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1 JOHDANTO 

Huhtikuussa 2018 maailmassa oli 450 käynnissä olevaa ja 166 käytöstä poistettua energian-

tuotantoon rakennettua ydinvoimalaitosyksikköä, joilla oli yhteensä takanaan yli 17 500 re-

aktorin käyttövuotta (IAEA 2018). Näiden reilun 17 500 käyttövuoden aikana on kaupalli-

sessa tuotantokäytössä olevilla ydinvoimalaitoksilla tapahtunut yhteensä vain kolme vaka-

vaa reaktorionnettomuutta: Three Mile Islandin (TMI) 2-yksiköllä Yhdysvaltain Pennsyl-

vaniassa vuonna 1967, Tshernobylin 4-yksiköllä entisessä Neuvostoliitossa nykyisen Ukrai-

nan alueella vuonna 1987 ja Fukushima-Daiichin yksiköillä 1, 2, 3 ja 4 Japanissa maanjäris-

tyksen ja sitä seuranneen tsunamin vaikutuksesta vuonna 2011. Merkittäviä vaikutuksia ym-

päristölle aiheutui Tshernobylin ja Fukushiman onnettomuuksista, sillä paineastia ja suoja-

rakennus säilyivät TMI:lla ehjänä ja siten ympäristöön levinnyt aktiivisuus oli melko vä-

häistä. (WNA 2016; Karjunen et al. 2004: 226–227)  

Vaikka onnettomuuksien seuraukset ovat olleet vakavia, on niiden vaikutuksesta pystytty 

parantamaan merkittävästi jo käytössä ja rakenteilla olevien ydinvoimalaitosten toimintaa, 

turvallisuutta ja onnettomuuksiin varautumis- ja vastaamiskykyä. Onnettomuuksista saadut 

opit tulevat vaikuttamaan myös tulevien ydinvoimalaitosten turvallisuuteen, sillä niistä saa-

duilla kokemuksilla pystytään paremmin huomioimaan onnettomuuksiin varautuminen jo 

suunnitteluvaiheessa.  

Ydinvoimalaitosten toiminta ja turvallisuus on yksi energia-alan tarkimmin säädeltyjä osa-

alueita. Suomessa ydinturvallisuudesta ja sen vaatimuksista on määrätty ensisijaisesti lain-

säädännössä, joka pohjautuu osaltaan Euroopan Unionin (EU) ja kansainvälisen atomiener-

giajärjestön (International Atomic Energy Agency, IAEA) määräyksiin ja suosituksiin. Lain-

säädäntöä täydentävät asetukset, Säteilyturvakeskuksen (STUK) määräykset, ydinturvalli-

suus- (YVL) ja valmiusohjeet (VAL) sekä osin myös säteilyturvallisuusohjeet (ST). ST-oh-

jeita ei kuitenkaan valmisteilla olevan säteilylakiuudistuksen jälkeen tulla enää päivittä-

mään.  
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Keskeisimpänä turvallisuustavoitteena ydinvoimalaitoksilla on estää radioaktiivisten ainei-

den leviäminen ympäristöön. Jos kaikesta varautumisesta huolimatta laitoksella päädyttäi-

siin siihen erittäin epätodennäköiseen tilanteeseen, jossa radioaktiivisia aineita pääsisi leviä-

mään ympäristöön, on siihenkin etukäteen varautumalla pyritty varmistamaan työntekijöi-

den ja väestön turvallisuus ja minimoimaan parhain mahdollisin tavoin ympäristövaikutus-

ten mahdollisuus ja niiden vakavuus. 

Merkittävään päästöön johtava reaktorionnettomuus on tapahtumana erittäin epätodennäköi-

nen. Ydinvoimalaitoksilla on mittavat määrät turvallisuusjärjestelmiä, joiden päätehtävänä 

on minimoida onnettomuuksiin johtavat tapahtumat sekä niiden seuraukset. Jotta jo itsessään 

epätodennäköinen onnettomuus voisi edetä päästötilanteeseen, tulisi näiden järjestelmien lä-

hes kaikkien olla vikaantuneita. Koska työssä käsitellään kontaminaatiolta suojautumista, on 

oletettava, että päästö tapahtuu. Siitä syystä työssä käsitellyissä onnettomuuksissa lähtöole-

tuksena on, että vakavien onnettomuuksien hallintaan liittyvät järjestelmät ovat poissa käy-

töstä.  

Valtaosa käytössä olevan ydinvoimalaitoksen radioaktiivisista aineista on sitoutuneena polt-

toaineeseen fissiotuotteina. Fissiotuotteiden vapautumisen tiellä on kuitenkin neljästä viiteen 

sisäkkäistä vapautumisestettä, joista lähes kaikkien pitäisi pettää mittavan ympäristöpäästön 

aikaansaamiseksi.  

Ensimmäinen vapautumiseste on keraaminen polttoaine, joka pitää fissiotuotteet sisällään 

hyvin pitkään. Toisena vapautumisesteenä on kaasutiivis suojakuori, johon polttoaine on pa-

kattu. Polttoainenipuista koostuvan reaktorisydämen ympärillä on kolmas leviämiseste, re-

aktoripaineastia, jota puolestaan ympäröi painetiivis suojarakennus neljäntenä leviämises-

teenä. Joissain tapauksissa voidaan ajatella reaktorirakennuksen toimivan viidentenä leviä-

misesteenä.  
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1.1  Tapahtumien luokittelu 

Ydinenergialaki (L 11.12.1987/990: 7p §) määrää, että ydinenergian käytön valmiusjärjes-

telyjen tulee perustua häiriö- ja onnettomuustilanteita koskeviin analyyseihin ja niiden pe-

rusteella arvioituihin seurauksiin. Analyysien on katettava odotettavissa olevat käyttöhäiriöt, 

oletetut onnettomuudet, oletettujen onnettomuuksien laajennukset ja vakavat reaktorionnet-

tomuudet, ja näistä tilanteista on valittava ne, jotka ovat radioaktiivisten päästöjen ja sätei-

lyannosten kannalta mitoittavia (YVL B.3. 2013: 301. & 501.). Tapahtumat jaetaan omiin 

luokkiinsa niiden esiintymistaajuuden ja analysoidun lopputuleman perusteella (STUK 

Y/1/2016). 

Erilaisia häiriö- ja onnettomuustilanteita on analysoitu ydinvoimalaitosten lopullisissa tur-

vallisuusselosteissa (Final safety analysis report, FSAR). Myös tämän työn analyysit perus-

tuvat niissä annettuihin tietoihin, mutta niistä käsitellään vain merkittäviä päästöjä aiheutta-

via onnettomuustapauksia.  

STUKen määräyksessä (Y/1/2016) ja ydinenergia-asetuksessa (A 12.2.1988) määritetään 

häiriö- ja onnettomuustilanteille raja-arvoja esiintymistaajuuksille sekä väestön yksilölle ai-

heutuvalle vuosiannokselle. Nämä raja-arvot on koottu taulukkoon 1.  
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Taulukko 1: Tapahtumaluokat (STUK Y/1/2016; A 12.2.1988; YVL A.7)  

Tapahtumaluokka Tapahtumistaajuus 
Väestön yksilön 

vuosiannosraja 

Odotettavissa olevat 

käyttöhäiriöt 
𝑓 >  

1

100 𝑎
 0,1 mSv 

Luokan 1 oletetut  

onnettomuudet 

𝑓 <  
1

100 𝑎
 

𝑓 >  
1

1000 𝑎
 

1 mSv 

Luokan 2 oletetut  

onnettomuudet 
𝑓 <  

1

1000 𝑎
 5 mSv 

Oletettujen onnettomuuk-

sien laajennokset 
 20 mSv 

Vakavat onnettomuudet 

sydänvaurio reaktorissa 

𝑓 <  
1

100000 𝑎
 

Ulkoilmaan vapautuva Cs-

137-päästö > 100 TBq 

𝑓 <  
1

57 𝑎
 

 

Tshernobylin onnettomuuden jälkeen vuonna 1990 luotiin yhteistyössä IAEA:n ja taloudel-

lisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (Organisation for Economic Co-Operation and De-

velopment, OECD) ydinenergiajärjestön (Nuclear Energy Agency, NEA) kokoamien asian-

tuntijoiden toimesta ydinlaitos- ja säteilytapahtumien kansainvälinen vakavuusasteikko 

INES (International Nuclear and Radiological Event Scale). INES luotiin pääasiassa maiden 

väliseksi kommunikointityökaluksi ja tapahtumien vaikutusten arviointia varten. (IAEA 

2013: 1-3) 

INES-luokitus toimii yhteisenä mittakaavana ydin- ja säteilyonnettomuuksille, ydinaseita ja 

niiden käyttöä lukuun ottamatta. INES-asteikko on jaettu 7 eri tapahtumaluokkaan, joista 

luokat 1 – 3 kuvaavat turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ja luokat 4 – 7 eriasteisia on-

nettomuuksia. Asteikon alapuolella on lisäksi olemassa luokka 0, joka kuvaa merkittävää 

tapahtumaa, jolla ei ollut vaikutuksia turvallisuuteen. Sekä Tshernobylin että Fukushiman 
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onnettomuudet on luokiteltu niiden aiheuttamien vakavien ympäristövaikutusten perusteella 

luokkaan 7, vakava onnettomuus, ja TMI luokkaan 5, ympäristölle vaaraa aiheuttava onnet-

tomuus. (IAEA 2013: 1-3; STUK 2015b) 

Tapahtuma voidaan luokitella INES-asteikolla kolmen eri kriteeriryhmän perusteella, ja luo-

kitus määräytyy sen korkeimpaan luokkaan nostavan kriteerin perusteella. Alimpana ryh-

mänä on syvyyspuolustuksen taso, jota sovelletaan yksittäisenä luokittelukriteerinä vain luo-

kille 1-3, tapahtumat. Luokille 2-5 voidaan soveltaa laitosten säteilyesteiden ja hallintalait-

teiden tilaa arvioivaa kriteeriryhmää, ja luokille 2-7 voidaan luokittelua tarkentaa arvioi-

malla ihmisille ja ympäristölle aiheutuneita vaikutuksia. (IAEA 2013: 3) Taulukossa 2 on 

esitetty tapahtumaluokille annettuja päästörajoja I-131 –ekvivalenttina sekä väestön yksi-

lölle sekä työntekijälle aiheutuneen annoksen raja-arvoja Suomessa. Annosrajat on luokitte-

luohjeessa annettu kansallisten annosrajojen kertoimina (Ibid.). Annoskertymät sekä päästöt 

ovat vähimmäisarvoja kyseiselle luokalle, ja annoksen osalta on merkittävää, kuinka monta 

henkilöä on altistunut. Lukuarvojen lisäksi esimerkiksi deterministiset terveysvaikutukset ja 

säteilykuolemat ovat luokittelua nostavia tekijöitä.  
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Taulukko 2: INES-luokitusten päästö- ja annosrajoja (IAEA 2013) 

Tapahtumaluokka 
Päästö I-131  

-ekvivalentti 

Väestön yksilölle 

aiheutunut annos 

Työntekijälle ai-

heutunut annos 

1  0,1 mSv 20 mSv 

2  

0,1 mSv 

(> 10 altistunutta) 

TAI 

10 mSv 

20 mSv 

(> 10 altistunutta) 

3  

0,1 mSv 

(>100 altistunutta) 

TAI 

10 mSv 

(>10 altistunutta) 

> 200 mSv 

4 > 10 TBqI-131ekv 

10 mSv (>100 altis-

tunutta) 
> 1 Sv 

5 > 500 TBqI-131ekv   

6 > 5000 TBqI-131ekv   

7 > 50000 TBqI-131ekv   

Suomessa on kirjoitushetkellä neljä energiantuotantokäytössä olevaa ydinvoimalaitosyksik-

köä. Näistä Teollisuuden Voima Oyj (TVO) omistaa ja operoi Eurajoen Olkiluodossa kahta 

yksikköä, Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 (OL1 ja OL2). Näiden lisäksi Olkiluotoon on rakenteilla 

Suomen viides yksikkö, Olkiluoto 3 (OL3). OL1 ja OL2 ovat ruotsalaisen Asea-Atomin toi-

mittamia identtisiä, nykyiseltä nettosähköteholtaan 880 MWe kiehutusvesireaktoreita 

(BWR), joiden kaupallinen sähköntuotanto alkoi vuosina 1979 ja 1982. OL3 on kolmannen 

sukupolven reaktoritekniikkaa edustava eurooppalainen painevesireaktori (EPR), jonka 

TVO on tilannut avaimet käteen periaatteella konsortiolta, johon kuuluvat Framatome (ai-

kaisemmin Areva) ja Siemens AG. OL3:n nettosähköteho on 1600 MWe ja sen kaupallisen 

sähköntuotannon on määrä alkaa toukokuussa 2019. Näiden lisäksi Loviisassa on kaksi For-

tum Oyj:n omistamaa ja operoimaa sähköteholtaan 502 MWe VVER 440 (Vodo-vodjanoi 

energetitšeski reaktor) painevesireaktoria, Loviisa 1 ja Loviisa 2 (LO1 ja LO2).  
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Suomen ydinvoimalaitosten historiassa korkeimman INES-luokituksen saaneet tapahtumat 

on luokiteltu luokkaan 2. Luokan 2 INES-tapahtumia on ollut kaikilla neljällä yksiköllä, 

OL1:llä yksi, OL2:lla kaksi, LO1:llä yksi ja LO2:lla 3. Viimeisin luokan 2 tapahtuma tapah-

tui 1993. Tämänkin jälkeen on laitoksilla ollut tapahtumia, jotka ovat saaneet INES-luoki-

tuksen 0 tai 1.  

