa. Ydinenergialain 7 h §:n mukaan ydinjätteiden 

loppusijoituksen jälkeen niistä ei saa aiheutua suurempaa säteilyaltistusta, kuin 

loppusijoituksen aikana. (Ydinenergialaki 1987/990.) 
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Säteilytyötä tekevien henkilöiden annosrajat on määrätty säteilyasetuksen 3 §:ssä. Sen 

mukaan säteilytyöstä saa aiheutua työntekijälle enimmillään 50 mSv:n efektiivinen annos 

vuodessa, kuitenkin siten ettei 5 vuoden vuotuinen keskiarvo ylitä 20 mSv. 

Säteilytyöntekijöiksi katsotaan ne henkilöt jotka voivat työssään altistua säteilyasetuksen 6 

§:n väestön annosrajaa suuremmille säteilyannoksille. Vuosiannosraja väestölle 6 §:n 

mukaan on 1 mSv. Säteilyasetuksen 10 §:n mukaan säteilytyöntekijät jaetaan A ja B 

luokkaan säteilyaltistuksen mukaisesti. Säteilytyöluokkaan A kuuluvat ne työntekijät, jotka 

voivat vuoden aikana saada yli 6 mSv efektiivisen säteilyannoksen tai ST-ohjeen 1.6 

mukaan valvonta-alueella toistuvasti tai pitkiä aikoja työskentelevät. Säteilytyöluokkaan B 

kuuluvat kaikki ne säteilytyöntekijät jotka eivät kuulu luokkaan A. (Säteilyasetus 

1512/1991) Säteilyannosten määrittäminen laskennallisesti on esitetty ST-ohjeissa 7.2 ja 

7.3. 

 

Viranomaisohjeiden annosrajat ovat huomattavan suuret Posivan käyttöön. Kapselointi- ja 

loppusijoituslaitoksen käyttöturvallisuusanalyysissä vuosittaiseksi kollektiiviseksi 

annokseksi arvioidaan 13 mmanSv (Rossi & Suolanen 2014, 106). YVL C.2 vaatimuksen 

309 mukaan ydinlaitoksilla tulee olla ohjelma (ALARA-toimenpidenohjelma) (As Low As 

Reasonably Achievable) työntekijöiden säteilyannosten rajoittamiseksi. Posivan ALARA-

ohjelmassa on yksittäisen henkilön vuosiannosrajoiksi määrätty 5 mSv ulkoiselle ja 0,5 

mSv sisäiselle annokselle (Kumpula 2012, 5). Tässä työssä sallittuna vuosiannosrajana on 

kuitenkin käytetty säteilyasetuksen sallimaa arvoa. 

 

3.4 Henkilöannosvalvonta 

Säteilyasetuksen 11§:n mukaan säteilytyöluokkaan A kuuluville henkilöille on järjestettävä 

annostarkkailu. Lisäksi 12 §:n mukaan säteilyaltistukseen vaikuttavia työoloja on 

tarkkailtava siten, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:  

"1) tarkkailun perusteella voidaan todentaa, että työntekijät on asianmukaisin perustein 

luokiteltu säteilytyöluokkiin A ja B; 

2) työntekijöiden säteilyaltistus voidaan määrittää; sekä 

3) ennalta arvaamattomat poikkeamat työntekijöiden säteilyaltistukseen vaikuttavissa 

tekijöissä voidaan viivytyksettä havaita. 
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Muille kuin säteilytyöluokkaan A kuuluville työntekijöille tulee järjestää annostarkkailu 

siinä laajuudessa kuin se on perusteltua 1 momentissa säädettyjen vaatimusten 

täyttämiseksi" (Säteilyasetus 1512/1991). 

 

Säteilylain 12 § edellyttää säteilyannostarkkailua kaikille säteilytyöntekijöille. 

Henkilöannosten seurannasta vastaava toimintayksikkö tai palveluntarjoaja, tulee 

säteilylain 32 §:n mukaan olla säteilyturvakeskuksen hyväksymä. Säteilylain 34 §:n 

mukaan työntekijöiden säteilyannokset on toimitettava säteilyturvakeskuksen ylläpitämään 

säteilyannosrekisteriin. (Säteilylaki 1991/592.)Tämä on toiminnan harjoittajan eli Posivan 

vastuulla. Henkilöannosten mittauspalvelut ostetaan todennäköisesti TVO:n käyttämältä 

Doseco Oy:ltä.  

 

Näiden määräysten lisäksi YVL C.2 vaatimuksessa 702 vaaditaan annosseurannan 

järjestämistä kaikille ydinlaitoksen valvonta-alueella liikkuville. Tarkkailualueella 

työskentelevien säteilyannokset on YVL C.2 vaatimuksen 706 mukaan arvioitava. 

Säteilyannosseurantajärjestelmän lisäksi YVL C.2 vaatii henkilöannosten reaaliaikaisen 

mittausjärjestelmän. Järjestelmällä pyritään varmistamaan 

säteilyannosseurantajärjestelmän mittaustulokset ja lisäksi suorittamaan työkohtaista 

annosseurantaa työsuunnitteluun hyödynnettäväksi. Käytännössä tämä tarkoittaa 

elektronisen dosimetrin järjestelmää. (YVL C.2.) 

 

3.5 Säteilymittaukset 

Säteilymittauksia käsittelee YVL C.6. Ohjeessa määrätään kiinteiden ja kannettavien 

mittalaitteiden käytöstä. Vaatimuksen 308 mukaan kiinteät säteilytasomittaukset on 

asennettava sellaisiin tiloihin, joihin on vapaa kulku, ja joissa annosnopeus saattaa 

hetkellisesti kasvaa huomattavan suureksi. Kiinteiden säteilymittausten lisäksi 

ydinlaitoksella on oltava kannettavia annosnopeusmittalaitteita, joista osan on oltava 

teleskooppivarren päässä (vaatimus 318). Vaatimuksen 319 mukaan 

neutroniannosnopeusmittareita on oltava saatavilla sellaisissa tiloissa, joissa 

neutronisäteilyä voi esiintyä. Vaatimuksen 310 mukaan ilman aktiivisuusmittaukset on 

oltava tiloissa, joissa voi esiintyä työntekijöitä säteilylle altistavaa ilman kontaminaatiota ja 
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ne voidaan järjestää joko kiinteiden tai siirreltävien mittareiden avulla (YVL C.6.). 

Kapselointi- ja loppusijoituslaitosten säteilymittauksia käsitellään kappaleessa 6.3.  

 

YVL C.2 vaatimuksen 501 mukaan ydinlaitosalueella on järjestettävä säännöllisesti 

annosnopeus- sekä ilman aktiivisuusmittauksia, joiden perusteella valvonta-alueen 

vyöhykejako voidaan ylläpitää. (YVL C.2.) 

 

3.6 Säteilysuojeluorganisaatio 

Säteilysuojeluorganisaatiosta on määrätty ohjeessa YVL C.2 mm. seuraavaa. 

Ydinlaitoksen käytön turvallisuudesta ja samalla sen säteilyturvallisuudesta vastaa 

ydinlaitoksen vastaava johtaja. Ydinlaitoksen vastaavan johtajan vastuulla on se, että 

säteilysuojeluhenkilökunnan osaaminen on riittävän korkealla tasolla. Ydinlaitoksella 

täytyy olla yksikkö, joka on määrätty vastaamaan käytännön säteilysuojelusta. 

Säteilysuojeluyksikköä johtaa säteilysuojelupäällikkö. Säteilysuojeluyksikön vastuulla on 

ydinlaitoksen kaikki säteilysuojeluun liittyvät tehtävät. (YVL C.2.) 

 

3.7 Säteilytyölupa 

YVL-ohjeessa C.2 vaaditaan ydinlaitoksen valvonta-alueella tehtäviä töitä varten 

järjestettävän säteilytyölupakäytännön. Säteilytyöluvasta on vaatimuksen 524 mukaan 

käytävä ilmi ainakin:  

– luvan laatija (myös hyväksyjä, jos eri henkilö) 

– myöntämisajankohta 

– työnjohtaja (tai työntekijöiden nimet ja määrä) 

– työkohde ja sen säteilyolosuhteet 

– työnkuvaus 

– annosnopeuden, pintakontaminaation ja ilman radionuklidipitoisuuden mittausta 

koskevat vaatimukset 

– säteilysuojelutoimenpiteet tai -ohjeet ja tarvittavat suojavarusteet ". 

Säteilytyöluvan myöntämisestä ja käsittelystä on oltava ohjeet ydinlaitoksen 

säteilysuojeluohjeessa. (YVL C.2.) 
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3.8 Säteilysuojelukäsikirja 

YVL C.2 ohjeessa vaaditaan ydinlaitosten säteilysuojelun toiminnan määrittelevät 

säteilysuojeluohjeet. Posivan ydinlaitoksille laaditaan säteilysuojelukäsikirja, joka sisältää 

säteilysuojeluohjeilta vaaditun sisällön. Säteilysuojelukäsikirjaan sisällytetään vaatimusta 

422 vastaavat ohjeet, joiden mukaan käsikirjaan täytyy sisältyä ainakin:" 

– säteilysuojeluperiaatteet ja niiden toteuttamisesta vastaava organisaatio 

– säteilysuojelukoulutuksen järjestäminen 

– määräykset menettelyistä valvonta-alueella ja tarkkailualueella 

– työntekijöiden säteilytyöluokat 

– säteilytyöntekijöiden terveystarkkailu 

– säteilymittaukset valvonta-alueella ja tarkkailualueella 

– henkilökohtaisen säteilyaltistuksen seuranta 

– reaaliaikainen annosvalvonta 

– työntekijöiden dekontaminointi 

– säteilytyölupakäytäntö 

– työnsuunnitteluprosessi säteilysuojelun kannalta tärkeissä huolto- ja muutostöissä 

– säteilysuojelumenettelyt yllättävissä ja kiireellisissä korjaus- tai huoltotöissä 

tehoajon aikana 

– henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttövaatimukset 

– menettelyt, joilla varmistetaan ALARA-periaatteen toteutuminen 

– säteilysuojelun laadunseurannan menettelyt". (YVL C.2.) 

 

3.9 Säteilylainsäädännön uudistus 

Säteilylainsäädäntö muuttuu Euroopan unionin neuvoston säteilysuojelun 

perusturvallisuusdirektiivin 2013/59/Euratom, vahvistuksen ja käyttöönoton myötä. Uuden 

direktiivin mukainen lainsäädäntö on toimeenpantava kansallisella tasolla viimeistään 

6.2.2018. Uuden direktiivin käyttöönotto edellyttää muutoksia ainakin Suomen 

säteilylainsäädäntöön, pelastuslainsäädäntöön ja ydinenergialainsäädäntöön.  

 

Tätä työtä uusi direktiivi koskee mm. muuttuneen vuosittaisen efektiivisen annoksen rajan 

muodossa. Aikaisemmin viiden vuoden aikainen efektiivinen annos sai olla 100 mSv, 
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kuitenkin enimmillään 50 mSv vuodessa. Uuden direktiivin mukaan vuosiannosraja on 20 

mSv, ellei erikoistilanteista johtuen ole kansallisesti tarvetta sallia 50 mSv rajaa.  

 

Lisäksi uudella lainsäädännöllä pyritään yhdenmukaistamaan säädöksiä ja käytössä olevaa 

termistöä, muuttamaan vastuualueita ja ottamaan käyttöön uusia menettelytapoja 

säteilysuojeluun.  
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4 SÄTEILYLÄHTEET LAITOKSILLA 

Pääasiassa säteilylähteenä kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella on käytetty 

ydinpolttoaine. Polttoainetta säilytetään kapselointiprosessin aikana aluksi 

kuljetussäiliössä, sitten suojaamattomana käsittelykammiossa ja lopuksi 

loppusijoituskapselissa. Luvussa esitellään eri säilytyslaitteiden läpi tunkeutuvia 

säteilytasoja. Polttoaineen lisäksi laitoksella on kapselin sulkuhitsin tarkastukseen 

tarkoitettu röntgenlaite, jonka säteilyvaikutuksia pohditaan. Näiden lisäksi käsitellään 

kontaminaation syntymistä ja kertymistä sekä radioaktiivisia jätteitä. Annosnopeuksista 

puhuttaessa tarkoitetaan efektiivistä annosnopeutta.  

 

Polttoaineen aiheuttamista säteilytasoista ja säteilysuojauksista laitoksilla on laadittu 

raportit "Review of the Radiation Protection Calculations for the Encapsulation Plant" 

(Ranta-Aho 2008), "Supplementary Radiation Shielding Calculations for the Final 

Disposal Facility" (Tanskanen 2012) ja " Radiation Shielding Calculations of the Canister 

Buffer Storage of the Encapsulation Plant"  (Tanskanen 2014). Kapselointilaitoksen 

jätevirtoja on arvioitu ja selvitetty raportissa "Waste streams at the Encapsulation Plant" 

(Paunonen et al. 2012).  

 

Säteilysuojauslaskuissa on oletettu polttoaineen palaman osalta suurin mahdollinen palama 

(60 GWd/tU) ja jäähdytysajaksi lyhin mahdollinen (20 a), kun loppusijoitettavan 

polttoaineen keskimääräinen palama on ollut tähän asti n. 40 GWd/tU ja jäähtymisaika 

ainakin Olkiluodon polttoaineen osalta huomattavasti enemmän. Loviisan loppusijoitettava 

polttoaine on jäähtynyt vähemmän aikaa, koska Loviisan polttoainetta on kuljetettu 

vuoteen 1995 asti Venäjälle. Jäähtymisajat tulevat vielä kasvamaan, sillä 

loppusijoitustoiminnan on suunniteltu alkavan vuonna 2022. Näin ollen laskut ovat 

todennäköisesti hieman konservatiivisia, eikä laskujen annosnopeuksia välttämättä esiinny 

laitoksella koskaan. Näillä alkuarvoilla tehtyjen laskujen avulla voidaan suurempiin 

annosnopeuksiin varautua ennalta, ja tarvittavat säteilysuojat mitoittaa varmuudella 

riittävän paksuiksi. Säteilysuojauslaskut on tehty Monte Carlo -simulointia käyttävällä 

MCNP (Monte Carlo N-particle) -ohjelmalla. 
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4.1 Käytetty polttoaine 

Loppusijoitettavaa käytettyä polttoainetta tulee käyviltä LO1, LO2, OL1 ja OL2 laitoksilta, 

rakenteilla olevalta OL3 laitokselta sekä suunnitteilla olevalta OL4 laitokselta. Suurimman 

osan ajasta käytetty polttoaine on joko kuljetussäiliössä tai loppusijoituskapselissa. 

Suojaamatonta polttoainetta käsitellään ainoastaan kapselointilaitoksen polttoaineen 

käsittelykammiossa (PK.152) ja käsittelykammion yhteydessä olevissa polttoaineen 

kuivausasemien kammioissa (PK.233). 

 

Kevytvesilaitosten käytetty polttoaine koostuu uraanista (n. 95 prosenttia), uraaniytimien 

hajoamisen seurauksena syntyneistä fissiotuotteista (n. 3-4 prosenttia) ja 

aktivoitumistuotteista (Ruokola et al. 2004, 289). Käytetyn polttoaineen 

radioaktiivisuuteen vaikuttaa reaktorityyppi, polttoainenipun muoto, käyttöhistoria, 

poistopalama sekä jäähtymisaika (Ranta-Aho 2008, 11). Palaman suuruus sekä 

jäähtymisaika vaikuttavat polttoaine-elementin aktiivisuuteen siten, että suurempi palama 

ja lyhyempi jäähtymisaika kasvattavat käytetyn polttoainenipun aktiivisuutta. (Ranta-Aho 

2008, 11.) 

 

Luvun johdantokappaleessa mainituilla palamalla ja jäähtymisajalla on laitosten 

käyttöturvallisuusanalyysissä (Rossi & Suolanen 2014) esitetty nippukohtaiset 

radionuklidi-inventaarit, joista ympäristön kannalta tärkeimmät nuklidit on esitetty 

taulukossa 2. Taulukossa BWR (Boiling Water Reactor) lyhenteellä tarkoitetaan OL1 ja 

OL2 polttoainetta, VVER (Voda Voda Energo Reactor) lyhenteellä tarkoitetaan LO1 ja 

LO2 polttoainetta ja EPR (European Pressurized Reactor) lyhenteellä tarkoitetaan OL3 

polttoainetta. Taulukosta nähdään, että suurimman osan kaikkien polttoainenippujen 

aktiivisuudesta muodostavat isotoopit krypton-85, strontium-90 ja cesium-137. Näistä 

kolmesta Kr-85 on kaasumaisessa ja Sr-90 sekä Cs-137 ovat polttoaineessa kiinteässä 

olomuodossa. Lisäksi cesium voi muodostaa veden kanssa reagoidessaan kaasumaisia 

yhdisteitä. Ydinvoimalaitoksilla esiintyvää jodin isotooppia I-131 ei sen lyhyen 

puoliintumisajan (8,07 vrk) johdosta ole enää juuri jäljellä kapselointilaitokselle tulevassa 

polttoaineessa. Beeta- ja gammasäteilyä emittoiva jodi-131 on säteilysuojelullisesti 

merkittävä fissiotuote, sillä ihmisen kehoon joutuessaan, on sillä taipumus kertyä 

kilpirauhaseen, josta se aiheuttaa suuren kehon sisäisen säteilyannoksen. Jodin erästä toista 
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radioaktiivista isotooppia I-129 on kuitenkin kauemmin jäähtyneessä käytetyssä 

polttoaineessakin jäljellä, sillä sen puoliintumisaika on 15,7 miljoonaa vuotta. (Ruokola et 

al. 2004, 151.)  

 

Taulukossa 2 esiintyvät nuklidit ovat joko beeta- tai gammasäteilijöitä. Osa taulukon 2 

aineiden tytärytimistä aiheuttaa voimakkaan gammalähteen. Kyseisten hiukkasten 

gammalähteisyys on merkitty taulukkoon suluissa. Käytetyn polttoaineen yhteydessä tulee 

huomioida aina myös neutronisäteily, joka on gammasäteilyä läpitunkevampaa. 

Suurimman osan kapselointilaitoksella käsiteltävän käytetyn polttoaineen 

neutronisäteilystä aiheuttaa laitoksen käyttöiän aikana Cm-244 nuklidi. 

Kapselointilaitoksen käyttöiän (noin 100 vuotta) jälkeen Cm-244 osuus polttoaineen 

neutronisäteilystä on enää 60 prosenttia ja tämän jälkeen vielä vähemmän. (Ranta-Aho 

2008, 11.) 

 

Taulukko 2. Polttoainenippujen ympäristövaikutusten kannalta merkittävien nuklidien aktiivisuusinventaari 

(Rossi & Suolanen 2014, 42) 

Nuklidi 
  

Puoliintumisaika [a] 

Inventaarit [Bq] 

Säteilylaji EPR BWR VVER 

H-3 β 12 6,8·10
12

 2,3·10
12

 1,5·10
12

 

C-14 β 5 730 1,8·10
10

 9,4·10
9
 2,3·10

10
 

Kr-85 β, γ 10,8 8,1·10
13

 2,8·10
13

 1,9·10
13

 

Cl-36 β 300 000 6,3·10
8
 2,8·10

8
 0 

Se-79 β 1 130 000 2,4·10
9
 8,4·10

8
 5,5·10

8
 

Sr-90 β 29 1,5·10
15

 5,1·10
14

 3,3·10
14

 

Tc-99 β, γ 213 000 4,4·10
11

 1,5·10
11

 9,9·10
10

 

Pd-107 β 6 500 000 4,8·10
9
 1,5·10

9
 1,1·10

9
 

Sn-126 β,(γ) 100 000 2,0·10
10

 6,6·10
9
 4,6·10

9
 

I-129 β, γ 15 700 000 9,9·10
8
 3,3·10

8
 2,2·10

8
 

Cs-134 β, γ 2,1 8,3·10
12

 2,6·10
12

 2,0·10
12

 

Cs-135 β 2 300 000 1,7·10
10

 6,2·10
9
 3,6·10

9
 

Cs-137 β, (γ) 30 2,3·10
15

 7,8·10
14

 5,3·10
14

 

 

Ranta-Ahon säteilysuojauslaskuissa on laskettu annosnopeudet VVER-, BWR- sekä EPR -

polttoaine-elementeille. Polttoaine-elementtien gamma- ja neutroniannosnopeudet 

etäisyyden funktiona esitetään kuvissa 3 ja 4. Suojaamattomista polttoainenipuista kaikista 

suurimman annosnopeuden aiheuttaa OL3:n EPR nippu. Kokonaisannosnopeus nipun 

pinnassa on hieman yli 100 Sv/h ja 1 m:n päässäkin vielä yli 10 Sv/h. Annosnopeus metrin 
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päässä vastaa n. 3 mSv/s. Metrin etäisyydellä polttoaineesta säteilytyöluokkaan B kuuluvan 

henkilön vuosiannosraja 6 mSv tulisi täyteen parissa sekunnissa, ja A luokan työntekijän 

vuosiannosraja 20 mSv noin 7 sekunnissa. Suurella todennäköisyydellä fataalin 

säteilyannoksen 8 Sv, metrin etäisyydellä saisi alle tunnissa (Paile 2004, 52). Näistä syistä 

suojaamattoman polttoaineen lähellä ei voida työskennellä juuri lainkaan ja onkin 

ensiarvoisen tärkeää, että kaikenlaisiin käsittelykammion ongelmatilanteisiin ja 

käyttöhäiriöihin valmistaudutaan niitä ennaltaehkäisten ja varautuen niiden 

kaukokäyttöiseen korjaamiseen. Tällaisia tilanteita varten käsittelykammioon on 

suunniteltu käsittelykammion apujärjestelmä (PK.235), jolla pystytään suorittamaan 

erilaisia toimenpiteitä, kuten huoltotöitä kaukokäyttöisesti. Järjestelmä pitää sisällään mm. 

huoltomanipulaattorin, joka on kauko-ohjattava robottikäsivarsi. 

 

Kapselointilaitoksen rakennesuunnittelussa tulee ottaa huomioon myös neutronisäteilyn 

aiheuttama rakenteiden aktivoituminen. YVL-ohjeen C.1 vaatimuksessa rakenteiden 

aktivoitumista on minimoitava rakenteiden valinnalla. Tanskasen (2012) raportin 

"Supplementary Radiation Shielding Calculations for the Final Disposal Facility" 

liitteessä 1 on arvioitu rakennemateriaalien aktivoituminen kapseleiden neutronivuon 

vaikutuksesta. Liitteen perusteella ainoastaan teräksen kobolttipitoisuuteen sekä betonin 

erään epäpuhtauden, europiumin pitoisuuteen täytyy kiinnittää huomiota. Liitteessä on 

myös esitetty edellä mainituille aineille pitoisuusrajat. Jottei merkittävää aktivoitumista 

tapahtuisi, tulee suojaamattoman polttoainenipun ympärillä olevissa rakenteissa 

kobolttipitoisuuden olla alle 0,1 prosenttia ja europiumpitoisuuden olla alle 10 ppm. 

Liitteen laskuissa on kuitenkin käytetty loppusijoituskapselin pinnalla vallitsevaa 

neutronivuota. Suojaamattoman polttoainenipun pinnalla oleva neutronivuo on kuitenkin 

suurempi kuin kapselin pinnalla, mikä saattaa vaatia lisätutkimuksia niin aktivoitumisen 

kuin rakenteiden kestävyydenkin osalta. (Ranta-Aho 2008, 33-34; Tanskanen 2012, 37.)  

 

   



 

38 

 

 

Kuva 3. Loppusijoitettavien polttoaine-elementtien gamma-annosnopeus tyhjiössä, etäisyyden funktiona 

sivulla, päällä (TOP) ja pohjalla (BOT). (Ranta-Aho 2008)  

 

 

Kuva 4. Loppusijoitettavien polttoaine-elementtien neutroniannosnopeus tyhjiössä etäisyyden funktiona 

sivulla, päällä ja pohjalla. (Ranta-Aho 2008) 

 

4.2 Kuljetussäiliöt 

Polttoaineen kuljetukseen ydinvoimalaitosten käytetyn polttoaineiden varastoilta 

ydinjätelaitokseen käytettäviä kuljetussäiliöitä ei ole vielä hankittu. Vaihtoehtoina on joko 

märkä- tai kuivasäiliön hankinta. Annosnopeuksia kuljetussäiliöistä ei ole laskettu, mutta 
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yleisesti on tiedossa, että kuivasäiliön annosnopeus on hieman suurempi kuin märkäsäiliön. 

IAEA:n ohjearvo radioaktiivisten kuljetuspakkausten pinnan suurimmalle annosnopeudelle 

on 2 mSv/h, minkä alle molempien kuljetussäiliötyyppien annosnopeus jää. Jos käyttöön 

valitaan kuivasäiliö, ei kapselointilaitoksella tarvitse välttämättä suorittaa polttoaineen 

kuivausta. Märkäsäiliön pienempi annosnopeus suosii säteilysuojelullisesti sen valintaa. 

Toisaalta tällöin joudutaan tekemisiin veden kanssa, mikä edesauttaa aiheuttaa 

kontaminaation leviämistä polttoaineen pinnalta. Annosnopeusero on noin 300 µSv/h 

märkäsäiliön eduksi.  

 

4.3 Loppusijoituskapselit 

Ranta-Ahon raportissa on laskettu annosnopeudet myös kaikkien polttoaine-elementtien 

loppusijoituskapseleiden pinnalla ja ulkopuolella. Kuvissa 5 ja 6 on esitetty 

loppusijoituskapselin gamma- sekä neutronisäteilytasot etäisyyden funktiona.  

 

 

Kuva 5. Gamma-annosnopeudet suljettujen kapselien ulkopuolella etäisyyden funktiona  sekä päällä (TOP) 

ja pohjalla (BOT). (Ranta-Aho 2008) 
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Kuva 6. Neutroniannosnopeudet suljettujen kapselien ulkopuolella etäisyyden funktiona  sekä päällä (TOP) 

ja pohjalla (BOT). (Ranta-Aho 2008) 

 

Gammasäteilyn annosnopeus loppusijoituskapselin ulkopuolella on huomattavasti 

pienempi kuin suojaamattoman polttoainenipun läheisyydessä. Sen sijaan 

neutroniannosnopeus kapselin ympäristössä pienenee suhteellisesti vähemmän. Tämä 

johtuu neutronisäteilyn läpitunkevasta ja huonosti vaimentuvasta luonteesta. Tästä 

huolimatta gammasäteily aiheuttaa selvästi suurimman osan kokonaisannosnopeudesta. 

Kokonaisannosnopeus loppusijoituskapselin pinnassa on kapselista riippuen 50...215 

mSv/h siten, että BWR-kapselin pinnassa on suurin annosnopeus. Muutaman metrin 

etäisyydellä kapselista annosnopeudet ovat vielä 10...20 mSv/h. Kyseiset annosnopeudet 

ovat suuruudeltaan sellaisia, että kapseleiden läheisyydessä voidaan työskennellä 

ainoastaan hyvin lyhyitä aikoja kerrallaan (maksimi 1 h, 20 mSv/h kentässä), jotta 

vuosiannosraja ei ylity. Näin ollen suurin osa kapselointiprosessin työvaiheista on 

kaukokäyttöisiä. 

 

4.4 Hitsin tarkastuslaitteisto 

Loppusijoituskapselin kannen hitsaus tarkastetaan kapselin sulkemishitsin 

tarkastusasemassa (PK.265). Tarkastus tehdään röntgen-, pyörrevirta-, ultraääni- ja 

visuaalitarkastuksena. Röntgentarkastuslaitteisto aiheuttaa suuren säteilykeilan 
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tarkastushuoneessa, jonka takia huoneeseen on asennettava ylimääräinen säteilysuoja 

keilan eteen tarkastettavan kohteen taakse, jottei annosnopeusraja huoneen ulkopuolella 

ylity. Annosnopeus röntgenkuvaushuoneen ulkopuolella saa ST-ohjeen 5.6 

Säteilyturvallisuus teollisuusradiografiassa mukaan olla korkeintaan 7,5 µSv/h. 

Suunnitelmissa röntgenkuvauslaitteeksi on valittu Varian Linatron M9 mallinen 

röntgentykki, jonka aiheuttama annosnopeus tarkastuskappaleen pinnassa on 1800 Gy/h 

(vastaava arvo sekuntia kohden 0,5 Gy/s). Kyseisessä säteilykentässä suurella 

todennäköisyydellä kuolemaan johtavan annoksen (8 Sv) saisi 14 sekunnissa. (Tanskanen 

2012, 8.) 

 

Laitteen tuottamien fotonien suurin energia on 9 MeV, mikä on yli useimpien aineiden 

ydinten nukleonien sidosenergian (Bell 1995, 1). Lisäksi IAEA:n julkaisun mukaan 

neutronisäteilyn annosnopeus saattaa tarkastuksen aikana muodostua jossain kohtaa 

tarkastustilaa dominoivaksi säteilylajiksi yli 10 MeV:n röntgenlaitteissa (IAEA 2006, 34). 

Näin ollen on mahdollista, että laitteiston röntgensäteily aiheuttaa joissakin ytimissä 

neutronien irtoamista. Tällä tavoin syntyneitä neutroneita kutsutaan fotoneutroneiksi. 

Vastaavasti neutronin emäydin saattaa muuttua aktiiviseksi isotoopiksi irtoamisen jälkeen. 

Syntynyt neutronisäteilyn voimakkuus täytyy selvittää, jotta tiedetään voiko se aktivoida 

säteilysuojan tai huoneen muita rakenteita siten, että aktivoituminen vaikuttaisi laitoksen 

käytön tai käytöstäpoiston säteilysuojeluun.  

 

4.5 Kontaminaation lähteet ja kertyminen 

Kontaminaatiolla tarkoitetaan radioaktiivista likaa. Ydinvoimalaitosten valvonta-alueella 

sitä syntyy ja vapautuu reaktorissa aktivoituneiden aineiden vapautuessa prosessista. 

Kapselointilaitoksella ei ole kontaminaatiota ennen kuin käytetty polttoaine tuodaan sinne. 

Käytetyssä polttoaineessa kontaminaatiota on polttoainesauvojen pinnalla aktiivisina 

korroosiotuotteina ja polttoainesauvojen sisällä radioaktiivisina fissio- ja 

aktivoitumistuotteina. Kontaminaatiota voi levitä polttoaineen pinnalta tai 

polttoainevuotojen seurauksena kapselointilaitokselle. Lisäksi laitokselle saattaa kulkeutua 

kontaminaatiota kuljetussäiliöiden pinnassa. Kuljetussäiliöt mitataan puhtaiksi laitoksilta 

lähtiessään, mutta jos säiliöt vuotavat tai jos mittaukset eivät ole olleet tarpeeksi kattavat, 
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saattaa kuljetussäiliöiden pinnassa esiintyä kontaminaatiota. (Paunonen et al. 2012, 34.) 

Kontaminaatiota saattaa kertyä kuljetussäiliöiden pinnalle myös tihkumisilmiön kautta. 

Tihkumisilmiön voimakkuuteen vaikuttaa ainakin säiliön pinnan kunto. (IAEA 1999, 5.) 

 

Crud 

Yleisesti kaikista voimalaitoksen prosessissa syntyneistä korroosiotuotteista käytetään 

nimitystä crud. Crud on alun perin ollut lyhenne sanoista Chalk River Unidentified 

Deposit, mutta sittemmin sitä on alettu käyttää yleisesti nimityksenä korroosiotuotteille. 

Tässä työssä crudilla tarkoitetaan reaktorissa aktivoitunutta korroosiotuotetta, mikä on 

kerrostunut polttoainesauvojen pinnalle. Polttoainesauvojen pinnalta irronnut crud on 

todennäköisesti kapselointilaitoksen suurin kontaminaation lähde. Crudin kertyminen 

polttoainesauvojen pinnalle riippuu reaktorissa käytettyjen materiaalien 

korroosionopeudesta sekä laitoksen vesikemiasta (Chen 2000, 3-4). Olkiluodon laitosten 

polttoaineen pintaan kertyy enemmän crudia kuin Loviisan laitosten polttoaineen pintaan. 