1.2  Työn tavoitteet ja sisältö 

Työn tavoitteena on tutkia radioaktiivisten aineiden leviämistä laitosalueella ja sen lähiym-

päristössä merkittävään päästöön johtavissa onnettomuustilanteissa, ja ulkoalueiden ja tilo-

jen käytettävyyttä onnettomuuden aikana. Työssä on tarkoitus luoda kontaminaationhallin-

tamenetelmät TVO:n valmiusorganisaation toiminnan johtamiseen tarkoitetuille tiloille sekä 

tarkastella mahdollisia kulkureittejä sekä niiden käyttöä ja ohjeistusta onnettomuustilan-

teissa.  

Luvussa kaksi käsitellään radioaktiivisuutta ja kontaminaatiota yleisesti, esitellään kontami-

naation leviämiseen liittyviä mekanismeja ympäristössä sekä radioaktiivia aineita ja niiden 

lähteitä ympäristössä ja ydinvoimalaitoksilla. Luvussa kolme tarkastellaan kontaminaatiosta 

aiheutuvia terveysvaikutuksia ja esitellään työn kannalta merkittävät dosimetriasuureet. 

Luku neljä taas käsittelee kontaminaationhallintaa ja sen keinoja, ja luvussa viisi esitellään 

ydinvoimalaitosten valmiustoimintoja sekä niille asetettuja vaatimuksia sekä TVO:n val-

miusorganisaatiota. 

Kuudes luku käsittelee kontaminaation leviämistä onnettomuustilanteissa. Luvussa käydään 

läpi meteorologiset tilanteet Olkiluodossa, esitellään analysoitavat onnettomuustyypit ja tut-

kitaan annosnopeustietoja laitosalueella onnettomuuden aikana. Luku 7 sisältää kontaminaa-

tionhallintasuunnitelmat sekä sisä- että ulkotiloissa. 

Kahdeksannessa luvussa esitellään johtopäätökset sekä parannusehdotukset kontaminaati-

onhallintaa varten, ja luku yhdeksän vetää yhteen työn sisällön.  
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2 RADIOAKTIIVINEN KONTAMINAATIO  

Sana kontaminaatio tulee latinan kielen sanasta contaminare, joka tarkoittaa ’tehdä epäpuh-

taaksi’. Sitä käytetään kuvaamaan ei-toivottua ainetta ja sen esiintymistä esimerkiksi pin-

nalla tai tilavuudessa. Radioaktiivinen kontaminaatio on siis ei-toivottua, yleensä ei-luon-

nollista, radioaktiivista ainetta, jota esiintyy esimerkiksi pinnoilla, nesteessä, kaasussa tai 

ihmiskehossa.  

Kontaminaation esiintyvyys ei itsessään ota kantaa sen alkuperään tai määrään ilman tarken-

tavia lisätietoja, mutta säteilysuojelutarkoituksissa kontaminaatiolla tarkoitetaan sellaista ai-

netta, joka sisältää yhtä tai useampaa radionuklidia, jonka aktiivisuus tai aktiivisuuspitoisuus 

on sellainen, ettei sitä voida säteilysuojelun kannalta jättää huomiotta (Neuvoston direktiivi 

2013/59/Euratom). Tällöin vähäiset aktiivisuuspitoisuudet voidaan jättää määrittelyn ulko-

puolelle, ja olettaa, että kontaminaation esiintyessä on kyse radioaktiivisista aineista, joiden 

määrä tai aktiivisuustaso on aina toimenpiderajan ylittävä. 

Radioaktiivinen hajoaminen on spontaani tapahtuma, eivätkä ulkoiset tekijät vaikuta siihen. 

Hajoamishetkellä emonuklidista lähtee hiukkanen, ja samalla muodostuu uusi tytärnuklidi. 

Tytärnuklidi voi jäädä virittyneeseen tilaan, joka purkautuessaan tuottaa fotoneja. Tytär-

nuklidi voi itsekin olla radioaktiivinen aine, joka hajoaa osana hajoamisketjua. Hajoamis-

ketjussa voi olla myös vaihtoehtoisia hajoamistapoja, jolloin prosessi haarautuu. Hajoamis-

ketjut päättyvät stabiileihin tytärnuklideihin. (Sandberg & Paltemaa 2002: 19-29)  

Aktiivisuus, A on radioaktiivisten hajoamisten lukumäärä aikayksikössä ja sen SI-yksikkö 

on becquerel (Bq = s-1). Kontaminaatiota käsiteltäessä aktiivisuus ilmoitetaan tapauksesta 

riippuen usein aineen pinta-alaa, massaa tai tilavuutta kohden. Käytännön mittauksissa ja 

ohjearvoissa käytetään aktiivisuuskatteelle AS yksikköä Bq cm-2 tai Bq m-2, massa-aktiivi-

suudelle α yksikköä Bq kg-1 ja aktiivisuuspitoisuudelle cA yksikköä Bq m-3 tai Bq l-1. (Ibid.: 

19)  

Beetahajoamisessa joko neutroni hajoaa protoniksi ja elektroniksi, jolloin elektroni sinkou-

tuu ulos β- -säteilynä ja protoni jää ytimeen, tai protoni hajoaa neutroniksi ja positroniksi, 
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jolloin positroni sinkoutuu β+ -säteilynä. β- -hajoamisessa ytimestä poistuu myös antineutrino 

ja β+ -hajoamisessa neutrino. β+ hajoamisessa esiintyy sähkömagneettista annihilaatiosätei-

lyä, jota pidetään usein gammasäteilynä, vaikkei se sitä varsinaisesti olekaan. β –hiukkasten 

energiat ovat yleensä alle 0,1 MeV … 1,5 MeV. (Ibid.: 21-23) 

Alfahajoamisessa ydin lähettää kahdesta protonista ja kahdesta neutronista koostuvan al-

fahiukkasen. Alfahajoamista tapahtuu lähinnä raskailla ytimillä, ja alfahiukkasten energia 

on yleensä muutamia megaelektronivoltteja.  

Beeta- tai alfahajoamisen jälkeen ydin voi jäädä virittyneeseen tilaan. Viritystilan purkautu-

essa ytimestä emittoituu energiaa fotonina, eli sähkömagneettisena gammasäteilynä. Tyypil-

liset gammaenergiat vaihtelevat yleensä 0,01 ja 10 MeV:n välillä. (Ibid.: 18) 

Varatut hiukkaset etenevät väliaineessa ja vuorovaikuttavat ympäristönsä kanssa. Kun hiuk-

kanen jarruuntuu, energiaa siirtyy väliaineeseen, jossa tapahtuu sen vuoksi muutoksia. Ener-

gian siirtymisprosessissa syntyy ioneja ja atomien viritystiloja, ja tapahtuu sidosten katkea-

mista molekyyleissä sekä paikallisia muutoksia kiteisen väliaineen kiderakenteeseen. Lo-

pulta suurin osa energiasta muuttuu lämmöksi. (Ibid.: 36-37) 

Alfasäteily on voimakkaasti ionisoivaa, mutta sen kantama väliaineessa on beetasäteilyä ly-

hempi, kun taas beetahiukkasten kantama on suurempi, mutta se ionisoi harvemmin. Sekä 

kantama että ionisointikyky ovat riippuvaisia hiukkasten energiasta ja massasta. Elektronien, 

protonien ja alfahiukkasten kantamia vedessä, ilmassa ja lyijyssä sekä alfa- ja beetahiukkas-

ten ionisointikykyä vedessä on havainnollistettu kuvassa 1. (Ibid. 39-41) 
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Kuva 1: Elektronien, protonien ja alfahiukkasten kantamat vedessä, ilmassa ja lyijyssä sekä alfa- ja beetahiuk-

kasten ionisointikyky vedessä (Sandberg & Paltemaa 2002: 39 - 41) 

Fissiotuotteista suurin osa on beetahajoavia (Kalli 2011:31), joten suurin osa myös mahdol-

lisesta päästöstä on beetahajoavaa.  

Ionisoiva sähkömagneettinen säteily on välillisesti ionisoivaa, eli sen vuorovaikutuksesta 

aineen kanssa syntyy ionisoivia sekundäärihiukkasia. Vuorovaikutuksissa energiaa absor-

boituu, siroaa ja muuttuu annihilaatiosäteilyksi. (Sandberg & Paltemaa 2002: 49) 

Energiatasojen perusteella säteilylajit jaetaan usein myös pehmeään ja kovaan säteilyyn. Ko-

vaksi säteilyksi kutsutaan säteilyä, jonka efektiivinen annos aiheuttaa usein suuremmat vai-

kutukset kuin ekvivalenttiannos kudokseen tai elimeen, kun taas pehmeä säteily on säteilyä, 

jonka ekvivalenttiannos asettaa tiukemmat rajaukset kuin efektiivinen annos. Käytännölli-

sesti voidaan ajatella, että kovaa säteilyä ovat fotonit, joiden energia on yli 20-30 keV ja 

beetahiukkaset, joiden energia on yli 1-2 MeV. Pehmeää säteilyä ovat fotonit, joiden energia 

on alle 20-30 keV, ja beetahiukkaset, joiden energia on alle 1-2 MeV. Efektiivisen ja ekvi-

valenttiannoksen erot selitetään tarkemmin luvussa 3. (IAEA 2002: Glossary) 
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2.1  Radioaktiiviset aineet ympäristössä 

Radioaktiivisia aineita on kaikkialla ympäristössä, myös ihmiskehossa, ja valtaosa näistä 

aineista on luonnollista alkuperää. Kosmisen säteilyn vaikutuksesta radioaktiivisia aineita 

syntyy ilmakehässä, josta niitä siirtyy elinympäristöön ilmamassojen sekoittumisen myötä. 

Maankuoresta nousee maapallon syntymisen yhteydessä syntyneiden uraanin ja toriumin 

isotooppien kaasumaisia tytärnuklideja, pääasiassa radonin eri isotooppeja, jotka yhdessä 

hajoamistuotteidensa kanssa aiheuttavat valtaosan ihmisten säteilyannoksesta. Luonnollis-

ten radioaktiivisten aineiden määrä vaihtelee maapallolla riippuen alueesta, mutta maailman 

terveysjärjestön (World Health Organisation, WHO) mukaan (2017) ihmisen säteilyannok-

sesta keskimäärin 43 % aiheutuu radonista, 15 % maan gammasäteilystä, 13 % kosmisesta 

säteilystä, 20 % lääketieteessä käytetystä säteilystä, esimerkiksi röntgenkuvantamisesta ja 

isotooppihoidoista, 8 % ruoan ja veden kautta saatavista radioaktiivisista aineista, ja vain 1 

% keinotekoisista lähteistä.  