Yleisestikin kiehutusvesilaitoksilla crud-kerros polttoaineen pinnassa on paksumpi kuin 

PWR-laitoksilla. Taulukossa 3 on esitetty tyypilliset crudin aktiiviset nuklidit sekä BWR- 

että PWR-laitoksilla. Lisäksi taulukossa on esitetty kyseisten nuklidien puoliintumisajat, 

säteilylaji ja hajoamisissa yleisimmin esiintyvien gammakvanttien energiat. Taulukon 

nuklidien lisäksi PWR-laitoksilla esiintyy myös hopean isotooppia Ag-110, mikä aiheuttaa 

suuren osan ainakin Loviisan yksiköiden crudin aktiivisuudesta. PWR-laitoksilla hopeaa 

on osassa primaaripiirin komponenttien tiivistemateriaaleista (Neeb 1997, 244). Osa sekä 

Olkiluodon, että Loviisan polttoaineen crudista saattaa sisältää lisäksi radioaktiivisia 

polttoaineperäisiä hiukkasia, kuten Cs-137, mitkä ovat vapautuneet polttoainesauvasta 

vuodon yhteydessä (Hahl 2014, 10).  

 

Ulkomaisten käytetyn polttoaineen käsittelylaitosten kokemusten perusteella crud ei irtoa 

kuivana käsiteltävän polttoaineen pinnalta kovinkaan helposti. Ruotsalaisen ydinvoima-

alan yhtiön, Studsvikin edustajan mukaan crud irtoaa polttoaineen pinnalta vain 

raaputtamalla (Hahl 2014, 2). Laitoksella kuitenkin varaudutaan siihen, että osa sauvojen 

pinnalla olevasta crudista irtoaa ja jää polttoaineen käsittelykammion pinnoille, joista se 

voi kulkeutua muihin laitoksen tiloihin. Käsittelykammiosta kontaminaatio voi kulkeutua 

muualle laitokseen käsittelykammion luukkujen, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmän, 
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polttoaineen kuivausjärjestelmän sekä lattiaviemäröinnin kautta. Sveitsissä sijaitsevan 

samankaltaisen käsittelykammion sisältävän ydinjätteen käsittelylaitos Zwilagin 

kokemusten mukaan crudi irtoaa polttoaineesta siirtojen aikana vain lattialle. Tällöin 

aktiivisuuskate siirtoreitillä voi olla luokkaa 800 Bq/cm
2
 (punaisen vyöhykkeen rajaan 40 

Bq/cm
2
) (Nurminen 2014, 4).   

 

Taulukko 3. CRUD-nukilidit ja puoliintumisajat (Chen 2000, 5) 

Nuklidi Säteilylaji Puoliintumisaika Energia 

Cr-51 γ 27,7 [d] 0,32 [MeV] 

Fe-59 β 44,6 [d] 1.14 [MeV] 

Co-58 β 70,8 [d] 0,81 [MeV] 

Co-60 β, γ 5,27 [y] 2,5 [MeV] 

Mn-54 β, γ 312  [d] 0,8 [MeV] 

Zn-65 γ 244  [d] 1,12 [MeV] 

 

Taulukon puoliintumisajoista nähdään, että pitkillä jäähtymisajoilla, kuten 

suunnitteluperusteiden 20 vuodella, crud-hiukkasten aktiivisuus laskee merkittävästi. 

Esimerkiksi pitkäikäisimmän crud-kerroksessa esiintyvän radionuklidin Co-60 aktiivisuus 

vähenee lähes kuudestoistaosaan alkuperäisestä. Taulukon lyhytikäisin nuklidi Cr-51 

ennättää puoliintua 20 vuodessa 263 kertaa, jolloin kapselointilaitokselle tulevassa 

polttoaineessa sitä ei ole enää jäljellä. Suurimman osan crudin aktiivisuudesta aiheuttaa 

Co-60. Aktiivisen crudin määrä kapselointilaitoksella on arvioitu raportissa: Waste Streams 

at Encapsulation Plant, (Paunonen et al. 2012). 

 

Vaurioituneet polttoainesauvat 

Crudin lisäksi mahdollisia kontaminaation lähteitä ovat vuotavat polttoainesauvat. 

Polttoainesauvojen sisälle on käytön aikana kertynyt fissiotuotteita niin kaasumaisessa, 

kuin kiinteässäkin olomuodossa. Jos polttoainesauvan eheys menetetään, osa 

fissiotuotteista vapautuu. Olkiluodon laitosten reaktorissa vuotaviksi osoittautuneet sauvat 

pakataan yksittäin sauvakapseleihin, jotka puolestaan ladataan 6x6 sauvamakasiiniin. 

Makasiini voidaan kapseloida kuten tavallinen polttoaine-elementti. Loviisan vuotavien 

sauvojen käsittelystä ei ole päätöstä tehty. (Pietarinen 2014.) Jos vuotavan sauvan 

sisältämät elementit tuodaan sellaisinaan kapselointilaitokselle, on todennäköistä, ettei 

sauvojen inventaariosta irtoa enää merkittävää osaa kapselointilaitoksella. Sauvoja on 

käsitelty käytetyn polttoaineen varastolla vesialtaissa, joissa suurimman osan irtoavista 
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fissiotuotteista voidaan olettaa jo irronneen. Jo vaurioituneiden polttoainesauvojen lisäksi, 

varaudutaan joidenkin polttoainesauvojen vaurioitumiseen kuljetuksen tai kapseloinnin 

aikana. Vaurioituneista sauvoista fissiotuotteita voi irrota kiinteässä sekä kaasumaisessa 

muodossa. Normaalikäyttöön katsotaan kuuluvan vuosittain yhden polttoainesauvan 

vuotaminen. Vuotojen seurauksena kontaminaation määrä kapselointilaitoksella tulee 

kasvamaan. (Paunonen et al. 2012, 29-34; Rossi & Suolanen 2014, 66.) 

 

Kertyminen 

Lähtökohtaisesti kontaminaatiota esiintyy vain polttoaineen käsittelykammiossa. 

Käsittelykammiosta kontaminaatio voi puolestaan kulkeutua eri järjestelmien kautta 

laitoksen muihin tiloihin. Kapselointilaitoksen normaalikäytössä kontaminaatiota voi 

kulkeutua käsittelykammion jäähdytys- ja suodatusjärjestelmään, kuivausaseman 

alipainejärjestelmään ja kontaminoituneiden kappaleiden pinnalla 

dekontaminointikeskukseen. Lisäksi käsittelykammion ja kuivauskammioiden vesipesulla 

suoritettavan dekontaminoinnin yhteydessä kontaminaatiota voi kulkeutua viemärivesien 

keruu- ja käsittelyjärjestelmän aktiivisten vesien keruusäiliöön. Käsittelykammion 

dekontaminointimenetelmänä saatetaan käyttää vesipesun sijasta rättipyyhintää, kuten 

Sveitsin Zwilag -laitoksella (Nurminen 2014, 4). 

 

Normaalikäyttöön mahdollisesti kuuluvaa, mutta ei-toivottavaa kontaminaation leviämistä, 

on kuljetussäiliön pinnalla laitokselle kulkeutuva kontaminaatio, sekä kapselin 

kapselointiaseman luukun kautta tai kapselin pinnassa kapselin siirtokäytävään leviävä 

kontaminaatio. Lisäksi kontaminoituvien järjestelmien, kuten käsittelykammion jäähdytys- 

ja suodatusjärjestelmän, vuodot voivat levittää kontaminaatiota valvonta-alueen muihin 

tiloihin. Huonetilat, joissa on aktiivisia vesiä sisältävät järjestelmät tulee YVL-ohjeen C.1 

vaatimuksen 410 mukaan varustaa vuodonkeruuta varten aktiivisten vesien 

viemärijärjestelmillä. Laitosten aktiivisia vesiä sisältävät järjestelmät liittyvät 

viemärivesien keruu- ja käsittelyjärjestelmän todennäköisesti aktiivisten vesien 

osajärjestelmään. Kontaminoituneet järjestelmät, joista vuotoja voi tapahtua, on listattu 

taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Kapselointilaitoksen normaalikäytössä kontaminoituvat järjestelmät 

Kontaminoitunut järjestelmä  Tunnus 

Polttoaineen kuivausjärjestelmä PK.233 

Kapselointilaitoksen valvonta-alueen poistoilmastointijärjestelmä PK.745 

Käsittelykammion jäähdytys- ja suodatusjärjestelmä PK.722 

Kapselointilaitoksen valvonta-alueen viemärivesien keruu- ja käsittelyjärjestelmä PK.341 

Aktiivisten nesteiden kuivausjärjestelmä PK.343 

 

4.6 Radioaktiiviset jätteet 

Kapselointilaitoksella syntyy käytön aikana kiinteitä ja nestemäisiä käyttöjätteitä. 

Kapselointilaitoksen jätevirtoja on tutkittu Paunosen raportissa Waste streams at the 

encapsulation plant (Paunonen et al. 2012). Kaikki laitoksella syntyneet radioaktiiviset 

käyttöjätteet loppusijoitetaan loppusijoituslaitokseen kuuluvaan matala- ja keskiaktiivisen 

jätteen loppusijoitustilaan. Kiinteitä radioaktiivisia käyttöjätteitä ovat esimerkiksi käytetyt 

suojavarusteet, siivoukseen käytetyt rätit ja muu huoltojäte, valvonta-alueen 

ilmastointijärjestelmän suodattimet ja vaihdettavat komponentit tai laitteet. Kiinteät jätteet 

pakataan jätepakkauksiin. Jätteenkäsittelyjärjestelmän järjestelmäkuvausta ei ole 

suunnittelun tässä vaiheessa vielä saatavilla.  

 

Nestemäisiä jätteitä syntyy mm. käsittelykammion dekontaminoinnissa, 

dekontaminointikeskuksessa ja kuljetussäiliön pesussa. Nestemäiset jätteet on suunniteltu 

kuivatettavan aktiivisten nesteiden kuivausjärjestelmällä (PK.343) tynnyreihin. Kaikki 

edellä luetellut jätteet ovat kontaminoituneet crudin tai polttoaineperäisten radionuklidien 

vaikutuksesta siten, ettei niitä ole järkevää tai mahdollista dekontaminoida. Käyttöjätteiden 

lisäksi laitoksen käytöstäpoiston yhteydessä loppusijoitetaan kaikki kapselointilaitoksen 

kontaminoituneet tai aktivoituneet komponentit ja rakenteet, joita ei järkevästi voida 

dekontaminoida valvonnasta vapautettavaan tilaan. (Paunonen et al. 2012, 8-13.) 
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5 VALVONTA-ALUE 

Valvonta-alueella tarkoitetaan aluetta, jonka sisällä täytyy säteilystä johtuen noudattaa 

erityisiä ohjeita ja käytäntöjä. Valvonta-alueen säteilyolosuhteita tarkkaillaan ja sinne 

kulkua valvotaan turhien säteilyannosten välttämiseksi. Valvonta-alue jaetaan 

vyöhykkeisiin, jotka esitellään luvun alussa kappaleessa 5.1. Loppusijoituslaitoksen 

valvonta-alue tulee muuttumaan loppusijoituksen edetessä ja täytettävänä olevan 

loppusijoitustunnelin vaihtuessa. Kapselointilaitoksella ei vastaavaa valvonta-alueen 

siirtelyä tarvitse tehdä. Luvussa esitellään laitosten valvonta-aluetta ja lisäksi työn edetessä 

laadittuja esimerkkejä valvonta-alueen tarkemmista rajauksista loppusijoituslaitoksen 

puolella.  

 

Valvonta-alueen vyöhykejaon mukaiset suunnitteluvaiheen huoneluokitukset on tehty 

aikaisemmin ja ne löytyvät kapselointilaitoksen järjestelmäkuvauksen liitteistä. Tässä 

luvussa kyseiset luokitukset on esitetty taulukkomuodossa. Lisäksi on pyritty selittämään, 

mihin luokitukset perustuvat sekä pohtimaan huonetilojen luokitusten mahdollista 

muuttumista käyttötoiminnan aikana tehtävien mittausten perusteella. Lisäksi luvussa 

tutustutaan laitoksella toteutettavaan rakenteelliseen säteilysuojeluun, joka liittyy läheisesti 

valvonta-alueen huonetilojen luokitukseen. Tämän osan puitteissa on laadittu myös 

esimerkinomaiset laskut seinämärakenteiden paksuuksien määrittämiseksi. 

 

5.1 Valvonta-alueen rajat 

Kapselointilaitoksella valvonta-alueen rajat löytyvät huonetilakohtaisesti 

ympäristöolosuhdeluokituksesta ja lisäksi layout muodossa kapselointilaitoksen 

järjestelmäkuvauksen liitteenä. Kapselointilaitoksella on kuitenkin vielä muutamia 

huonetiloja joiden valvonta-alueeseen kuuluvuutta ei ole vielä päätetty. Alla on käsitelty 

vastaanottotilan ja ohjaamon määrittelemistä valvonta-alueeksi.  

 

Vastaanottotila 

Käytetyn polttoaineen vastaanottotilaan saapuvat käytetyn polttoaineen kuljetussäiliöt, 

sekä tyhjät loppusijoituskapselit. Tällä hetkellä ei ole päätetty onko vastaanottotila 

valvonta-aluetta vai valvomatonta aluetta, mutta joitakin asiaan vaikuttavia päätöksiä on jo 
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tehty. Suunnitteluperusteissa on oletettu, että  vastaanottotilassa ei esiinny ilma- tai 

pintakontaminaatiota. Tästä syystä vastaanottotilan viemäröinti yhtyy valvomattoman 

alueen lattiaviemärijärjestelmään ja ilmastointijärjestelmänä toimii oma erillinen ulkoa 

ilman ottava järjestelmä.  

 

Tilassa on suunniteltu säilytettävän enimmillään neljää kuljetussäiliötä, joiden lähettyvillä 

on huomattavasti kohonnut annosnopeus, mikä puolestaan puoltaisi valvonta-alueeseen 

kuulumista. Säilytystilan ympärille on rakennettava kiinteät tai siirreltävät säteilysuojat 

molemmissa tapauksissa. Jos vastaanottotila kuuluu valvonta-alueeseen, suojien ei tarvitse 

olla niin massiiviset, sillä valvonta-alueella huonetilan luokituksesta voidaan poiketa, 

kunhan paikalliset säteilylähteet on merkitty. Jos vastaanottotila on puolestaan 

valvomatonta aluetta, tulee suojien olla niin paksut, ettei annosnopeus niiden pinnalla ylitä 

3 µSv/h.  

 

Kuljetussäiliöiden päällä on kuljetuksen aikana sääsuojat. Sääsuojat poistetaan 

vastaanottotilassa. Sääsuojien poistamisen jälkeen mitataan kuljetussäiliöiden ulkopintojen 

kontaminaation taso. Jos vastaanottotilaa ei luokitella valvonta-alueeksi, olisi sääsuojan 

poistaminen ja kuljetussäiliön kontaminaatiomittaus parasta tehdä vasta kuljetussäiliön 

siirtokäytävässä, sillä myös sääsuoja saattaa olla kontaminoitunut kuljetussäiliön 

kontaminoituneiden pintojen vuoksi. Todennäköisesti suurin osa vastaanottotilaan 

saapuvista kuljetussäiliöistä on kontaminaation suhteen puhtaita ja kontaminoituneet säiliöt 

tulevat olemaan harvinaisia poikkeustapauksia. Kontaminoituneiden säiliöiden 

vastaanottamiseen tulee kuitenkin varautua. Kuljetussäiliö dekontaminoidaan 

kuljetussäiliön siirtokäytävässä. 

 

Taulukkoon 5 on koottu vastaanottotilan toimintoja ja ominaisuuksia ja verrattu niiden 

toimivuutta tai luonnetta vastaanottotilan ollessa valvonta-aluetta tai valvomatonta aluetta. 
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Taulukko 5. Vastaanottotilan luokittelu. 

 Valvonta-alue Valvomaton alue 

Ilmastointi  valvomattoman alueen 

ilmastointi 

Viemäröinti  valvomattoman alueen 

viemäröinti 

Säteilysuojaseinät ohuemmat seinät paksummat seinät 

Kontaminoitunut 

kuljetussäiliö 

hyväksyttävää ei hyväksyttävää 

Kontaminaatiomittaus onnistuu onnistuu 

Kuljetusajoneuvon 

läpiajo 

kontaminaatiotaso täytyy 

mitata 
säteilymittauksia ei tarvitse 

suorittaa (silti mitataan) 

Sääsuojan poistaminen ei väliä, mutta parempi (jos 

säiliö on kontaminoitunut) 

ei väliä, mutta huonompi (jos 

säiliö on kontaminoitunut) 

 

Taulukon avulla tehtävän vertailun perusteella molemmissa vaihtoehdoissa on hyvät 

puolet. Suoraan vertailun perusteella päätöstä ei voida tehdä, vaan päätöksen tekoon 

vaaditaan lisätietoja vastaanottotilan käyttötarkoituksesta. Oma mielipiteeni on 

vastaanottotilan määrittäminen valvonta-alueeksi, koska siellä aiotaan säilyttää säteileviä 

kuljetussäiliöitä, jotka voivat laitokselle tullessaan olla kontaminoituneita, eikä 

säteilysuojaseinien tarvitse tällöin olla niin paksut. Lisäksi vastaanottotilan 

valvomattomaksi määrittämisestä en näe saatavan erityistä hyötyä.  

 

Kapselointiprosessin ohjaamo ja hitsausjärjestelmän apuhuone 

Kapselointiprosessin ohjaamo on tämänhetkisen suunnitelman mukaan valvonta-aluetta ja 

siitä olisi yhteys hitsausjärjestelmän apuhuoneeseen. Ohjaamon ei välttämättä tarvitsisi 

kuulua valvonta-alueeseen, joten suunnitteilla on ohjaamon muuttaminen valvomattomaksi 

alueeksi. Lisäksi hitsausmetodin vaihtuminen elektronisuihkuhitsauksesta 

kitkatappihitsaukseen muuttaa hitsausaseman tilatarpeita ja voi olla, että koko hitsauksen 

apujärjestelmähuone poistuu. Hitsausjärjestelmän vaatimat tilat selviävät 

järjestelmäkuvauksen päivityksen ohessa vuoden loppuun mennessä (Purhonen 2014). 

Myös lopullinen layout valmistunee lähitulevaisuudessa, jolloin selviää muun muassa 

kulkujärjestelyt ohjaamoon.  
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5.2 Valvonta-alueen vyöhykejako 

Aiemmin luvussa 3.2 esitelty YVL-ohjeiden valvonta-alueen vyöhykejaon vaatimus 

toteutetaan Posivan ydinlaitoksilla luokittelemalla valvonta-alueiden huonetilat 

säteilyolosuhteidensa mukaan väritunnuksen avulla. Samat väritunnukset ovat käytössä 

Suomen ydinvoimalaitoksilla. Väritunnukset on esitetty taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Vyöhykejaon väritunnukset 

Vyöhyke 1.  

Vyöhyke 2.  

Vyöhyke 3.   

 

Vihreiksi luokitellaan ne huonetilat, joissa ulkoisen säteilyn yleistaso on alle 25 µSv/h, 

pintakontaminaatio alle 4 Bq/cm
2
 ja ilman aktiivisuuskonsentraatio on alle 0,3 DAC. 

Vihreiksi luokitelluilla alueilla ei ole juurikaan normaalista poikkeavia säteilytasoja ja 

alueilla voidaan työskennellä ilman erityisempiä säteilysuojaustoimenpiteitä ja 

aikarajoituksia huomioiden, kuitenkin mahdolliset paikalliset kohonneet säteilytasot, jotka 

tulee olla selvästi merkittynä.  

 

Oransseiksi luokitellaan ne huonetilat, joissa ulkoisen säteilyn yleistaso on välillä 25...1000 

µSv/h, pintakontaminaatio on 4...40 Bq/cm
2
 (tai 0,4...4 Bq/cm

2
 alfasäteilyä) tai ilman 

aktiivisuuskonsentraatio on välillä 0,3...30 DAC. Oranssin luokituksen huoneissa tulee 

oleskelua rajoittaa ja niiden ovet tulee olla lukittuna. Niissä voidaan kuitenkin työskennellä 

tiettyjä suojaustoimenpiteitä noudattaen ilman suurempia rajoituksia. 

 

Punaisiksi luokitellaan ne huonetilat, joissa ulkoisen säteilyn yleistaso ylittää 1 mSv/h, 

pintakontaminaatiotaso on yli 40 Bq/cm
2
 (tai yli 4 Bq/cm

2
 alfasäteilyä) tai joissa ilman 

aktiivisuuskonsentraatio on yli 30 DAC. Punaisen luokituksen huoneisiin on pääsy 

ainoastaan säteilyvalvojilla, tai asianmukaisen koulutuksen saaneilla henkilöillä. 

 

YVL-ohjeen C1 vaatimuksessa 407 määrätään ydinlaitosten valvonta-alueen tilojen 

suunnitteluvaiheessa tehtävä säteilyluokittelu. Kapselointilaitoksen suunnitteluvaiheen 

luokitukset löytyvät kapselointilaitoksen järjestelmäkuvauksen liitteissä. Luokitukset 
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voivat suunnitteluvaiheessakin vielä muuttua ja ne selviävät lopullisesti vasta käytön 

aikana. Kappaleessa esitellään suunnitteluvaiheen luokituksia ja joitakin muutoksia niihin, 

muutoksia kuitenkaan erittelemättä. 

 

5.2.1 Luokitusmenetelmä 

Valvonta-alueen tilat luokitellaan niiden yleistasojen mukaan, kuitenkin siten, että 

paikallisesti säteilyolosuhteet saavat poiketa huonetilan luokituksesta kunhan poikkeavat 

olosuhteet on merkitty asianmukaisesti ja tarpeen mukaan rajattu. Ulkoisen säteilyn 

suhteen huonetilat luokitellaan niiden säteilyn yleistason mukaan, mikä mitataan 

huoneiden kulkureiteiltä sekä muista huoneiden oleskelua vaativista tiloista. 

Pintakontaminaatio mitataan kulkureiteiltä ja työtasoilta. Suunnitelmissa on tähän asti 

ajateltu, että ilmakontaminaatiota ei normaalikäytössä oleteta esiintyvän missään 

huoneessa paitsi polttoaineen käsittelykammiossa, joten ilmakontaminaation suhteen 

kaikki muut huonetilat ovat vihreitä. Tämä on todennäköisesti normaalikäytön mukainen 

tilanne, joten oletus on hyvä. Sveitsin Zwilag -laitokselta saatujen käyttökokemusten 

mukaan ilmakontaminaatiota ei ole käsittelykammiossakaan (Nurminen 2014, 4).  

 

Suunnitteluvaiheen säteilyluokitukset on tehty ulkoisen säteilyn ja kontaminaation suhteen, 

joskin varsinkin kontaminaation leviämistä on vielä tässä vaiheessa vaikea ennakoida. 

Täten kontaminaatioluokitus kannattaa tehdä alkuvaiheessa mieluummin hieman liian 

korkeaksi, jotta vältytään kapselointilaitoksen vahinkoluonteiselta kontaminoitumiselta. 

Luokituksia voidaan muuttaa käytön aikana, kun todellinen kontaminaatiotilanne selviää. 

Loppusijoituslaitokselle suunnitteluvaiheen luokituksia ei ole tehty lainkaan, mutta 

loppusijoituslaitoksen tilat luokitellaan suunnitteluperusteiden mukaisesti vain ulkoisen 

säteilyn suhteen, ja vain kapselivarasto luokitellaan punaiseksi. 

 

5.2.2 Vyöhykejaon laajentaminen 

Nykyisellä vyöhykejaolla punaisen luokituksen huonetila voi säteilyolosuhteidensa 

puolesta tarkoitta millaista tilaa tahansa, missä punaisen luokan rajat ylittyvät. Otetaan 

esimerkkinä käsittelykammio, jossa käsitellään paljasta polttoainetta. Lähietäisyydellä 

EPR-polttoaine-elementistä (1-4 m) kokonaisannosnopeus on 2,2–16 Sv/h. Kyseiset 

annosnopeudet ovat 2200–16000 kertaa korkeammat kuin mitä punaisen luokan huoneissa 
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voi pienimmillään olla. Tällöin punaisen luokituksen kyltti käsittelykammion ovessa voi 

ilman parempaa tietämystä huoneen todellisista säteilyolosuhteista olla harhaanjohtava. 

Uuden vyöhykkeen tarvetta on mietitty myös TVO:n ja Fortumin 

säteilysuojeluorganisaatioissa. Vyöhykkeen rajoista tulisi keskustella TVO:n ja Fortumin 

kanssa, jotta niistä saataisiin yhtenäiset ydinlaitosten välillä. Seuraavassa uuden 

vyöhykkeen rajoja on hieman pohdittu.  

 

Uusi vyöhyke tarvittaisiin ainakin käsittelykammion säteilytasoa vastaavaksi, sillä 

käsittelykammion säteilytaso ei salli minkäänlaista työskentelyä tilassa. 

Käsittelykammiossa säteilyä aiheuttaa kapseloinnin aikana avoinna oleva polttoaineen 

kuljetussäiliö, avoinna oleva loppusijoituskapseli ja mahdollisesti siirreltävä polttoaine-

elementti. Käsittelykammion yleistaso kapseloinnin aikana tulee todennäköisesti olemaan 

luokkaa 1 Sv/h. Vuosiannosraja 20 mSv tulisi käsittelykammiossa täyteen 1,2 minuutissa. 

 

Lisäksi tilat, joissa käsitellään suojaamatonta kapselia (kapselin siirtokäytävä, 

kapselivarasto, hitsausasema, hitsin tarkastusasema jne.) vaativat myös uuden vyöhykkeen. 

Voimakkaimmin säteilevän kapselin pinnalla (BWR) kokonaisannosnopeus on noin 220 

mSv/h ja 4 m päässä vielä 13 mSv/h. Esimerkiksi hitsausasemassa kapselista aiheutuva 

ulkoisen säteilyn yleistaso noussee kymmeniin millisieverteihin tunnissa. 

Kapselivarastojen annosnopeudet ovat luokkaa 100 mSv/h (Tanskanen 2014, 5). Näissä 

tiloissa voidaan työskennellä hyvin rajallisesti. Annosnopeudelle 250 mSv/h 

vuosiannosraja 20 mSv/h tulee täyteen 4,8 minuutissa. 

 

Tiloihin, joissa käsitellään paljasta polttoainetta ja suojaamatonta kapselia riittäisi yksi uusi 

vyöhyke. Uuden vyöhykkeen tiloissa ei tulisi työskennellä lainkaan, sillä annosrajat 

tulisivat näissä tiloissa täyteen huomattavan nopeasti. Raja-annosnopeus uudelle 

vyöhykkeelle voisi olla vaikkapa 50 mSv/h, sillä tämän annosnopeuden alapuolella 

voidaan vielä työskennellä lyhyitä aikoja. Taulukossa 7 on esitetty vyöhykkeen alaraja-

annosnopeuden 50 mSv/h kentässä säteilyasetuksen, Olkiluodon ja Loviisan 

ydinvoimalaitosten ja Posivan vuosiannosrajojen täyttymiseen kuluva aika.  
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Taulukko 7. Vuosiannosrajojen täyttyminen annosnopeudella 50 mSv/h  

 Vuosiannos [mSv] Aika [min] 

Säteilyasetus 50  60 

Säteilyasetus 20  24 

Fortum 15 18 

TVO 10 12  

Posiva 5 6 

 

Väritunnus uudelle vyöhykkeelle voisi olla esimerkiksi musta. Kontaminaation ja ilman 

aktiivisuuspitoisuuden suhteen rajoja ja niiden tarvetta täytyy pohtia erikseen. Niitä ei 

välttämättä tarvitse muuttaa, koska nykyisellä punaisella vyöhykkeellä suojautumistaso on 

jo käytännössä suurin mahdollinen. 

 

Yhdysvalloissa on käytössä korkean säteilyn vyöhyke nimikkeellä "Very High Radiation 

Area". Tämän luokituksen huoneissa annosnopeus voi olla yli 5 Sv/h metrin päässä 

säteilylähteestä, ja ne tulee olla lukittuna. (USNRC 2014, 274.)  

 

5.3 Kapselointilaitoksen luokitukset 

Kapselointilaitoksen tilat on jaettu säteilyn suhteen valvonta-alueeseen ja valvomattomaan 

alueeseen. Henkilökulku kapselointilaitoksen valvonta-alueelle on järjestetty 

nostinlaiterakennuksen kautta. Tavaran siirrot kapselointilaitoksen valvonta-alueelta 

valvomattomalle alueelle onnistuvat suoraan valvonta-alueen rajaovien yli. Tällaista 

tarvetta voi esiintyä, jos esimerkiksi joudutaan siirtämään laitteistoa Olkiluotoon 

dekontaminoitavaksi. Tällöin siirto voidaan tehdä kuljetussäiliön vastaanottotilasta.  

 

5.3.1 Kapselointilaitoksen vihreät huonetilat 

Suurin osa kapselointilaitoksen huonetiloista kuuluu säteilyluokitukseltaan vihreään 

luokkaan. Tässä on esitelty vihreän luokituksen huonetilat, joista on yhteys 

valvomattomalle puolelle.  

 

Nostinlaiterakennus 

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvonta-alue alkaa nostinlaiterakennuksen 

kenkärajalla. Tämänhetkisessä layoutissa valvonta-alueen raja on pukuhuoneiden 

sisäänkäynnissä olevilla pyöröporteilla. Kontaminaatiomittauspiste on puolestaan 
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valvonta-alueella pukuhuoneen sisällä. Järjestelyä voisi muuttaa siten, että valvonta-alue 

loppuisi henkilö- sekä työkalumonitoripisteelle, jonka jälkeen loppuosa ainakin 

pyöröporteille asti olisi tarkkailualuetta. Tällöin YVL-ohjeiden määräämä 

kontaminaatiomittaus valvonta-alueen poistumisen yhteydessä tulisi suoritettua oikeassa 

kohtaa valvonta-alueen rajalla. Lisäksi loppuosa kuuluisi tarkkailualueen määrityksen 

mukaisesti säännöllisten säteilyolosuhteiden tarkkailun piiriin ja kenkärajan pitävyyttä 

voitaisiin seurata. Kyseessä on vain järjestelykysymys ja myös nykyinen valvonta-alueen 

raja on käypä järjestely. Kuvassa 7 on esitetty nostinlaiterakennuksen nykyinen ja uusi 

valvonta-alueen raja. Kuvassa näkyy myös tarkkailualueeksi määriteltävät pukuhuoneet. 

 

 

Kuva 7. Nostinlaiterakennuksen valvonta-alueen raja. 

 

Kapselointilaitoksen kenkäraja 

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvonta-alueelle kuljetaan nostinlaiterakennuksen 

kenkärajan kautta. Nostinlaiterakennuksesta kapselointirakennukselle kuljetaan tasolla 

+6,10 olevaa maanalaista käytävää pitkin. Kapselointirakennuksen puolella on 
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kulunvalvontapiste, jonka yhteydessä on valvonta-alueelta poistumista varten myös 

henkilö- sekä pientavaramonitorit. Kenkäraja on ainut paikka, josta kapselointilaitoksen 

valvonta-alueelle normaalikäytössä kuljetaan. Hätätilanteissa valvonta-alueelle voidaan 

kulkea myös muita yhteyksiä käyttäen. 

 

Muut yhteydet valvonta-alueelle 

Kenkärajan lisäksi kapselointilaitoksen valvonta-alueelle on kaksi tavaran siirtoihin 

tarkoitettua oviyhteyttä. Vastaanottotilasta tasolta +10,30 on yhteys valvonta-alueen 

käytävälle. Vaihtoehtoisesti vastaanottotila määritellään valvonta-alueeksi, jolloin 

vastaanottotilasta on suora yhteys ulkotiloihin. Tasolla +10,30 olevasta 

bentoniittilohkovarastosta on oviyhteys valvonta-alueelle. Edellä mainittuja yhteyksiä 

voidaan käyttää tavaran siirroissa valvonta-alueen ja valvomattoman alueen välillä. Lisäksi 

valvonta-alueella on useita hätäpoistumisteitä. 