Keinotekoiset radioaktiiviset aineet ympäristössä ovat pääasiassa peräisin ilmakehässä 1950 

– 1960 –luvuilla tehdyistä ydinkokeista, ja pieni osa on ydinonnettomuuksista levinnyttä 

kontaminaatiota. (Pöllänen 2003: 28) Vuoteen 2017 mennessä maailmassa on raportoitu ta-

pahtuneen seitsemän sellaista onnettomuutta, joissa radioaktiivisia aineita on levinnyt ym-

päristöön. Kahdessa näistä, jo edellä mainituissa Tshernobylin ja Fukushiman onnettomuuk-

sissa, päästöt olivat niin mittavat, että ne lisäsivät ympäristön säteilytasoa normaalin luonnon 

taustasäteilyn vaihtelua enemmän ja niistä aiheutui pitkäaikaisia vaikutuksia ympäristölle. 

(WNA 2017; Pöllänen et al. 2004: 192) Molempien onnettomuuslaitosten ympärillä maan-

käyttöä on rajoitettu muodostamalla suojavyöhykkeet, joiden alueelta asukkaat on asutettu 

muualle, ja joille tarpeeton kulku on kohonneen radioaktiivisuustason vuoksi kielletty. 

2.2  Radioaktiivisten aineiden leviäminen ympäristössä 

Koska aineiden radioaktiiviset isotoopit käyttäytyvät kemiallisesti pääsääntöisesti stabiilien 

isotooppien tavoin, ne myös leviävät samalla tavoin kuin stabiilit vastineensa. Hajoamisten 

jälkeisten tytäraineiden kemialliset ominaisuudet voivat kuitenkin erota emoaineiden omi-

naisuuksista, mikä voi muuttaa niiden kulkeutumistapaa ja leviämistä. (Pöllänen 2003: 16)  
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Ilmassa kontaminaatio voi esiintyä kaasuina, kiinteinä tai nestemäisinä yhdisteinä tai sitou-

tuneena aerosolihiukkasiin, mutta ilmakehä ei kaasuja lukuun ottamatta varastoi radioaktii-

visia aineita. Ilma toimii pääasiassa väliaineena, jonka avulla kontaminaatio kulkeutuu muu-

alle ympäristöön. Aerosolihiukkaset ja kaasumaiset aineet liikkuvat ilmavirtausten mukana 

sekoittuen samanaikaisesti yhä suurempaan ilmatilavuuteen. Kontaminaation aktiivisuuspi-

toisuus laskee sekoittumisen lisäksi myös radioaktiivisen hajoamisen myötä ja ilmasta kon-

taminaatio poistuu maa- ja vesialueille kuiva- tai märkälaskeumana riippuen vallitsevasta 

säätilasta. (Valmari & Pöllänen 2003: 61-93) 

Hiukkaset deponoituvat pinnoille kuivalaskeumaksi ilmavirtausten, maan vetovoiman ja nii-

den sähköisten varausten vaikutuksesta. Hiukkasten kulkeutumisetäisyys riippuu hiukkas-

koon lisäksi myös ilmakehän ominaisuuksista, kuten paine-erosta, turbulenssista, lämpötila-

jakaumasta ja tuulen suunnasta sekä nopeudesta, ja päästön lähtökorkeudesta. Lisäksi siihen 

vaikuttaa myös tarttumispinnan rosoisuus, sillä hiukkaset tarttuvat helpommin epätasaisille 

pinnoille.  

Märkälaskeuma aiheutuu nimensä mukaisesti vesipisaroista, sumusta tai lumesta. Pienhiuk-

kaset voivat kiinnittyä pilvessä oleviin lumikiteisiin tai toimia niiden tiivistymisytiminä, ja 

kaasumaiset aineet voivat niiden vesiliukoisuudesta ja kemiallisesta reaktiivisuudesta riip-

puen liueta pisaroihin joko pilvessä tai sen alapuolella. Kun lumikide kasvaa riittävän suu-

reksi, se alkaa painovoiman vaikutuksesta tippua alaspäin ja lämpötilan salliessa sulaa ve-

deksi ennen maan pintaan osumista. Pilven alapuolella olevat hiukkaset kiinnittyvät putoa-

viin pisaroihin tai laskeutuvat pisaran aiheuttaman ilmavirran vaikutuksesta. Märkälas-

keuman suuruus voi olla yli satakertainen kuivalaskeumaan verrattuna, sillä se keskittää las-

keutuvan kontaminaation pienemmälle alueelle. Kontaminaatio ei päädy pinnoille tasaiseksi 

aktiivisuuskatteeksi, vaan siihen vaikuttavat muun muassa sääolot ja ympäristön pinnan-

muodot. (Ibid.) 

Maaperässä kontaminaatio jatkaa kiertokulkuaan mm. liukenemalla pohjaveteen ja siitä 

edelleen vesistöihin. Lisäksi radioaktiivisia aineita siirtyy kasveihin ravinteenoton yhtey-

dessä ja niiden kautta eläimiin ja ihmisiin. (Pöllänen 2003: 20) Suomessa paljon luonnon-

tuotteita, kuten sieniä, marjoja, riistaa ja kalaa nauttiva henkilö voi saada annosta ravinnosta 
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jopa kymmenkertaisen määrän keskivertokuluttajaan nähden (STUK 2015a). Tshernobylin 

onnettomuudesta aiheutunut kesium-137 laskeuma on esitetty kuvassa 2. 

 

Kuva 2: Tshernobylin aiheuttama Cs-137 laskeuma Suomessa 1987. Tällä hetkellä aktiivisuus on noin puolet 

kartan arvoista. (STUK 2017) 

  



22 

2.3  Radioaktiiviset aineet ydinvoimalaitoksella 

Ydinvoimalaitosten radioaktiivinen materiaali on peräisin fissioituneesta ydinpolttoaineesta, 

joka on ennen käyttöään vain lievästi radioaktiivista. Suurin osa syntyvästä materiaalista on 

fissiotuotteita, jotka syntyvät uraanin ja plutoniumin halkeamisista, ja aktinideja, pääasiassa 

uraania raskaampia alkuaineita, jotka syntyvät neutronikaappausten ja mahdollisten radio-

aktiivisten hajoamisten kautta polttoaineessa. Perustilanteessa fissiotuotteet ja aktinidit py-

syvät kuitenkin polttoainesauvojen suojakuoren sisällä ja pääsevät vapautumaan esimerkiksi 

reaktoriveteen vain suojakuoren vaurioituessa. 

Fissiotuotteiden lisäksi polttoaineen vaikutuksesta neutronivuossa syntyy aktivoitumistuot-

teita. Niitä ovat esimerkiksi polttoaineen suojakuoret ja rakenteet, paineastian materiaali, 

säätösauvat ja tukirakenteet. Lisäksi nopeat neutronit aktivoivat osaa jäähdytteestä ja sen 

mukana kulkeutuvista liuenneista ja hiukkasmuodossa olevista korroosiotuotteista, joita ovat 

mm. rauta, kromi, nikkeli ja koboltti. Korroosiotuotteet liikkuvat hiukkasina jäähdytekier-

rossa ja kiinnittyvät jäähdytysjärjestelmän eri pinnoille kiinteänä radioaktiivisena likana, 

crudina. (Alm-Lytz et al. 2004: 146-150) Ydinvoimalaitoksen käytössä syntyvien radioak-

tiivisten aineiden lisäksi myös ydinvoimalaitoksilta löytyy luonnollista alkuperää olevia ra-

dioaktiivisia aineita, kuten radonia ja sen tytärnuklideja. Näitä nousee sekä kallioperästä lai-

tosten kellarikerroksiin alipaineistetun ilmastoinnin takia että rakennusmateriaalina käyte-

tystä betonista. Lisäksi raakaveden mukana laitokselle siirtyy pieniä määriä luonnon radio-

aktiivisia aineita, mutta niillä ei ole merkittävää vaikutusta kokonaisuuteen, eikä niitä huo-

mioida ydinlaitosten vyöhykejaossa. (Muistio 113545 2006: 2; YVL C.2. 2014: 503.) 

Vakavissa reaktorionnettomuuksissa merkittävä osa ydinpolttoaineesta menettää alkuperäi-

sen rakenteensa ja kontaminaatiota on mahdollista levitä ilmakehään, maaperään sekä pinta- 

ja pohjavesiin, jos suojarakennuksen tiiveys menetetään. Päästössä leviävät radioaktiiviset 

aineet ovat pääasiassa fissiotuotteita, joista useimmat esiintyvät ulkoilmassa kemiallisina 

yhdisteinä aerosoleissa. Kemiallisesti inertit jalokaasut sekä osa jodista on kaasumaisessa 

muodossa. Suurin osa reaktorissa olevista radioaktiivisista aineista säilyy kuitenkin kiinte-

ässä muodossa eikä pääse ympäristöön, vaikka polttoaine ja suojarakennus vaurioituisivat-

kin. (Valmari & Pöllänen 2003: 61; Pöllänen et al. 2004: 192-193)  
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Sekä Fukushiman että Tshernobylin onnettomuuksissa valtaosa ilmakehään vapautuneesta 

radioaktiivisuudesta oli peräisin jalokaasuista ja haihtuvista radionuklideista, muun muassa 

telluurin, jodin ja kesiumin isotoopeista (Steinhauser et al. 2013: 802). Fukushimassa ilmaan 

levinneen kontaminaation lisäksi Tyyneen valtamereen pääsi myös huomattava määrä kon-

taminoitunutta vettä osin tahattomasti ja osin suunniteltuina päästöinä (IAEA 2015b: 32).  

Reaktorionnettomuuksissa pitkäaikaista kontaminaatiota ajatellen aerosoleina leviävät fis-

siotuotteet ovat merkittävämpiä, sillä vaikka jalokaasujen osuus päästön kokonaisaktiivisuu-

desta on suurin, eivät ne kaasumaisen olomuotonsa vuoksi aiheuta laskeumaa, ja niiden ai-

heuttama annos on pääasiallisesti peräisin ulkoisesta säteilystä. Jalokaasujen laimeneminen 

ilmakehässä on tehokasta ja niiden vaikutus jää melko lyhyiden puoliintumisaikojen vuoksi 

suhteellisen lyhytaikaiseksi, vain tunneista vuorokausiin. Merkittävin pitkäaikaisia vaiku-

tuksia aiheuttava aine on nopeasti haihtuva kesium pitkän puoliintumisaikansa ja hiuk-

kasesiintyvyyden vuoksi. (Pöllänen et al. 2004: 193; Steinhauser et al. 2013: 802)  

Fissiotuotteiden vapautumiseen polttoaineesta ja niiden määrään vaikuttavia tekijöitä ovat 

polttoaineen tyyppi, palama, lämpötila ja fyysinen tila (ehjä, kiinteä, sulanut), sydämen ha-

petus-pelkistysolosuhteet sekä aineiden vuorovaikutus polttoaineen suojakuoren ja muiden 

sydämen tukirakenteiden kanssa. (Jacquemain 2015: 261) 

Fissiotuotteet voidaan jakaa niiden höyrystymis- ja sitä kautta vapautumistodennäköisyyden 

perusteella neljään eri ryhmään: 

1. Jalokaasut ja helposti haihtuvat 

2. Melko helposti haihtuvat 

3. Heikosti haihtuvat 

4. Ei haihtuvat 

Jalokaasut ja helposti haihtuvat fissiotuotteet vapautuvat polttoaineesta jopa ennen sen sula-

mista, ja niiden vapautuminen nopeutuu hapettavissa olosuhteissa. Tähän ryhmään kuuluvat 

jalokaasut krypton ja ksenon ja muista aineista jodi, kesium, bromi, rubidium, telluuri, anti-

moni ja hopea. (Jacquemain 2015: 255-262) 
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Melko helposti haihtuvia nuklideja ovat molybdeeni, barium, yttrium, rodium, palladium ja 

teknetium. Näitä vapautuu polttoaineesta jopa yhtä paljon kuin helposti haihtuvia ja ne ovat 

erittäin herkkiä hapetus-pelkistysolosuhteille. Melko helposti haihtuvat fissiotuotteet pidät-

tyvät helposti paineastian yläosan pinnoille, mikä vähentää niiden määrää ympäristöpääs-

tössä. (Ibid.) 

Heikosti haihtuvat fissiotuotteet ovat pieni, mutta kuitenkin merkittävä osa päästöistä polt-

toainesauvojen rikkoutumisvaiheessa. Myös nämä pidättyvät helposti paineastian yläosissa. 