 

Muut kapselointilaitoksen vihreän luokan tilat on listattu liitteessä 1.  

 

5.3.2 Kapselointilaitoksen oranssit huonetilat 

Normaalikäytön aikana kontaminaation vuoksi oransseiksi luokiteltaneen vain 

dekontaminointikeskus ja sen yhteydessä oleva aktiivikorjaamo. Ulkoisen säteilyn suhteen 

oransseiksi luokiteltavia huonetiloja on listattu taulukossa 8. Kyseisessä taulukossa, on 

huomioitu myös vihreäksi ja punaiseksi luokittelun mahdollisuus lisäämällä luokitussoluun 

toinen mahdollinen luokitus. Lopullinen luokitus riippuu järjestelmien kontaminoitumisen 

tasosta ja se selviää vasta käytön aikana. Osa oransseiksi luokiteltavista huonetiloista on 

oransseja vain silloin, kun polttoaineen käsittely on käynnissä.  

 

Kuljetussäiliön siirtokäytävä 

Kuljetussäiliön siirtokäytävän (C92.091) säteilytaso noussee oranssiksi ainoastaan silloin, 

kun siellä on polttoainetta sisältävä kuljetussäiliö, ja silloinkin vain paikallisesti. 

Kuljetussäiliöiden pinnan annosnopeus on tyypillisesti alle 1 mSv/h, suurin sallittu 

annosnopeus on kuitenkin 2 mSv/h. Kuljetussäiliön siirtokäytävän ei pitäisi periaatteessa 

kontaminoitua, sillä kuljetussäiliö aukaistaan vasta sen käsittelykammioon telakoitumisen 

jälkeen. On kuitenkin mahdollista, että kuljetussäiliöiden pinnat ovat laitokselle 
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saapuessaan kontaminoituneita, jolloin ne täytyy pestä siirtokäytävässä. Samoin 

kuljetussäiliön palautuessa käsittelykammiosta se voi olla kontaminoitunut. Siirtokäytävä 

on käytännöllisistä syistä järkevintä luokitella kontaminaatiotasoltaan suoraan oranssiksi. 

 

Valvonta-alueen viemärivesien keruu- ja käsittelyjärjestelmän huoneet 

Valvonta-alueen viemärivesien keruu- ja käsittelyjärjestelmän huoneita ovat järjestelmän 

pumppu- ja säiliöhuoneet tasolla -2.90. Viemäröintijärjestelmä on jaettu kahteen osaan: 

kontaminoituvaan ja ei-kontaminoituvaan osaan. Pumppu- ja säiliöhuoneista huoneet 1 ja 2 

kuuluvat ei-kontaminoituvan osajärjestelmään ja huoneet 3 ja 4 vastaavasti 

kontaminoituvan osajärjestelmän tiloihin. Kaikkien säiliö- ja pumppuhuoneiden 

vuotovedet kerääntyvät lattiavesien pumppaamoon huoneeseen C93.022. Kontaminoituva 

osajärjestelmä vastaa mm. polttoaineen käsittelykammion viemäröinnistä. Järjestelmään 

kertyvä kontaminaation määrä asettaa lopulta huoneiden säteilyn jollekin tasolle, jonka 

perusteella huoneen luokitus syntyy. Etukäteen on arvioitu, että kontaminoituvan 

osajärjestelmän huonetilojen luokitus ulkoisen säteilyn suhteen olisi oranssi ja ei-

kontaminoituvan järjestelmän vihreä, mutta lopullinen luokitus selviää vasta käytön 

aikana.  

 

Kuivausjärjestelmän huoneet 

Kuivausjärjestelmän huoneet C91.092 ja C91.093 sisältävät kuivausjärjestelmän 

kuivauskammiot. Kuivauskammioiden sisällä on telineet kulloinkin loppusijoitettavalle 

polttoaineelle. Kammioiden sisältäessä polttoainetta, huoneiden säteilyluokitus on 

punainen tai uuden vyöhykkeen mukaan musta, muulloin vihreä. Kuivauskammiot 

sisäosineen saattavat kontaminoitua tai aktivoitua käytetyn polttoaineen vaikutuksesta, 

joten kyseisten huonetilojen annosnopeus saattaa nousta pysyvästi oranssille tasolle. 

Kuivausjärjestelmän apuhuoneet C91.020 ja C91.071 sisältävät järjestelmään kuuluvan 

lämmönvaihtimen ja kylmäloukun, joihin kammioiden alipaineistuksessa imettävä ilma 

johdetaan. Toimenpiteen aikana polttoaineesta saattaa irrota kontaminaatiota ilmaan, joka 

kulkeutuu lämmönvaihtimeen ja kylmäloukkuun, jolloin ne kontaminoituvat ja huoneiden 

säteilytaso saattaa nousta.  
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Kuivausjärjestelmään kuuluu myös kylmälaitteiden huonetilat C92.020 ja C92.071, mutta 

kylmälaitteiden prosessipiirit eivät ole yhteydessä kuivauskammioiden ilmaan, joten niiden 

ei pitäisi kontaminoitua. Kylmälaitteiden huoneet ovat kuitenkin kuivauksen aikana 

ulkoisen säteilyn suhteen luokitukseltaan oransseja johtuen kuivauskammiossa olevan 

polttoaineen suorasta säteilystä.  

 

Aktiivisten nesteiden kuivausjärjestelmän huoneet 

Aktiivisten nesteiden kuivausjärjestelmän huoneista itse kuivauslaitteen sisältävä huone 

luokitellaan punaiseksi. Lisäksi jos valmiiden kuivausjätetynnyreitä säilytetään ilman 

säteilysuojaa, tai useita samassa paikassa, luokitellaan säilytystila punaiseksi. Pakkausten 

kuljetusreitin luokitusta ei kuljetuksen ajaksi tarvitse muuttaa, sillä säteilysuojan sisällä 

jätetynnyri ei aiheuttane huoneiden yleistason nousua. 

 

Dekontaminointikeskus 

Dekontaminointikesksessa käsitellään mm. polttoaineen käsittelykammion komponentteja, 

joista osa saattaa olla voimakkaasti kontaminoituneita. Dekontaminointikeskuksessa 

saattaa kontaminaation lisäksi esiintyä paikallisesti voimakkaita (>1 mSv/h) 

annosnopeuksia, mutta ne tuskin nostavat säteilyn yleistasoa yli vihreän luokan. 

Käytännöllisintä on luokitella dekontaminointikeskus pintakontaminaatiotasoltaan 

oranssiksi, jolloin keskuksen oviaukolle asetetaan kenkäraja. Dekontaminointikeskuksessa 

voi esiintyä paikallisesti myös ilmakontaminaatiota. Ilmakontaminaatiota aiheuttavat työt 

tehdään kuitenkin suljetuissa, ilman suodatus- ja imurointijärjestelmällä varustetuissa 

tiloissa. 

 

Taulukko 8. Oransseiksi luokiteltavat huoneet 

Tunnus Taso Huone Ulkoinen säteily Kontaminaatio 

ORANSSIT TAI 

PUNAISET 

  

  

      

C93.071 -2,90 Pumppuhuone 3     

 C93.020 -2,90 Pumppuhuone 4     

 C93.101 -2,90 Säiliöhuone 3       

C93.090 -2,90 Säiliöhuone 4       

C91.020 +1,90 Kuivausjärjestelmä huone 3       

C91.071 +1,90 Kuivausjärjestelmä huone 4       
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 +15,10 Nestemäisen jätteen 

kuivaushuoneet   

    

C03.002 +19,90 Dekontaminointikeskus 

   VÄLIAIKAISESTI 

ORANSSIT 
  

 

C92.091 +1,90 Kuljetussäiliön siirtokäytävä 

   C92.071 +1,90 Kuivauksen  

apujärjestelmä huone 1     

 C92.020 +1,90 Kuivauksen 

apujärjestelmä huone 2     

  

5.3.3 Kapselointilaitoksen punaiset ja korkeamman vyöhykkeen huonetilat 

Ne huonetilat, joissa polttoainetta tai loppusijoituskapseleita käsitellään, luokitellaan 

kapselointilaitoksella automaattisesti ulkoisen säteilyn suhteen vyöhykejakoon perustuen 

kolmanteen vyöhykkeeseen, jolle on annettu väritunnukseksi punainen väri. Uuden 

vyöhykkeen käyttöönoton myötä kapselin- ja polttoaineenkäsittelytilat luokiteltaisiin 

korkeampaan, mustaan vyöhykkeeseen. Kapselointilaitoksella suurin osa ulkoisen säteilyn 

suhteen punaisiksi luokitelluista huonetiloista on punaisia vain silloin, kun niissä 

käsitellään polttoainetta suojaamattomana tai kapselissa. Tällaisia huonetiloja ovat mm. 

kapselin siirtokäytävä, kapselihissi, hitsauskammio ja hitsaussauman tarkastushuone. 

Silloin, kun näissä huonetiloissa ei ole polttoainetta tai kapseleita, ovat ne ulkoisen säteilyn 

suhteen vihreitä tiloja.  

 

Jatkuvasti ulkoisen säteilyn suhteen punaisia huonetiloja tulee olemaan todennäköisesti 

vain kapseleiden puskurivarasto. Lisäksi on mahdollista, että käsittelykammio, 

kuivausjärjestelmän huoneet, valvonta-alueen viemärivesien keruu- ja käsittelyjärjestelmän 

huoneet ja käsittelykammion jäähdytys- ja suodatusjärjestelmän huoneet muuttuvat 

kontaminaation kertymisen vuoksi jossain vaiheessa käyttöä niin aktiivisiksi, että ne täytyy 

luokitella punaisiksi tiloiksi. Luokitus riippuu paljon siitä millaisia määriä kontaminaatiota 

polttoaineesta käsittelykammiossa lopulta irtoaa, ja kuinka ne kertyvät järjestelmiin. Uuden 

vyöhykkeen raja-annosnopeuden (esitetty 50 mSv/h) ylittyminen ei kontaminaation 

kertymisen vuoksi kuitenkaan ole todennäköistä.  

 

Kontaminaation suhteen punaisiksi tiloiksi tullaan normaalikäytön aikana luokittelemaan 

polttoaineen käsittelykammio. Ilmakontaminaation paikallisen esiintymisen mahdollisuus 
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on olemassa ja sitä täytyy tietyissä tiloissa seurata. Pysyvästi ilmakontaminaation suhteen 

punaisia tiloja laitoksella ei oleteta olevan. Taulukossa 9 on esitetty huonetilat, jotka ovat 

pysyvästi tai väliaikaisesti luokiteltu punaisiksi. Väliaikaisesti punaisilla huonetiloilla 

tarkoitetaan niitä tiloja, joissa on kohonneet säteilytasot ainoastaan silloin, kun niissä 

käsitellään tai siirretään polttoainetta. Taulukossa on huomioitu myös uuden korkeamman 

vyöhykkeen mukainen luokitus mustalla värillä.   

 

Taulukko 9. Punaiset huonetilat 

Tunnus Taso Huone 

Ulkoinen 

säteily 

Kontaminaa

tio 

PYSYVÄSTI 

PUNAISET 

HUONETILAT       

  C01.008 +10,30 Polttoaineen käsittelykammio        

- +1,90 Kapseleiden puskurivarasto       

VÄLIAIKAISESTI 

PUNAISET     

    

  +1,90 Kapselin siirtokäytävä       

  +1,90 Kapselihissi       

C01.007 +10,30 Käsittelykammion pesuhuone  

 

 

C01.019 +10,30 Hitsauskammio       

C01.026 +10,30 Hitsin tarkastushuone       

C91.093 +1,90 Kuivausjärjestelmä huone 1       

C91.092 +1,90 Kuivausjärjestelmä huone 2       

 

Polttoaineen käsittelykammio 

Polttoaineen käsittelykammio C01.008 on luokiteltu pysyvästi punaiseksi huonetilaksi. 

Tämänhetkisenä luokitusperusteena on, että polttoaineesta irtoaa siirtojen aikana crudia 

lattialle, minkä vuoksi lattian kontaminaatiotaso nousee punaiseksi. Kapseloinnin aikana 

käsittelykammioon ei voida suuren annosnopeuden (1-10 Sv/h) vuoksi mennä. Neljännen 

vyöhykkeen käyttöönoton myötä käsittelykammio luokiteltaisiin tähän uuteen 

vyöhykkeeseen.  

 

Sveitsin Zwilag -laitoksen käsittelykammion säteilytaso ilman polttoainetta on vain 

muutamia mikrosievertejä tunnissa (Nurminen 2014, 4).  
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Kapseleiden puskurivarasto 

Kapseleiden puskurivarasto tasolla +1,90 on luokiteltu pysyvästi punaiseksi alueeksi, sillä 

olettamuksella, että varastossa on jatkuvasti säilössä yksi tai useampi loppusijoituskapseli. 

Uuden vyöhykkeen mukaisesti kapselivarasto olisi musta. Jos varastossa ei kuitenkaan ole 

kapseleita, on se ulkoisen säteilyn suhteen vihreää aluetta. Jos kapselin siirtokäytävään 

halutaan mennä sinä aikana kun kapselointiprosessi ei ole käynnissä, mutta 

puskurivarastossa on polttoainetäytteisiä kapseleita, tulee varaston ovi olla lukittavissa. 

Varaston kulkuaukkoon rakennetaan labyrinttirakenne säteilysuojaksi.  

 

Kapselin siirtokäytävä ja muut väliaikaisesti punaiset huonetilat 

Kapselin siirtokäytävä, kuten muutkin taulukossa 9 listatut huonetilat, ovat punaisia, tai 

uuden vyöhykkeen mukaisesti mustia, ainoastaan silloin kun niissä käsitellään polttoainetta 

sisältäviä loppusijoituskapseleita. Kun kapseleita ei huoneissa käsitellä, voidaan 

huonetilaluokitus tarvittaessa muuttaa vihreäksi ja kulkurajoitukset huoneisiin poistaa. 

Luokituksen muuttaminen edellyttäisi säteilymittauksia, joten tarvittaessa käynnit tiloissa 

voidaan suorittaa ilman luokituksen muuttamista säteilyvalvonnan alaisuudessa. 

  

5.3.4 Mahdollisesti kontaminoituvat tilat 

Normaalikäytössä kapselointilaitoksella ei kontaminaatiota esiinny kuin polttoaineen 

käsittelykammiossa sekä dekontaminointikeskuksessa ja sen yhteydessä olevassa 

aktiivikorjaamossa. Aktiivisten järjestelmien osia tai komponentteja sisältävät huonetilat 

voivat kuitenkin kontaminoitua jos vuotoja esiintyy. Mahdollisesti kontaminoituvat 

huonetilat sekä kontaminaation aiheuttavat järjestelmät on esitetty taulukossa 10. 

Tarvittaessa huonetiloihin, jotka kontaminoituvat pysyvästi, perustetaan kiinteä kenkäraja.  

 

Taulukko 10. Mahdollisesti kontaminoituvat huonetilat 

Tunnus Taso Huone 

Aktiivinen 

järjestelmä 

C93.022 -2,90 Lattiavesien pumppaamo PK.341 

C93.028 -2,90 Pumppuhuone 1 PK.341 

C93.103 -2,90 Pumppuhuone 2 PK.341 

C93.071 -2,90 Pumppuhuone 3 PK.341 

C93.020 -2,90 Pumppuhuone 4 PK.341 
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C92.091 +1,90 Kuljetussäiliön siirtokäytävä PK.211-213 

C92.093 +1,90 Kuivausjärjestelmähuone 1 PK.233 

C92.092 +1,90 Kuivausjärjestelmähuone 2 PK.233 

C92.090 +1,90 Kapselin siirtokäytävä 

P.271, 272, 

273 

C91.071 +6,10 Kuivausjärjestelmän huone 3 PK.233 

C91.020 +6,10 Kuivausjärjestelmän huone 4 PK.233 

C01.012 +10,30 Aktiivikorjaamo PK.331 

C01.026 +10,30 Kiinteytyslinjahuone PK.343 

C01.007 +10,30 Pesuhuone PK.152 

C01.101 +10,30 Käsittelykammion  eteinen PK.152 

C02.005 +15,10 

Polttoaineen käsittelykammion 

ilmastointihuone 1 PK.722 

C02.002 +15,10 

Polttoaineen käsittelykammion 

ilmastointihuone 2 PK.722 

C02.020 +15,10 Poistoilmastointihuone PK.745 

C02.026 +15,10 Kiinteytyslaitoksen säiliöhuone 1  PK.343 

C02.050 +15,10 Kiinteytyslaitoksen säiliöhuone 2 PK.343 

C02.022 +15,10 Kiinteytyslaitos PK.343 

C03.005 +19,90 Pesuhuone (dekontaminointikeskus) PK.331 

C03.008 +19,90 Säteilyannoksen mittaushuone (deko) PK.331 

C03.020 +19,90 Poistoilmastoinnin huone  PK.745 

 

5.3.5 Tarkkailualueet 

Tarkkailualueeksi tulee YVL-ohjeen mukaan luokitella alue, jolla on mahdollista saada yli 

1 mSv:n vuosittainen säteilyannos. Vertailun vuoksi, Olkiluodon ydinvoimalaitoksella 

tarkkailualueeksi on luokiteltu koko laitosaidan ja valvonta-alueen välinen alue. 

Samanlainen käytäntö voidaan ottaa käyttöön myös Posivan laitoksilla. Jos niin ei tehdä, 

voidaan yksittäisiä valvomattoman alueen huoneita luokitella tarvittaessa tarkkailualueeksi 

huoneiden annosnopeuden perusteella. Jos alueella työskennellään viikottain 8 h päivässä, 

saisi annosnopeus olla siellä korkeintaan 0,5 µSv/h, jotta 1 mSv:n vuosiannosraja alittuisi.  

Näin ollen tilat joissa annosnopeus ylittää 0,5 µSv/h voidaan mahdollisesti luokitella 

tarkkailualueeksi.  

 

Olkiluodon ydinvoimalaitoksilla tarkkailualue alkaa valvonta-alueen pre-monitorilta. Tätä 

järjestelyä voidaan käyttää myös kapselointilaitoksella olevan pre- ja 

nostinlaiterakennuksessa olevan exit-monitorin välisellä alueella. Ainoa este tämän 
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käytännön toteuttamiseen, on loppusijoituslaitoksen pre-monitorin puute, sillä nyt 

kapselointilaitoksen tarkkailualue ja loppusijoituslaitoksen valvonta-alue ovat käytännössä 

samaa tilaa. Pre-monitorin puute perustuu siihen olettamukseen, että 

loppusijoituslaitokselle ei leviä kontaminaatiota, jolloin kaksoismonitorointia ei tarvita. 

Tämä estää käytännössä myös kapselointilaitoksen monitoreiden välisen alueen 

tarkkailualueeksi luokittelemisen, sillä loppusijoituslaitoksen valvonta-alueen rajan täytyy 

ulottua exit-monitoreille. Kuvassa 8 on esitetty edellä esitelty ristiriitainen tilanne. Tilanne 

voidaan ratkaista sijoittamalla monitori loppusijoituslaitoksen puolelle. Jos tarkkailualue 

määritellään samoin kuin Olkiluodon ydinvoimalaitoksilla, tarkkailualue kattaisi pre-

monitoreiden ja laitosaidan välisen alueen. Jos maan alle loppusijoituslaitokselle sijoitetaan 

monitori, tarvitaan monitori myös matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilaan.  

 

 

Kuva 8. Tarkkailualue kapselointilaitoksella, jos loppusijoituslaitokselle ei asenneta henkilömonitoria. 

 

5.4 Loppusijoituslaitos 

Loppusijoituslaitoksen maanalaisen osaan kuuluu tekniset tilat, ajotunneli, 

loppusijoitustilat sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustila. Osa 

loppusijoituslaitoksen maanalaisista tiloista on valvonta-aluetta ja osa valvomatonta. 

Kappaleessa käsitellään loppusijoituslaitoksen maanalaisen osan valvonta-alueen tiloja. 

Loppusijoituslaitoksen valvonta-alue on siinä suhteessa erilainen verrattuna 

kapselointilaitoksen valvonta-alueeseen, että siellä ei oleteta olevan kontaminaatiota 

lainkaan. Oletus perustuu siihen, että loppusijoituslaitoksen säteilylähteet (polttoaine, 

käyttöjätteet) ovat suljettuina tiiviisiin pakkauksiin, jolloin kontaminaatiota ei pääse 

ympäristöön. Tämä oletus näkyy kaikissa loppusijoituslaitoksen valvonta-aluetta 

koskevissa suunnitelmissa, kuten henkilömonitoroinnin järjestämisessä, ilmastoinnin 
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suunnittelussa ja valvonta-alueen varustuksessa. Huomioitava seikka tähän oletukseen 

liittyen on, että loppusijoituslaitoksen valvonta-aluetta ei ole kuitenkaan eroteltu fyysisesti 

kapselointilaitoksen valvonta-alueesta. Lisäksi valvonta-aluetta koskevat viranomaisohjeet 

käsittelevät ainoastaan normaalia kontaminoituvaa valvonta-aluetta, joten ohjeiden 

tulkitseminen kontaminaatiovapaan valvonta-alueen kohdalla on hankalaa. 

 

Toisin kuin kapselointilaitoksella, ei loppusijoituslaitoksella ole tehty suunnitteluvaiheen 

säteilyluokituksia. Loppusijoituslaitoksella tilat luokitellaan vain ulkoisen säteilyn suhteen. 

Tiloista kaikki muut paitsi kapselivarasto luokitellaan vihreäksi. Kapselivaraston 

säteilyluokitus tulee olemaan punainen tai uuden korkeamman vyöhykkeen mukaisesti 

musta.  

 

5.4.1 Tekniset tilat 

Tekniset tilat (P.122) ovat loppusijoituslaitoksen puolella olevia loppusijoitusprosessin 

aputiloja. Ne jakautuvat valvonta-alueen ja valvomattoman alueen teknisiin tiloihin. 

Teknisten tilojen aluejako on esitetty kuvassa 9. Kuvassa pysyvästi valvonta-alueeseen 

kuuluvat osat on merkitty punaisella värillä ja valvomattoman alueen osoittaa vihreä väri. 

Ne osat, joiden luokitus muuttuu loppusijoitustoiminnan aikana, on merkitty kuvaan 

sinisellä värillä. Jotta valvonta-alueella voidaan työskennellä normaalisti ilman mittauksia 

vaativia siirtymisiä valvomattomalle alueelle, tulee valvonta-alueella olla työskentelyä 

varten samat tilat kuin valvomattomallakin puolella. Pysyvästi valvonta-alueeseen kuuluu 

näin ollen kapselivaraston ja kapselin vastaanottoaseman lisäksi valvonta-alueen 

pysäköintihalli, valvonta-alueen varastohalli ja ajoneuvon tankkaus- sekä pesupiste. 

Lisäksi valvonta-alueella on oma turvakeskuksensa. Henkilökulku loppusijoituslaitoksen 

valvonta-alueelle järjestetään nostinlaiterakennuksen henkilöhissistä. Henkilöhissi on 

jaettu kahteen kerrokseen. Hissin alempi kerros on valvonta-aluetta ja ylempi kerros 

valvomatonta aluetta. (Järjestelmäkuvaus P.122, 19-20.) 

 

Teknisten tilojen valvonta-alueen turvakeskuksessa on taukotila, johon kuuluu keittiö ja 

wc- sekä ruokailutilat. YVL-ohjeiden mukaan valvonta-alueella voidaan syödä tai juoda 

vain tätä tarkoitusta varten osoitetuista tiloissa, joihin kuljetaan säteilymittauksen kautta. 

Näin ollen valvonta-alueen turvakeskukseen tulisi kulkea henkilömonitorin kautta. Samalla 
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voitaisiin toteuttaa kaksoismonitorointi ja määritellä alue turvakeskukselta 

nostinlaiterakennuksen monitoreille tai laitosaidalle tarkkailualueeksi. 

  

 

Kuva 9. Teknisten tilojen valvonta-aluejako. (Palomäki & Ristimäki 2013, 63) 

 

Teknisistä tiloista suurimmat annosnopeudet esiintyvät kapselivarastossa sekä kapselin ja 

bentoniittilohkojen vastaanottoasemassa. Kyseinen tila on jaettu kahteen kerrokseen joista 

alemmassa on kapselivarasto ja kapselin vastaanottoasema. Ylemmässä kerroksessa 

siirretään bentoniittilohko hissistä sekä nostetaan kapselit kapselivarastosta kapselin 

siirtoajoneuvon kyytiin. Alemman kerroksen kapselivaraston oviaukko on suojattu 

labyrinttirakenteella siten, että kerroksen toisessa päässä voidaan tarvittaessa esimerkiksi 

huoltaa siirtotrukkeja. Annosnopeus muutaman metrin päässä labyrinttirakenteesta on 

Tanskasen raportin mukaan alle 2,5 µSv/h. Raportissa todetaan myös, että 
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labyrinttirakenteessa suurimman osan annosnopeudesta aiheuttaa neutronisäteily. Kuvassa 

10 on esitetty kokonaisannosnopeus kapselivarastossa, labyrintissä ja kerroksen toisessa 

päässä. 

 

 

Kuva 10. Kokonaisannosnopeus kapselivarastossa ja kapselin vastaanottotilassa. (Tanskanen 2012) 

 

Kapselivarasto ja kapseleiden vastaanottoasema luokitellaan punaiseksi tai uuden 

korkeamman vyöhykkeen mukaisesti mustaksi. Kun kapselin kuljetus ei ole käynnissä, 

voidaan hissin puoleisessa päässä työskennellä. Kapselivarasto ei aiheuta ylemmän 

kerroksen säteilytason nousua. Sen sijaan kapselin ohikulku kapselihississä aiheuttaa 

ylempään kerrokseen suurehkon annosnopeuden. Tästä syystä hissin oven eteen täytyy 

rakentaa säteilysuoja. Annosnopeudet nykyisissä suunnitelmissa olevasta suojasta 

huolimatta kohoavat oranssille tai lähempänä hissiä ja säteilysuojaa punaiselle tasolle. 

Toisaalta hissin kulku kerroksen ohi kestää vain 20 sekuntia, joten suuresta 

altistusmahdollisuudesta ei ole kyse. Ajatellaan, että henkilö olisi täysin suojaamattoman 

BWR kapselin lähellä (4 m) 20 sekuntia. Tällä etäisyydellä kapselista 

kokonaisannosnopeus on noin 13 mSv/h, joten annoskertymä 20 sekunnissa olisi noin 70 

µSv. Huoneen lukitseminen voisi olla hyvä ratkaisu vahinkoannosten estämiseksi. 

 

5.4.2 Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustila 

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustila (P.149) rakennetaan noin 180 metrin 

syvyyteen ajotunnelin varrelle. Tiloihin on yhteys sekä kapseli- että henkilöhissistä. Tila 

on kokonaan valvonta-aluetta eikä sinne järjestetä kulkua henkilöhissin valvomattoman 

alueen puolelta. Ajotunnelista on kaksi yhteyttä jätetilan valvonta-alueelle, jotka 

molemmat varustetaan lukittavilla ovilla. Aktiivisimmat tilaan loppusijoitettavat jätteet 

ovat nestemäisen jätteen käsittelyjärjestelmän tuottamat tynnyrit (ks. kpl 1). 

Loppusijoitustilan keskelle rakennetaan erillinen betonikoppi, johon aktiivisimmat jätteet 
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sijoitetaan. Kokonaisuudessaan tila voitaneen luokitella säteilytasonsa suhteen vihreäksi, 

kunhan tätä korkeammat annosnopeudet merkitään asianmukaisella tavalla. 

Loppusijoitustilasta ei ole saatavilla vielä tarkempaa järjestelmäkuvausta, josta 

käyttötoiminta selviäisi. Ehdotus matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilan 

valvonta-alueesta on esitetty kuvassa 11. Kuvassa monitorin paikka osoittaa 

henkilökulkuun tarkoitetun reitin. Valvonta-alue ylettyy henkilöhissiltä jätetilaan ja se 

rajautuu kahdesta kohtaa ajotunneliin. Monitori on tarpeellinen, mikäli 

loppusijoituslaitoksen puolelle järjestetään säteilymittauksen vaatimat taukotilat, kuten 

kappaleessa 5.4.1 esitettiin. (Järjestelmäkuvaus P.149; Paunonen et al. 2012, 47) 

  

 

Kuva 11. Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilan valvonta-alueen rajat sekä kenkärajan ja 

monitorin sijoittuminen. 

 

5.4.3 Kapselikuilu 

Kapselikuilu (P.136) yhdistää kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen toisiinsa. 

Kapselikuilussa liikkuvalla kapselihissillä kuljetetaan loppusijoituskapselit ja 

bentoniittilohkot loppusijoituslaitokseen, sekä kapselointilaitoksella syntyvät aktiiviset 

jätteet matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilaan. Kapselikuilun tai -hissin ei 

odoteta normaalikäytössä kontaminoituvan. Kapselikuilu kuuluu valvonta-alueeseen. 

Säteilyä kuilussa esiintyy ainoastaan kapselihissillä tehtävien aktiivisten kuljetusten 

aikana. Kapselikuilu ja siihen yhteydessä olevat kuiluliittymät on esitetty kuvassa 12. 
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5.4.4 Kapselikuilun liittymät 

Kuiluliittymillä tarkoitetaan ajotunnelin ja kuilujen välisiä liittymiä. Kapselikuilun 

liittymät ovat säteilyturvallisuuden hallinnan kannalta oleellisia alueita, sillä niissä voi 

esiintyä suurempia annosnopeuksia. Kapselikuilun kuiluliittymät on esitetty kuvassa 12. 

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilan kuiluliittymä kuuluu valvonta-

alueeseen ja muiden liittymien osalta valvonta-alueeseen kuulumista ei ole vielä 

lopullisesti päätetty. 

  

Ajotunneliin liittyviä kapselikuilun kuiluliittymiä on tasoilla -83, -287 ja -455. Niiden 

säteilytaso nousee punaiselle tasolle, kun täytetty loppusijoituskapseli kulkee 

kapselihississä liittymän ohi. Periaatteessa tällöin valvonta-alueen määritelmän mukainen 

annosnopeus liittymässä ylittyy, jolloin liittymät tulisi luokitella valvonta-alueeksi. 

Suurimmaksi ajaksi liittymissä on kuitenkin säteilyn suhteen valvomattoman alueen 

olosuhteet. Järkevintä on luokitella liittymät valvonta-alueeksi ja lukita valvonta-alueen 

rajaovet. Tällöin toimitaan lainsäädännön mukaan oikein ja vältytään vahinkoannoksilta. 

Tarvittaessa liittymiin voidaan kulkea ajotunnelista säteilyvalvonnan ohjeiden mukaisesti. 

 

Liittymät erotetaan ajotunnelista palo-ovilla, joihin valvonta-alue rajataan. Kuvassa 12 

liittymien valvonta-alueen rajaavat ovet on merkitty punaisella nuolella. Oven ajotunnelin 

puolella annosnopeus ei saa nousta yli 3 µSv/h, mikä on valvonta-alueen raja-annosnopeus. 