Heikosti haihtuviin fissiotuotteisiin kuuluvat strontium, niobium, rutenium, lantaani, cerium, 

europium ja neptunium. (Ibid.) 

Ei haihtuviin kuuluvat zirkonium ja neodyymi ja niiden vaikean sulamisen vuoksi niitä ei 

päästössä juurikaan ole. (Ibid.) 

Jalokaasuja lukuun ottamatta suurin osa fissiotuotteista siirtyy jäähdytekierrossa aerosoli-

muodossa. Tästä poikkeuksena on osa jodeista ja ruteniumista, jotka voivat tietyissä olosuh-

teissa pysyä kaasumaisessa muodossa. (Ibid.) 

2.3.1 Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 

OL1 ja OL2 reaktorisydämet koostuvat 500 polttoainenipusta, joista jokaisessa on tyypistä 

riippuen 91 – 112 polttoainesauvaa ja 174–181 kg uraania sintrattuina uraanioksiditablet-

teina. Uraanin väkevöintiaste vaihtelee sauvakohtaisesti ja sauvanippujen keskimääräinen 

U-355-pitoisuus on 3,7…4,1 %. Polttoainetyyppejä on käytössä kuusi erilaista ja niitä han-

kitaan kolmelta eri valmistajalta. (TVO 2017: 37) Onnettomuusanalyysien päästölaskennan 

pohjana on käytetty lähtöoletuksena sellaista reaktorisydäntä, jonka terminen teho Pth = 

2500 MW ja joka koostuu pelkästään yhdestä polttoainetyypistä, jonka keskimääräinen pois-

topalama B = 52 MWd/kgU. (Cronstrand, P. 2016: 6) 
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2.3.2 Olkiluoto 3 

OL3 reaktorisydän koostuu 241 polttoainenipusta, joista jokaisessa on 265 polttoainesauvaa 

ja 530–540 kg uraania sintrattuina uraanioksiditabletteina. Uraanin väkevöintiaste vaihtelee 

sauvakohtaisesti ja sauvanippujen keskimääräinen U-235 -pitoisuus on 1,9…3,3 % alkula-

tauksessa ja vaihtolatauksen nipuissa välillä 3…5 %. (TVO 2016: 35) Onnettomuusanalyy-

sien päästölaskennan pohjana on käytetty lähtöoletuksena sellaista reaktorisydäntä, jonka 

terminen teho Pth = 4300 MW. Analysoitu sydän koostuu polttoaineesta, jonka rikastusaste 

on 4,65 % ja jonka keskimääräinen poistopalama B = 50 MWd/kgU (FSAR OL3 Appendix 

C2.4 2017: 3) 
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3 KONTAMINAATIOSTA AIHEUTUVIA TERVEYSVAIKUTUKSIA 

Kontaminaatio on siis ei-toivottua radioaktiivista ainetta pinnoilla tai tilavuudessa, mukaan 

luettuna ihmiskeho. Sen aiheuttamien terveysvaikutusten vakavuus riippuu radionuklidista 

ja sen säteilylajista, puoliintumisajasta, energiasta, esiintymismuodosta ja aktiivisuudesta. 

Kokonaisvaikutus riippuu myös siitä, mitkä osat kehosta ovat säteilylle altistuneet. Säteilyn 

terveysvaikutusten arviointiin on luotu dosimetriasuureita, joiden tarkoituksena on antaa 

mitta säteilyn aiheuttamien potentiaalisten tai todellisten vaikutusten ja säteilykentän voi-

makkuuden vastaavuussuhteille. 

Terveysvaikutukset jaetaan deterministisiin ja stokastisiin haittavaikutuksiin. Deterministi-

set haittavaikutukset aiheutuvat nopeasti säteilyaltistuksen jälkeen ja vaativat suuren kerta-

annoksen, kun taas stokastisilla vaikutuksilla ei ole kynnysarvoa, vaan niiden todennäköi-

syys kasvaa kokonaisannoksen kasvaessa ja vaikutukset saattavat näkyä vasta vuosien tai 

vuosikymmenten päästä altistuksesta. (Paile 2002a: 44-45) 

Deterministisiä haittavaikutuksia ovat esim. säteilysairaus, palovammat, harmaakaihi ja si-

kiövaurio, ja niitä voi esiintyä käytännössä vain onnettomuuksien tai sädehoitojen yhtey-

dessä. Deterministisissä vaikutuksissa on siis kyse yksilön riskistä sekä yksilön saamasta 

säteilyannoksesta. Stokastiset haittavaikutukset taas ovat luonteeltaan tilastollisia ja niihin 

sisältyy esim. mahdollisesti kohonnut syöpäriski. Ne voivat periaatteessa saada alkunsa hy-

vin pienestä säteilyannoksesta, mutta haitan todennäköisyys kasvaa altistuksen kasvaessa. 

Stokastisissa haittavaikutuksissa yksilön riski on melko pieni, mutta kokonaishaitta kasvaa 

väestöannoksen noustessa. Niitä arvioitaessa huomioidaan siis kokonaisia väestöryhmiä ja 

kollektiivinen annos on yksittäiselle henkilölle aiheutunutta annosta merkittävämpi. (Ibid.) 

Kudoksessa alfa- ja beetahiukkaset aiheuttavat solun läpi kulkiessaan suoraan atomien ioni-

saatioita. Fotonit ovat epäsuorasti ionisoivia, ja voivat solun läpi kulkiessaan luovuttaa koh-

taamansa atomin elektronille kaiken energiansa. Energian ollessa riittävän suuri, elektroni 

irtoaa ja aiheuttaa kulkiessaan ionisaatioita matkalle osuvissa atomeissa. Säteilyn aiheutta-

mien ionisaatioiden määrä on riippuvainen säteilyn energiansiirtokyvystä (LET, linear 

energy transfer). Korkea LET aiheuttaa siis runsaasti ionisaatioita solun läpi kulkiessaan. Eri 
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säteilylajien ionisaatioiden tiheyksiä DNA:ssa on havainnollistettu kuvassa 3. Tähti kuvaa 

yhtä ionisaatiota. (Mustonen & Salo 2002: 28-29) 

 

Kuva 3: Säteilylajien aiheuttamien ionisaatioiden tiheyksiä DNA:ssa. (Mustonen & Salo 2002: 29) 

Tiheään ionisoiva säteily on kuitenkin yleensä kantamaltaan lyhyttä ja harvaan ionisoiva 

säteily kulkee kudoksessa pidemmän matkan. Varsinaiset haittavaikutukset riippuvat osit-

tain myös solujen ja DNA:n omasta korjaamiskyvystä. Tiivistetysti ionisoiva säteily voi vau-

rioittaa DNA:ta, saada aikaan mutaatioita, muuttaa solun biokemiallisia viestejä tai aiheuttaa 

solukuoleman. (Ibid.) 

3.1  Dosimetriasuureita 

Säteilyn voimakkuus ei itsessään kerro sen aiheuttamien terveysvaikutusten vakavuudesta, 

vaan siihen vaikuttavat säteilyn laji, säteilytetty kudos, nuklidin säteilymyrkyllisyys ja ab-

sorboitunut energia. Jotta eri altistusten aiheuttamia säteilyannoksia voitaisiin vertailla, on 

kehitetty säteilysuojelutyön helpottamiseksi dosimetriasuureita. Näistä osa on keskimääräi-

siä käytännön työssä tarvittavia suureita ja osa tarkemmin määriteltyjä, yksityiskohtaisempia 

suureita. (Marttila 2002: 68-69, 76-77) 
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3.1.1 Absorboitunut annos 

Absorboitunut annos D on suure, joka kuvaa parhaiten säteilyn aiheuttamien muutosten ja 

solutuhon määrää. Se on alkion massaa dm kohden ionisoivasta säteilystä tarkastelukohtaan 

siirtyvä keskimääräinen energia d𝜀 ̅ : 

𝐷 =  
𝑑𝜀̅ 

𝑑𝑚
 (1) 

Absorboituneen annoksen yksikkö on J kg-1 jota myös kutsutaan erikoisnimellä Gy.  

Absorboituneen annoksen käytössä on kuitenkin ongelma, sillä käytännössä säteilysuojelu-

työssä annosten välitön mittaaminen on lähes mahdotonta, joten sitä käytetään lähinnä an-

nosten suunnittelussa. (Marttila 2002: 75) 

3.1.2 Ekvivalenttiannos 

Ekvivalenttiannos ja myös efektiivinen annos kuvaavat säteilyn kokonaisriskiä. Ne ovat kes-

kimääräisiä suureita, joita käytetään käytännön säteilysuojelutyössä. Ekvivalenttiannos mää-

ritetään kudokselle tai elimelle niiden keskimääräisistä absorboituneista annoksista. Absor-

boituneet annokset kerrotaan säteilyn painotuskertoimella, joka vaihtelee säteilylajin ja neut-

roneiden osalta myös energian mukaan. (Marttila 2002: 77-80) Säteilyn painotuskertoimet 

säteilylajeittain löytyvät taulukosta 3. 
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Taulukko 3: Säteilylajien painotuskertoimet (Marttila 2002: 80) 

Säteilyn laatu Painotuskerroin wR 

Fotonit, elektronit, myonit, kaikki energiat 1 

Neutronit < 10 keV; >20 MeV 

Protonit > 20 MeV 
5 

Neutronit  

> 10 keV, < 100 keV 

> 2 MeV, <20 MeV 

10 

Neutronit > 100 keV, < 2 MeV 20 

Alfahiukkaset, fissiofragmentit, raskaat ytimet 20 

Elimen tai kudoksen ekvivalenttiannos HT on painotettu summa siihen absorboituneista an-

noksista DT,R, jossa kyseiseen elimeen tai kudokseen absorboituvan säteilyn komponenttien 

painotuskertoimet wR ovat painokertoimina (Marttila 2002: 82). 

𝐻𝑇 = ∑ 𝑤𝑅𝐷𝑇,𝑅

𝑅

 (2) 

Ekvivalenttiannoksen yksikkönä käytetään Sievertiä (Sv). 

3.1.3 Efektiivinen annos 

Efektiivinen annos on summa säteilylle alttiina olevista keskimääräisistä ekvivalenttiannok-

sista, jotka on painotettu kudosten painotuskertoimilla. Painotuskerroin wT kuvaa elimen tai 

kudoksen osuutta säteilyhaitan todennäköisyydestä. (Ibid.) Kudosten tai elinten painotusker-

toimet ovat taulukossa 4. 
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Taulukko 4: Elinten ja kudosten painotuskertoimet (Marttila 2002: 81). 

Kudos tai elin 
Painotus-

kerroin wT 
Kudos tai elin 

Painotus-

kerroin wT 

Sukurauhaset 0,20 Punainen luuydin 0,12 

Paksusuoli 0,12 Keuhkot 0,12 

Mahalaukku 0,12 Virtsarakko 0,05 

Rintarauhaset 0,05 Maksa 0,05 

Ruokatorvi 0,05 Kilpirauhanen 0,05 

Iho 0,01 Luun pinta 0,01 

Muut kudokset ja elimet 0,05   

Painotuskertoimien summa on 1. Määritelmän mukaan efektiivinen annos lasketaan yhtälön 

3 mukaisesti: 

𝐸 =  ∑ 𝑤𝑇𝐻𝑇

𝑇

=   ∑ 𝑤𝑇  ∑ 𝑤𝑅𝐷𝑇,𝑅

𝑅𝑇

 (3) 

Myös efektiivisen annoksen yksikkö on Sv. Efektiivisen annosnopeuden perusyksikkö on 

Sv s-1 ja siitä käytetään yleisimmin yksikköä Sv h-1. Efektiivinen annosnopeus on efektiivi-

sen annosnopeuden muutos jaettuna aikavälin pituudella. (Ibid.) 

Painotuskertoimia käytetään etenkin kun kehon sisään on päässyt radioaktiivisia aineita. Si-

säisen annoksen katsotaan olevan ulkoista annosta vaarallisempaa. Lisäksi esimerkiksi alfa-

aktiivisten nuklidien säteilymyrkyllisyys on huomattavasti beeta-aktiivisia nuklideja suu-

rempi. Sisäisen annoksen katsotaan myös kertyvän kokonaisuudessaan sinä vuonna, jona 

saanto tapahtuu, vaikka pitkäikäisen radionuklidin aiheuttama ekvivalentti- ja efektiivinen 

annos saattavat kertyä pitkän, useita vuosia kestävän aikavälin kuluessa. (Marttila 2002: 76, 

88) 



31 

3.1.4 Kollektiivinen annos 

Kollektiivinen annos on kokonaiselle väestöryhmälle aiheutuva kokonaisannos, jonka yk-

sikkö on mansievert (manSv). Se on siis ryhmän yksilöiden efektiivisten annosten summa ja 

se kuvaa ryhmälle aiheutuvaa kokonaisriskiä. Sitä ei kuitenkaan tulisi käyttää kovin suurille 

ihmisryhmille eikä suurilla annosvaihteluilla, jotta kokonaisriskiarvioiden virhe ei olisi liian 

suuri. (ICRP 2007: 76-77) 

3.1.5 ALI ja DAC 

Ilman aktiivisuuspitoisuuden aiheuttamalle annosvaikutukselle on kehitetty kaksi arviointia 

helpottavaa suuretta. Vuosisaantoraja ALI (annual limit of intake) ja radionuklidin pitoisuus-

raja ilmassa DAC (derived air concentration). ALI kuvaa sitä radionuklidin saantoa (Bq), 

joka aiheuttaa vuosittaisen annosrajan täyttymisen. Suomessa säteilytyöntekijän vuosittai-

nen annosraja tulee säteilylain uudistuksen jälkeen olemaan 20 mSv. ALI ja DAC tulee mää-

rittää jokaiselle radionuklidille erikseen. (ICRP 2007:308-309) ALI on siis radionuklidin 

saanto (Bq), josta aiheutuu vuosiannoksen suuruinen efektiivisen annoksen kertymä. Se 

määritetään yhtälöllä 4, jossa hj on nuklidin annosmuuntokerroin.  

𝐴𝐿𝐼 =
𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡,𝑤

ℎ𝑗
  (4) 

DAC kuvaa sitä radionuklidin keskimääräistä pitoisuutta ilmassa, missä voidaan työsken-

nellä 2000 tuntia vuodessa annosrajojen puitteissa. DAC lasketaan ALI –arvosta jakamalla 

se työssä hengitetyllä ilmamäärällä. Sukupuolikeskiarvo hengitykselle on noin 1,1 m3/h 

(ICRP 2007: 308), kevyelle työlle käytetään arvoa 1,2 m3/h. Näistä jakajaksi tulee joko 2200 

tai 2400 m3. TVO käyttää mittauksissaan arvoa 2400. 

𝐷𝐴𝐶 =
𝐴𝐿𝐼𝑗

2400
  (5) 
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3.2  Muita terveysvaikutuksia 

Mikäli kontaminaatiota esiintyy konventionaalisten vammojen yhteydessä, tulee konventio-

naaliset vammat hoitaa siten, etteivät ne aiheuta hengenvaaraa ennen dekontaminointitoi-

menpiteitä. Kontaminoituneet potilaat eivät aiheuta hoitavalle henkilökunnalle useimmissa 

tapauksissa juurikaan annosta (Paile 2002b: 62). Koska säteily ja kontaminaatio aiheuttavat 

ympäristössä pelkoa, esimerkiksi Fukushiman tapauksessa ambulanssit eivät suostuneet ot-

tamaan kontaminoituneita potilaita kyytiin, koska pelättiin heidän olevan vaaraksi muille 

(González et al. 2003: 526). Suomessa on luotu kuitenkin kansalliset ohjeet kontaminoitu-

neen potilaan hoidosta sosiaali- ja terveysministeriön toimesta, jolloin kontaminoituneen po-

tilaan hoidolle ei pitäisi olla epätietoisuudesta johtuvia esteitä.  

Koska säteily on luonteeltaan näkymätöntä, hajutonta ja mautonta ja sen havaitsemiseen tar-

vitaan aina erillisiä mittareita, voi se aiheuttaa onnettomuustilanteessa vaikutuksia tervey-

delle pelkästään pelon ja sen aiheuttaman stressin kautta. Stressi ja pelko taas voivat aiheut-

taa akuuttien fyysisten terveysvaikutusten lisäksi myös hankaluuksia päätöksentekoon.  

Valmiustilanteessa toimivan henkilöstön stressiä ydinvoimalaitoksen vakavissa onnetto-

muuksissa on tutkittu kohtuullisen vähän. Tapahtumia on ollut vain muutama, ja henkilö-

otos, johon tapahtumat ovat voineet vaikuttaa, on pieni.  

Fukushima Daiichin ja Dainin ydinvoimalaitosten niille työntekijöille, jotka työskentelivät 

TEPCO:n (Tokyo electric power company) alaisuudessa suoritettiin kaksi peräkkäistä kyse-

lytutkimusta, joissa selvitettiin onnettomuuskokemusten, onnettomuuden aikaisen hädän 

tunteen ja posttraumaattisten stressitekijöiden yhteyksiä toisiinsa. Dainin ydinvoimalaitok-

sella oli maanjäristyksen ja tsunamin vuoksi myös ongelmia, mutta ne eivät johtaneet vaka-

vaan reaktorionnettomuuteen. Kyselytutkimuksen perusteella Daiichin laitoksella työsken-

nelleiden stressitekijät olivat huomattavat verrattuna Dainin laitoksella työskennelleisiin. 

(Shigemura et al 2014: 6) 

Kokonaisuudessaan henkilöt yhdistivät pelkotiloja vahvasti epätietoisuuteen. Epätietoisuus 

säteilytasoista ja niiden kehityksestä ja tilanteesta ylipäänsä aiheuttivat kuolemanpelkoa 
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sekä vaikeuksia päätöksentekoon monella tasolla. (INPO 2012: 19-20) Ei voida arvioida 

tarkkaan miten paljon stressi- ja pelkotekijöillä oli vaikutusta onnettomuuden hallintatoimiin 

ja niiden onnistumiseen, mutta todennäköisesti se oli huomattava. On mahdollista, että kont-

rollintunne tapahtumista on tärkeä tekijä stressitekijöiden minimoimisessa (Shigemura et al. 

2014: 7)  
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4 KONTAMINAATIONHALLINTA 

Kontaminaationhallinnan tarkoitus on suojata ihmisiä ja ympäristöä radioaktiivisilta aineilta. 

Sitä toteutetaan ensisijaisesti estämällä kontaminaation leviäminen. Samassa tilassa olevalta 

kontaminaatiolta on mahdollista suojautua käyttämällä tilanteeseen sopivia suojavarusteita. 

Yleisesti käytössä olevat suojavarusteet eivät kuitenkaan pysty tarjoamaan riittävää suojaa 

kaikilta säteilylajeilta, vaan niiden tarkoitus on estää radioaktiivisten aineiden pääsy kehon 

sisälle. Suojavarusteita käytettäessä on siis huomioitava myös muut altistuksen vähentämi-

seen vaikuttavat tekijät, kuten aika ja etäisyys.  

Kontaminaationhallintaan kiinnitetään huomiota jo ydinvoimalaitosten suunnittelussa. Lai-

tokset on varusteltu kattavalla mittausjärjestelmällä, jotta vuodoissa vapautuvat radioaktii-

viset aineet pystytään havaitsemaan ja mittaamaan jo ennen kuin ne pääsevät ympäristöön. 

Ilmakontaminaatiolta suojaudutaan sisätiloissa ensisijaisesti ilmastointijärjestelmien avulla. 

Ilmavirtaukset on suunniteltu käymään matalien aktiivisuuspitoisuuksien omaavista huone-

tiloista korkeamman aktiivisuuspitoisuuden omaavien huonetilojen kautta. Tarvittaessa il-

mavirrat on mahdollista ohjata suodatukseen ja mittaukseen, jolla varmistetaan, etteivät ne 

ylitä raja-arvoja, ennen kuin ne johdetaan ulos laitokselta. Jollei työolosuhteita pystytä pel-

källä ilmastoinnilla varmistamaan, voidaan lisäksi käyttää myös suojavarusteita. Kontami-

noituneet järjestelmät tunnetaan ja kontaminaationhallinnan tarve huomioidaan jo huolto-

töitä suunniteltaessa. (Alm-Lytz et al. 2004: 151–153) 

Tärkeimmät tilat valvonta-alueen ulkopuolella on suojattu suodatetulla ilmastoinnilla sellai-

sia tilanteita ajatellen, joissa ympäristöön on jo levinnyt radioaktiivisia aineita. Ilmastointien 

merkitys tilojen käyttökunnossa pitämiseen on merkittävä, sillä valtaosa leviävästä aktiivi-

suudesta kulkeutuu ilman mukana. Suodatus toimii käytännössä vain hiukkas- ja aerosoli-

muotoisiin radioaktiivisiin aineisiin. Kaasumaisilta aineilta ei voida suodattimin suojautua, 

mutta tällaisia tilanteita varten on ilmastoinnit joissain tapauksissa mahdollista asettaa sul-

kutilaan.  
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4.1  Mittaus 

Onnettomuustilanteessa toimitaan ja esimerkiksi suojauspäätökset tehdään ensisijaisesti an-

nosnopeustietojen perusteella, sillä ne ovat saatavilla välittömästi. Annosnopeustietoja saa-

daan laitoksen sisältä sekä kiinteistä mittausjärjestelmistä että liikutettavista mittareista. Lai-

toksen ulkopuolisia mittausjärjestelmiä on käytössä poistopiipussa sekä laitosalueella ja sen 

ympäristössä. Eli päästöjen annosnopeuksista saadaan välitettyä tietoa valmiusorganisaa-

tiolle laitoksen sisätilojen lisäksi myös piipusta ja laitosalueen ympäristöstä. Kiinteiden ym-

päristömittausten lisäksi käytettävissä on kannettavia säteilymittareita, joiden tuloksia välit-

tää ulkoinen mittauspartio.  

Poistopiipun aktiivisuusmittaus (553 OL1/OL2) määrittää poistokaasupiipun kautta ympä-

ristöön vapautuvien radioaktiivisten päästöjen annosnopeuksia. Laitoksen normaalikäytössä 

mitataan näytteenottopiirissä kulkevan ilman beeta- ja gamma-aktiivisuutta sekä ilman ae-

rosolien beeta- ja jodien gamma-aktiivisuutta. Onnettomuustilanteita varten on piipun nor-

maalien säteilymittausten tukena mittaus piipun alaosassa olevan huonetilan ilman gamma-

aktiivisuudelle sekä vakavia onnettomuuksia varten gamma-aktiivisuuden aiheuttamalle an-

nosnopeudelle erillinen mittauskanava, nk. SAM-putki. SAM-putken kautta kulkee suoda-

tetun paineenalennuksen (362) kautta poistettava kaasuseos. Suodatettu paineenalennusjär-

jestelmä esitellään tarkemmin luvussa 6.2.1. Onnettomuustilanteita varten olevien säteily-

mittauskanavien mittausalue on normaalikäytön mittauskanavien mittausaluetta laajempi (1 

µSv/h – 1000 Sv/h), jotta onnettomuustilanteissa saadaan tietoa myös mahdollisista erityisen 

korkeista annosnopeuksista. Piipun säteilymittausjärjestelmä on akkuvarmennettu yli vuo-

rokaudeksi, joten se on toiminnassa myös täydellisen sähkönmenetyksen aikana. (FSAR 553 

2017: 13, 22) 

OL3:lla on onnettomuuden aikaista annosnopeuden mittausta varten poistokaasupiipussa 

kaksi redundanttista, laajalla mittausalueella (1 µGy/h – 100 Gy/h) olevaa annosnopeusmit-

tausta, joilla saadaan nopeasti piipusta vapautuvan ympäristöpäästön annosnopeustietoja. 