Tätä vaatimusta varten liittymien seinämä- ja ovirakenne tulee mitoittaa tarpeeksi 

paksuksi, tai rakentaa kuilun eteen labyrinttirakenne. Vaihtoehtoisesti oven etäisyyttä 

kuilusta voidaan lisätä. Tason -455 kuiluliittymästä on yhteys mahdollisesti rakennettavaan 

kapselikuilun pudotusvaimentimeen. Sinne ei normaalikäytössä kapselia lasketa, jolloin 

sen ei välttämättä tarvitse kuulua valvonta-alueeseen. Toisaalta on mahdollista, että 

ylemmästä vastaanottoaseman kerroksesta saattaa kulkeutua säteilyä myös 

pudotusvaimentimen liittymään. Tämä vaatii selvittämistä, jos liittymä on tarpeellista 

määrittää valvomattomaksi. Minkään kuiluliittymän ei pitäisi normaalikäytössä 

kontaminoitua, sillä alaslaskettavat loppusijoituskapselit ja jätepakkaukset ovat 

kontaminaatiosta puhtaita. 
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Kuva 12. Kapselikuilun ja kuiluliittymien väliset valvonta-alueen rajat. (P.136 Kapselikuilu 

järjestelmäkuvaus 2012) 

 

5.4.5 Valvonta-alue loppusijoitustoiminnan aikana 

Loppusijoituksen aikana ei aikaisemmista suunnitelmista poiketen ole käynnissä 

louhintatöitä. Loppusijoituksen aikana valvonta-alue käsittää teknisten tilojen pysyvän 

valvonta-alueen ja loppusijoituskapseleilla täytettävänä olevan loppusijoitustunnelin 

välisen alueen. Ehdotus ensimmäisen loppusijoitusvaiheen aikaisesta valvonta-alueesta on 

esitetty kuvassa 13. Valvonta-alueeseen kuuluvat keskustunneli ja loppusijoitustunnelit 
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voidaan vapauttaa valvonnasta, kun loppusijoitusreiät on täytetty loppusijoitustunnelin 

lattiapintaan asti. Tämän jälkeen tunneleiden täyttö voidaan suorittaa valvomattoman 

alueen työnä. Täytön jälkeen voidaan seuraavat keskustunneli ja loppusijoitustunnelit 

määrittää valvonta-alueeksi ja aloittaa loppusijoitus niissä. 

 

 

Kuva 13. Loppusijoituksen aikainen valvonta-alue loppusijoitustoiminnan ensimmäisinä vuosina.  

 

5.4.6 Ajotunneli 

Ajotunnelia (P.131) pitkin hoidetaan ajoneuvoliikenne loppusijoituslaitoksen tiloihin, eikä 

se normaalikäytössä ole osa valvonta-aluetta. Vain matala- ja keskiaktiivisen jätteen 

loppusijoitustilan tasolla oleva osa määritetään valvonta-alueeksi kuvan 11 mukaisesti. 

Tarvittaessa kapseli voidaan siirtää loppusijoitustilaan kapselihissin sijasta ajotunnelia 

pitkin. Tällöin ajotunnelissa ei voi olla muuta liikennettä. Kontaminaation suhteen pätee 

sama oletus, kuin loppusijoituslaitoksella, eli ajotunneliin ei kulkeudu kontaminaatiota. 

Kuljetus tehtäisiin kapseleiden siirto- ja asennusajoneuvolla, joka on varustettu kapselin 

säteilysuojalla. Annosnopeus 8 metrin päässä säteilysuojasta on Tanskasen raportin 

mukaan alle 25 µSv/h, mikä on vihreäksi luokiteltavan alueen yläraja. 

Henkilökuilunliittymän etäisyys ajotunneliin on jokaisen tason liittymän kohdalla yli 8 m, 

jolloin lisäsuojia henkilökuilun puolelle ei tarvita. Toisaalta henkilöhissi on jaettu kahteen 

osaan, joista toinen on valvomattoman alueen hissi. Ajoneuvokuljetuksen aikana 

valvomattoman alueen hississä voi hetkellisesti olla hieman valvonta-alueen rajan (3 

µSv/h) ylittävä annosnopeus. Tämä voi siis tapahtua polttoaineen ajoneuvokuljetuksen 

aikana henkilökuilun kuiluliittymää ohitettaessa, kun samaan aikaan hissi on samalla 
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tasolla kuin kuiluliittymä. (Tanskanen 2012, 23.) Kuljetuksen ajaksi ajotunneli voidaan 

tarvittaessa määritellä kokonaisuudessaan valvonta-alueeksi.  

 

5.5 Rakenteellinen säteilysuojelu 

Rakenteellinen säteilysuojelu tarkoittaa suojautumista säteilylähteiden vaikutuksilta 

erilaisten fyysisten esteiden ja rakenteiden avulla. Kuten ohjeistetaan, on säteilyltä 

suojauduttava niin hyvin kuin on järkevää ja mahdollista. Rakenteellisen säteilysuojelun 

kannalta tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että suurien annosnopeuksien huonetilat 

suojataan paksuilla seinillä siten, että säteilyn vaikutukset eivät ulotu viereisiin tiloihin. 

Muita rakenteellisen säteilysuojelun suojautumiskeinoja ovat esimerkiksi, aktiivisten 

komponenttien eristäminen, putkistojen suunnittelu kontaminaation kertymisen estämiseksi 

ja aktivoituvien materiaalin käytön välttäminen. Koska aktiivisia järjestelmiä on 

kapselointilaitoksella suhteellisen vähän verrattuna ydinvoimalaitokseen, keskitytään 

kappaleessa kertomaan säteilysuojaseinien käytöstä Posivan ydinlaitoksilla. Rakenteellista 

säteilysuojelua käsittelee YVL C.1 Ydinlaitoksen rakenteellinen säteilyturvallisuus. 

 

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella käytetyn polttoaineen aiheuttamalta voimakkaalta 

säteilyltä suojaudutaan betoniseinien vaimentavaa ominaisuutta hyväksikäyttäen. 

Suojauksen toteutumiseksi, riittävät seinämäpaksuudet on laskettu säteilysuojauslaskuilla. 

(Ranta-Aho 2008, Tanskanen 2012). Säteilysuojauslaskut on tehty Monte Carlo -

menetelmään perustuvalla MCNP -laskentaohjelmalla. Laskennassa lähteen neutronien ja 

gammafotonien reaktiot ja kulkeumat selvitetään halutussa geometriassa. Lähteenä voi 

toimia polttoaineen nuklidi-inventaariin perustuva lähde, tai sitten aikaisemmin laskettu 

lähde tietyssä pisteessä. Laskettu fotoni- tai neutronivuo muutetaan kansainvälisten 

muuntokertoimien avulla annosnopeudeksi.  

 

Säteilytasoltaan suurimpien huoneiden kulkuaukot on suojattu labyrinttirakenteella, jonka 

toimintaperiaate on esitetty kuvassa 14. Kuvan vasemmanpuoleisessa tilanteessa, 

kulkuaukkoa ei ole suojattu mitenkään, jolloin säteily yltää huoneen ulkopuolelle 

heijastuen kulkuaukon seinistä. Oikeanpuoleisessa tilanteessa kulkuaukko on varustettu 

labyrinttirakenteella, jolloin huoneessa olevan kappaleen säteily ei ylety huoneen 
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ulkopuolelle. Kulkuaukoista kulkeutuvan säteilyn lisäksi tulee huomioida myös seinien 

läpivientien säteily. 

 

 

Kuva 14. Labyrinttirakenteen suojausperiaate  

 

Rakenteellisen säteilysuojauksen kannalta haasteellisimmat paikat kapselointi- ja 

loppusijoituslaitoksella ovat polttoaineen käsittelykammio,kuivauskammiot,  

hitsaussauman tarkastushuone ja kapselivarastot. Valvonta-alueen huonetilojen 

seinämäpaksuuksien määrityksessä, on huonetilojen ulkopuolelle sallittu 

optimointiperiaatteen mukaisesti 2,5 µSv/h annosnopeus, jolloin säteilytasoista johtuvia 

kulkurajoituksia tarvitaan vain niihin huoneisiin, joissa kapseleita tai polttoainetta 

käsitellään. 

 

Käsittelykammion seinämien paksuudeksi on laskettu 130 cm. Tällöin käsittelykammion 

viereisissä tiloissa annosnopeus ei nouse yli 2,5 µSv/h. Kapselointiprosessin 

paikallisohjaamosta on näköyhteys käsittelykammioon lyijylasista valmistetun ikkunan 

läpi. Lyijylasin riittävää paksuutta ei ole määritetty, mutta se on kuitenkin vähemmän kuin 

betonin paksuus pienemmän puoliintumispaksuutensa ansiosta (Papagiannis et al. 2008, 

4903). Betoniseiniin sijoitettavien säteilysuojaikkunoiden mitoitusperusteena on sama 

säteilysuojaustaso kuin kyseisellä seinälläkin. Käsittelykammioon kuljetaan 

säteilymittaushuoneen ja henkilödekontaminointiin tarkoitetun pesuhuoneen kautta. 

Kulkureitti suojataan labyrinttirakenteella, mutta polttoaineen käsittelyn aikana säteilytaso 

oviaukolla on Ranta-Ahon raportin mukaan 3 mSv/h, joten huonetila luokitellaan tämän 

perusteella punaiseksi. (Ranta-Aho 2008, 75.) 
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Hitsaussauman tarkastuslaitteisto aiheuttaa tarkastushuoneeseen suurimmillaan 1800 Gy/h 

annosnopeuden. Röntgenkuvaushuoneen ulkopuolella annosnopeus saa ST-ohjeiden 

mukaan olla vain 7,5 µSv/h. Toisaalta muiden suuren annosnopeuden huoneiden seinät on 

mitoitettu annosnopeudelle 2,5 µSv/h, jolloin tarkastushuoneen seinien mitoitus ei ole 

yhteneväinen niiden kanssa. Ensin mainittuun vaatimukseen yltävä säteilysuojan paksuus 

2,9 m on laskettu Tanskasen raportissa. Laskuissa ja suojauksen määrityksessä on 

huomioitu myös säteilyn siroaminen kohdekappaleesta. Hitsausmenetelmän vaihtuminen 

elektronisuihkuhitsauksesta kitkatappihitsaukseen aiheuttaa muutoksia myös hitsin 

tarkastuslaitteiston asennossa. Tämän takia alun perin suunniteltu 2,9 m säteilysuoja ei 

enää toteudu ja tällä hetkellä tilaan ei mahdu paksumpaa suojaa. Suunnitelmissa on 

mahdollisesti lyijyn käyttäminen säteilysuojassa, jolloin suojan ei tarvitsisi olla yhtä paksu, 

mutta se saattaa johtaa fotoneutronien syntymiseen, mikä puolestaan ei ole tavoiteltua. 

Fotoneutroneita ei synny niin helposti kevyemmissä atomeissa, jolloin kyseeseen voisi 

tulla vaikkapa teräksisen säteilysuojan käyttö. Teräksen puoliintumispaksuus on 

röntgenlaitteen valmistajan mukaan kyseisen laitteen energialla 3 cm, kun taas betonille se 

on 11 cm. Vastaavanlaisia arvoja puoliintumispaksuuksille saadaan myös ST-ohjeen 1.10 

Säteilylähteiden käyttötilojen suunnittelu  taulukkoarvoista. Suunnitelmat kuitenkin 

tarkentuvat jatkossa ja lisää säteilysuojauslaskuja tullaan tekemään. (Tanskanen 2012, 8-

10; Varian 2007)  

 

Muut kapselointilaitoksen säteilevät tilat suojataan vastaavalla tavalla riittävän paksulla 

betoniseinällä siten, ettei annosnopeus viereisissä tiloissa nouse yli 2,5 µSv/h. Ranta-Ahon 

raportissa laskettujen annosnopeuksien perusteella joidenkin huonetilojen suojausta täytyy 

muuttaa, rakentamalla hieman paksummat seinät tai labyrinttirakenne kulkuaukkoon.  

 

Seuraavassa on esitetty yksinkertaistettu laskutoimitus hitsin tarkastuslaitteiston 

säteilysuojan paksuuden määrittämiseksi. Suojassa käytetään betonia sekä lyijyä. 

Annosnopeus on suoraan verrannollinen säteilyn intensiteettiin, joten se voidaan laskea 

suoraan intensiteetin yhtälöä käyttäen, kun tiedetään annosnopeus alussa. Säteilyn 

intensiteetti vaimenee väliaineessa yhtälön (1) mukaisesti: 

 

 𝜑 = 𝜑0 ∙ 𝑒−µ𝑥 (1) 
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missä φ [1/s] säteilyn intensiteetti 

 µ [1/cm] matkavaimennuskerroin  

 x [m] matka   

 

Matkavaimennuskertoimet aineille riippuvat säteilyn energiaspektristä. Tarkastuslaitteiston 

manuaalissa on annettu laitteen energiaspektrillä betonin puoliintumispaksuudeksi 11 cm 

(Varian 2007, 11). Näin ollen taulukkoarvoja tarkempi matkavaimennuskerroin betonille 

voidaan laskea yhtälöstä (1) seuraavasti: 

 

 µ
1

=
ln

1

2

−𝑥
 , 

 

jolloin matkavaimennuskertoimeksi saadaan sijoitusten jälkeen 0,063 1
cm⁄ . Laskujen 

sijoitukset on esitetty liitteessä 2. Lyijylle on annettu puoliintumispaksuudeksi 1,52 cm, 

jolloin lyijyn matkavaimennuskertoimeksi saadaan vastaavalla tavalla 0,46 1
cm⁄ . 

Oletetaan, että hitsin tarkastuslaitteiston taakse mahtuisi nyt 2 m:n säteilysuoja. Lasketaan 

annosnopeus suojan takana, kun se koostuu 180 cm:stä betonia ja 20 cm:stä lyijyä. 

Annosnopeus saadaan intensiteetin yhtälön (1) avulla seuraavasti: 

 

 𝐻 = 𝐻0 ∙ 𝑒−µ1𝑥1−µ2𝑥2 

missä 𝐻 [Sv/h] annosnopeus suojan kanssa  

 𝐻0 [Sv/h] annosnopeus ilman suojaa 

 

Sijoitusten jälkeen annosnopeudeksi kyseisellä seinärakenteella saadaan 2,3 µSv/h, mikä 

alittaa tavoiteannosnopeuden 7,5 µSv/h. Tässä laskussa ei kuitenkaan huomioida 

sekundaarisäteilyä, eli seinän rakenteista siroavaa säteilyä, millä on annosnopeutta 

voimistava vaikutus. Alustavasti tämänkaltainen seinärakenne olisi sopiva hitsin 

tarkastuslaitteiston säteilysuojaksi, mutta ei kovin konservatiivinen. Kuten aikaisemmin 

mainittiin, lyijyn käyttäminen säteilysuojassa saattaa aiheuttaa fotoneutronien tuottoa 

lyijystä. Fotoneutronien syntymistä säteilysuojissa voidaan arvioida MCNP -ohjelmalla ja 

kyseiset selvitykset tehtiin tätä työtä tehdessä (Kärkkäinen 2014). Selvitysten mukaan 

fotoneutroneita syntyy, mutta säteilysuojan paksuus riittää vaimentamaan syntyneen 
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neutronisäteilyn alle ohjearvon (Kärkkäinen 2014, 12). Selvittämättä kuitenkin jäi onko 

fotoneutronien lähdeytimien aktivoituminen merkittävä tekijä säteilysuojelun kannalta. 

Toisaalta voidaan todeta, että suoja tulee olemaan laitoksen käytöstäpoiston yhteydessä 

laitosjätettä joka tapauksessa, jolloin aktivoitumisella ei ole suurta merkitystä. 

 

Lisäksi seuraavassa on esitetty vastaanottotilan kuljetussäiliöiden varastointitilan ympärille 

vaadittavan säteilysuojan paksuuden määritys. Jos vastaanottotila olisi valvomatonta 

aluetta, varastointitilan säteilysuojan tulisi vaimentaa kuljetussäiliöiden säteilytaso 3 

µSv/h. 

 

Ranta-Ahon raportissa polttoaineen gammasäteilyspektrille betonin puoliintumispaksuus 

on 5-6 cm, ja neutronisäteilylle 8 cm. Kuljetussäiliön pinnan annosnopeus saa korkeintaan 

olla 2 mSv/h. Lasketaan suojauksen paksuus Säteilyturvakeskuksen ST-ohjeen 1.10 

antaman laskentakaavan mukaisesti. Tämä laskentakaava on tarkoitettu röntgenlaitteiden 

suojauksien määrittämiseen, mutta sitä sovelletaan tässä kuljetussäiliöihin. ST-ohjeen 

kaavan mukaan ensimmäisenä lasketaan läpäisykerroin yhtälöllä (2), 

 

 𝐵 = 𝐻/𝐻0  (2) 

 

Käytetään lähtötilanteen annosnopeutena konservatiivisesti arvoa 2 mSv/h, ja 

annosnopeutena suojan kanssa 3 µSv/h. Läpäisykertoimeksi saadaan 0,0015. 

 

Säteilysuojaseinän vaimennuskykyä voidaan kuvata kymmenyspaksuudella, mikä 

tarkoittaa säteilyn intensiteetin kymmenesosaan vaimentavan materiaalikerroksen 

paksuutta. Seuraavaksi lasketaan tarvittavien kymmenyspaksuuksien määrä n, yhtälöllä 

(3).  

 

 𝑛 = log10(1/𝐵)  (3) 

 

Kymmenyspaksuuksien määräksi saadaan 2,83. Kun 2 < n < 3, niin suojan paksuus s, 

saadaan yhtälöllä (4). 
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 𝑠 = 𝑇𝑉𝐿1 + 𝑇𝑉𝐿2 + (𝑛 − 2) ∙ 𝑇𝑉𝐿3 (4) 

missä 𝑇𝑉𝐿 [cm] kymmenyspaksuus 

 

Kymmenyspaksuus saadaan laskettua suoraan puoliintumispaksuudesta yhtälöllä (5). 

Käytetään puoliintumispaksuutena 5,5 cm Ranta-Ahon laskujen mukaisesti.  

 

 𝑇𝑉𝐿 =
ln 1/10

ln 1/2
∙ 𝐻𝑉𝐿 (5) 

missä 𝐻𝑉𝐿 [cm] puoliintumispaksuus 

 

Näin saadaan kymmenyspaksuudeksi 18,3 cm. Ensimmäinen kymmenyspaksuus on ST-

ohjeen mukaan 1-2 cm suurempi kuin sitä seuraavat, joten lisätään lopputulokseen 2 cm 

paksuutta. Nyt voidaan laskea suojan paksuus yhtälöllä (3), jolloin suojan paksuudeksi 

saadaan 51 cm ja ensimmäisen kymmenyspaksuuden suuremman arvon huomioiden 53 

cm.  

 

Edellä esitetyillä laskutoimituksilla saatiin suuntaa-antavia tuloksia vaadittavista 

seinämäpaksuuksista kyseisissä kohteissa. Lopulliset seinämäpaksuudet mitoitetaan 

MCNP-ohjelmalla. 

 

Ensimmäisenä esitetty hitsin tarkastushuoneen säteilysuojan paksuus paksuuden 

määrityksen laskuesimerkki osoittaa, että käyttämällä lyijyä betonin lisäksi saadaan 

annosnopeus laskemaan huomattavasti ohuemmalla materiaalikerroksella. Lisäksi tämän 

laskun pohjalta lasketaan vastaavanlaisen seinärakenteen vaimennus ja fotoneutronien 

synty MCNP-ohjelmalla. Laskenta suoritettiin työn aikana ja todettiin tässä työssä esitetyn 

seinämän koostumuksen (180 cm betoni + 20 cm lyijy) olevan sopiva. 

 

Jälkimmäisen laskuesimerkin tarkoituksena oli määrittää vastaanottotilan kuljetussäiliöiden 

varastointipaikan säteilysuojaseinien paksuus. Määritys tehtiin käyttämällä 

Säteilyturvakeskuksen röntgenlaitteiden suojausten määritykseen tarkoitettua laskukaavaa. 

Tätä tulosta voidaan verrata MCNP-ohjelman laskentatulokseen, kunhan se on saatavilla. 

Laskettu paksuus osoittaa säteilysuojaseinien massiivisuuden. Seinien ei tarvitsisi olla yhtä 

massiivisia jos tila olisi valvonta-aluetta, jolloin esimerkiksi siirreltävien säteilysuojien 
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käyttö olisi mahdollista. Tällöin tilaa voitaisiin tarvittaessa vapauttaa muuhun käyttöön, 

kun kuljetussäiliöitä ei olisi säilytyksessä. 
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6 YDINLAITOSTEN KÄYTTÖVAIHEEN SÄTEILYSUOJELU 

Ydinvoimalaitoksen ja ydinjätelaitosten säteilysuojelu eivät eroa toisistaan merkittävästi. 

Molemmilla laitoksilla säteilysuojelun tavoite on sama, eli minimoida henkilöstön 

säteilyannokset. Erot säteilysuojelussa johtuvat lähinnä erilaisista säteilyolosuhteista, mitkä 

taas juontuvat laitosten täysin erilaisesta luonteesta.  

 

Ydinvoimalaitoksen reaktorissa on käynnissä jatkuva fissioreaktio. Tämän reaktion 

hallittuun ylläpitämiseen ja laitoksen turvallisuuden sekä sähköntuoton mahdollistamiseen 

vaaditaan useita toisiaan tukevia sekä täysin toisistaan riippumattomia apujärjestelmiä. 

Ydinvoimalaitos on kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen verrattuna toiminnaltaan 

huomattavasti monimutkaisempi ja kooltaan massiivisempi laitos. 

 

Myös mahdolliset onnettomuudet voidaan katsoa olevan ydinvoimalaitoksella vakavampia. 

Suuria onnettomuuksia on sattunut mm. Tshernobylin ja Fukushiman ydinvoimalaitoksilla, 

joilla molemmilla on tapahtunut suuri radioaktiivinen päästö ympäristöön sekä suuri 

henkilöstön ja laitosten ulkopuolisten säteilyaltistus. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella 

käsiteltävä käytetty ydinpolttoaine on jäähtynyt kymmeniä vuosia eikä se missään 

odotettavissa olevassa käyttöhäiriössä tai oletetussa onnettomuudessa lämpene niin paljon, 

että polttoaineen suojakuoret voisivat rikkoutua. Lisäksi polttoaine pidetään alikriittisenä 

kaikissa tilanteissa passiivisesti, ensisijaisesti huolehtimalla asianmukaisesti polttoainetta 

sisältävien järjestelmien ja laitteiden rakenteista ja toissijaisesti estämällä polttoaineen 

tulvittuminen. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella pahimpien oletettujen 

onnettomuuksien arvioidaankin johtuvan polttoaineen rikkoutumiseen johtavista 

käsittelyonnettomuuksista. Lisäksi osa kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen 

onnettomuusskenaarioista liittyy pitkäaikaisturvallisuuteen.   

 

Suurimmat säteilylähteet ydinvoimalaitoksen käytön aikana muodostavat primääripiirin 

vesi ja reaktorin sydän. Ne ovat kuitenkin suojattuna käytön aikana hyvin, eikä niiden 

läheisyydessä tarvitse työskennellä. Ydinvoimalaitoksen käytön vaatimat henkilöstön 

toimenpiteet voidaan täten suorittaa yleensä ilman suurempia säteilyannoksia. 

Käytönaikaiset huoltotoimenpiteet aiheuttavat kuitenkin pieniä annoslisäyksiä, sillä tällöin 
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voidaan joutua työskentelemään voimakkaammissa säteilykentissä. (Alm-Lytz et. al 2004, 

147.) 

 

Ydinvoimalaitoksilla henkilöstölle kertyvät säteilyannokset aiheutuvat pääasiassa laitosten 

vuosihuoltojen aikana. Vuosihuolloissa kertyy jopa 90 prosenttia vuotuisista 

säteilyannoskertymistä, vaikka vuosihuollon aikana säteilytasot laskevat käynnin aikaisesta 

tilanteesta. Vuosihuoltojen aikana työntekijöitä on laitoksilla huomattavan suuri määrä, 

käytönaikaiseen tilanteeseen verrattuna. Vuosihuoltojen aikana tehdään paljon 

määräaikaistarkastuksia ja -huoltoja turvallisuusluokitelluille komponenteille, joista monet 

ovat hyvin kontaminoituneita ja aktiivisia. Näistä syistä suurin osa ydinvoimalaitoksen 

annoksista kertyy juuri vuosihuoltojen aikana. Kapselointilaitoksella ei ole odotettavissa 

vastaavan kaltaista huoltojen aiheuttamaa lisäystä kokonaisannoksiin. (Alm-Lytz et. al 

2004, 147.) 

 

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella suurimman säteilylähteen muodostaa käytetty 

ydinpolttoaine, jota käsitellään kaukokäyttöisesti. Kapselointiprosessin polttoaineen 

käsittelykammion käyttöhäiriöt on myös valmistauduttu hoitamaan kaukokäyttöisesti. 

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käytönaikaiset säteilyannokset jäävät todennäköisesti 

melko pieniksi, sillä säteilyannoksia kerryttäviä työvaiheita on huomattavan vähän ja 

käyttöhenkilökunnan määrä on pieni. Lisäksi aktiivisia järjestelmiä on vähemmän kuin 

ydinvoimalaitoksilla. Käyttöturvallisuusanalyysissä on arvioitu kapselointi- ja 

loppusijoituslaitoksen vuotuiseksi kollektiiviseksi säteilyannokseksi 13 mmanSv (Rossi & 

Suolanen 2014, 106). Vuonna 2013 OL1 ja OL2 laitosten kollektiiviset säteilyannokset 

olivat 136 ja 513 mmanSv. 

 

Kapselointilaitoksella säteilysuojelutoimet kohdistuvat kontaminaation leviämisen 

estämiseen sekä ulkoisen säteilyn aiheuttamien säteilyannosten minimoimiseen, 

loppusijoituslaitoksella vain jälkimmäiseen. Kontaminaatiolta voidaan suojautua 

suojavarustein sekä rajaamalla fyysisesti kontaminoituneet kohteet erilleen. Ulkoiselta 

säteilyltä voidaan suojautua kolmella eri tavalla: rajoittamalla säteilyaltistus aikaa, 

säteilysuojien avulla ja pitämällä mahdollisimman suurta etäisyyttä säteilevään kohteeseen. 

Täydellistä suojautumista ei aina voida toteuttaa ja joskus joudutaan altistumaan säteilylle. 
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Säteilysuojien ja töiden suunnittelun avulla voidaan säteilyannokset pitää kuitenkin 

mahdollisimman alhaisina ja alle sallittujen enimmäisarvojen.  

 

6.1 Säteilyvalvontaorganisaatio 

Säteilyvalvontaorganisaatio vastaa ydinlaitosten säteilyvalvonnasta. Posivan 

säteilyvalvontaorganisaation kokoonpanoa ei ole vielä päätetty. Se tulee kuitenkin 

koostumaan vähintään laitosten säteilysuojelusta vastaavasta säteilysuojelupäälliköstä ja 

käytännön säteilysuojelusta vastaavista säteilyvalvojista. Säteilyvalvojat osallistuvat 

kapselointiprosessin ja loppusijoitusprosessin vaiheisiin, joissa tarvitaan säteilymittauksia 

tai säteilyvalvojan asiantuntemusta. Käytännössä laitoksella tulee olla säteilyvalvoja 

paikalla aina kun kapselointiprosessi on käynnissä tai kun kapseleita loppusijoitetaan. 

 

6.2 Toiminta valvonta-alueella 

Valvonta-alueen luokituksista ja siellä toimimisesta on annettu paljon ohjeita luvussa 3 

esitellyissä viranomaisjulkaisuissa. Tässä kappaleessa käydään läpi kyseisten ohjeiden 

toteutusta Posivan ydinlaitoksilla. 

 

6.2.1 Perusvarustus 

Valvonta-alueella kuuluu YVL-ohjeen C2 mukaan käyttää suojavaatetusta, joka koostuu 

vähintään kokosuojapuvusta ja suojajalkineista. Suojajalkineiden sijasta voidaan 

vaihtoehtoisesti käyttää myös laitoskenkiä ja kokosuojapuvun sijasta voidaan 

poikkeustapauksissa käyttää suojatakkia.  

 

Valvonta-alueen perusvarustukseen kuuluu suojavarusteet ja dosimetrit. Perusvarustusta 

käytetään valvonta-alueen tiloissa, joissa ei ole säteilyolosuhteiden aiheuttamia 

kulkurajoituksia. Kapselointilaitoksen valvonta-alueen suojavarustuksena käytetään 

suojahaalaria, laitoskenkiä ja tarvittaessa suojakypärää, jonka käytön tarpeellisuuden 

määrittää työturvallisuusorganisaatio. Suojavarusteiden tarkoituksena on suojata 

henkilöstöä valvonta-alueella mahdollisesti esiintyvältä kontaminaatiolta. Ulkoista säteilyä 

vastaan valvonta-alueen suojavarusteet eivät anna suojaa, poikkeuksena alfa-säteily. 

Loppusijoituslaitoksen valvonta-alueen luonteesta johtuen siellä ei tarvita samankaltaista 
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suojavarustusta kuin kapselointilaitoksella, vaan säteilysuojelun puolesta tavalliset 

työvaatteet riittävät. Loppusijoituslaitos on kontaminaation puutteesta huolimatta kuitenkin 

valvonta-aluetta ja YVL-ohjeen C2 määräämästä valvonta-alueen suojavarustuksesta 

voidaan poiketa vain jos menettelylle on olemassa STUKin hyväksyntä. Näin ollen 

loppusijoituslaitoksen suojavarustus pitänee hyväksyttää STUKilla, kun se on 

ajankohtaista.  

 

Perussuojavarustusta käytetään aina valvonta-alueella liikkuessa. Käytöstä voidaan 

kuitenkin poiketa poikkeustilanteissa kuten tulipalon aikana, jolloin palokunta voi siirtyä 

valvonta-alueelle omissa varusteissaan. Perussuojavarusteissa voidaan liikkua valvonta-

alueen kaikissa tiloissa, mitkä eivät ole kontaminoituneita. Suojavarusteiden lisäksi 

valvonta-alueen perusvarustukseen kuuluu myös säteilyaltistuksen seurantaan tarkoitettu 

henkilökohtainen dosimetri. Dosimetrin lisäksi valvonta-alueella käytetään reaaliaikaiseen 

annosseurantaan soveltuvaa elektronista dosimetria. Molempia dosimetreja säilytetään 

nostinlaiterakennuksen aulassa laitosalueen puolella dosimetritaulussa. Laitoksilla 

käytettävät dosimetrit on esitelty kannettavan säteilymittausjärjestelmän 

järjestelmäkuvauksessa P.556. Valvonta-alueiden perusvarustus on esitetty taulukossa 11. 

 

Taulukko 11. Valvonta-alueen perusvarustus 

 Suojavarusteet Dosimetrit 

Kapselointilaitos Haalarit, laitoskengät TL, elektroninen 

Loppusijoituslaitos Työvaatteet TL, elektroninen 

 

Kapselointilaitoksella käytettävän haalarin tulee olla kevyt, jotta se päällä on helppo 

työskennellä. Lisäksi haalarin etupuolella tulee olla taskut dosimetreja varten. Myös 

loppusijoituslaitoksen työvaatteisiin täytyy kuulua rintapuolella olevat taskut, joihin 

dosimetrit voi sijoittaa. Varusteet hankitaan todennäköisesti yhdessä TVO:n kanssa.  

 

TL-dosimetreillä mitataan Säteilyturvakeskukselle toimitettavat kapselointi- ja 

loppusijoituslaitoksen valvonta-alueilla työskentelevien työntekijöiden viralliset annokset. 

Henkilökohtaiset TLD:t hankitaan erillisen annosmittauspalveluntarjoajan kautta. 

Annosmittauspalveluyritys hoitaa TLD:en toimituksen, niiden luennan ja annosten 

määrityksen sekä annosten ylöskirjaamisen. (Kukkonen 2012, 11–12.) 
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Elektronisilla dosimetreilla voidaan mitata työntekijöiden säteilyannosta reaaliajassa. 