Annosnopeusmittauksen lisäksi piipussa on näytteenottoon perustuvia mittauksia jalokaa-

suille, jodeille ja aerosoleille. Vastaavat mittaukset ovat myös OL1 ja OL2 piipussa. Lisäksi 

laitoksella on useita poistoilman mittauksia eri huonetiloissa, jotka ovat käytettävissä myös 
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onnettomuustilanteissa. Onnettomuusmittaukset on varustettu 12 tunnin akkuvarmennuk-

sella, joten ne ovat käytettävissä myös täydellisen sähkönmenetyksen aikana. (Areva NP 

2013: 95–98; Areva NP 2017a: 63) 

Ympäristön annosnopeuden mittauslaitteisto (557) on yhteinen kaikille laitoksille ja siihen 

kuuluu 17 annosnopeusmittausta, joista 7 sijaitsee laitosalueella ja 10 lähiympäristössä. Lai-

tosalueen mittausasemien sijainti on pääilmansuuntiin laitosyksiköiltä siten, että lähialuei-

den suurimpien ja/tai tärkeimpien asutuskeskusten sijainti on huomioitu. Mittausasemat 

tarkkailevat gamma-annosnopeutta minuutin aikajaksoissa, joista ne muodostavat kymme-

nen minuutin ja kahden tunnin keskiarvot. Mittausasemat tallentavat kaikkien kolmen aika-

jakson annosnopeuksien arvot ja raportoivat ne langattoman viestintäyhteyden välityksellä 

keskusyksikölle, joka puolestaan raportoi mittaustiedot optisilla viestintäyhteyksillä proses-

sitietojärjestelmiin laitosyksiköille. Mittauksille on asetettu annosnopeushälytyksiksi laitos-

alueelle 0,70 µSv/h ja ympäristöön 0,40 µSv/h. Annosnopeusrajojen ylittyessä järjestelmä 

antaa hälytyksen Olkiluodon laitosyksiköille. Mittaustiedot välitetään myös STUK:en val-

takunnalliseen valvontajärjestelmään hälytystietoja lukuun ottamatta. Mittapisteiden ja kes-

kusyksikön sähkönsyötöt on varmistettu akuilla, joissa riittää varavirtaa 1-2 viikon ajaksi, 

joten järjestelmä on toiminnassa myös täydellisen sähkönmenetyksen aikana. (FSAR 557 

2015: 7-11) 

Kiinteiden mittausten lisäksi käytössä on siirrettäviä sekä kannettavia mittalaitteita. Siirret-

täviä mittalaitteita käytetään mm. henkilöiden ja tavaroiden kontaminaatiotasojen mittaami-

seen ja annosnopeusmittauksiin sekä sisä- että ulkotiloissa. Normaalikäytön tapaan myös 

valmiustilanteissa käytetään henkilökohtaisia annosmittareita, dosimetrejä.  

Henkilömittaukseen voidaan käyttää laitoksen kiinteää henkilömonitorijärjestelmää ja liiku-

teltavia käsijalkamonitoreja. Henkilömittauksia voidaan tarvittaessa tehdä myös kontami-

naatiomittarilla sekä annosnopeusmittarilla, mikäli muita vaihtoehtoja ei ole käytettävissä. 

Tarkemmat mittausohjeet henkilömittausten suorittamiseen käsimittarein on tarjolla esimer-

kiksi STUK:en valmiusohjeissa.  
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Tarkempia nuklidikohtaisia aktiivisuustietoja on kontaminaatiotilanteessa mahdollista saada 

epäsuorin mittausmenetelmin, joissa mitattavasta tilavuudesta tai pinnasta otetaan näyte, 

joka analysoidaan laboratoriossa. On kuitenkin huomioitava, että näytteiden ottoon ja ana-

lysointiin menee aikaa, joten suojaustoiminnot tehdään annosnopeustietojen perusteella ja 

niitä tarkennetaan sitä mukaa kuin tarkempia nuklidikohtaisia tietoja saadaan.  

4.2  Suojautuminen ja leviämisen esto 

Kiinteiden rakenteiden ja ilmastointijärjestelmien lisäksi radioaktiiviselta kontaminaatiolta 

suojautumiseen käytetään kulkurajoituksia ja kenkärajoja sekä erilaisia suojavarusteita. Suo-

javarusteita voidaan lisätä tai vähentää tarpeen ja aktiivisuustasojen mukaan eri alueilla. 

Ydinlaitosten valvonta-alueet on normaalitilanteessa jaettu vähintään kolmeen eri vyöhyk-

keeseen, joiden rajat määritetään ulkoisen annosnopeuden, pintakontaminaation ja ilman ra-

dionuklidipitoisuuksien perusteella (YVL C.2. 2014: 5.4, Taulukko A02). Tällä hetkellä 

TVO:lla käytössä ovat vihreä, oranssi ja punainen vyöhyke, joihin eri huonetilat valvonta-

alueella lajitellaan.  

Kenkärajalla tarkoitetaan aluetta, jonka sisä- tai ulkopuolella on erityinen suojavarustevaa-

timus. Kenkärajoilla rajataan alueita esimerkiksi pintakontaminaatiotasojen perusteella ja 

niitä voi olla useita sisäkkäin. Rajalla olevien ohjeiden mukaisesti suojavarustusta joko lisä-

tään tai vähennetään kulkusuunnasta riippuen. Kenkärajalla pyritään siis varmistamaan sen 

sisä- tai ulkopuolen pysyminen puhtaana radioaktiivisten aineiden suhteen. Säteilysuojelu 

määrittää kenkärajoilla käytettävät suojavarusteet ja ohjeistaa niiden oikeaoppisessa käy-

tössä.  

Suojavarusteilla ja kenkärajoilla varmistetaan valmiustilojen käyttökuntoisuutta siten, että 

siellä työskentelevälle henkilökunnalle mahdollistetaan turvallinen työympäristö ja mini-

moidaan kontaminaation kulkeutuminen henkilöliikenteen mukana. 

Suojavarustusta määritettäessä huomioidaan kontaminaation ilmenemismuodot, aktiivisuus-

tasot ja tehtävän vaatima suojaustarve. Valmiusohjeissa on määritetty valmiustilanteita var-

ten esimerkinomaisia suojavarustekokonaisuuksia, mutta todellinen käyttötarve määrätään 
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vallitsevan säteilytason tai sen uhkan perusteella (Muistio 168763: 36). Suojavarusteita on 

varattu käsien, jalkojen, vartalon sekä kasvojen ja hengityksen suojaamista varten. Suojava-

rusteiden määrityksessä ja käytössä on huomioitava niiden rajalliset suojausmahdollisuudet. 

Irtoavalta kontaminaatiolta suojaavat suojavarusteet voivat altistaa käyttäjän voimakkaille 

gamma-annosnopeuksille sekä kovalle beetasäteilylle, joille suojavarusteiden suojautumis-

kertoimet ovat matalia. Suojavarusteiden suojauskertoimet aiheuttavat rajoituksia myös ti-

lanteissa, joissa aktiivisuuspitoisuudet ovat erityisen korkeita.  

Suojavarusteet eivät itsessään riitä kontaminaatiolta suojautumiseen, vaan vähintään yhtä 

tärkeää on niiden oikeaoppinen käyttö. Suojavarusteiden tulee olla oikeankokoisia ja istua 

tiiviisti. Korkean kontaminaation tapauksessa oikeaoppisen käyttötavan osuus suojavarus-

teiden käytön onnistumisessa korostuu, sillä pienikin vuoto voi aiheuttaa korkeita annosker-

tymiä. Lisäksi kontaminoitumiselta suojaava riisuminen pitää huomioida jo pukeutumisvai-

heessa, jotta vältyttäisiin sen leviämiseltä riisumisvaiheessa.  

Vuoden 2017 aikana Olkiluodossa tapahtuneista henkilökontaminaatiotapauksista noin 50 

%:ssa oli mukana suojavarusteiden riisumiseen liittyviä tekijöitä (Grönman 2018). Suojava-

rusteiden käyttöön liittyy ongelmia varsinkin sellaisissa tilanteissa, joissa niiden käyttöön ei 

ole totuttu. Vuosihuolloissa on runsaasti sellaisia työntekijöitä, jotka tekevät vastaavia töitä 

pääasiassa muilla voimalaitoksilla, joten kontaminaatio sekä suojavarusteiden käyttö rikko-

vat työskentelyrutiineja. Onnettomuustilanteissa taas aktiivisuuspitoisuudet voivat olla hy-

vin korkeita, joten suojavarusteiden valinta, käyttö ja riisuminen korostuvat entisestään.  

Onnettomuustilanteissa kontaminaatio on usein sekoittuneena ilmaan, joten hengityssuojai-

men käyttö on ensisijaisen tärkeää. Valmiustilanteita varten on varattu lähinnä koko kasvot 

peittäviä hengityksensuojaimia eli kokonaamareita sekä niihin sopivia radioaktiiviselta jo-

dilta suojaavia hiilisuodattimia, ns. reaktorisuodattimia. Kokonaamarin suojauskerroin on 

tiiviille naamarille 400 ja reaktorisuodattimen jodin läpäisykyky on noin 0,2 %, joten erityi-

sen korkeissa aktiivisuuspitoisuuksissa sisäistä annosta voi aiheutua, vaikka käytössä olisi 

hengityssuojaimet. Raja-arvona voidaankin pitää jodin osalta 300 DACin pitoisuutta eli 125 

kBq/m3, jossa 10 µSv sisäinen annos saadaan 20 minuutissa, vaikka käytettäisiin hengityk-
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sensuojainta. Tällaisessa tilanteessa on siirryttävä käyttämään ulkoisella hengitysilmalla toi-

mivia hengityksensuojaimia. Mikäli naamaria käyttävällä henkilöllä on esim. parta tai sil-

mälasit, jotka estävät naamarin tiivistymisen kasvoille, naamarin suojauskerroin laskee ja 

sisäisen annoksen saantiriski on korkeampi. (Tammela 2013: 11) 

Toiminnan johtamiseen liittyvien valmiustilojen välisen kulun osalta kevyt suojavarustus on 

usein riittävä, sillä aktiivisuuspitoisuudet ulkoilmassa ovat esimerkiksi reaktorirakennusta 

huomattavasti alhaisemmat. Kevyeen suojavarustukseen kuuluu pölytiivis suoja-asu, puu-

villakäsineet, ohuet vinyylikäsineet ja kumikäsineet, joiden hihansuut teipataan, kertakäyt-

töiset kengänsuojat ja saapassuojat sekä kokonaamari suodattimella, joka suodattaa radioak-

tiivista jodia. Valmiussuojavarusteita ja niiden suojauskertoimia on lueteltu tarkemmin liit-

teessä I. 

Myös työkalujen ja muiden tavaroiden suojaaminen kontaminaatiolta on tärkeää, sillä siten 

estetään radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen niiden mukana puhtaisiin tiloihin. Tava-

roiden suojaamiseen voidaan käyttää esimerkiksi jätesäkkejä tai muovia.  

Suojautumisen ja leviämisen eston osana on myös toimiva jätteiden keruu. Kenkärajoille 

kertyy radioaktiivista jätettä käytettyjen suojavarusteiden muodossa ja niiden aktiivisuudet 

voivat nousta joissain tilanteissa merkittävän korkeiksi. Lisäksi dekontaminoinnissa syntyy 

radioaktiivista jätettä. Käytetyille suojavarusteille tulisi löytää valmiustilanteita ajatellen vä-

liaikaisia jätteenvarastointipisteitä, jotka ovat riittävän kaukana tai suojattuna kulkureiteistä, 

etteivät ne aiheuta lisäaltistusta tällaisessa tilanteessa. Varsinkin käsineet ja jalkineet voivat 

kontaminoitua voimakkaasti ja niistä kertyvän jätteen aktiivisuuksiin ja annosnopeuksiin tu-

lee kiinnittää huomiota mahdollisten kontaminaatiotilanteiden aikana.  

4.3  Dekontaminointi 

Kontaminaatiota voidaan poistaa dekontaminoimalla. Radioaktiiviset aineet eivät dekonta-

minoinnissa katoa, vaan siirtyvät dekontaminointivälineisiin, joista syntyy radioaktiivista jä-

tettä. Dekontaminointi voidaan valmiustilanteita ajatellen jakaa tilojen tai esineiden dekon-

taminointiin sekä henkilödekontaminointiin.  
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Tilojen ja esineiden dekontaminointiin käytetään pääasiassa tavallisia siivousvälineitä. Tu-

lee kuitenkin huomioida, ettei samoja välineitä käytetä aktiivisuuden suhteen puhtaiden ti-

lojen puhdistukseen. Dekontaminointivälineiden aktiivisuustasoa tulee myös tarkkailla, sillä 

niihin kertyy usein runsaasti aktiivisuutta. Puhdistuksen lisäksi pintojen ja maaperän dekon-

taminointia voidaan tehdä poistamalla kontaminoitunut aines. Pintoja tai esineitä voi myös 

suojata esimerkiksi muovilla, jolloin kontaminaatio jää sen pinnalle ja voidaan poistaa muo-

vin ohella. Jätettä kertyy tällöin kuitenkin enemmän. Onnettomuustilanteessa voi olla mah-

dollista, ettei käyttövesijärjestelmästä tule vettä, jolloin valmiustilojen osalta tulisi varautua 

sellaisin dekontaminointivälinein, joiden käyttö ei edellytä sähköä tai vettä.  