Niiden avulla voidaan myös selvittää työkohtaiset annokset, käyttämällä työkohtaista 

koodia dosimetrin käyttöönotossa. Tällöin työstä kertyneet annokset kirjautuvat 

määritellylle työlle. Kerättyjen tietojen avulla voidaan analysoida työkohtaista 

säteilysuojelun tasoa. Lisäksi elektroniseen dosimetriin voidaan asettaa erilaisia 

hälytysrajoja varoittamaan äänimerkillä esimerkiksi liian suuresta annosnopeudesta tai 

vaikkapa työkohtaisen annosrajan täyttymisestä. Elektronisten dosimetrien hankinnan 

lisäksi täytyy hankkia dosimetrien lukijat sekä soveltuva tietojenkäsittelyohjelmisto. 

(Kukkonen 2012, 12.) 

 

Neutronidosimetrin käyttö 

YVL-ohjeen C2 vaatimuksen 736 mukaan neutroniannosta mittaavia dosimetrejä on 

käytettävä, jos neutronisäteilystä johtuva syväannos voi ylittää 0,2 mSv/kk. Tarkastellaan 

esimerkiksi kuljetussäiliön käsittelystä aiheutuva neutroniannoksen suuruutta. Olkiluodon 

polttoaineen kuljetussäiliön neutronisäteily on laskettu olevan työskentelykorkeudella 

(30...200 cm) 40...90 µSv/h:ssa metrin päässä säiliön pinnasta (Luukkonen 2014, 76). 

Laskuissa on kuitenkin käytetty 5 vuoden jäähtymisaikaa ja 55 GWd/tU:n poistopalamaa, 

kun polttoaineen jäähtymisaika kapselointilaitokselle tullessa on vähintään 20 vuotta. 

Annosnopeudet selvitettiin uusilla alkuarvoilla 30 a ja 60 GWd/tU (Luukkonen 2014). 

Tulosten perusteella neutronisäteily kuljetussäiliön läheisyydessä työskentelyetäisyydellä 

(1 m päässä) on n. 60 µSv/h. Uusien laskujen jäähtymisaika on 10 vuotta liian suuri 

aiheuttaen konservatiivisuuden heikkenemistä, mutta poistopalama vaikuttaa käytetyn 

polttoaineen neutroniannosnopeuteen suhteellisesti enemmän kuin jäähtymisaika.  

 

Nyt voidaan laskea kuljetussäiliön käsittelyssä syntyvä neutroniannoskertymä. 

Käyttöturvallisuusanalyysissä on listattu kuljetussäiliön vastaanottoon ja käsittelyyn 

liittyvät työvaiheet. Taulukossa 12 on esitetty käyttöturvallisuusanalyysin listasta poimitut 

työvaiheet, joissa joudutaan työskentelemään lähellä kuljetussäiliötä. 
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Taulukko 12. Neutronisäteilylle altistavat työvaiheet kuljetussäiliön käsittelyssä.  

(Rossi & Suolanen 2014, 107) 

Työvaihe Henkilömäärä Kesto 

[min] 

Säteilytasojen mittaus 1 20 

Kuljetussäiliön iskunvaimentimien irrotus 2 20 

Kuljetussäiliön kiinnityksen irrotus 2 10 

Nostotyökalujen kiinnitys kuljetussäiliöön 2 10 

Kuljetussäiliön ulkopinnan pesu (tarvittaessa) 2 (20) 

Kuljetussäiliön näytteenottoyhteiden kytkentä 2 20 

Kuljetussäiliön kaasutilasta näytteenotto ja paineentasaus 1 10 

Kuljetussäiliön ulomman suojakannen pulttien avaus ja 

kannen poisto 

2 20 

Kuljetussäiliön säteilysuojakannen pulttien irrotus 2 60 

Kuljetussäiliön nosto käsittelykammion telakointiasemaan ja 

kuljetussäiliön telakointi 

1 30 

Yhteensä 1-2 200 (220) 

 

Työvaiheista kertyy yhdelle henkilölle altistusaikaa 200 minuuttia, mikä on yhtä kuin 3 h 

20 min. Metrin päässä Olkiluodon polttoaineen kuljetussäiliön pinnasta 

neutroniannosnopeus on 60 µSv/h:ssa, jolloin yhden säiliön käsittely aiheuttaa yhdelle 

henkilölle annoksen 3,333 h * 60 µSv/h = 200 µSv. Kuljetussäiliöitä otetaan suunnitelmien 

mukaan vastaan vuosittain kymmenen, jolloin vuosiannokseksi yhdelle henkilölle tulee 2 

mSv. Tämä tekee kuukausittaiseksi annokseksi 2000 µSv /12 kk = 166,67 µSv/kk. 

Kuukausiannosraja, jolloin neutronidosimetrin käyttö on YVL-ohjeiden mukaan 

tarpeellista, on 200 µSv, mikä alittuu kuljetussäiliön käsittelyn osalta. Toisaalta jos 

kuljetussäiliöitä otetaan kapselointilaitokselle lyhyen ajan sisään useampi, tulee 

neutroniannosraja todennäköisesti ylittymään. Annosrajan vaatimuksessa siihen 

sisällytetään myös käyttöhäiriöistä johtuvat annoslisäykset. Voidaan olettaa, että joissakin 

kuljetussäiliön käsittelyn työvaiheissa kestää suunniteltua kauemmin ja annosraja ylittyy. 

Lisäksi neutroniannoksia voi kertyä muualtakin laitokselta, joten neutronidosimetrien 

hankinta ja käyttö on tarpeellista varsinkin, kun voidaan hankkia TL-dosimetreja, jotka 

mittaavat gamma- sekä neutronisäteilyannoksia (Doseco Oy). (Rossi & Suolanen 2014, 

107; YVL C2) 
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6.2.2 Lisäsuojavarusteet 

Lisäsuojavarusteiden tehtävänä on tarjota perussuojavarustusta parempi suoja 

kontaminaatiota vastaan. Lisäsuojavarusteita tarvitaan lähinnä kapselointilaitoksen 

työtehtävissä, sillä loppusijoituslaitoksella ei oleteta olevan kontaminaatiota. 

Lisäsuojavarusteita käytetään töissä, joissa kontaminoitumisen riski on ilmeinen. 

Lisäsuojavarusteita ovat lisähaalarit, lisäkengänsuojat, suojahansikkaat ja 

hengityssuojaimet. Lisäsuojavarusteet voivat olla kertakäyttöisiä tai pestäviä. Pestävät 

suojavarusteet kuljetetaan Olkiluototon pestäväksi, sillä kapselointilaitokselle tai 

loppusijoituslaitokselle ei ole suunnitteilla pesulaa. Käytettyjen lisäsuojavarusteiden 

kuljetukset on tehtävä radioaktiivisina kuljetuksina. Kertakäyttöiset suojavarusteet 

muuttuvat käytön jälkeen laitoksen käyttöjätteeksi. Lisäsuojavarusteiden käytöstä päättää 

säteilyvalvoja.  

 

Lisäkengänsuojat ovat yleisin lisäsuojavaruste, sillä niitä käyttämällä estetään 

kontaminaation leviäminen kenkärajan ulkopuolelle. Muiden suojavarusteiden käyttö 

perustuu samaan asiaan, mutta kontaminaatio leviää yleensä kenkien välityksellä.  

Lisäkengänsuojia käytetään säteilyluokituksen mukaan siten, että oransseilla alueilla 

käytetään oransseja suojia ja punaisilla alueilla punaisia. Kaikista kontaminoituneimmissa 

tai märissä tiloissa käytetään lisäkengänsuojien sijasta saappaita.  

 

Hengityksensuojaimia käytetään työkohteissa, joissa on todettu olevan 

ilmakontaminaatiota tai sen vaara. Jalokaasuilta hengityksensuojaimilla ei voida suojautua. 

Jos ilmakontaminaation vaaraa ei ole, voidaan kasvot suojata visiirillä. Kaikista 

raskaimmissa töissä voidaan tarvittaessa käyttää raitisilmalaitetta. Laitokselle ei ole 

suunnitteilla paineilmaverkkoa, josta voitaisiin ottaa ilma laitteisiin, joten ainoastaan 

kannettavien raitisilmalaitteiden käyttö on mahdollista.  

 

Lisähaalarit puetaan perusvarustuksen suojahaalarin päälle. Lisähaalareita käytetään 

erittäin kontaminoituneissa työkohteissa tai jos on tarvetta suojata koko keho 

kontaminaatiolta. Lisähaalareiden suojaustaso vaihtelee ja niitä on olemassa vähäisen 

suojan antavista haalareista vahvan suojan antaviin. Lisäsuojahaalarin tyyppi valitaan työn 
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mukaan. Esimerkiksi paperihaalareita ei voida käyttää työkohteissa, joissa on riski altistua 

vesiroiskeille. 

 

Suojahansikkaita käytetään aina lisäkenkärajoilla. Paremman suojauksen antavia 

hansikkaita käytetään kontaminaatiotason ja työvaiheen mukaan. 

 

6.2.3 Liikkuminen valvonta-alueella 

Valvonta-alueelle kuljetaan ennalta määrättyä kulunvalvonnalla varustettua reittiä pitkin, 

koska kulkua valvonta-alueella tulee YVL-ohjeiden mukaan valvoa. Valvonta-alueen 

huonetilat, joissa ulkoisen säteilyn annosnopeus on 25 µSv/h tai suurempi, tulee YVL-

ohjeiden mukaan olla lukittuna. Näin ollen vain vihreän luokituksen huoneissa voidaan 

liikkua vapaasti. Korkeamman säteilyluokituksen huoneisiin voidaan kulkea vain 

säteilyvalvontahenkilökunnan luvalla tai valvonnan alaisuudessa.  

 

Valvonta-alueelta poistutaan aina kontaminaatiomittauksen kautta. Kapselointilaitoksella 

käytetään kaksoismonitorointijärjestelmää, jonka ensimmäinen monitori on 

kapselointilaitoksen kenkärajalla. Nostinlaiterakennuksen kenkärajalla 

pukeutumishuoneissa on toinen monitoripiste, mikä on yhteinen kapselointi- ja 

loppusijoituslaitoksella kävijöille. Loppusijoituslaitoksen puolelle suositellaan myös 

monitorin hankkimista. Yksityiskohtaisempi valvonta-alueelle siirtyminen ja sieltä 

poistuminen on kuvailtu alla. 

 

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvonta-alueille kuljetaan nostinlaiterakennuksen 

kautta. Laitosalueelle tullaan nostinlaiterakennuksen aulassa olevasta portista. Portin 

vastaisella seinällä on TL- ja elektronisten dosimetrien säilytyspaikat. Dosimetrit ovat 

henkilökohtaisia ja käyttöhenkilökunta ottaa ne taulusta kulkiessaan kapselointi- tai 

loppusijoituslaitoksen valvonta-alueelle. Elektronisten dosimetrien etäluenta- ja 

käyttöönottopaikat on vielä toistaiseksi määrittämättä. Niitä olisi hyvä olla sekä 

kapselointi- että loppusijoituslaitoksella. Lukijoista yksi voisi olla nostinlaiterakennuksen 

kenkärajalla, yksi kapselointilaitoksen kenkärajalla ja yksi loppusijoituslaitoksen valvonta-

alueen turvakeskuksessa. Lukijoita on hyvä olla sijoitettuna useampaan paikkaan, jotta 

työkoodin vaihtaminen työstä toiseen sujuu helpommin.  
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Nostinlaiterakennuksen ensimmäisessä kerroksessa laitosalueen portin länsipuolella 

sijaitsevat valvonta-alueen puku- ja vaatehuonetila sekä miehille että naisille. 

Pukuhuoneista siirrytään kulunvalvontapisteen läpi vaatehuoneen puolelle, jossa puetaan 

kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvonta-alueiden suojavarusteet. Portti varustetaan 

elektronisen dosimetrin lukijalla. Portin lukitus aukeaa kun elektronista dosimetria 

käytetään lukijassa. Tällöin varmistutaan, että kaikilla valvonta-alueelle menijöillä on 

elektroniset dosimetrit. Loppusijoituslaitoksen valvonta-alueelle siirrytään 

nostinlaiterakennuksessa olevan henkilöhissin avulla. Kapselointilaitoksen valvonta-

alueelle siirrytään nostinlaiterakennuksesta tasolta +6.90 lähtevää tunnelia pitkin. Tunnelin 

kapselointilaitoksen puoleisessa päässä kapselointilaitoksen valvonta-alueen 

sisäänkäyntiaulassa on kulunvalvontaportti, missä tunnistaudutaan henkilökortilla. 

Kulunvalvontaportin jälkeen aulassa on henkilö- ja työkalumonitori valvonta-alueelta 

poistumiseen, sekä elektronisella dosimetrilla avautuva pyöröportti valvonta-alueelle 

siirtymiseen.  

 

Kapselointilaitokselta poistutaan kenkärajalla olevia monitoreita käyttäen. Sekä henkilö- 

että työkalumonitoreiden tarkemmat kuvaukset löytyvät kannettavan 

säteilymittausjärjestelmän (P.566) järjestelmäkuvauksesta. Jos monitoroinnissa havaitaan 

kontaminaatiota, käytetään monitoreiden vieressä olevaa henkilödekontaminointitilaa. 

Henkilödekontaminaatiotilassa voidaan tarvittaessa peseytyä tai vaihtaa monitorin 

osoittama kontaminoitunut vaatekappale puhtaaseen. Näin ollen 

henkilödekontaminaatiotiloissa tulee säilyttää tarvittava määrä puhtaita valvonta-alueen 

varusteita. Työkalu- ja pienesinemonitorissa kontaminoituneiksi todetut kappaleet 

toimitetaan dekontaminointikeskukseen. Puhtaan mittauksen jälkeen voidaan 

kapselointilaitoksen kenkärajalta poistua ja siirtyä kohti nostinlaiterakennusta.  

 

Nostinlaiterakennuksessa suoritetaan virallinen kontaminaatiomittaus valvonta-alueelta 

poistumiseksi. Ennen henkilömittaukseen siirtymistä riisutaan valvonta-alueen varustus 

vaatekaappeihin, jolloin mittaukseen mennään vain alusvaatetuksessa. Monitoreiden 

vieressä on molemmilla puolilla omat pesuhuoneet henkilödekontaminointia varten. 

Pesuhuoneiden yhteydessä tulee olla saatavilla puhtaita alusvaatteita ja pyyhkeitä. Puhtaan 

mittauksen jälkeen siirrytään pukuhuoneeseen, jossa pukeudutaan siviilivarustukseen. 
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Poistuttaessa valvonta-alueelta dosimetrit jätetään nostinlaiterakennuksen aulassa olevaan 

dosimetritauluun. Elektroniset dosimetrit on luettu tätä ennen ulos. 

 

6.3 Säteilymittaukset 

Kapselointi- ja loppusijoituslaitosten valvonta-alueilla mitataan säteilyannosnopeuksia, 

kontaminaatiotasoja ja ilmakontaminaatiota. Mittausten avulla valvotaan valvonta-alueen 

säteilyolosuhteita. Mittausten perusteella laitosten toimintaa voidaan ohjata 

säteilyturvallisuuden kannalta parempaan suuntaan. Osa mittalaitteista on kiinteästi 

asennettuja ja osa on kannettavia. Viranomaismääräyksistä säteilymittauksia koskevat 

kappaleessa 3.5 esitellyt osiot. 

 

6.3.1 Kiinteät mittaukset 

Kiinteästi asennetuilla saadaan reaaliaikaista informaatiota laitosten tilojen säteilytasoista. 

Kiinteitä säteilymittauksia suorittavat seuraavat järjestelmät: PK.551 Käsittelykammion 

säteilymittausjärjestelmä, PK.552 Käsittelykammion jäähdytys- ja suodatusjärjestelmän 

säteilymittausjärjestelmä, PK. 553 Poistoilmapiipun säteilymittausjärjestelmä, PK.554 

Erillisten järjestelmien säteilymittausjärjestelmä ja P.555 Huonetilojen 

säteilymittausjärjestelmä. Kaikki kiinteät mittaukset ovat etäluettavissa 

kapselointiprosessin valvomosta. Järjestelmä PK.553 liittyy ensisijaisesti 

kapselointilaitoksen päästöjen valvontaan, eikä sitä sen vuoksi käsitellä tässä tarkemmin. 

 

Käsittelykammion säteilymittausjärjestelmän (PK.551) kuvauksessa kammioon on 

suunnitteilla kaksi annosnopeuden mittauspistettä ja lisäksi polttoaineen 

kuivausjärjestelmähuoneisiin molempiin yhdet mittauspisteet. Mittalaitteet on varustettu 

gamma-detektoreilla. Myös neutronisäteilyn mittalaitteiden asentamista voisi harkita 

polttoaineen kriittisyyden havaitsemiseksi, vaikka kriittisyyden mahdollisuus pitäisikin olla 

poissuljettu kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Käsittelykammion mittauspisteistä toinen on 

heti oviaukon vieressä ja toinen kuivausasemien välissä melko keskellä käsittelykammion 

seinää. Kuivausjärjestelmähuoneiden mittauspisteet ovat huoneiden nurkissa. Näiden 

lisäksi voitaisiin harkita säteilymittauslaitteen asentamista kiinteästi johonkin 

käsittelykammion huoltomanipulaattoreista. Tällöin säteilymittauksia voitaisiin suorittaa 
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lokaalimmalla tasolla tarpeiden mukaan. Esimerkki tällaisesta tarpeesta voisi olla vaikka 

polttoaineesta käsittelykammion lattialle irronneen polttoainehipun säteilyannosnopeuden 

mittaaminen. (Järjestelmäkuvaus PK.551, 7-8.) Lisäksi käsittelykammion jäähdytys- ja 

suodatusjärjestelmän säteilymittausjärjestelmällä (PK.552) mitataan ilman aktiivisuutta 

käsittelykammion jäähdytys- ja suodatusjärjestelmässä. 

 

Erillisten järjestelmien säteilymittausjärjestelmä (PK.554) mittaa säteilyä valvonta-alueen 

viemärivesien keruu- ja käsittelyjärjestelmän (PK.341) ulospumppauslinjasta ja aktiivisten 

nesteiden kuivausjärjestelmän (PK.343) tiloista. Ulospumppauslinjasta mitataan veden 

aktiivisuutta ja kuivausjärjestelmän tiloissa annosnopeuksia. (Järjestelmäkuvaus PK.554, 

7-11.) 

 

Huonetilojen säteilymittausjärjestelmä (P.555) mittaa annosnopeutta polttoaineen 

siirtoreitillä vastaanottotilasta loppusijoituslaitokselle mukaan lukien hitsaukseen liittyvät 

huoneet ja pois lukien polttoaineen käsittelykammio, jonka säteilymittauksista vastaa 

PK.551. Lisäksi järjestelmä mittaa annosnopeutta dekontaminointikeskuksessa ja 

aktiivikorjaamolla. Järjestelmän mittaamat annosnopeudet näytetään valvomon lisäksi 

myös paikallisilla näyttötauluilla. Annosnopeusmittauksen ohessa P.555 mittaa ilman 

aktiivisuutta kuljetussäiliön siirtokäytävässä polttoainevuotojen havaitsemiseksi. 

Annosnopeuden mittaaminen kaikissa polttoaineenkäsittelytiloissa on hyvä järjestely, sillä 

tällöin voidaan annosnopeuksien perusteella seurata polttoaineen etenemistä laitoksella ja 

vapauttaa tiloja henkilökäyntejä varten. (Järjestelmäkuvaus P.555, 8-10.) 

 

Henkilömonitorit kuuluvat kannettavaan säteilymittausjärjestelmään (P.556), vaikka niillä 

on etukäteen määrätyt kiinteät säilytyspaikat kenkärajoilla. Osa henkilömonitoreista on 

kuitenkin liikuteltavia. Henkilömonitoreilla suoritetaan valvonta-alueelta poistumisen 

yhteydessä vaadittu kontaminaatiomittaus. Pääkenkärajoilla käytettävät henkilömonitorit 

ovat kokokehomonitoreita, joilla voidaan mitata kehon beeta-aktiivisuus ja sisäinen 

kontaminaatio (gamma-detektori). Käytettävät monitorit on tarkemmin kuvattu 

kannattavien säteilymittausjärjestelmien kuvauksessa. Käsittelykammion ja 

dekontaminointikeskuksen kenkärajoille riittää käsi- ja jalkamonitorit. 

Dekontaminointikeskuksen ja polttoaineen käsittelykammion monitorit ovat tavallaan 
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ylimääräisiä sillä, viranomaismääräysten mukaan lisäkenkärajoilta poistumisen yhteydessä 

ei tarvitse suorittaa kontaminaation mittausta. Näiden lisäkenkärajojen sisällä voidaan 

kuitenkin olettaa olevan osittain hyvin voimakas pintakontaminaatiotaso (>40 Bq/cm
2
), 

joten kontaminaation leviämisen estämiseksi mittaus on hyvä suorittaa. Samoin kaikkien 

lisäkenkärajojen sisältä siirrettävien tavaroiden pintakontaminaatiomittaus on hyvä ja 

välttämätön käytäntö kontaminaation leviämisen estämiseksi. (Järjestelmäkuvaus P.556, 

11-12.)  

 

Henkilömonitoreiden yhteydessä kenkärajoilla on myös tavaramonitoreita tavaroiden 

kontaminaatiotasojen selvittämiseksi. Kaikki valvonta-alueelta poisvietävät tavarat on 

YVL-ohjeiden mukaan mitattava kontaminaation suhteen puhtaiksi. Tavaramonitorit eivät 

mittaa kontaminaatiota, vaan kappaleen kokonaisgamma-aktiivisuutta. Monitoreiden 

hälytysraja voidaan kuitenkin säätää tarvittavan alhaiseksi, jotta ulosmittausrajan ylittävä 

kappale laukaisee hälytyksen. Tavaramonitorit sijoitetaan kaikille valvonta-alueen rajoille. 

Tavaramonitorit eivät välttämättä pysty mittaamaan pienimpien kappaleiden esimerkiksi 

dosimetrien aktiivisuutta. Markkinoilla on olemassa henkilömonitoreita, jotka on varustettu 

pientavaran mittaamiseen tarkoitetuilla lokerolla (Mirion 2011). Kyseisten monitoreiden 

hankkimista on syytä harkita. Tavaramonitoreiden tarkemmat tiedot löytyvät kannettavien 

säteilymittausjärjestelmien kuvauksesta. (Järjestelmäkuvaus P.556, 16-17.) Ehdotukset 

mittausmonitoreiden sijoituspaikoiksi on listattu taulukkoon 13. 

 

Taulukko 13. Kokokeho-, käsi- ja jalka- sekä tavaramonitoreiden sijoitukset kenkärajoilla. 

Paikka Kokokehomonitori Käsi- ja 

jalkamonitori 

Tavaramonitori 

Nostinlaiterakennus valvonta-

alueen raja  

2   

Kapselointilaitoksen 

pääkenkäraja 

1  1 

Loppusijoituslaitos 1  1 

Matala- ja keskiaktiivisen 

jätteen varasto 

1  1 

Dekontaminointikeskus  1  

Polttoaineen käsittelykammio  1  
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6.3.2 Kannettavat mittalaitteet ja niiden käyttö 

Kannettavilla säteilymittalaitteilla täydennetään kiinteiden mittausjärjestelmien mittauksia. 

Lisäksi kannettavan säteilymittausjärjestelmän pintakontaminaatiomittauslaitteistolla 

seurataan ydinlaitosten kontaminaation leviämistä ja osallistutaan huonetilaluokituksen 

ajan tasalla pitämiseen. Kannettavalla säteilymittausjärjestelmällä mitataan myös 

kapselointiprosessiin osallistuvien ajoneuvojen säteilyannosnopeuksia. Ajoneuvojen 

säteilymittausten suunnitelmaa ei kuitenkaan ole vielä toistaiseksi tehty. Tarkemmat ohjeet 

ja suunnitelmat luokitusten ylläpitomittausten tehdään myöhemmin. 

 

6.3.2.1 Annosnopeusmittarit 

Kannettavilla annosnopeusmittareilla voidaan selvittää annosnopeuksia niissä tiloissa, 

jotka eivät kuulu kiinteiden säteilymittausjärjestelmien piiriin. Kannettavia 

annosnopeusmittareita käytetään myös YVL-ohjeiden mukaiseen säteilyolosuhteiden 

vyöhykejaon järjestelmälliseen ylläpitoon. Kyseinen ylläpito voidaan suorittaa esimerkiksi 

mittaamalla kaikkien valvonta-alueen huonetilojen annosnopeudet säännöllisesti kerran 

vuodessa tai tiheämmin. Lisäksi niillä voidaan mitata yksittäisistä kappaleista lähtevää 

annosnopeutta ja radioaktiivisten kuljetuksien ilmoitustietoihin tarvittavia annosnopeuksia.  

 

Mittareilla mitataan pääasiassa gamma-annosnopeutta, mutta käytetyn polttoaineen 

käsittelystä johtuen myös neutroniannosnopeusmittareita tarvitaan. Osa mittareista on hyvä 

olla varustettuna mitta-anturin ja käyttöpäätteen välisellä teleskooppivarrella, jonka avulla 

aktiivisimpia mittakohteita voidaan mitata kauempaa ja vähentää mittaajan 

säteilyaltistusta. Hankittavat annosnopeusmittarit tarkempine tuotetietoineen löytyvät 

kannettavan säteilymittausjärjestelmän (P.556) järjestelmäkuvauksesta.  

 

Annosnopeusmittarit ovat pääasiassa säteilysuojeluhenkilöstön käytössä, mutta niitä 

voidaan antaa myös muun henkilöstön käyttöön jos se katsotaan käytännöllisistä syistä 

tarpeelliseksi. Mittalaitteen käyttäjällä tulee kuitenkin olla asianmukainen koulutus. 

 

6.3.2.2 Ilmamonitorit 

Siirreltävillä ilmamonitoreilla mitataan annosnopeutta paikoissa, joissa 

ilmakontaminaation esiintyminen on mahdollista. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi 
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polttoaineen käsittelykammio ja dekontaminointikeskus. Käsittelykammio 

kontaminoitunee kuitenkin niin voimakkaasti, ettei siirreltäviä ilmamonitoreita voida siellä 

kontaminaation vuoksi välttämättä käyttää. Käsittelykammion ilmakontaminaatio voidaan 

kuitenkin selvittää järjestelmällä PK.552. Myös kuivausjärjestelmien alipainelaitteistot 

voivat sisältää ilmakontaminaatiota, mutta vuotojen pitäisi suuntautua alipaineen vuoksi 

järjestelmiin päin. Lisäksi ilmamonitoreita voitaisiin sijoittaa loppusijoitustiloihin 

varmistamaan kapseleiden tiiveys. Esimerkiksi kapselien vastaanottoaseman yläkertaan, 

loppusijoitustunnelien keskustunneliin ja matala- ja keskiaktiivisen jätteen 

loppusijoitustilaan voitaisiin asentaa ilmamonitori. Ilmamonitorin mittaavat ilman 

aktiivisuutta jatkuvatoimisesti ja niihin voidaan ohjelmoida hälytysrajoja varoittamaan 

liian korkeasta ilman aktiivisuuspitoisuudesta. Hankittavat ilmakontaminaatiomittarit on 

esitelty kannettavan säteilymittausjärjestelmän (P.556) järjestelmäkuvauksessa. 

(Järjestelmäkuvaus P.556, 13-15.) 

 

6.3.2.3 Pintakontaminaatiomittarit 

Pintakontaminaatiota voidaan mitata suoraan kannettavilla kontaminaatiomittareilla tai 

sitten pyyhkäisynäytteiden avulla epäsuorasti. Hankittavat pintakontaminaatiomittarit on 

esitelty järjestelmäkuvauksessa P.556. Kontaminaatiomittareita käytetään esimerkiksi 

valvonta-alueelta poisvietävien kappaleiden ulosmittaukseen jos pientavaramonitoreita ei 

voida käyttää, tai niillä mittaaminen ei jostain syystä (esimerkiksi kappaleen pieni koko) 

onnistu. Pintakontaminaatiomittareita tarvitaan pääsääntöisesti vain kapselointilaitoksella, 

koska loppusijoituslaitoksella ei oleteta esiintyvän kontaminaatiota.  

 

Kannettavat kontaminaatiomittarit soveltuvat erilaisten pintojen kontaminaatiotason 

selvittämiseen. Mittarit ilmoittavat aktiivisuuden pinta-alayksikköä kohden. Ne mittaavat 

säteilyä suoraan, yleensä beeta- ja gammasäteilyä. Kannettavia kontaminaatiomittareita ei 

voida käyttää tiloissa, joissa on suuri taustasäteily. Kannettavilla kontaminaatiomittareilla 

suoritetaan tavaroiden ulosmittaukset, jos pientavaramonitoreita ei voida käyttää.  

 

Pyyhkäisynäytteillä voidaan selvittää jonkin pinnan irtokontaminaatiotaso. Lisäksi jos 

taustasäteilyn voimakkuus estää tavallisen kannettavan kontaminaatiomittarin käytön 

voidaan kontaminaatiotaso mitata pyyhkäisynäyttein. Esimerkiksi taustasäteilyn vuoksi 
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tehtävästä pyyhkäisynäytemittauksesta on laitokselta lähtevien radioaktiivisten kuljetusten 

kuljetuspakkausten pintakontaminaatiomittaus. Pyyhkäisynäyte täytyy analysoida 

erillisellä pyyhkäisynäyteanalysaattorilla. Pyyhkäisynäyte otetaan pyyhkäisemällä 

näytelapulla mitattavan kappaleen pintaa, jolloin kappaleen pinnan hiukkasista osa tarttuu 

pyyhkäisynäytteeseen. (Järjestelmäkuvaus P.556, 15) Pintakontaminaation määrittämiseen 

tarkoitetun pyyhkäisynäytteen ottaminen on esitetty standardissa SFS 4575.  

 

YVL-ohjeissa määrätään valvonta-alueiden säteilyolosuhteiden mukaisen vyöhykejaon 

järjestelmällinen ylläpito, jolloin myös loppusijoituslaitoksella on suoritettava säännöllisiä 

kontaminaatiomittauksia. Kontaminaatiotietojen ylläpito voidaan hoitaa esimerkiksi 

molemmilla laitoksilla kuukausittain tai harvemmin tehtävien pyyhkäisynäytekierrosten 

avulla. Tällöin loppusijoituslaitoksella voitaisiin mitata ainakin kapselihissin edusta, sillä 

hissi on käytännössä ainut yhteys kontaminaation leviämiselle kapselointilaitokselta. 

Lisäksi matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilassa on syytä suorittaa 

säännöllisesti mittauksia. Kapselointilaitoksella on syytä harjoittaa kontaminaation 

seurantaa aktiivisemmin. Tarkemmat suunnitelmat laitosten säännöllisistä 

kontaminaatiomittauksista tehdään myöhemmin. 

 

6.4 Kapselointilaitoksen säteilysuojelu 

Kappaleessa käydään läpi kapselointilaitoksen valvonta-alueella tehtävien töitä ja niiden 

vaiheita säteilysuojelullisien riskien kartoittamiseksi. Lisäksi pyritään suunnittelemaan 

säteilysuojelunhenkilökunnan käyttötoimintaa kuten kontaminaatiotasojen mittauksia. 

Kapselointiprosessin työvaiheet käsitellään huonetilakohtaisesti seuraten käytetyn 

polttoaineen etenemistä alkaen kuljetussäiliön saapumisesta kapselointilaitoksen 

vastaanottotilaan. Lisäksi perehdytään erilaisia kapselointiprosessin apujärjestelmiä 

sisältäviin huoneisiin ja niissä vaadittaviin säteilysuojelullisiin toimenpiteisiin. Tässä 

käsitellään tämänhetkisen näkemyksen mukaiseen kapselointilaitoksen toimintaan, 

suunnitelmat saattavat jatkossa muuttua. 

 



 

91 

 

6.4.1 Vastaanottotila 

Vastaanottotilan valvonta-alue määrityksen tarvetta on pohdittu ja arvioinnin jälkeen se 

jätetään kuitenkin valvonta-alueeksi. Vastaanottotilan tuloilma imetään suoraan ulkoa ja 

poistoilmastoinnista vastaa kapselointilaitoksen valvomattoman alueen 

poistoilmastointijärjestelmään PK.745. Viemäröinti on liitetty kapselointilaitoksen 

lattiaviemärijärjestelmään PK.765. Ulkoisen säteilyn gamma-annosnopeutta mitataan 

vastaanottotilassa huonetilojen säteilymittausjärjestelmällä P.555.  

 

Vastaanottotilaan otetaan vastaan käytetyn polttoaineen kuljetussäiliöt ja tyhjät 

loppusijoituskapselit. Kuljetussäiliöt kuljetetaan vastaanottotilaan rekka-auton 

kuljetusalustalla. Käytetyn polttoaineen kuljetuksissa kuljetussäiliö on yleensä 

vaakatasossa kyljellään kuljetusalustan päällä. Kuljetussäiliön päällä on sääsuoja 

kuljetuksen aikana. Sääsuoja voi olla huppumainen pressukangas tai jokin vastaavanlainen 

laite. Kuljetusalustan päältä kuljetussäiliö nostetaan vastaanottotilan siltanosturilla joko 

suoraan kuljetussäiliön siirtokäytävään tai sitten vastaanottotilan kuljetussäiliöiden 

varastointitilaan. Varastotilassa on tarkoitus säilyttää enimmillään neljää kuljetussäiliötä. 

Varastotilan ympärille on rakennettava säteilysuoja, jotta annosnopeus ei ole 

vastaanottotilassa liian suuri.  

 

Vastaanottotilassa tehtävät työt on listattu taulukossa 14. Vastaanottotilan tärkein työvaihe 

säteilysuojelun kannalta, on kuljetussäiliön nosto ja noston valmistelu. Tällöin altistutaan 

kuljetussäiliön suoralle gamma- ja neutronisäteilylle. Lisäksi kuljetussäiliö voi olla 

kontaminoitunut tai muualta valvonta-alueelta voi kulkeutua kontaminaatiota 

vastaanottotilaan, joten vastoin suunnitteluperusteiden oletusta, on vastaanottotilan lievä 

kontaminoituminen mahdollista. Taulukon 14 säteilysuojelun kannalta merkitykselliset 

työvaiheet on maalattu pohjaltaan keltaisiksi. 

 

Taulukko 14. Vastaanottotilassa tehtävät työvaiheet (Rossi & Suolanen 2014, 20) 

Kuljetussäiliön siirtäminen kuljetussäiliön vastaanottotilaan 

Kuljetussäiliön säteilytason mittaus 

Sääsuojan ja auton renkaiden pesu 

Sääsuojan avaus  

Kuljetussäiliön säteilytaso- ja pintakontaminaatiomittaus 

Kuljetussäiliön iskunvaimentimien irrotus  
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Kuljetussäiliön kiinnityksen irrotus 

Nostotyökalujen kiinnitys kuljetussäiliöön 

Kuljetussäiliön kääntö pystyasentoon 

Kuljetussäiliön nostoaukon suojaluukun avaaminen 

Kuljetussäiliön nosto kuljetussäiliön siirtokäytävään (tai varastopaikkaan) 

Kuljetussäiliön nostoaukon suojaluukun sulkeminen 

Kuljetussäiliön kuljetusajoneuvon pintakontaminaatiomittaus ja tarvittaessa pesu 

 

Kuljetussäiliön vastaanotto 

Kuljetussäiliö ajetaan raskaan siirtoajoneuvon kuljetusalustalla vastaanottotilaan. Itse 

ajoneuvo voi ajaa hallin läpi ja jättää kuljetusalustan kuljetussäiliöineen vastaanottotilaan, 

jolloin vastaanottotilan ovia ei tarvitse pitää turhaan avoinna. Kuljetussäiliön vastaanoton 

jälkeen annosnopeus kuljetussäiliön lähellä mitataan säteilyvalvojan toimesta. Tässä 

vaiheessa mittauksella tarkistetaan, että annosnopeus ei ole poikkeavalla tasolla. 

 

Sääsuojan pesu ja säteilytasojen mittaus 

Kuljetussäiliön säteilymittauksen jälkeen sääsuoja pestään kuljetuksen aikana tarttuneesta 

liasta. Sääsuojan pesusta aiheutuu lievää altistuminen kuljetussäiliön ulkoiselle säteilylle. 

Sääsuojan ei pitäisi ainakaan ulkopuolelta olla kontaminoitunut, joten kontaminaatiosta ei 

ole tässä vaiheessa haittaa. Sääsuojan pesun jälkeen suoja avataan ja riisutaan 

kuljetussäiliön päältä. Tämän jälkeen kuljetussäiliön pintakontaminaatiotaso voidaan 

mitata. Säiliön pintakontaminaatio on mitattu jo kuljetuksen lähtiessä, mutta mittaus on 

hyvä toistaa tässä vaiheessa. Samalla suoritetaan tarkempi annosnopeusmittaus. Sekä 

pintakontaminaatio että annosnopeus mitataan ennalta määrätyistä pisteistä ympäri 

kuljetussäiliötä ja niiden tulokset merkitään pöytäkirjaan. Säteilyannosten minimoimiseksi 

ainakin annosnopeuden mittaamiseksi voidaan käyttää teleskooppivarrella varustettua 

gammasäteilymittaria ja lisäksi olisi hyvä mitata myös neutronisäteilyn taso. 

Pintakontaminaation mittauksessa samanlainen annosvähennyskeino voi olla haastavaa. 

Pintakontaminaatiotaso mitataan epäsuorasti pyyhkäisynäytteillä, jotka analysoidaan 

erillisessä pyyhkäisynäyteanalysaattorissa. Pyyhkäisynäyteanalysaattori toiminta 

vastaanottotilassa voi kuljetussäiliön taustasäteilystä johtuen olla ongelma, joten 

analysaattori täytyy sijoittaa erilliseen huoneeseen tai mahdollisimman kauas 

kuljetussäiliöstä ja niiden varastointilasta.  
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Kuljetussäiliön siirron valmistelu 

Mittausten jälkeen valmistellaan kuljetussäiliön siirtoa varastointitilaan tai suoraan 

kuljetussäiliön siirtokäytävään. Valmistelussa henkilöstä altistuu välttämättä ulkoiselle 

säteilylle. Säteilyaltistusta ja siitä kertynyttä annosta voidaan vähentää pitämällä etäisyyttä 

säiliöön ja käyttämällä vain tarpeen mukaista henkilöstömäärää. Jos kuljetussäiliö on 

voimakkaasti kontaminoitunut (hyvin epätodennäköistä), käytetään valmistelussa 

säteilyvalvojan harkinnan mukaan asianmukaisia lisäsuojavarusteita. Jos kuljetussäiliö 

siirretään varastointitilaan, tulee kuljetussäiliö merkitä siten, että merkinnästä selviää 

kuljetussäiliön pinnalta ja esimerkiksi metrin päästä lähtevä säteilytaso ja lisäksi 

mahdollinen kontaminaatiotaso. Merkintä suoritetaan esimerkiksi kuljetussäiliön kylkeen 

kiinnitettävällä kyltillä.  

 

6.4.2 Kuljetussäiliön siirtokäytävä 

Siirtokäytävä on valvonta-aluetta ja sen viemäröinti on osa valvonta-alueen viemärivesien 

keruu- ja käsittelyjärjestelmän (PK.341) todennäköisesti kontaminoituvaa osaa. 

Siirtokäytävän tuloilmasta vastaa kapselointilaitoksen tuloilmastointijärjestelmä (PK.744) 

ja poistoilmastoinnin hoitaa valvonta-alueen poistoilmastointijärjestelmä (PK745). 

Huonetilojen säteilymittausjärjestelmä (P.555) mittaa siirtokäytävän annosnopeutta. 

Lisäksi sama järjestelmä mittaa siirtokäytävän ilman aktiivisuutta polttoainevuotojen 

aiheuttamien kaasuvuotojen varalta.  

 

Kuljetussäiliö lasketaan vastaanottotilan siltanosturilla kuljetussäiliön siirtokäytävässä 

olevaan kuljetussäiliön siirtovaunuun. Siirtovaunulla kuljetussäiliötä voidaan liikutella 

siirtokäytävässä. Aikaisempien mittausten perusteella kuljetussäiliö tarvittaessa pestään. 

Mahdollisen pesun jälkeen kuljetussäiliöstä otetaan ilmanäyte. Tämän jälkeen 

kuljetussäiliö valmistellaan käsittelykammioon nostettavaksi. Kuljetussäiliön 

siirtokäytävässä tehtävät työvaiheet etenemisjärjestyksessä on listattu taulukossa 15. 

Säteilysuojelun kannalta merkitykselliset työvaiheet on maalattu pohjaltaan keltaisiksi. 

 

Taulukko 15. Kuljetussäiliön siirtokäytävässä tehtävät työvaiheet (Rossi & Suolanen 2014, 20) 

Kuljetussäiliön siirtovaunun valmistelu kuljetussäiliön vastaanottoa varten 

Kuljetussäiliön lasku kuljetussäiliön siirtovaunuun kuljetussäiliön siirtokäytävään 

Kuljetussäiliön siirto siirtokäytävän valmisteluasemaan 
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Kuljetussäiliön ulkopinnan pesu (tarvittaessa) 

Kuljetussäiliön ulomman kannen kiinnitysruuvien avaaminen ja kannen poisto  
Kuljetussäiliön näytteenottoyhteiden kytkentä 

Näytteenotto kuljetussäiliön kaasutilasta ja paineentasaus 

Kuljetussäiliön sovitusrenkaan ja säteilysuojakannen tartuntakruunun asentaminen 

Kuljetussäiliön säteilysuojakannen kiinnitysruuvien irrottaminen 

Kuljetussäiliön siirtäminen telakointiaseman alle 

Anturikaapeleiden ja sekä täyttö- ja ylivuodonkeräysputkilinjan kytkeminen 

Kuljetussäiliön nosto käsittelykammion telakointiasemaan ja siirtovaunun lukitseminen 

 

Kaikki kuljetussäiliön lähellä tehtävät työvaiheet ovat kuljetussäiliön annosnopeuden 

vuoksi säteilysuojelun kannalta merkityksellisiä. Ainoa keino vähentää säteilyaltistusta on 

pyrkiä kuljetussäiliön läheisyydessä vietettävän ajan minimoimiseen.  

 

Kuljetussäiliön pesu 

Kuljetussäiliön siirtokäytävän pesujärjestelmän PK.312 järjestelmäkuvauksen mukaan 

pesulaitteistoon kuuluu painepesuri, kuljetussäiliön koneelliseen puhdistamiseen tarvittava 

laitteisto ja varusteet pyyhintää varten. Painepesurilla tehtävän pesun aikana 

suojavarustuksen tulee olla vedenpitävä. Pesun jälkeen säiliön kontaminaatiomittaus 

suoritetaan uudestaan ja tarvittaessa pesu toistetaan, jotta palautusvaiheessa suoritettavalla 

pintakontaminaatiomittauksella voidaan kontaminaation osoittaa olevan peräisin 

käsittelykammiosta.  

 

Ilmanäytteenotto 

Käyttöturvallisuusanalyysin kuljetussäilön käsittelyn kuvauksessa kuljetussäiliön sisäosan 

kaasutilasta otetaan ilmanäyte. Kuljetussäiliöiden tyyppiä ei ole vielä päätetty, eikä 

näytteenotosta tai muista kuljetussäiliölle tehtävistä töistä ole sen vuoksi tarkempaa tietoa. 

Ilmanäytteenottoon liittyy riski altistua ilmakontaminaatiolle, joten näytteenoton aikana 

näytteenottajan olisi suojauduttava sopivalla hengityssuojaimella, jota on pidettävä 

polttoaineen eheyden varmistamiseen asti. Periaatteessa polttoainesauvassa olevista 

fissiotuotteista ainoat kaasumaiset ovat Kr-85 ja H-3 (Rossi & Suolanen 2014, 55). 

Kryptonilta ei voi sen jalokaasuluonteen vuoksi hengityssuojaimin suojautua. Lisäksi 

mahdollista, että polttoainesauvaan on muodostunut eri aineiden yhdisteinä kaasuja tai 

aerosoleja, joilta pystytään hengityssuojaimen avulla suojautumaan (Rossi & Suolanen 

2014, 55). Ilmanäyte analysoidaan mahdollisesti Olkiluodon laboratoriossa, tai sitten 



 

95 

 

kapselointilaitokselle hankitaan analysointilaite. Myös kuljetussäiliön siirtokäytävässä 

kiinteästi oleva ilmanäytteen mittauslaite voisi olla käytännöllinen, jos sen käyttö on 

taustasäteilystä johtuen mahdollista. 

 

Pulttien avaus ja tyhjän kuljetussäiliön palautus 

Kun säteilysuojakannen pultit avataan, tulisi olla jo varma tieto polttoaineen eheydestä. Jos 

näin ei kuitenkaan ole, olisi säteilyturvallisuuden kannalta tärkeää, että säiliön ilmatiiveys 

säilyy vielä tässä vaiheessa. Pulttien avaajalla on tarpeen mukaan hengityssuojain käytössä. 

Pulttien avaamisen jälkeen kuljetussäiliö nostetaan käsittelykammion puolelle. Kun tyhjä 

kuljetussäiliö lasketaan takaisin siirtokäytävään, mitataan käsittelykammion puolella 

olleiden osien kontaminaatiotaso. Nämä osat ovat kuljetussäiliön suojakansi ja 

kuljetussäiliön sovitusrengas.  

 

Kulkujärjestely 

Kulku kuljetussäiliön siirtokäytävään on järjestetty tasolta +1,90 apujärjestelmähuoneen 

C92.070 kautta. Koska siirtokäytävä on aikomus luokitella kontaminaation suhteen 

oranssiksi tilaksi, täytyy apujärjestelmä huoneeseen perustaa kenkäraja siirtokäytävää 

varten. Kyseinen kenkäraja varustetaan lisäkengänsuojilla ja riittävällä määrällä 

lisäsuojavarusteita.  

 

6.4.3 Polttoaineen käsittelykammio 

Polttoaineen käsittelykammio on osa valvonta-aluetta ja se on luokiteltu normaalikäytössä 

kontaminaation sekä ulkoisen säteilyn suhteen punaiseksi tai uuden korkeamman 

vyöhykkeen mukaisesti mustaksi. Käsittelykammion tuloilmastoinnista vastaa 

kapselointilaitoksen tuloilmastointijärjestelmä (PK.744). Käsittelykammion ilman 

suodatuksesta ja jäähdytyksestä vastaa polttoaineen käsittelykammion jäähdytys- ja 

suodatusjärjestelmä (P.722). Suodatus on päällä aina, jos käsittelykammiossa on 

polttoainetta. Suodatuksen jälkeen ilma poistetaan valvonta-alueen 

poistoilmastointijärjestelmällä (PK.745). Käsittelykammion viemäröinti kuuluu valvonta-

alueen viemärivesien keruu- ja käsittelyjärjestelmän (PK.341) aktiiviseen osaan. 

Käsittelykammion säteilymittauksista vastaa käsittelykammion säteilymittausjärjestelmä 

(PK.551), jonka avulla käsittelykammion annosnopeuksia valvotaan. Käsittelykammion 
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jäähdytys- ja suodatusjärjestelmän (PK.722) kanavistossa on järjestelmän PK.552 bilman 

aktiivisuusmittaus. 

 

Polttoaineen käsittelykammiossa kaikki kapselointiprosessin työvaiheet tehdään käytetyn 

polttoaineen aiheuttaman suuren annosnopeuden vuoksi kaukokäyttöisesti. Näin ollen 

laitoksen käyttöhenkilökunnalla ei pitäisi normaalikäytössä kapseloinnin aikana olla 

käyntitarvetta kammioon. Koska käsittelykammiossa kaikki työvaiheet tehdään 

kaukokäyttöisesti, liittyvät työvaiheiden säteilysuojelunäkökulmat kontaminaation 

leviämisen estämiseen käsittelykammiosta muualle laitoksen tiloihin. Taulukossa 16 on 

esitetty käsittelykammiossa kaukokäyttöisesti tehtävät työvaiheet. Säteilysuojelun kannalta 

merkitykselliset työvaiheet on maalattu pohjaltaan keltaisiksi. 

 

Taulukko 16. Käsittelykammiossa tehtävät työvaiheet (Rossi & Suolanen 2014, 20-21) 

Kuljetussäiliön nosto käsittelykammion puolelle 

Kuljetussäiliön kannen nostaminen käsittelykammioon 

Kuljetussäiliön suojakartion asentaminen 

Suojakartion nostolaitteen asettaminen kuljetussäiliön kannen päälle 

Polttoainenippujen nosto kuljetussäiliöstä kuivausjärjestelmän säiliöön 

Kuivaussäiliön sulkeminen 

Polttoainenippujen kuivaus  

Loppusijoituskapselin telakointi käsittelykammioon 

Kapselin telakointiaseman erotuskannen avaus 

Kaasunvaihtokuvun asennus kapselin päälle 

Kapselin sisäkannen avaus ja kaasunvaihtokuvun poisto 

Suojakartion asennus kapselin päälle 

Kuivaussäiliön kannen avaus  

Polttoainenippujen siirto kuivaussäiliöstä kapseliin  

Mahdollisen crudin pyyhintä suojakartiosta kapseliin  

Suojakartion poisto 

Kaasunvaihtokuvun asennus telakointiasemaan 

Loppusijoituskapselin kaasuatmosfäärin vaihto 

Loppusijoituskapselin sisäkannen kiinnitys 

Sisäkapselin tiiveyden tarkastus 

Kaasunvaihtokuvun poisto 

Kapselin sisäkannen tarkastus ja mahdollinen imurointi 

Kapselin telakointiaseman erotuskannen kiinnitys 

Kapselin irrotus käsittelykammion telakoinnista 
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Kuljetussäiliö käsittelykammiossa 

Käsittelykammio on oletusarvoisesti kontaminaation suhteen punaista aluetta ja voidaan 

olettaa, että käsittelykammion lattia on voimakkaasti kontaminoitunut. Kuljetussäiliön 

sisempi kansi nostetaan kuljetussäiliön tyhjennyksen ajaksi käsittelykammion lattialle 

välipalojen päälle, jolloin vältytään suoralta lattiakontaktilta. Kuljetussäiliön yläosan 

suojaksi asennetaan kapselointiprosessin ajaksi suojakartio. Suojakartion tarkoituksena on 

suojata kuljetussäiliötä mekaanisilta vaurioilta ja kontaminaatiolta. Suojakartion nostolaite 

asennetaan kuljetussäiliön kannen päälle kuljetussäiliön tyhjentämisen ajaksi, jolloin 

kannen ei pitäisi kontaminoitua. Tämän jälkeen polttoaineniput siirretään yksi kerrallaan 

kuljetussäiliöstä kuivauskammioon. Jos kuljetussäiliöiden malliksi valitaan kuivasäiliöt, 

niin kuivausta ei mahdollisesti tarvitse suorittaa enää kapselointilaitoksella. Kuivauksen 

jälkeen niput nostetaan loppusijoituskapseleihin. Yhdestä kuljetussäiliöstä saadaan 

täytettyä ainakin kolme loppusijoituskapselia. Kun kuljetussäiliöstä on nostettu viimeinen 

polttoainenippu kuivaukseen, säiliön sisäpuoli tulisi tarkastaa ainakin visuaalisesti ennen 

palautusta, jotta havaitaan kuljetussäiliöön mahdollisesti irronneet crudikappaleet. 

 

Loppusijoituskapselin käsittely 

Kapselin käsittelyvaiheessa on olemassa samanlaiset kontaminaation leviämiseen liittyvät 

riskit kuin kuljetussäiliön käsittelyssä. Ensiarvoisen tärkeää on kapselin siirtokäytävän 

kontaminoitumisen estäminen. Käytävä voi kontaminoitua, jos sinne leviää kapselin 

mukana radioaktiivista likaa. Kun kapseli telakoidaan käsittelykammioon, sen vaipan 

yläosan päälle asennetaan suojakartio. Suojakartion tarkoituksena on estää kapselin vaipan 

yläosan kontaminoituminen. Suojakartiota säilytetään käsittelykammiossa, jolloin 

suojakartion alaosa saattaa kontaminoitua. Suojakartion alaosan kontaminaatiotaso olisi 

ainakin toiminnan alkuvaiheessa hyvä käydä tarkistamassa ajoittain, sillä kontaminaatio 

voi levitä siitä kapselin yläosaan.  

 

Jos kontaminoituminen osoittautuu ongelmaksi, yksi vaihtoehto kapselin kontaminaation 

ehkäisemiseksi olisi peittää kapselin vaipan yläosa jonkinlaisella kuorittavalla 

suojakalvolla, joka otettaisiin pois kun kapseli on täytetty. Kalvon poiskuorimiseen voisi 

käyttää esimerkiksi kapselin pintakontaminaation näytteenotto- ja puhdistusjärjestelmää 

sopivin muutoksin. Kaikki kapseliin jäänyt kontaminaatio jäisi kalvoon, jolloin siitä 
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päästään eroon kuorimalla kalvo pois. Idea suojakalvon käytöstä on esitetty kuvassa 15. 

Suojakalvo voisi kuvasta poiketen ylettyä myös pidemmälle vaipan seinämällä. 

Ongelmallisin tilanne on se, jos kapselin yläpään pintakontaminaatiomittauksessa löytyy 

kontaminaatiota. Siinä tapauksessa kalvo voisi olla vain kapselin alaosan peittävä. Tällöin 

kontaminoituneen kapselin yläpään tilanteessa, voitaisiin alaosan puhtaudesta varmistua 

ilman mittausta poistamalla kalvo.  

 

 

Kuva 15. Suojakalvon käyttäminen kontaminaatiosuojana. 

 

Henkilökäynnit 

Seuraavassa on esitetty käsittelykammion säteilysuojelutoimenpiteet henkilökäyntien 

yhteydessä. Kun käsittelykammiossa on polttoainetta, pidetään kammion ovi lukittuna. 

Käyttöhäiriötilanteissa kaikki ongelmat pitäisi pystyä ratkaisemaan kaukokäyttöisesti 

käsittelykammion apulaitteilla. Kun käsittelykammiossa ei ole polttoainetta, voidaan sinne 

tarvittaessa siirtyä säteilyvalvojan tekemän säteilyolosuhteiden tarkastuksen jälkeen, 

tarkastuksen perusteella määritetyssä suojavarustuksessa. Käsittelykammion 

säteilymittausjärjestelmällä pystytään seuraamaan annosnopeutta, mutta on silti hyvä 

varmistaa, että korkeita annosnopeuksia ei esiinny paikallisesti, esimerkiksi 

polttoainehipuista johtuen. Samalla käynnillä mitataan käsittelykammion pintojen 

kontaminaatiotasot ja otetaan mahdollisesti ilmanäyte. Säteilyvalvoja tekee 

tarkastuskäyntinsä täydessä suojavarustuksessa. Suojanaamaria käytetään PK.722 

järjestelmällä mitatun ilman aktiivisuuden perusteella. 
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Käsittelykammion kontaminoituminen 

Sveitsin Zwilag-laitokselta saatujen käyttökokemusten mukaan kontaminaatiota voi 

siirtojen aikana levitä kaikille pinnoille, jotka sijoittuvat siirtoreitille. Siirtoreitillä 

kontaminaatiotaso voi olla jopa 800 Bq/cm
2
. Kaikkien käsittelykammion komponenttien 

pintojen kontaminoitumista voidaan siis ehkäistä sijoittamalla ne muualle kuin 

polttoaineen siirtoreitille. Suojakartion ja muiden kontaminaatiosuojien ollessa 

voimakkaasti kontaminoituneita (luokkaa tuhansia Bq/cm
2
), voi niistä levitä 

kontaminaatiota kuljetussäiliön osiin. Näin ollen säännöllinen käsittelykammion pintojen 

dekontaminointi vähentäisi kuljetussäiliön kontaminoitumisen riskiä. 

 

Huollot 

Käsittelykammion kapselointilaitteistoa ja apujärjestelmiä täytyy huoltaa ajoittain.  

Huollettavat komponentit ja osat, jotka voidaan irrottaa, siirretään 

dekontaminointikeskukseen dekontaminoitavaksi ja sitä kautta huollettaviksi. Osa 

huolloista täytyy todennäköisesti suorittaa käsittelykammion sisällä ja niiden yhteydessä 

täytyy suorittaa säteilytasojen mittaukset.  

 

Aikaisemmassa suunnitelmassa huollot oli tarkoitus suorittaa viiden vuoden välein, mutta 

nyt suunnitelmissa on suorittaa huoltoja useammin. Tiheämpi tahti on parempi myös 

kontaminoitumisen kannalta, sillä huoltojen yhteydessä käsittelykammio 

dekontaminoidaan. Jos huolto tapahtuisi viiden vuoden välein, saattaisi siinä ajassa 

kertynyt kontaminaatio olla hyvin voimakasta ja dekontaminointi haasteellisempaa. 

Käsittelykammion pinnat on vuorattu ruostumattomalla teräksellä, minkä pitäisi helpottaa 

käsittelykammion dekontaminointia (Palomäki & Ristimäki 2012, 56). Käsittelykammion 

dekontaminointi suoritetaan joko vedellä huuhtelemalla tai pyyhkimällä pinnat. 

 

Käsittelykammion lisäkenkäraja  

Käsittelykammioon kulkua varten perustetaan käsittelykammion kulkureitille 

lisäkenkäraja. Lisäkenkärajan tarkoituksena on estää kontaminaation leviäminen 

käsittelykammiosta muualle laitokselle. Koska käsittelykammio on suurimman osan ajasta 

kontaminoituneena, on käsittelykammion lisäkenkärajan järkevintä olla kiinteä. Koska 

käsittelykammio luokitellaan punaiseen tai uuden korkeamman vyöhykkeen käyttöönoton 
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myötä mustaan, luokkaan tarvitaan lisäkenkärajoja kaksi kappaletta; vihreän ja oranssin 

alueen välille sekä oranssin ja punaisen alueen välille. Mustalta alueelta punaiselle 

kenkärajaa ei tarvita, koska kontaminaation suhteen vyöhykkeet eivät poikkea toisistaan. 

Kuvassa 16 on esitetty esimerkinomainen käsittelykammion kenkärajajärjestely. 

 

 

Kuva 16. Käsittelykammion lisäkenkärajat. (Kärkkäinen 2014)  

 

6.4.4 Kapselin siirtokäytävä 

Kapselin siirtokäytävä on valvonta-aluetta. Kapseloinnin, hitsauksen ja hitsin tarkastuksen 

aikana kapseli on siirtokäytävän puolella, jolloin siirtokäytävässä vallitsee punaisen tai 

mustan luokan säteilytaso. Kun kapseli ei ole käytävässä, on sen säteily vihreällä tasolla. 

Kontaminaation suhteen käytävä on luokiteltu aina vihreäksi, eikä se saa kontaminoitua. 

Kapselin siirtokäytävän ilmastoinnista vastaa kapselointilaitoksen 

tuloilmastointijärjestelmä (PK.744) ja kapselointilaitoksen valvonta-alueen 

poistoilmastointijärjestelmä (PK.745). Viemäröinti kuuluu kapselointilaitoksen 

viemärivesien keruu- ja käsittelyjärjestelmän (PK.341) vähemmän aktiiviseen osaan. 

Kapselin siirtokäytävässä mitataan annosnopeutta jatkuvasti huonetilojen 

säteilymittausjärjestelmällä (P.555). Käytävässä on neljä eri mittapistettä.  

 

Kapselin siirtokäytävä toimii siirtoreittinä kapselille prosessin vaiheesta toiseen. Lisäksi 

hitsauksen jälkeinen kapselin koneistus on tällä hetkellä tarkoitus tehdä kapselin 

siirtokäytävässä hitsausaseman ja hitsin tarkastusaseman välissä. Kapselin siirtokäytävässä 

kapselille tehtävät toimenpiteet tehdään kaikki kaukokäyttöisesti, eikä sinne ole 

henkilökulkua silloin kun täysi loppusijoituskapseli on käytävässä. Siirtokäytävässä 

suoritetaan kapselin kontaminaatiomittaus, joka on tärkeä osa loppusijoitusprosessin 

sujuvuutta. Taulukossa 17 on esitetty siirtokäytävässä tehtävät työvaiheet. Säteilysuojelun 

kannalta merkitykselliset työvaiheet on maalattu pohjaltaan keltaisiksi. 
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Taulukko 17. Kapselin siirtokäytävässä tehtävät työvaiheet (Rossi & Suolanen 2014, 21) 

  Kapselin irrotus käsittelykammion telakoinnista 

Pyyhkäisynäyte ja tarvittaessa puhdistus 

Loppusijoituskapselin siirto hitsausasemaan 

Kuparikannen asennus kapselin siirtovaunun telineen päälle 

Kapselin irrotus hitsauskammion telakoinnista 

Kapselin hitsisauman koneistus kapselin siirtokäytävässä 

Kapselin telakointi hitsin tarkastusasemaan 

 

Kapselin siirto käsittelykammiosta 

Kapseli irrotetaan käsittelykammiosta siten, ettei ilmayhteyttä kammion ja siirtokäytävän 

välillä synny missään vaiheessa (Järjestelmäkuvaus PK.234). Näin ollen käytävän suoran 

kontaminoitumisen riski on tässä vaiheessa pieni. Telakoinnin irrottamisen jälkeen 

kapselin vaipan yläreuna mitataan kontaminaation varalta kapselin pintakontaminaation 

näytteenotto- ja puhdistusjärjestelmällä (PK.261). Näytteenotto suoritetaan 

kaukokäyttöisesti, sillä suuren annosnopeuden vuoksi mittausta ei voida tehdä käsin. 

Järjestelmä pyyhkii kapselin vaipan yläreunan pinnan rätillä. Järjestelmän laitteisto 

kuljettaa rätin kapselinsiirtokäytävän ulkopuolelle säteilyturvalliseen paikkaan ja 

mittauksen jälkeen pyyhintä tarvittaessa toistetaan, jos rätti osoittautuu 

kontaminoituneeksi. Mittaus suoritetaan järjestelmäkuvauksen mukaan laboratoriossa. 

Tarvittaessa se voitaneen suorittaa myös kannettavan mittausjärjestelmän 

pintakontaminaatiomittarilla. 

 

Mittauksen ongelma on se, että jos kapselin havaitaan kontaminoituneen, järjestelmällä ei 

voida todeta koko kapselia puhtaaksi kontaminaatiosta. Mittaus osoittaa ainoastaan 

kapselin yläreunan puhtaaksi, kun kontaminaatiota on voinut levitä muuallekin kapselin 

pinnalle tai mahdollisesti siirtokäytävän lattialle. Yhden ratkaisun kyseiseen ongelmaan 

voisi tarjota aiemmin mainittu kapselin pinnan päällystäminen suojakalvolla. Toinen voisi 

olla pintakontaminaation näytteenotto- ja puhdistusjärjestelmän muokkaaminen siten, että 

koko kapseli voidaan pyyhkiä. Kapseli kuitenkin suojataan hyvin, kun sen yläreuna on 

käsittelykammiossa, joten kontaminoituminen ei ole todennäköistä. Jos kapselin 

pintakontaminaationäytteessä havaitaan aktiivisuutta, olisi ennen seuraavan kapselin 

täyttöä syytä mitata koko kapselin siirtokäytävän kontaminaatiotaso, jotta voitaisiin olla 

varmoja kapselivaraston ja kapselihissin puhtaudesta. Kapselille tulisi kehittää 
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säilytyspaikka mittauksen ajaksi. Hitsausaseman ja hitsin tarkastusaseman voidaan olettaa 

välttyvän kontaminoitumiselta, sillä se osa kapselista, mikä ylettyy näihin huoneisiin, on 

mitattu kontaminaatiosta puhtaaksi. 