Henkilödekontaminoinnissa kontaminaatiota poistetaan henkilöstä, yleensä iholta. Mikäli 

kontaminaatio ei ole ehtinyt imeytyä ihoon, riittää usein pelkkä normaali peseytyminen. Esi-

merkiksi käsien kontaminoitumista voidaan vähentää varautumalla kontaminaatioon käyttä-

mällä suojavoidetta, joka luo kalvon ihon pinnalle, jolloin kontaminaatio ei pääse ihon si-

sälle. Henkilödekontaminoinnissa voidaan käyttää hyödyksi myös harjausta tai hikoilutta-

mista. Mikäli henkilön vaatteet ovat kontaminoituneet, puhtaisiin vaatteisiin vaihtaminen 

voi poistaa jopa 90 % henkilön kontaminaatiosta (González et al. 2013: 527). Mm. tällaisia 

tilanteita varten on varattu muutamia lämpökerrastoja valmiustoimintaa varten. Myös hen-

kilödekontaminoinnin osalta veden saatavuus voi osoittautua ongelmaksi ja sellaisia tilan-

teita varten tulisi varata valmiustiloihin esimerkiksi kosteuspyyhkeitä, joita voidaan käyttää 

samalla myös esineiden puhdistamiseen tarvittaessa.  
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5 VALMIUSJÄRJESTELYIDEN VAATIMUKSET YDINVOIMALAI-

TOKSILLA 

Vaatimus valmiusjärjestelyistä on kirjattu jo yhdeksi IAEA:n turvallisuuden perusperiaat-

teista, jotka määrittävät turvallisen ydinenergian käytön kriteerejä. IAEA:n periaatteiden 

mukaan toimitaan maailmassa ainakin sen 170 jäsenmaassa, joista 30:ssä on kirjoitushet-

kellä käytössä olevia ydinvoimalaitoksia. Suomessa ydinvoimalaitosten valmiusjärjestelyi-

den keskeisimmät vaatimukset esitetään ydinenergialaissa (990/1987) ja STUK:n määräyk-

sessä STUK Y/2/2016.  

Valmiusjärjestelyillä tarkoitetaan ennakkoon varautumista onnettomuuksiin ja turvallisuutta 

heikentäviin tapahtumiin. Valmiusjärjestelyt tehdään yhteistyössä viranomaisen ja pelastus-

laitoksen kanssa, ja luvanhaltijalla on huolehtimisvelvollisuus sellaisista turva- ja valmius-

järjestelyistä, jotka eivät kuulu viranomaisille. (L 11.12.1987/990: 9§). Lisäohjeita ja tar-

kempia vaatimuksia valmiustoiminnan toteuttamiselle on annettu STUK:n YVL-ohjeessa 

C.5 ja VAL-ohjeissa 1 ja 2.  

Ydinvoimalaitoksen luvanhaltijalta vaaditaan jatkuvasti ylläpidettävä valmiussuunnitelma, 

jonka tulee pitää sisällään selvitys valmiusjärjestelyiden suunnittelusta, toteutuksesta ja yl-

läpidosta. Valmiussuunnittelun tarkoituksena on varautua mahdollisimman hyvin laitoksen, 

sen henkilökunnan ja ympäristön turvallisuutta mahdollisesti uhkaavien säteilyonnetto-

muuksien ja niiden seurausten rajoittamiseen. Suunnitelmien tulee perustua häiriö- ja onnet-

tomuustilanteiden analyyseihin ja niiden perusteella arvioituihin seurauksiin ja siihen on si-

sällytettävä kuvaukset valmiustilanteissa tehtävistä toimenpiteistä sekä ohjeet niiden suorit-

tamiseksi. (YVL C.5. 2013) 

Valmiustilanteet luokitellaan STUK:n määräyksessä (STUK Y/2/2016) kolmeen eri luok-

kaan niiden vakavuuden ja hallittavuuden perusteella. Varautumistilanne on tilanne, ”jossa 

ydinvoimalaitoksen turvallisuustaso halutaan varmistaa poikkeuksellisessa tilanteessa.” 

Varautumistilanteessa ydinvoimalaitoksen valmiusorganisaatio kutsutaan koolle tarpeelli-

sessa laajuudessa ja tilanteesta ja siihen johtaneista syistä on ilmoitettava STUK:lle ja alueen 

hätäkeskukselle nopeasti. Hätäkeskuksen vastuulla on hälyttää pelastusviranomaiset.  
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Laitoshätätilanne on tilanne, ”jossa ydinvoimalaitoksen turvallisuus heikkenee tai uhkaa hei-

ketä merkittävästi.” Laitoshätätilanteissa ei kuitenkaan ole vielä riskiä laajamittaisesta ra-

dioaktiivisten aineiden päästöstä ympäristöön. Korkein valmiustilanneluokka on yleishätä-

tilanne, ”jossa on olemassa vaara sellaisista radioaktiivisten aineiden päästöistä, jotka saat-

tavat edellyttää suojelutoimia ydinvoimalaitoksen ympäristössä.” Sekä laitos- että yleishä-

tätilanteissa on ydinvoimalaitoksen valmiusorganisaatio, STUK ja hätäkeskus on hälytettävä 

välittömästi. Hätäkeskus hälyttää pelastusviranomaiset. (YVL C.5, 2013) 

Valmiussuunnitelmassa ja –ohjeissa on esitettävä valmiusorganisaatiolle määriteltävät teh-

tävät ja vastuut. Luvanhaltijan vastuulla on huolehtia ydin- ja säteilyturvallisuuteen liitty-

vistä asioista, sekä huolehtia siitä, että STUK ja pelastusviranomaiset saavat riittävän infor-

maation tilanteesta ja sen kehittymisestä.  

Myös valmiustilanteessa tavoitteena on, ettei työntekijän annos ylitä normaalikäytön annos-

rajaa 20 mSv vuodessa. Suojelutoimien järjestämisessä pitää huomioida se, ettei työnteki-

jöille aiheudu tarpeetonta säteilyannosta. Annosrajat voidaan kuitenkin ylittää välttämättö-

missä tapauksissa, mutta ellei kyseessä ole ihmishenkien pelastaminen, kiireellisiin suojelu-

toimiin osallistuvan työntekijän annos ei saa ylittää 500 mSv. Ihmishenkien pelastamiseksi 

katsotaan myös sellaiset toimet, jotka liittyvät onnettomuustilanteen hallintaan, ja joilla pys-

tytään estämään onnettomuuden seuraukset, joissa ihmishenkien menettäminen on todennä-

köistä. On kuitenkin huomioitava, että suojelutoimiin osallistumisen tulee perustua vapaa-

ehtoisuuteen. Tilanteessa on pyrittävä huomioimaan myös ALARA-periaate (As low as 

reasonably achievable, säteilyn käytön optimointiperiaate) siltä osin kuin se on mahdollista 

ja käytettävä suojavarusteita tilanteen näin vaatiessa. (VAL 1, 2012: 7.3) 

Työntekijöiden suojelemisesta on olemassa ohjeellisia toimenpidetasoja, joita tulisi toteuttaa 

säteilyvaaratilanteessa. Nämä toimenpidetasot on listattuna taulukkoon 5.  
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Taulukko 5: Työntekijöiden suojelemiseen liittyvät ohjeelliset toimenpidetasot (VAL 1: 7.4) 

 

ulkoisen säteilyn 

annosnopeus 

[µSv/h] 

alfa- 

säteilijät 

[Bq/m3] 

beeta- 

säteilijät 

[Bq/m3] 

voimakkaat 

gammasäteilijät 

[Bq/m3] 

Alin 

toimenpidetaso 
10 – 100 0,1 – 1 100 – 1 000 

1 000 

– 10 000 

Mahdollisia 

kokonaistyöajan 

rajoituksia 

100 – 1 000 1 - 10 
1 000 

– 10 000 

10 000 

– 100 000 

Työskentelyaikaa 

rajoitetaan aina 

kun se on 

mahdollista 

1 000 – 10 000 10 - 100 
10 000 

– 100 000 

100 000 

– 1000 000 

Vain välttämättö-

mät, väestön suo-

jaamiseksi tähtää-

vät työt tehdään 

> 10 000 > 100 > 100 000 > 1000 000 

Suojavarusteiden ja hengityksensuojien käyttö aloitetaan jo alimmalla toimenpidetasolla, 

kun ulkoisen säteilyn annosnopeus on tai sen ennakoidaan ylittävän 10 µSv/h tai alfa-, beeta- 

tai gammasäteilijöitä ennakoidaan olevan ilmassa ylläolevia pitoisuuksia. Tässä tilanteessa 

otetaan myös joditabletti, mikäli on mahdollista, että hengitysilmaan on päässyt radioaktii-

vista jodia.  

Mikäli ulkoisen säteilyn annosnopeus ylittää 1000 µSv/h, tulee myös esim. säteilytilanteen 

kartoitus ja muu ulkona tehtävä, työntekijöitä altistava mittaustoiminta keskeyttää. 10 000 

µSv/h rajan ylittyessä kaikki toiminta, joka ei ole väestön turvallisuuden varmistamisen kan-

nalta välttämätöntä, keskeytetään. (VAL 1, 2012: 7.4) 
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5.1  Valmiusjärjestelyt Olkiluodossa 

TVO:n valmiusorganisaatio koostuu pääasiassa yhtiön työntekijöistä, jotka toimivat val-

miustilanteessa lähtökohtaisesti sellaisissa tehtävissä, joissa he normaaliolosuhteissakin toi-

mivat. Näiden lisäksi valmiusorganisaatioon kuuluu joitakin Olkiluodossa työskenteleviä 

TVO:n alihankkijoita. Valmiusrooliin nimettävät henkilöt kartuttavat ensin osaamistaan val-

miusorganisaatioon kasvavassa roolissa, ja jo ennen valmiusrooliin nimeämistä on suoritet-

tava riittävä määrä koulutuksia tehtäväkohtaisen koulutusvaatimuksen täyttymiseksi. Val-

miusorganisaatio on kokonaisuudessaan tehtäviinsä perehdytettyä ja sen osaamista laajen-

netaan jatkuvasti esimerkiksi valmiusharjoitusten ja muiden koulutusten myötä. (FSAR 870: 

8-9) 

Kokonaisvastuun valmiusorganisaation toiminnasta mahdollisessa onnettomuustilanteessa 

kantaa valmiuspäällikkö. Valmiuspäälliköllä on tukenaan valmiusorganisaation johtoon 

kuuluvat käyttöpäällikkö, kunnossapitopäällikkö, huolto- ja evakuointipäällikkö, kemian 

päällikkö (OL3) sekä säteilysuojelupäällikkö. Johdon apuna valmiustilanteessa toimii sätei-

lymittauspäällikkö, kemian päällikkö (OL1/OL2), valmiuskeskuksen tuki sekä erillinen tu-

kiryhmä, joka suorittaa valmiuspäällikön sille määräämiä tehtäviä ja antaa suosituksia 

käyttö- ja korjaustoimenpiteistä. Tukiryhmä on myös yhteydessä STUK:een ja avustaa tie-

dotusvälineiden kanssa kommunikoinnissa. Valmiusorganisaation johdon alla toimivat 

myös varsinaiset korjaus-, mittaus- ja muut työryhmät, jotka toteuttavat mahdolliset val-

miustilanteen päättymiseen, laitoksen turvalliseen tilaan ajamiseen ja ympäristön säteilyolo-

suhteiden kartoittamiseen liittyvät toimenpiteet. (Ibid.: 10)  