 

Siirtokäytävän kontaminaatiomittaus 

Kapselin siirtokäytävän kontaminaatiomittaus suoritetaan pyyhkäisynäytteiden tai 

lattiamonitorin avulla. Lattiamonitoria ei ole mainittu kannettavan 

säteilymittausjärjestelmän kuvauksessa. Lattiamonitorilla on helpompi mitata koko lattian 

pinta ja se mittaa vain gamma-aktiivisuutta (SEA 2009). Toisaalta pyyhkäisynäytteillä 

pystytään kuitenkin paremmin mittaamaan alfa-säteilijöiden aiheuttamaa kontaminaatiota. 

Pyyhkäisynäytteillä suoritettava lattian mittaus tehdään ottamalla kattavia 

pyyhkäisynäytteitä koko käytävän lattialta. Tällöin täytetty loppusijoituskapseli on jossain, 

mahdollisesti käytävässä ennen kapselivarastoa, säilytyksessä, aiheuttaen siitä huolimatta 

kohonneita annosnopeuksia. Kun mittaus on suoritettu hyväksytysti, voidaan kapseli siirtää 

kapselivarastoon. Lattiamonitorilla tapahtuva mittaus tehdään työntämällä 

ruohonleikkurimaista lattiamonitoria pitkin käytävää kunnes koko lattia on mitattu. 

Toisaalta käytävässä on samaan aikaan kapselin siirtovaunu, joka voi olla lattiamonitorilla 

tehtävän mittauksen esteenä. Lisäksi kapselivaraston säteily saattaa häiritä lattiamonitorin 

mittausta. Näin ollen pyyhkäisynäytteillä tehtävä mittaus on parempi vaihtoehto. 

 

6.4.5 Kapselin hitsausasema 

Kapselin hitsausasema sijaitsee kapselin siirtokäytävän yläpuolella. Hitsausmenetelmänä 

toimii kitkatappihitsaus, joka ei aiheuta säteilyä. Kapselin hitsauksen aikana hitsausasema 

on luokiteltu ulkoisen säteilyn suhteen punaiseksi tai mustaksi alueeksi. Normaalikäytössä 

hitsausasemaan ei leviä kontaminaatiota ja se on luokiteltu kontaminaation suhteen aina 

vihreäksi ja ulkoisen säteilyn suhteen vihreäksi, kun kapselia ei ole nostettu 

hitsausasemaan. Ilmastoinnista vastaavat kapselointilaitoksen tuloilmastointijärjestelmä 

(PK.744) ja kapselointilaitoksen valvonta-alueen poistoilmastointijärjestelmä (PK.745). 

Viemäröinti liittyy järjestelmän PK.341 vähemmän aktiiviseen osaan. Säteilyn 

annosnopeutta mitataan huonetilojen säteilymittausjärjestelmään liitetyllä kiinteällä 

annosnopeusmittarilla.  
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Kun kapselin yläreunan kontaminaatiotaso on mitattu hyväksytysti, siirretään se kapselin 

siirtovaunulla hitsausasemaan. Siirtovaunu ajaa kapselin hitsausaseman alle ja nostaa 

kapselin yläosastaan hitsausasemaan. Hitsaus tapahtuu automaattisesti, eikä se vaadi 

säteilysuojelutoimenpiteitä. Säteilysuojelulliset riskit liittyvät vahinkoannoksiin, joita voi 

syntyä jos hitsaushuoneen ovi ei jostain syystä ole lukittuna hitsauksen aikana.  

 

Hitsausaseman lopullinen layout muuttuu vielä nykyisestä, joten ajantasaista pohdintaa 

tässä kappaleessa ei voida suorittaa. Kapselointiprosessin ohjaamosta on yhteys 

hitsauskammion apujärjestelmähuoneeseen. Apujärjestelmähuoneesta on muutamia 

läpivientejä hitsauskammioon, joiden läpi kulkeutuva säteilyannosnopeus olisi syytä 

selvittää, jotta apujärjestelmähuoneen annosnopeus ei nouse liian suureksi. Jos 

hitsauslaitteistossa ilmenee jokin korjausta vaativa vika, voidaan kapseli laskea alas 

kapselin siirtokäytävään ja tarvittavat korjaustoimenpiteet käydä tekemässä manuaalisesti 

hitsaushuoneessa. Käyntiä ennen tulisi kuitenkin suorittaa säteilyolosuhteiden tarkastus 

säteilyvalvojan toimesta. Tarkastuksella varmistettaisiin, ettei tila ole kontaminoitunut. 

Hitsauksen jälkeen kapseli lasketaan takaisin kapselin siirtokäytävään, jossa se 

koneistetaan. Koneistuksessa kapselista jyrsitään huomattava määrä kuparia, jopa 200 kg 

(Purhonen 2014). Koneistuksessa syntyvät kuparilastut on tarkoitus vapauttaa valvonnasta 

kierrätettäväksi (Paunonen et al. 2012, 7). Valvonnasta vapauttamisen nuklidikohtaiset 

aktiivisuuspitoisuusrajat on esitetty YVL-ohjeessa D.4. Lastujen ei pitäisi olla 

kontaminoituneita, sillä kapselin koneistettavat osat lukuun ottamatta kantta on mitattu 

aikaisemmin kontaminaatiosta puhtaaksi. Kuparikannen ei pitäisi olla kontaminoitunut, 

sillä sitä ei käsitellä missään vaiheessa kontaminoituneissa tiloissa.  

 

Hitsausmenetelmän vaihtumisen elektronisuihkuhitsauksesta kitkatappihitsaukseen 

aiheuttaa sen, että alun perin suunnitellut tilat hitsauslaitteelle ovat liian pienet uudelle 

laitteistolle. Näin ollen layouttia täytyy muuttaa hitsausaseman osalta. Uusi järjestely ei 

kuitenkaan aiheuta mitään muutoksia edellä mainittuihin säteilysuojelutoimiin, mutta se 

vaatii säteilysuojauslaskujen tekemistä uuden layoutin osalta. 
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6.4.6 Hitsin tarkastusasema 

Hitsin tarkastusasema on kapselin siirtokäytävän yläpuolella hitsausaseman vieressä. 

Hitsin tarkastusasema on säteilyluokitukseltaan vastaavanlainen tila kuin hitsausasema.  

Hitsin tarkastusaseman ilmastointi hoidetaan järjestelmillä PK.744 ja PK.745. Viemäröinti 

kytkeytyy järjestelmän PK.341, ei aktiiviseen osaan. Säteilyolosuhteita valvotaan 

huonetilojen säteilymittausjärjestelmän P.555 kiinteällä annosnopeusmittarilla. 

  

Kapselin siirtokäytävässä tehtävän koneistuksen jälkeen kapseli nostetaan hitsin 

tarkastusasemaan. Hitsisauma tarkastetaan neljällä eri menetelmällä, joista yksi on 

röntgentarkastus. Röntgenlaitteisto aiheuttaa päällä ollessaan todella voimakkaan 

säteilylähteen (1800 Gy/h) ja se vaatii ylimääräisen säteilykeilan suuntaisen säteilysuojan 

kapselin taakse. Teollisuusradiografian säteilyturvallisuutta käsittelevän ST-ohjeen 

mukaan kuvaushuoneen ulkopuolella säteilyannosnopeus ei saisi nousta yli 7,5 µSv/h. 

Röntgenlaitetta säteilylähteenä ja sen vaatimaa säteilysuojaa on käsitelty tarkemmin 

kappaleissa 4.4. ja 5.5. Säteilysuojelulliset riskit liittyvät ovien lukittuna pysymisen 

varmistamiseen.  

 

Mahdollisen rakenteiden aktivoitumisen vuoksi luokitus ilman kapselia saattaa käytön 

aikana muuttua vihreästä korkeampaan luokkaan. Tämä vaatii aktivoitumisen vaikutuksen 

osalta kuitenkin lisäselvityksiä. Tarkastusasemassa vaadittavat korjaustoimenpiteet 

voidaan suorittaa säteilyvalvojan tarkastuskäynnin jälkeen.  

 

6.4.7 Kapselivarasto 

Kapselivarasto on kapselin siirtokäytävän toisessa päässä oleva varastotila 

loppusijoitettaville kapseleille. Säteilyluokitukseltaan kapselivaraston voidaan olettaa 

olevan käytön aikana ulkoisen säteilyn suhteen punainen tai musta huonetila. 

Kontaminaatiota ei pitäisi levitä kapselivaraston puolelle. Kapselivaraston ilmastointi 

liittyy ilmastointijärjestelmiin PK.744 ja PK.745. Viemäröinti liittyy kapselointilaitoksen 

valvonta-alueen viemärivesien keruu- ja käsittelyjärjestelmän PK.341:n vähemmän 

aktiiviseen osaan. Säteilyn annosnopeutta mitataan huonetilojen 

säteilymittausjärjestelmällä P.555. Taulukossa 18 on listattu kapselin hitsin tarkastuksen 

jälkeen tapahtuvat työvaiheet, jotka sijoittuvat osittain myös kapselivarastoon. 
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Kapselivarastossa ei kapselointiprosessin aikana liikuta. Näin ollen säteilysuojelullisesti 

kapselivarastossa tapahtuvat työvaiheet eivät ole merkityksellisiä. 

 

Taulukko 18. Työvaiheet hitsin tarkastuksesta hissiin. (Rossi & Suolanen 2014, 21) 

Kapselin irrotus tarkastusasemasta 

Kapselin siirto kapselivarastoon 

Kapselin siirto kapselivarastosta kapselihissiin 

Kapselin monitorointi monitorointipisteessä  

Kapselin ajo kapselihissillä loppusijoitustasolle 

 

Kapselivarasto tulee korkeiden säteilytasojen vuoksi olla käytön aikana lukittuna. 

Kapselivaraston ei pitäisi kontaminoitua, mutta koska varastoa ei kapseleiden säilytyksen 

aikana voida mitata, kontaminaatiotasosta ei voida olla täysin varmoja. Kun kapselivarasto 

on tyhjänä kapseleista, voidaan sen pintakontaminaatiotaso käydä mittaamassa. 

Kapselivarasto ja kapselin siirtokäytävä ovat kontaminaation suhteen loppusijoituslaitosta 

vastaavia tiloja eli kontaminaatiosta vapaita. Tästä syystä kapselin siirtokäytävä ja 

käytävän toisen pään tilat, kuten kulkureitti kapselivarastoon ja kapselihissin ympäristö 

tulisi eristää muusta laitoksesta kenkärajalla, sillä jokin raja kontaminaatiovapaan 

loppusijoituslaitoksen ja kapselointilaitoksen tavallisen valvonta-alueen välillä täytyy olla. 

Tämä tarkoittaisi sitä, että kyseisiin tiloihin kuljettaisiin kenkärajan kautta. Kenkärajalla 

vaihdettaisiin puhtaat kengänsuojat, jotta ehkäistäisiin kontaminaation leviäminen 

käytävään muualta kapselointilaitokselta. 

 

6.4.8 Apujärjestelmät 

Apujärjestelmät liittyvät kapselointiprosessiin suoraan tai epäsuorasti. Kappaleessa on 

esitelty ne järjestelmät, joiden toiminnot ovat säteilysuojelun kannalta merkittäviä. 

 

6.4.8.1 Polttoaineen kuivausjärjestelmä 

Polttoaineen kuivausjärjestelmän huoneissa kuivataan kapseloitava polttoaine. 

Kuivausjärjestelmän huonetilojen luokittelu säteilyn suhteen on esitelty kappaleessa 5.3. 

Kuivausjärjestelmän kaikki huoneet kuuluvat ilmastointijärjestelmiin PK.744 ja PK.745. 

Kuivausjärjestelmähuoneet on viemäröity kapselointilaitoksen viemärivesien keruu- ja 

käsittelyjärjestelmän PK.341 todennäköisesti kontaminoituvaan osaan. Myös itse 

kuivauskammioiden pohjasta lähtevä yhde liittyy samaan viemärijärjestelmään.  
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Kuivausasemia on 2 kpl. Kuivausasemaan kuuluu erillinen huonetila polttoaineen 

käsittelykammion alapuolella ja huoneessa oleva teräksinen käsittelykammioon avautuva 

kuivauskammio. Kuivauskammioiden voidaan olettaa kontaminoituvan voimakkaasti 

polttoaineesta irtoavan crudin vaikutuksesta. Kuivauskammiot voidaan dekontaminoida 

vesihuuhtelulla. Polttoaineen kuivausjärjestelmän alipainelaitteisto sijaitsee 

kuivausjärjestelmähuoneiden vieressä olevissa huoneissa. Lähimpänä 

kuivausjärjestelmähuoneita tasolla +6,90 olevissa huoneissa sijaitsee lämmönvaihdin ja 

kylmäloukku ja tätä huonetta edeltävässä huoneessa alipaineen luova tyhjöpumppu ja sen 

suodatin. Näistä apuhuoneista ei ole oviyhteyttä kuivausjärjestelmähuoneeseen, vaan 

niiden välissä on polttoaineen säteilyltä suojaava betoniseinä.  

 

Kuivaus alkaa, kun alipainelaitteisto muodostaa kuivauskammioon alipaineen 

pumppaamalla sieltä ilmaa, jolloin vesi alkaa höyrystyä. Ilma ja vesihöyry johdetaan ensin 

lämmönvaihtimeen, jossa osa vesihöyrystä lauhtuu. Loppu ilma- vesihöyryseos johdetaan 

kylmäloukkuun, jonka pinnoille loput vedet tiivistyvät. Kylmäloukun jälkeen ilma 

johdetaan suodattimen ja tyhjöpumpun kautta kapselointilaitoksen valvonta-alueen 

poistoilmastointijärjestelmään PK.745. Alipainelaitteiston vuodon yhteydessä pitäisi ilman 

virrata järjestelmän sisään, joten ilmakontaminaation riski on pieni. Polttoainenipuista 

haihdutetun vesihöyryn seassa saattaa kulkeutua kontaminaatiota alipainelaitteistoon, 

jolloin järjestelmä voi kontaminoitua. Tämä aiheuttaa säteilysuojelullisia toimenpiteitä 

laitteiston huollon yhteydessä. 

 

Kylmäkonelaitteisto sijaitsee toisten apuhuoneiden alapuolella tasolla +2,90. 

Kylmäkonelaitteisto ei normaalikäytössä kontaminoidu, joten sen huoltotoimet eivät 

aiheuta säteilysuojelullisia toimenpiteitä. Kylmäkonelaitteiston huoneesta on oviyhteys 

labyrinttirakenteen läpi kuivausjärjestelmähuoneeseen. Käytön aikana säteilytaso 

kylmäkonehuoneessa voi nousta oranssiin luokkaan, jolloin kylmäkonehuoneen ovi täytyy 

olla lukittuna. (Ranta-Aho 2008, 59; Järjestelmäkuvaus PK.233, 9-15.)  

 

Kuivausjärjestelmän osalta säteilysuojelulliset riski liittyvät alipainelaitteiston tiiveyden 

pettäessä kontaminaation leviämiseen muualle laitoksen tiloihin. Lisäksi kuivauksen 

ollessa käynnissä riskinä on säteilyaltistuksen saaminen.  
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6.4.8.2 Dekontaminointikeskus ja aktiivikorjaamo 

Dekontaminointikeskus ja aktiivikorjaamo sijaitsevat suoraan polttoaineen 

käsittelykammion yläpuolella. Dekontaminointikeskuksen ilmastoinnista vastaavat 

järjestelmät PK.744 ja PK.745. Viemäröinti on osa järjestelmän PK.341 aktiivista osaa. 

Gammasäteilyn annosnopeutta mittaa huonetilojen säteilymittausjärjestelmä P.555. Lisäksi 

dekontaminointikeskukseen tulee sijoittaa ilmakontaminaation osoittava mittari. 

Mahdollisesti dekontaminointikeskukseen voidaan sijoittaa kannettavan 

säteilymittausjärjestelmän siirreltävä ilmamonitori. Haasteellisimmista 

dekontaminointitöistä on laadittava ohjeet säteilysuojelun tehostamiseksi. 

 

Dekontaminointikeskuksessa kontaminoituneet kappaleet pyritään puhdistamaan ja 

aktiivikorjaamossa korjataan aktiiviset laitteet tai niiden osat. Dekontaminoinnin 

seurauksena osa kontaminaatiosta saattaa irrota ja levitä dekontaminointikeskuksessa. 

Tämän vuoksi keskus luokitellaan kontaminaation suhteen oranssiksi tilaksi. 

Normaalikäytön aikana ulkoisen säteilyn yleistaso pysynee vihreän luokituksen rajan 

sisällä, mutta paikallisesti keskuksessa saattaa esiintyä jopa punaisia (>1 mSv/h) 

annosnopeuksia, jotka aiheutuvat dekontaminoitavista kappaleista. Oranssista luokituksesta 

huolimatta tavoitteena on pitää dekontaminointikeskuksen tilat kontaminaatiovapaana. 

Tarpeen mukaan dekontaminointikeskuksen sisälle perustetaan lisäksi punaisia 

lisäkenkärajoja kontaminaation leviämisen rajoittamiseksi. Seuraavassa esitetty 

dekontaminointikeskuksen lisäkenkärajan toimintatapa koskee suojavarusteiden ja 

kulkukäytäntöjen osalta myös kaikkia muita laitoksen lisäkenkärajoja.  

 

Dekontaminointikeskuksen pääkenkäraja perustetaan huoneeseen C03.008. Tämänhetkinen 

layout dekontaminointikeskuksen sisäänkäynnistä on esitetty kuvassa 17, joskin tämä 

saattaa vielä muuttua. Nykyinen sisäänkäynti on ehkä ylimitoitettu 

dekontaminointikeskuksen henkilöstömäärään nähden. Layout-suunnitelmassa 

dekontaminointikeskus on varustettu puku- ja pesuhuonetiloilla miehille sekä naisille. 

Pukuhuoneissa on mahdollisesti tarkoitus säilyttää ja pukea päälle dekontaminoinnissa 

tarvittavia suojavarusteita. Lisäsuojavarusteet ovat kuitenkin melko raskaita pitää päällä ja 

usein ne puetaankin päälle vasta lisäkenkärajalla, jotta vältytään niiden ylimääräiseltä 

kantamiselta. Dekontaminointikeskuksen pääkenkäraja tulee 
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säteilyannoksenmittaushuoneeseen ja henkilökulku dekontaminointikeskukseen suoritetaan 

sen kautta. Kenkärajalla säilytetään dekontaminointikeskuksen perussuojavarustusta, mikä 

koostuu lisäkengänsuojista ja suojahansikkaista. Lisäksi pääkenkärajalla voidaan säilyttää 

tarpeen mukaan dekontaminointikeskuksen sisällä käytettäviä lisäsuojavarusteita. 

Perussuojavarustus puetaan ennen kenkärajan ylittämistä. 

 

Dekontaminointikeskuksessa voi olla lisäksi säteilyluokitukseltaan punaisia 

lisäkenkärajoja, joissa tarvittava lisäsuojavarustus määrätään tapauskohtaisesti, mutta se 

koostuu vähintään lisäkengänsuojista. Lisäkenkärajoilla ehkäistään kontaminaation 

leviämistä dekontaminointikeskuksen sisällä, erottamalla likaisemmat työkohteet muista 

dekontaminointikeskuksen tiloista. Lisäkenkärajoilla tarvittavia lisäsuojavarusteita 

säilytetään dekontaminointikeskuksessa olevassa varastokaapissa, tai kenkärajalla 

kenkärajakärryssä. Lisäkenkärajalta poistuttaessa riisutaan kaikki ylimääräiset 

suojavarusteet rajan likaisella puolella lukuun ottamatta lisäkengänsuojia. 

Lisäkengänsuojat riisutaan vasta kun astutaan rajan yli puhtaalle puolelle, kuitenkin siten, 

ettei suojilla astuta puhtaalle puolelle. 

 

Dekontaminointikeskuksesta poistutaan säteilyannoksen mittaushuoneessa olevan 

pääkenkärajan kautta. Kenkärajalla riisutaan dekontaminointikeskuksen lisäsuojavarustus 

siten, että ensin poistetaan lisäkengänsuojat astumatta niillä puhtaalle puolelle ja sitten 

suojahanskat. Kenkärajan ylityksen jälkeen siirrytään kontaminaatiomittaukseen. 

Kontaminaatiomittaus suoritetaan käsi- ja jalkamonitorissa. Mittauksen perusteella voidaan 

siirtyä eteenpäin tai henkilödekontaminointiin säteilyannoksen mittaushuoneen vieressä 

olevaan pesuhuoneeseen. Kuvassa 17 on esitetty dekontaminointikeskuksen pääkenkäraja 

varusteineen ja säteilyluokituksineen. Säteilymittaushuoneen vihreä tila on jaettu kahteen 

osaan, joista pukuhuoneiden puoleiseen osaan siirrytään vasta hyväksytyn 

kontaminaatiomittauksen jälkeen. Dekontaminointikeskuksesta on oviyhteys 

pesuhuoneeseen, josta ei normaalikäytössä kuljeta. Hätätilanteissa pesuhuoneeseen 

voidaan kuitenkin siirtyä suoraan dekontaminointitilasta.  
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Kuva 17. Dekontaminointikeskuksen kenkärajajärjestely. 

 

6.4.8.3 Korjaamo 

Korjaamo on tasolla +10.30 polttoaineen käsittelykammiota vastapäätä. Korjaamoon on 

yhteys yläpuolella olevasta dekontaminointikeskuksesta. Korjaamon ilmastoinnista vastaa 

järjestelmät PK.744 ja PK.745. Säteilyä mittaa huonetilojen säteilymittausjärjestelmä 

P.555.  

 

Korjaamolla korjataan kapselointilaitoksen laitteita tai niiden osia. Kontaminoituneet 

kappaleet on tarkoitus dekontaminoida ensin ja sen jälkeen siirtää korjaamoon huoltoa tai 

korjausta varten. Näin ollen laitteissa ei ole enää irtoavaa pintakontaminaatiota. Osat, joita 

ei pystytä täydellisesti dekontaminoimaan, korjataan dekontaminointikeskuksen 

yhteydessä olevassa aktiivikorjaamossa.  

 

6.4.8.4 Valvonta-alueen viemärivesien keruu- ja käsittelyjärjestelmä 

Valvonta-alueen viemärivesien keruu- ja käsittelyjärjestelmä PK.341 kerää valvonta-

alueen viemäröinnin vedet tasolla -2,90 oleviin säiliöhuoneiden keruusäiliöihin. 

Säiliöhuoneet ovat normaalikäytössä kontaminaation suhteen vihreiksi luokiteltuja. 

Aktiivisen veden säiliöhuoneet saattavat muuttua radioaktiivisten hiukkasten säiliöihin 

kertymisen vuoksi säteilytasoltaan muiksi kuin vihreän luokituksen huoneiksi. Keruu- ja 

käsittelyjärjestelmä kerää valvonta-alueen vedet kahteen eri säiliöön, joista toiseen 
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kerätään todennäköisesti aktiiviset vedet ja toiseen muun valvonta-alueen vedet. Näiden 

säiliöiden lisäksi järjestelmässä on säiliöt aktiivisille vesille ja uloslaskettaville vesille. 

Säiliöhuoneista vedet valuvat vuotojen sattuessa pumppaussyvennykseen. Ilmastointi 

järjestelmän huoneissa on liitetty kapselointilaitoksen tuloilmastointijärjestelmään 

(PK.745) ja kapselointilaitoksen valvonta-alueen poistoilmastointijärjestelmään (PK.744). 

Säteilymittauksista vastaa huonetilojen säteilymittausjärjestelmä P.555. 

 

Pumppaushuoneissa ei normaalikäytön tehdä säiliöiden aktiivisuuden näytteenoton lisäksi 

muita merkittävämpiä töitä. Mahdolliset vikaantumiset laitteistossa puolestaan voivat 

aiheuttaa korjaustarvetta. Tällöin toimitaan normaalin aktiivisten järjestelmien 

avaustoimenpiteiden mukaan. 

 

Pumppaushuoneissa suoritetaan säiliöiden vesien näytteenotto manuaalisesti. Näytteillä 

selvitetään vesien aktiivisuus. On mahdollista, että järjestelmän pumput keräävät niin 

paljon radioaktiivisia hiukkasia, että pumppaushuoneiden säteilytaso nousee. Tiloihin 

varataan kuitenkin tilat säteilysuojien käyttöön, jos kohonneet säteilytasot suojia vaativat. 

Näytteenottolaitteisto sisältää todennäköisesti vuotoriskin, joten hallittuun 

vuodonkeruuseen on varauduttava. Käytännössä vuodonkeruu voidaan suorittaa 

näytteenottoventtiilin alapuolelle asennettavalla kaukalolla tai vastaavalla järjestelyllä. 

Keruusäiliöiden aktiivisuusnäytteet mitataan joko kapselointilaitoksen tai Olkiluodon 

laitosten laboratoriossa.  

 

6.4.8.5   Aktiivisten nesteiden kuivausjärjestelmä 

Aktiivisten nesteiden kuivausjärjestelmän tilat sijaitsevat tasoilla +10,30 ja +15,10. Kaikki 

järjestelmän huoneet kuuluvat ilmastointijärjestelmien PK.744 ja PK.745 piiriin. 

Viemäröinnit järjestelmän huoneista on liitetty viemärivesien keruu- ja 

käsittelyjärjestelmään PK.341. Järjestelmän säteilytasoja valvotaan erillisten järjestelmien 

säteilymittausjärjestelmän PK.554 avulla.  

 

Aktiivisten nesteiden kuivausjärjestelmällä on tarkoitus kuivattaa kapselointilaitoksen 

aktiiviset jätevedet. Koska jätevedet kuivataan, aktiivisen jätteen määrä vähenee 

huomattavasti. Nestemäisten jätteiden kuivatuksessa syntyy arvioiden mukaan 75 litraa 
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kiinteää jätettä vuodessa. Kuivausjärjestelmän tynnyrin tilavuus on 200 l, joten yhden 

tynnyrin täyttymiseen kuluu yli kaksi vuotta. (Paunonen et al. 2012, 21.) 

Kuivausjärjestelmä muodostuu lämmitettävästä tynnyristä ja siihen liitetystä 

alipainejärjestelmästä. Lämmityksen ja alipaineen avulla jätevesi saadaan kuivattua ja 

jäljelle jää vain aktiiviset hiukkaset sisältävä tynnyri. Järjestelmän annostelusäiliöön 

kuivattava aktiivinen vesi pumpataan järjestelmän PK.341 aktiivisten vesien keruusäiliöstä. 

Annostelusäiliöstä vesi pumpataan kuivaustynnyriin. Alipainejärjestelmä tyhjöpumppu 

imee tynnyriin alipaineen ja lämmitysjärjestelmä lämmittää tynnyriä. Alipainejärjestelmän 

pumppaama ilma johdetaan lämmönvaihtimen läpi, jossa höyry lauhtuu vedeksi. 

Lauhdevesi johdetaan valvonta-alueen viemäriin PK.341 ja ilma valvonta-alueen 

poistoilmastointijärjestelmään PK.745. Todennäköisesti nämä järjestelmän osat 

kontaminoituvat ja kaikki järjestelmän osien avauksen vaativat työt vaativat myös 

säteilysuojelullisia toimenpiteitä. Alipainelaitteiston vuotaessa vuodon pitäisi suuntautua 

järjestelmään päin, jolloin ilmakontaminaation riskin voidaan olettaa olevan pieni.  

 

Kuivausjärjestelmän toiminnot ovat enimmäkseen kaukokäyttöisiä. Täysinäinen 

kuivausjätetynnyri voi olla hyvinkin aktiivinen. Laitoksen jätevirtoja käsittelevän raportin 

mukaan (Paunonen 2012) annosnopeus tynnyrin pinnalla voi olla jopa 127 mSv/h. Täyttö 

kuitenkin lopetetaan, kun tynnyrin annosnopeus on 37 mSv/h (Paunonen 2014, 8). 

Polttoainevuotojen seurauksena nestemäisessä jätteessä oletetaan olevan jonkin verran 

polttoaineperäistä aktiivisuutta. Jos polttoainevuotoja ei tapahdu, tynnyristä lähtevä 

annosnopeus pienenee kuitenkin merkittävästi, sillä suurin osa tynnyrin aktiivisuudesta on 

peräisin polttoaineperäisistä hiukkasista. Lisäksi vuodon on ajateltu tapahtuvan vedessä, 

jolloin irronnut aktiivisuuskin on hyvin konservatiivinen arvio, sillä todellisuudessa 

polttoaine on kosketuksissa veteen korkeintaan kuljetussäiliössä. Ilmassa vuotavasta 

sauvasta ei irtoa yhtä paljon aktiivisuutta. (Paunonen et al. 2014, 9.)  

 

Tynnyrin kuivausjärjestelmän kansi sisältää läpiviennit jäteveden täytölle ja 

alipainejärjestelmälle. Läpiviennit aiheuttavat riskin tynnyrin ulkopintojen 

kontaminoitumiselle. Kuivauksen jälkeen täysi tynnyri nostetaan säteilysuojan sisään 

nosturilla, jonka jälkeen tynnyrin kansi asennetaan manuaalisesti paikoilleen. Noston 

aikana tynnyrin kansi on auki, jolloin kuivatusta jätteestä saattaa pölistä kontaminaatiota. 
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Kannen asennuksessa altistutaan tynnyrin säteilylle ja jos annosnopeus on suurin 

mahdollinen (37 mSv/h), täytyy kannen sulkemiseen kehittää vaihtoehtoinen tapa.  

 

Ennen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilaan viemistä tynnyri mitataan 

gammaspektrometrissä. Mittausta varten tynnyri pitää ottaa pois säteilysuojasta ja laittaa 

takaisin sinne mittauksen jälkeen. Täysi mitattu ja säteilysuojassa oleva tynnyri kuljetetaan 

tämän jälkeen jätteen loppusijoitustilaan. Loppusijoitustilaan kuljetettavan tynnyrin 

ulkopinnat tulisivat olla kontaminaatiosta puhtaat, sillä kapselihissi sekä jätteiden 

loppusijoitustila ovat osa loppusijoituslaitosta, mikä on kontaminaatiosta puhdasta aluetta. 

Näin ollen jossain vaiheessa jätetynnyrin ja säteilysuojan kontaminaatiotaso tulisi mitata, 

jottei hissiin kulkeutuisi kontaminaatiota. Mittaus olisi hyvä suorittaa jo ennen tynnyrin 

siirtämistä gammaspektrometriin, koska spektrometrin kontaminoituminen aiheuttaa 

virheellisiä mittaustuloksia.  Tynnyrin kontaminaatiomittaus voi mahdollisesta suuresta 

annosnopeudesta johtuen olla haasteellista suorittaa. Näin ollen kontaminaatiomittausta 

varten tulisi kehittää oma järjestelmä. 

 

Järjestelmän säteilysuojelulliset riskit ovat kontaminaation leviäminen järjestelmän 

tiiveyden pettäessä kuivauksen aikana ja säteilyaltistuksen mahdollisuus tynnyreitä 

käsitellessä.  

 

6.4.8.6 Jätteenkäsittelyjärjestelmä 

Kapselointilaitoksen jätteenkäsittelyjärjestelmän tilat sijaitsevat tasolla +10,30 

nestemäisten jätteiden kuivausjärjestelmän tilojen vieressä. Jätteenkäsittelyjärjestelmästä ei 

ole tehty vielä järjestelmäkuvausta, joten tarkempia yksityiskohtia sen toiminnasta ei ole 

vielä saatavilla. Tilojen ilmastointi kuulunee kuitenkin järjestelmiin PK.744 ja PK.745 ja 

viemäröinti järjestelmään PK.341. Huoneiden säteilyluokitus on todennäköisesti vihreä 

niin kontaminaation kuin ulkoisen säteilynkin suhteen, paitsi jätepakkausten varastointiin 

tarkoitetuissa tiloissa annosnopeudet saattavat nousta mahdollisesti oranssille tasolle (>25 

µSv/h). 

 

Kapselointilaitoksella syntyvät matala-aktiiviset kokoonpuristuvat käyttöjätteet pakataan 

tynnyripuristimella jätteenkäsittelytiloissa. Matala-aktiiviset jätteet viedään valvomattoman 
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alueen jätteenkäsittelyyn, jos niiden aktiivisuus osoittautuu gammamittauksessa tarpeeksi 

alhaiseksi. Loppusijoituslaitoksen valvonta-alueen jätteitä ei mitata, koska siellä ei pitäisi 

aktiivisia jätteitä syntyä. Suuremmat metalliset jätteet pakataan metallilaatikoihin ja 

tarpeen mukaan ne paloitellaan ennen pakkausta aktiivikorjaamon tai 

dekontaminointikeskuksen tiloissa. (Paunonen 2014, 11.) 

 

Jätepakkaukset kuljetetaan matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilaan 

kapselihissillä, joten pakkausten pinnat eivät saa olla kontaminoituneita. Pakkausten 

pintakontaminaatiomittaukset tulee suorittaa kapselihissin edustalla tai kontaminaation 

suhteen puhtaaksi mitatulla alueella. Osa jätepakkauksista saattaa olla hyvin aktiivisia, 

joten niiden ulkopintojen kontaminaatiomittaus saattaa olla haasteellista. Suurempia 

annosnopeuksia saattaa aiheuttaa esimerkiksi aktiivisten nesteiden kuivausjärjestelmän 

tynnyrit. Jos suuren annosnopeuden vuoksi mittausta ei pystytä suorittamaan, voidaan 

jätepakkaukset siirtää loppusijoitustilaan kontaminaatiosta puhtaaksi mitatulla 

kuljetusalustalla. 

 

6.4.9 Huoltotyöt 

Kontaminoituneiden järjestelmien huoltojen yhteydessä noudatetaan säteilyvalvonnan 

kannalta rutiinitoimenpiteitä. Kontaminoituneiden järjestelmien avaamisen yhteydessä 

säteilyvalvoja käy mittaamassa työkohteen pintakontaminaatio- ja annosnopeustason, 

joiden perusteella määrää työkohteen säteilysuojelutoimista, kuten lisäsuojavarusteiden 

käytöstä. Jos ilmakontaminaatioriski on olemassa, otetaan myös ilmanäyte. Säteilysuojelun 

kannalta vaativimpiin huoltotöihin laaditaan yksityiskohtainen säteilysuojeluohje. 

   

6.5 Loppusijoituslaitoksen säteilysuojelu 

Loppusijoituslaitoksen suunnitteluperusteena on, että loppusijoituslaitoksen valvonta-

alueella ei ole irtoavaa pintakontaminaatiota. Koska kontaminaatiota ei 

loppusijoituslaitoksella ole, yksinkertaistuvat loppusijoituslaitoksen säteilysuojelutoimet. 

Kontaminaation poissaolon vuoksi ainoa säteilyaltistukseen johtava riski, joka ei johdu 

luonnollisista lähteistä (radon), on altistuminen loppusijoituskapselin aiheuttamalle 

ulkoiselle säteilylle. Loppusijoituslaitokseen kuuluvassa matala- ja keskiaktiivisen jätteen 
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loppusijoitustilassa vastaava riski on altistua aktiivisten nesteiden kuivatuksessa syntyneen 

tynnyrin säteilylle, minkä aiheuttama säteilytaso on huomattavasti matalampi. Näiden 

normaalikäyttöön kuuluvien säteilyaltistusten lisäksi häiriö- tai onnettomuustilanteet voivat 

vaikuttaa säteilyturvallisuuteen. Niitä ei kuitenkaan tässä työssä käsitellä.  

 

6.5.1 Tekniset tilat 

Tekniset tilat on jaettu valomattomaan ja valvonta-alueeseen. Tässä käsitellään teknisten 

tilojen valvonta-alueeseen kuuluvaa osaa. Teknisten tilojen valvonta-alueen ja myös koko 

loppusijoitustason ilmanvaihdosta vastaavat loppusijoituslaitoksen 

tuloilmastointijärjestelmä P.744 ja loppusijoituslaitoksen valvonta-alueen 

poistoilmastointijärjestelmä P.745. Huonetilojen säteilymittausjärjestelmällä P.555 

mitataan säteilytasoja teknisten tilojen osissa, joissa käsitellään loppusijoituskapseleita. 

 

Säteilyturvallisuutta vaarantavia riskejä teknisten tilojen töissä ovat 

loppusijoituskapseleiden saapuminen ja niiden kuljetukset loppusijoitustunneleihin. Tällöin 

osa henkilöstöstä voi altistua säteilylle. Lisäksi reitti teknisistä tiloista 

loppusijoitustunneleihin on eristettävä siten, ettei korkean annosnopeuden alueelle pääse 

vahingossa ketään. 

 

Kapselin saapuminen loppusijoitustasolle 

Loppusijoituskapseli saapuu teknisten tilojen kapselin vastaanottoasemaan kapselihississä. 

Kapselin ollessa hississä matkalla vastaanottoasemaan, se ohittaa vastaanottoaseman 

yläkerran. Ohituksen aikana kyseisen tilan annosnopeus nousee voimakkaaksi, mutta vain 

hetkellisesti. Tilaan suunniteltu säteilysuoja on Tanskasen raportin mukaan riittämätön 

(Tanskanen 2012, 33). Näin ollen tilan säteilysuojausta täytyy vielä kehittää tai estää kulku 

sinne kokonaan kapselin hissikuljetuksen ajaksi. Todennäköisesti paras ratkaisu on estää 

kulku sinne kokonaan ja pitää ovi lukittuna jatkuvasti. Ovi voidaan avata säteilyvalvojan 

toimesta.  

 

Kapselihissistä kapselin siirtotrukki siirtää kapselin vastaanottotilan toisessa päässä 

olevaan kapseleiden väliaikaiseen säilytystilaan tai loppusijoituskapselin nostoaukon alle. 

Tämä tapahtuu kauko-ohjatusti. Samanaikaisesti voidaan työskennellä vastaanottoaseman 
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yläpuolisessa tilassa, sillä kapselivaraston katon säteilysuojaus on riittävä (Tanskanen 

2012, 12). 

 

6.5.2 Kapselinkuljetus 

 

Kapselin siirto loppusijoitustilaan  

Kapseli siirretään vastaanottoaseman yläkerrasta loppusijoitustilaan kapselin siirto- ja 

asennusajoneuvon avulla. Kuljetuksen aikana muu toiminta loppusijoitustason valvonta-

alueella on seisahduksissa. Teknisistä tiloista loppusijoitustilaan kulkeva reitti luokitellaan 

valvonta-alueeksi. Loppusijoitustunneli on valvonta-aluetta kunnes loppusijoitusreiät on 

täytetty bentoniitillä. Valvomattomaksi alueeksi tunneli voidaan muuttaa, kun sen 

säteilytasot on mitattu. Loppusijoitusreitillä tulee varmistaa, ettei annosnopeus 

valvomattomalla alueella nouse yli 3 µSv/h. Tämä toteutetaan riittävällä etäisyydellä 

kuljetuksen ja valvonta-alueen rajaoven välillä, sekä tarvittaessa säteilysuojaoven käytöllä. 

Loppusijoitustason valvomattoman alueen tiloissa voidaan edellä mainitun vaatimuksen 

täyttyessä työskennellä kuljetuksen aikana normaalisti. Tarkempi kuvaus loppusijoituksen 

aikaisesta valvonta-alueesta on esitetty kappaleessa 5.4.5. Vaihtoehtoinen ratkaisu 

loppusijoituksen aikaiselle valvonta-alueen jaolle, on ainoastaan loppusijoitettavan 

loppusijoitustunnelin määrittäminen valvonta-alueeksi. Tällöin reitti teknisistä tiloista 

loppusijoitustunneliin olisi valvomatonta. Tässä tapauksessa reitti pitäisi joka tapauksessa 

eristää, joten hyöty jää vähäiseksi. Toisaalta kun kapselikuljetukset eivät ole käynnissä, 

voidaan tunnelistossa työskennellä normaalisti.  

 

Kapselin siirto- ja asennusajoneuvo 

Kapselin siirto- ja asennusajoneuvo on varustettu säteilysuojalla. Kapseli nostetaan suoraan 

säteilysuojan sisälle, joten paljas kapseli ei pääse suoraan säteilemään ympäristöön. Nosto 

kapselin vastaanottotilasta siirto- ja asennusajoneuvon säteilysuojan sisään tapahtuu siten, 

että säteilysuoja lasketaan osittain kapselivaraston puolelle. Tämän jälkeen tarttuja 

lasketaan säteilysuojan sisältä ja se tarttuu kapselin nosto-olakkeeseen. Kun kapseli 

nostetaan säteilysuojan sisään, saattaa läpiviennistä kulkeutuva säteily nostaa 

annosnopeutta ylemmässä kerroksessa.  
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Tanskasen laskuissa on laskettu kapselista säteilysuojan läpi tulevaa säteilytasoa. 

Kuljettajan kopin eteen on laskentamallissa tehty säteilysuoja, jolloin koppiin kulkeutuu 

yhteensä n. 2 µSv/h gamma- ja neutroniannosnopeus (Tanskanen 2012, 28). Kyseinen 

kuljettajan suoja on kuitenkin hyvin massiivinen ja epäkäytännöllinen rakennelma. 

Säteilysuojelullisesti mielekkäintä olisi ohjata laitetta kaukokäyttöisesti. Tanskasen 

laskuissaan käyttämän kapselin säteilysuojan (5 cm polyeteeni + 15 cm valurauta) kyljen 

pinnalla annosnopeus on n. 920 µSv/h (Tanskanen 2012, 23 ). Suurin sallittu annosnopeus 

radioaktiivisen kuljetuksen pinnalla on 2 mSv/h, mikä alittuu kuitenkin selvästi. 

Säteilysuojan läpi tulevan annosnopeuden takia kapselin ollessa kyydissä kaikkia 

ajoneuvon läheisyydessä tehtäviä töitä on syytä rajoittaa. Ajoneuvon läheisyydessä 

neutronisäteily aiheuttaa suuren osan annosnopeudesta. Joten jos asennusvaiheessa täytyy 

tehdä joitain pidempiaikaisia toimenpiteitä ajoneuvon lähellä, täytyy neutronidosimetrin 

käyttöä harkita myös kuljetusvaiheen ajaksi. 

 

Kapselin asennus loppusijoitusreikään 

Kapselin vastaanottoaseman yläkerrasta kapselin siirto- ja asennusajoneuvo ajaa 

loppusijoitustiloihin. Ongelmitta tapahtuva kapselin asettaminen loppusijoitusreikään ei 

aiheuta säteilysuojelutoimenpiteitä. Jos asennuksessa kuitenkin ilmenee jokin säteilysuojan 

läheisyydessä työskentelyä vaativa ongelma, tulee säteilyvalvojan arvioida tilanteen 

vaatimat toimenpiteet. Kapselin asennuksen jälkeen, loppusijoitustunnelissa on kapselin 

sisältävän loppusijoitusreiän yläpuolella ja ympäristössä voimakas annosnopeus. 

Täyttämättömän reiän yläpuolella 2 m korkeudella annosnopeus on n. 2 mSv/h (Tanskanen 

2012, 30). Ennen reiän täyttämistä loppusijoitustunnelissa liikkumista tulisi välttää turhien 

säteilyannosten kerryttämiseksi. Jos loppusijoitustunnelin reiät täytetään vasta kun kaikissa 

rei'issä on loppusijoituskapseli, niin kapseleiden sijoitus reikiin olisi parasta aloittaa 

loppusijoitustunnelin päästä. Vastaavasti reikien täyttäminen bentoniitillä aloitettaisiin 

tällöin ensimmäisestä loppusijoitustunnelin reiästä. Tällä järjestelyllä säteilyannokset 

pysyisivät alhaisina, koska avonaisen kapselilla täytetyn reiän lähellä ei tarvitse juurikaan 

liikkua. Toinen vaihtoehto on täyttää loppusijoitusreikiä tunnelin suuaukolta eteenpäin 

yksikerrallaan siten, että jokainen loppusijoitusreikä täytetään aina loppusijoituskapselin 

asennuksen jälkeen. 
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6.5.3 Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustila 

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustila sijaitsee tasolla -180. Jätteiden 

loppusijoitustila on valvonta-aluetta, mutta siellä ei esiinny kontaminaatiota. Ilmastoinnista 

ei järjestelmäkuvauksissa ole vielä mainintaa. Parasta olisi liitää jätetilan ilmastointi 

suodatuksella varustettuun ilmastointijärjestelmään, sillä jätepakkaukset saattavat käyttöiän 

aikana alkaa vuotaa. 

 

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilaan tullaan loppusijoittamaan kaikki 

Posivan ydinjätelaitosten käyttöjätteet ja käytöstäpoistojätteet. Jätteet pakataan 

kapselointilaitoksella ja ne kuljetetaan matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilaan 

kapselihissillä. Jätteiden loppusijoitustila on halli, jonka keskellä on betonikaukalo 

keskiaktiivisten jätteitä varten. Kaukalo toimii keskiaktiivisten jätteiden säteilysuojana ja 

radionuklidien vapautumisesteenä. Muuta matala-aktiiviset jätepakkaukset sijoitetaan 

halliin betonikaukalon ulkopuolelle.  

 

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilan käyttötoimintaa ei ole vielä tarkemmin 

suunniteltu ja esimerkiksi valvonta-alueen rajan sijainti on päättämättä. Henkilöhissillä 

päästään laskeutumaan jätteiden loppusijoitustilan tasolle periaatteessa valvomattomalta 

puolelta sekä valvonta-alueen puolelta. Käyttötoimintaa ajatellen henkilöstö käyttää 

todennäköisesti valvonta-alueen hissiä, joten olisi järkevintä määritellä koko ajotunnelin 

jätteiden loppusijoitustilan taso valvonta-alueeksi, lukuun ottamatta alas 

loppusijoitustasolle johtavaa ajokaistaa. Kyseinen ehdotus matala- ja keskiaktiivisen 

jätteen loppusijoitustilan valvonta-alueesta on esitetty kappaleessa 5.4.2. 

 

Kontaminaatiota ei saa esiintyä jätepakkausten pinnoilla, kun ne siirretään jätteen 

loppusijoitustilaan. Toisaalta jätepakkausten tiiviys ei todennäköisesti tule kestämään koko 

laitosten suunniteltua käyttöikää. Näin ollen ainakin kenkärajalle on syytä varata tilat 

matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilan kulkuaukolle, mahdollisesti myös 

henkilömonitorille. Kuvassa 18 on esitetty paikka matala- ja keskiaktiivisen jätteen 

loppusijoitustilan kenkärajalle.  
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Kuva 18. Laitosjätetilan kenkäraja.  
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7 HUOMIOT JA EHDOTUKSET JATKOTOIMIKSI 

Työtä tehdessä tuli laitosten suunnitelmissa ilmi muutamia kehityskohteita, jotka vaativat 

lisäselvityksiä ja lisäsuunnittelua. Huomiot kohdistuivat sekä säteilysuojalaskuihin että 

käytännön työssä ilmeneviin ongelmiin. Työssä esitettiin ratkaisuja osaan ongelmista ja 

osan todettiin vaativan suunnittelutyötä. 

 

Säteilysuojausten osalta ilmenneitä laskukohteita olivat hitsin tarkastuslaitteiston suojaus ja 

neutronisäteilyn tuotto, hitsausaseman apujärjestelmähuoneen säteily ja vastaanottotilan 

kuljetussäiliöiden varastointitilan säteilysuojaus. Työssä esitettiin kaksi esimerkkilaskua 

tarkastuslaitteen ja kuljetussäiliöiden varastointitilan säteilysuojien paksuuden 

määrityksestä. Lopulliset mitoittavat laskelmat, joihin tässä työssä esitettyjä laskuja 

voidaan verrata, tehdään säteilysuojasuunnittelijan toimesta. Lopullisten laskujen 

perusteella päivitetään laitosten rakennesuunnitelmat. Lisäksi todettiin, että 

hitsauslaitteiston vaihtumisen aiheuttamat muutokset layoutiin tulee huomioida 

säteilysuojien mitoituksessa. Säteilylaskujen lisäksi lisäselvityksiä todettiin tarvittavan 

mahdollisen rakenteiden aktivoituminen osalta, mitä voi ilmetä hitsin tarkastuslaitteiston 

toiminnasta tai suojaamattoman polttoaineen vaikutuksesta. Selvityksiä tarvitaan, jotta 

tiedetään vaikuttaako aktivoituminen laitosten käyttötoimintaan tai käytöstäpoistoon.  

 

Työtä tehdessä havaittiin myös muutamia säteilysuojelun kannalta ongelmallisia piirteitä 

laitosten toimintasuunnitelmissa. Loppusijoituslaitokselle ei saa levitä kontaminaatiota, 

mutta tätä ei ole juuri huomioitu kapselointilaitoksen puolella. Laitoksia ei ole erotettu 

toisistaan kontaminaation leviämisen estävällä rajalla. Työssä ehdotettiin 

kapselointilaitoksen rajaamista kenkärajalla kapselin siirtokäytävän ja kapselivaraston 

tasolla, jolloin estettäisiin kontaminaation leviäminen rajan sisälle ja 

loppusijoituslaitokselle muualta kapselointilaitokselta.  

 

Lisäsuunnittelua vaatii myös loppusijoituskapselin kontaminaatiomittaus, joka on korkeista 

säteilytasoista johtuen mahdotonta suorittaa manuaalisesti. Pintakontaminaatiomittaus 

suoritetaan automatisoidulla laitteistolla, jolla ei pystytä kuitenkaan mittaamaan kuin 

kapselin yläosa. Vaikka kapselin kontaminoituminen vaikuttaa todella epätodennäköiseltä, 
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on siihen varauduttava. Jos näyte osoittautuu kontaminoituneeksi, on koko kapselin 

puhtaus kontaminaation suhteen tämän jälkeen vaikea osoittaa. 

 

Korkeista säteilytasoista johtuen myös kiinteytetyn nesteen jätepakkausten 

kontaminaatiotaso on haastava mitata. Työssä yksinkertaiseksi ratkaisuksi ehdotettiin 

pakkausten asettamista kuljetusalustalle, jotta kapselihissin puhtaus kontaminaation 

suhteen voidaan varmistaa. Tällöin kontaminaation kulkeutumista jätetilaan ei kuitenkaan 

voida estää ja suunnitteluperuste loppusijoitustilojen puhtaudesta kontaminaation suhteen 

tulee rikottua, joten esitetty ratkaisu ei ole riittävä ja perusongelma tulee huomioida 

jatkosuunnitelmia tehdessä.  

 

Tarkemmat ohjeet eri töiden vaatimista säteilysuojelutoimista tehdään jatkossa lähempänä 

laitosten käyttöönottoa. Samoin säteilyluokitusten ylläpitomittausten suorittaminen 

ohjeistetaan myöhemmin. Kaikki säteilysuojelua koskevat ohjeet liitetään osaksi 

säteilysuojelukäsikirjaa, jonka laatiminen tullaan aloittamaan lähitulevaisuudessa.  

 

Uuden korkeamman säteilyvyöhykkeen käyttöönottoa on pohdittu aikaisemminkin 

ydinvoimalaitosten säteilysuojeluorganisaatioissa ja tässä työssä asia nousi jälleen esiin. 

Käytetyn ydinpolttoaineen käsittelytiloissa säteilytaso on niin paljon korkeampi kuin 

muissa punaisen vyöhykkeen tiloissa, että niiden luokittelu samaan luokkaan on 

harhaanjohtavaa. Neljännen vyöhykkeen luokitusrajoja ja sen käyttöönottoa tulisi pohtia 

yhteistyössä ydinvoimalaitosten säteilysuojeluorganisaatioiden kanssa. Uusi vyöhyke olisi 

hyvä saada käyttöön ennen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen toiminnan 

käynnistymistä. Kun neljännen vyöhykkeen käyttöönotosta ja sen rajoista on päätetty, 

päivitetään kapselointilaitoksen suunnitteluvaiheen säteilyluokitukset.   
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8 YHTEENVETO 

Työssä oli tarkoitus muodostaa kokonaiskuva kapselointi- ja loppusijoituksen 

säteilysuojelusta. Tässä tavoitteessa onnistuttiin hyvin.  Kokonaiskuvan muodostamisen 

lisäksi annettiin ehdotuksia lisäselvitysten suorittamiseen ja käyttövaiheen säteilysuojeluun 

liittyvistä toiminnoista.  

 

Ydinlaitosten toimintaa ohjataan viranomaisten toimesta lakien, asetusten ja näihin 

liittyvien ohjeiden avulla. Työssä koottiin viranomaisohjeista kohdat, jotka ovat 

säteilysuojelun kannalta merkittävät. Säteilylainsäädäntö muuttuu vuonna 2018 ja sen 

merkittävin muutos koskien ydinlaitosten toimintaa on työntekijän vuosittaisen suurimman 

annoksen rajan pieneneminen 20 mSv. 

 

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella suuren säteilylähteen aiheuttavat käytetty polttoaine 

sekä hitsin tarkastuslaitteisto. Näiltä säteilylähteiltä suojaudutaan säteilysuojausseinien 

avulla. Suojaamatonta polttoainetta käsitellään aina kaukokäyttöisesti, joten 

säteilyannoksia ei näistä töistä kerry. Loppusijoituskapseleiden säteilytaso ei salli 

työskentelyä niiden läheisyydessä, kun taas kuljetussäiliöiden ympäristössä voidaan 

kuljetussäiliön tyypistä riippumatta työskennellä. Kontaminaatiota irtoaa polttoaineen 

pinnalta crudina ja se kertyy osaan järjestelmistä muuttaen ne aktiiviseksi. 

Kontaminoituneita järjestelmiä on kapselointilaitoksella kuitenkin suhteellisen vähän 

verrattuna esimerkiksi ydinvoimalaitoksiin. 

 

Valvonta-alueen loppusijoituslaitoksen puoleiset rajat olivat epäselvät ennen työn alkua. 

Työssä laadittiin ehdotukset valvonta-alueen rajoista teknisissä tiloissa, 

loppusijoitusluolastossa käyttövaiheen aikana ja matala- ja keskiaktiivisen jätteen 

loppusijoitustilassa. Loppusijoitustunnelistossa valvonta-alueen rajat muuttuvat käytön 

aikana ja se otettiin huomioon esimerkkirajojen laadinnassa.  

 

Suunnitteluvaiheen vyöhykejaon mukaiset luokitukset on jo tehty kapselointilaitokselle. 

Kapselointilaitoksen suunnitteluvaiheen luokituksia avattiin, selvittäen mikä aiheuttaa 

kyseisen luokituksen missäkin tilassa. Luokitusten läpikäynnissä huomioitiin myös uusi 

korkeampi vyöhyke ja sen aiheuttamat muutokset suunnitteluvaiheen luokituksiin. Työssä 



 

122 

 

todettiin, että loppusijoituslaitokselle luokituksia ei tarvitse tehdä suunnitteluperusteiden 

mukaisesti kuin ulkoisen säteilyn suhteen, sillä kontaminaatiota esiintyy vain 

kapselointilaitoksella. Kontaminaation leviämistä kapselointilaitoksella ja leviämisen 

vaikutuksia huonetilaluokituksiin on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Työssä 

todettiin, että kontaminaation suhteen luokitukset kannattaa alkuun tehdä hieman 

suuremmiksi, jotta vältytään yllättävältä kontaminoitumiselta. 

 

Käyttövaiheen säteilysuojeluun liittyvästä toiminnasta määritettiin valvonta-alueella 

liikkumiseen liittyviä käytäntöjä. Valvonta-alueen perusvarustukseksi ehdotettiin 

kapselointilaitokselle ydinvoimalaitoksista tuttua suojahaalaria. Loppusijoituslaitokselle 

varustukseksi todettiin riittävän tavalliset työvaatteet, joiden käyttämistä varten on haettava 

STUKilta erityislupaa. Työssä todettiin lyhyehköllä laskulla, että ainakin 

kapselointilaitoksella on syytä käyttää myös neutroniannoksen mittaavia TL-dosimetrejä. 

Lasku laskettiin märkäkuljetussäiliön annosnopeuksista; valittaessa kuivasäiliöt 

neutroniannokset ovat laskettuja suuremmat ja neutronidosimetrien tarve on ilmeisempi. 

TL-dosimetrien lisäksi laitoksilla käytetään elektronisia dosimetreja työkohtaisten 

säteilyannosten seurantaan. Elektronisten dosimetrien lukulaitteiden sijoituspaikoiksi 

ehdotettiin jokaista kapselointilaitoksen, loppusijoituslaitoksen ja nostinlaiterakennuksen 

kenkärajaa.  

 

Kapselointilaitokselle tulee kiinteitä lisäkenkärajoja, joista suurimmat ovat polttoaineen 

käsittelykammion ja dekontaminointikeskuksen kenkärajat. Työssä laadittiin 

esisuunnitelmat näiden kenkärajojen asettumista laitosten layoutiin ja lisäksi selvitettiin 

lisä- ja pääkenkärajojen peruskäytäntöjä.  

 

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen säteilysuojelu vastaa perusperiaatteiltaan 

ydinvoimalaitosten säteilysuojelua. Henkilöstön säteilyaltistusta pyritään vähentämään 

käyttämällä asianmukaisia suojaustoimenpiteitä. Ominaispiirre kapselointi- ja 

loppusijoituslaitoksella on voimakkaasti säteilevän käytetyn polttoaineen käsittely. 

Käsittely kuitenkin hoidetaan kaukokäyttöisesti, jolloin henkilöstö välttyy käytetyn 

polttoaineen säteilyltä. Kokonaisuudessaan henkilöannokset jäävät huomattavasti 

ydinvoimalaitosten annoksia pienemmiksi.   
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LIITE 1.  Vihreät huonetilat 

Tunnus Taso Tilan nimi Tunnus Taso Tilan nimi 

C93.004 -2.90 Käytävä C91.022 +6.10 Vaate- ja tavaravarasto 

C93.015 -2.90 Porrashuone 2 C91.023 +6.10 Putkikuilu 2 

C93.022 -2.90 Lattiavesien pumppaamo C91.025 +6.10 Apujärjestelmähuone 3 

C93.023 -2.90 Putkikäytävä C91.027 +6.10 Putkikuilu 1 

C93.027 -2.90 Instrumentointihuone C91.028 +6.10 

Kapselipuskurivaraston 

ilmastointihuone 

C93.028 -2.90 Pumppuhuone 1 C91.030 +6.10 Kaytävä 2 

C93.031 -2.90 Porrashuone 1 C91.031 +6.10 Porrashuone 1  

C93.100 -4.20 Hissikuilu 1 C91.035 +6.10 Apujärjestelmähuone 2 

C93.102 -2.90 Apujärjestelmähuone C91.070 +6.10 Apujärjestelmähuone 1 

C93.103 -2.90 Pumppuhuone 2 C91.072 +6.10 Ensiapuhuone 

C93.104 -2.90 Säiliöhuone 2 C91.073 +6.10 Suihkuhuone 

C93.105 -2.90 Säiliöhuone 1 C91.074 +6.10 Pukuhuone 

C92.002 +1.90 Apujärjestelmähuone 5 C91.075 +6.10 Monitorointi 1 

C92.003 +1.90 Kaapelikuilu 2 C91.076 +6.10 Miesten WC 

C92.004 +1.90 Käytävä 2 C91.077 +6.10 Siivouskomero 

C92.012 +1.90 Apujärjestelmähuone 4 C91.078 +6.10 Valvojan huone 

C92.015 +1.90 Porrashuone 2 C91.079 +6.10 Naisten WC 

C92.022 +1.90 

Vihivaunun 

apujärjestelmähuone C91.080 +6.10 Vihivaunun apujärjestelmähuone 

C92.023 +1.90 Putkikuilu 2 C01.002 +10.30 Apujärjestelmähuone 3 

C92.027 +1.90 Putkikuilu 1 C01.003 +10.30 Kaapelikuilu 4 

C92.028 +1.90 

Kapselipuskurivaraston 

ilmastointihuone C01.004 +10.30 Käytävä 2 

C92.030 +1.90 Kaapelikuilu 1 C01.005 +10.30 Pukuhuone 

C92.031 +1.90 Porrashuone 1 C01.012 +10.30 Korjaamo 

C92.070 +1.90 Apujarjestelmähuone 3 C01.015 +10.30 Porrashuone 2  

C92.094 +1.90 Suodatinhuone 2 C01.016 +10.30 Kapselointiprosessin ohjaamo 

C92.095 +1.90 Käytävä 1 C01.018 +10.30 Apujärjestelmähuone 4  

C92.096 +1.90 Suodatinhuone 1 C01.020 +10.30 Hitsauskammion apujärjestelmähuone 

C91.002 +6.10 Apujärjestelmähuone 5 C01.022 +10.30 Kiinteytys prosessin ohjaamo 

C91.003 +6.10 Kaapelikuilu 2 C01.023 +10.30 Putki- ja venttiilihuone 2 

C91.004 +6.10 Käytävä 3 C01.025 +10.30 Tyhjien tynnyrien varasto 2 

C91.012 +6.10 Apujärjestelmähuone 4 C01.027 +10.30 Putki- ja venttiilihuone 1 

C91.015 +6.10 Porrahuone 2  C01.029 +10.30 Käytävä 3 



 

 

 

 

C01.030 +10.30 Apujärjestelmähuone 1 C04.100 +23.3 Hissin konehuone  

C01.031 +10.30 Porrashuone 1 

C01.033 +10.30 Apujärjestelmähuone 2 

C01.035 +10.30 Kapselihissin eteinen 

C01.038 +10.30 Tyhjien tynnyrien varasto 1 

C02.004 +15.10 Käytävä 2 

C02.015 +15.10 Porrashuone 2 

C02.019 +15.10 Apujärjestelmähuone 3 

C02.020 +15.10 Poistoilmastointihuone 

C02.023 +15.10 Putki- ja venttiilihuone 2 

C02.026 +15.10 

Kiinteytyslaitoksen 

säiliöhuone 1  

C02.027 +15.10 Putki- ja venttiilihuone 1 

C02.028 +15.10 Säiliö- ja pumppuhuone 1 

C02.029 +15.10 

Ilmastoinnin 

apujärjestelmähuone 

C02.031 +15.10 Porrashuone 1 

C02.035 +15.10 Nosturin ohjaamo 

C02.038 +15.10 Varasto 1 

C02.050 +15.10 

Kiinteytyslaitoksen 

säiliöhuone 2  

C02.051 +15.10 Säiliö- ja pumppuhuone 2 

C03.004 +19.90 Käytävä 3 

C03.005 +19.90 Pesuhuone 

C03.008 +19.90 

Säteilyannoksen 

mittaushuone 

C02.015 +19.90 Porrashuone 2 

C03.019 +19.90 

Ilmastoinnin 

apujärjestelmähuone 

C03.020 +19.90 Poistoilmastoinnin huone  

C03.031 +19.90 Porrashuone 1 

C03.060 +19.90 Miesten pesuhuone 

C03.061 +19.90 Naisten pesuhuone 

C03.062 +19.90 Miesten pukuhuone 

C03.063 +19.90 Naisten pukuhuone 

C04.015 +23.30 Porrashuone 2 

 



 

 

 

 

LIITE 2. Laskujen sijoitukset 

 

 

Lasku 1 

 µ
1

=
ln

1

2

−𝑥1
=

−0,693

−11 cm
= 0,063 1

cm⁄   

 µ
2

=
ln

1

2

−𝑥2
=

−0,693

− 1,52cm
= 0,456 1

cm⁄  

 

 𝐻 = 1800
Sv

h
∙ 𝑒−0,063 1 cm⁄ ∙180 cm−0,456 1 cm⁄ ∙20 cm 

 𝐻 ≅ 2,3 µSv/h 

 

Lasku 2 

 

 𝐵 =
0,003

2
= 0,0015 

 

 𝑛 = log10(1/0,0015) = 2,83 

 

 𝑇𝑉𝐿 =
ln 0,1

ln 0,5
∙ 5,5 cm = 18,3 cm 

 

 𝑠 = (18,3 + 18,3 + (2,83 − 2) ∙ 18,3)cm  

 𝑠 = 51,8 cm 

 

 