Valmiustilanne alkaa tilanteesta, jossa olosuhteet ovat sellaiset, että vuoropäällikkö itsenäi-

sesti tai esimiehen kanssa neuvoteltuaan päättää valmiustilanteen kriteerien täyttyvän. Pää-

töksenteon tukena voi käyttää olemassa olevia esimerkkejä eri valmiustilanneluokan laitos-

tapahtumista ja niiden kulusta. Vuoropäällikkö myös toimii valmiuspäällikkönä kunnes val-

miusorganisaatiosta hälytetty valmiuspäällikkö ottaa tehtävän vastaan. Vuoropäällikkö vas-

taa valmiusorganisaation koolle kutsumisesta, ja tarvittaessa hälyttää sekä STUK:en että Po-

rin hätäkeskuksen, joka puolestaan käynnistää Satakunnan pelastuslaitoksen pelastusorgani-

saation toiminnan tarvittaessa. 
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Valmiustilanteessa hälytetty valmiusorganisaatio kerääntyy sille varattuihin tiloihin val-

miussuunnitelman mukaisesti. Toiminnan johtamiseen varatut tilat, jossa valmiusorganisaa-

tion johto toimii, on sijoitettu laitosyksiköillä valvomorakennuksiin tai turvallisuusraken-

nukseen valvomoiden läheisyyteen. Mikäli valmiustilassa olevan laitosyksikön valmiuskes-

kus ei jostain syystä ole käytettävissä, on tarvittaessa varalla mahdollista käyttää toisten lai-

tosten valmiuskeskuksia tai tukiryhmälle varattua tilaa. Tukiryhmän tila sijaitsee väestön-

suojassa toimistorakennuksen kellarikerroksessa. Valmiustiloissa on paikka myös STUK:en 

edustajille. (Ibid.: 8,11) 

Tavoitteena on, että valmiusorganisaation toiminta saadaan käynnistettyä tunnin kuluessa 

valmiustilan julistamisesta ja hälytyksen tekemisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että valmiusor-

ganisaation minimilaajuuden oletetaan pääsevän paikalle tunnin kuluessa alkuhälytyksestä. 

Valmiusorganisaation käynnistymiseen kuluvaan aikaan vaikuttaa esimerkiksi se, juliste-

taanko valmiustilanne säännöllisen työajan aikana vai sen ulkopuolella.  

Toiminnan johtamiseen varatut tilat, eli valmiuskeskukset ja tukiryhmän tila, ovat varattuina 

valmiustoiminnalle myös normaalikäytön aikana. Niitä ei siis tarvitse erikseen valmistella 

valmiustilannetta varten. Mikäli kyseessä on laitos-/yleishätätilanne, jossa on olemassa 

vaara radioaktiivisia aineiden leviämisestä laitosalueelle tai sen ulkopuolelle, otetaan väes-

tönsuojat ja suunnitellut kontaminaationhallintamenetelmät käyttöön. Varautumistilan-

teessa, jossa normaali ilmanvaihto on käytössä eikä vaaraa radioaktiivisten aineiden leviä-

misestä ole, käytetään tiloja normaalisti. 

Valmiuskeskukset ovat laitosyksiköiden valvomoiden läheisyydessä ja niissä on mahdolli-

suudet suodatetulle ilmastoinnille päästötilanteessa samaan tapaan kuin valvomoissa. Tuki-

ryhmän tila on väestönsuojassa keskuskonttorilla ja sen ilmansuodatus on toteutettu väes-

tönsuojalaittein.  

Säteilymittauspartioille on olemassa oma väestönsuojatilansa keskuskonttorilla. Tämä väes-

tönsuoja on S3-luokan suojatila, jossa on olemassa erilliset sulkuhuoneet. Lisäksi OL3 toi-

mistorakennuksessa on olemassa sulkuhuonein varustettu S3-luokan väestönsuoja, jota on 

mahdollista käyttää OL3:lle liikuttaessa mahdollisen valmiustilanteen aikana. (Ibid.: 22) 
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Muiden valmiustoimintaan liittyvien ryhmien kokoontumispaikat ovat tavallisissa toimisto-

tiloissa, eivätkä tällöin ole käytettävissä ainakaan pitkäaikaisesti varsinkaan huomattavan 

radioaktiivisen päästön aikana. (Ibid.: 8) Laitosalueella sijaitsevien tilojen lisäksi valmius-

keskuksille on olemassa varatila Raumalla, ja tukiryhmän varatilaa suunnitellaan kirjoitus-

hetkellä Posivan tiloihin Olkiluodon saarella.  

Suojavarusteita valmiustilanteita varten on varattu valvottujen alueiden varastojen lisäksi 

niiden ulkopuolelle eri puolille laitosaluetta. Valmiustiloista suojavarusteita on sijoiteltuna 

ulkoisen mittausryhmän ja tukiryhmän tiloihin, OL3 toimistorakennuksen väestönsuojaan 

sekä OL1 ja OL2 valvomoihin. Lisäksi suurempi valmiusvarustevarasto laitosalueen ulko-

puolella sijaitsee TVO:n majoituskylän väestönsuojassa, noin 3 kilometrin päässä laitok-

sista. (Muistio 168763) Omien suojavarustevarastojen lisäksi TVO:lla on osuus Itä-Uuden-

maan pelastuslaitoksen suojavarustekontista, jossa on sekä mittaus- että suojavarusteita, ja 

joka on siirrettävissä haluttuun paikkaan noin 6-8 tunnin kuluessa sen tilauksesta (Katavisto 

2018). Lisäksi suunnitteilla on sekä Rauman että Posivan tilojen varustaminen suojavarus-

teiden osalta. 

Kuten jo aikaisemmin mainittu, valmiusorganisaation oletetaan olevan minimilaajuudessaan 

paikalla 1 tunnin kuluessa sen hälytyksestä. Kun oletetaan, ettei häiriö- ja onnettomuustilan-

teissa tarvita ensimmäisen 30 minuutin aikana operaattorin toimintaa, eikä ensimmäisen 60 

tunnin aikana korjaavia toimenpiteitä tehdä valvomon ulkopuolelta, voidaan lähtökohtana 

pitää, että ratkaisu valmiustilanteeseen siirtymisestä pystytään tekemään ensimmäisen tun-

nin aikana häiriö- tai onnettomuustilanteen alusta. Tällöin valmiusorganisaation minimilaa-

juuden voidaan olettaa pääsevän paikalle viimeistään 2 tunnin kuluessa häiriö- tai onnetto-

muustilanteen alkutapahtumasta. (Koivunen 2018) Päästöanalyysejä tehtäessä voidaan siis 

olettaa, että mikäli päästö tapahtuu alle 2 tunnin kuluttua alkutapahtumasta, voi valmiusor-

ganisaation paikalle saapuminen olla haasteellista. 

   



47 

6 KONTAMINAATION LEVIÄMINEN ONNETTOMUUSTILAN-

TEISSA 

Mahdollisen onnettomuustilanteen sattuessa pyritään kontaminaatio pitämään laitoksen si-

sällä, mutta jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa muutoin liian suuren riskin 

esimerkiksi suojarakennuksen paineen kohotessa liian korkeaksi, on tavoitteena viivästyttää 

päästöä mahdollisimman pitkälle, jotta tilanteessa tarvittaville väestön suojaustoimille ja 

muille ennakkovalmisteluille jäisi mahdollisimman paljon aikaa. Esimerkiksi Fukushiman 

onnettomuuden jälkeen laitoksen ulkoalueilla havaittiin ensimmäisen kerran korkeita annos-

nopeuksia noin 13 tuntia maanjäristyksen aiheuttaman ulkoisen sähkön menetyksen ja 12 

tuntia ensimmäisen tsunamiaaltojen aiheuttaman jäähdytteen menetyksen jälkeen. Päästö-

lähdettä ei ole voitu varmistaa, mutta sen on oletettu johtuneen joko 1-yksikön mahdollisesti 

onnistuneesta suojarakennuksen paineenalennuksesta tai suojarakennuksen vuodosta. Suu-

rimmat päästöt aiheutuivat kuitenkin aikaisintaan vuorokauden kuluttua sähkönmenetyk-

sestä, ja ennen radioaktiivisten aineiden suunniteltua vapautusta oli varmistettu, että lähialu-

eiden evakuointi oli saatu päätökseen. (AIEA 2015a: 6–13, 21, 143–147)  

6.1  Meteorologisten tilanteiden vaikutus kontaminaation leviämiseen 

Päästön leviämiseen itse päästötermin lisäksi vaikuttavia tekijöitä ovat päästölähde ja sen 

korkeus sekä vallitsevat sääolosuhteet. Sääolosuhteista merkittävimpiä ovat ilman stabii-

liusluokka, tuulen suunta ja nopeus sekä sateen esiintyminen ja määrä. Sääolosuhteet mää-

rittävät muun muassa kuinka laajalle alueelle kontaminaation on mahdollista levitä ja 

kuinka nopeasti se sekoittuu eri ilmakerrosten välillä siten, että se tavoittaa maan pinnan ja 

kiinnittyy laskeumaksi.  

Stabiiliusluokat on kehitetty kuvaamaan ilmakehän sääoloja. Luokat voidaan karkeasti jakaa 

kolmeen eri luokkaan, labiili, neutraali ja stabiili, ja luokka riippuu muun muassa ilmakehän 

lämpötilan pystysuuntaisesta vaihtelusta, lämpösäteilyn aiheuttamasta turbulenssista sekä 

mekaanisesta turbulenssista. Kolme pääluokkaa on jaettu vielä yhteensä kuuteen luokkaan 

siten, että luokat A-B edustavat labiilia, C-D neutraalia ja E-F stabiilia tilaa. Olkiluodossa 
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käytetään stabiiliusluokan tunnuksena numeroita 1-6 siten, että 1 vastaa stabiiliusluokkaa A, 

2 luokkaa B jne.  

Lämpötilan pystysuuntainen vaihtelu määrittää ilmakehän stabiiliutta. Ilman tiheys pienenee 

ylöspäin mentäessä ja adiabaattisissa olosuhteissa ilmakehän lämpötila laskee noin 1 °C sa-

dan metrin nousua kohden. Samalla ilman tiheys pienenee ylöspäin mentäessä. Nouseva il-

mamassa siis jäähtyy ja laajenee ylöspäin kohotessaan. Labiilissa säätilanteessa (luokat 1-

2/A-B) ulkoilman lämpötila viilenee adiabaattisen lämpenemisen edellytyksiä nopeammin, 

jolloin kohoava ilmamassa on ympäröivää ilmamassaa lämpimämpää ja tiheydeltään pie-

nempää. Tällöin ilman kohoaminen kiihtyy. Vastaavasti ympäröivä ilma viileämpänä ja ti-

heämpänä laskeutuu nopeammin, jolloin ilmamassat sekoittuvat voimakkaasti. (Valmari & 

Pöllänen 2003: 79–80) Labiilissa tilanteessa siis mahdollisessa päästössä olevat radioaktii-

viset aineet tavoittavat sekoittuvien ilmamassojen kautta maanpinnan nopeasti lähellä pääs-

töpistettä.  

Stabiilissa säätilanteessa (luokat 5-6/E-F)ulkoilman lämpötila taas viilenee adiabaattisen 

lämpenemisen edellytyksiä hitaammin tai voi inversiotilanteessa jopa lämmetä ylöspäin 

mentäessä. Tällöin nouseva ilmamassa on ympäröivää ilmamassaa viileämpää, jolloin se ko-

hoaa hitaammin ja sekoittuminen on vähäistä. (Ibid.) Stabiilissa säätilanteessa radioaktiiviset 

aineet jäävät ilmakerrosten väliin ja laskeutuvat maan pinnalle kauempana päästölähteestä.  

Neutraalissa säätilanteessa (luokat 3-4/C-D) ympäröivässä ilmamassassa vallitsevat 

adiabaattiset olosuhteet, jolloin sekoittuminen on tasaista. Päästöpilven leveyteen ilmakehän 

stabiilius vaikuttaa myös. Päästöpilvi on lähtöpisteessä sitä leveämpi, mitä labiilimpi ilma-

kehän säätilanne on ja levenee myös sen edetessä ilmavirtausten mukana leviämissuuntaan. 

(Ibid.) Stabiiliusluokkien välisiä eroavaisuuksia päästön leviämiseen on havainnollistettu 

kuvassa 4, jossa on esitetty sama päästö samalla ajanhetkellä ja leviämissuunnalla eri stabii-

liusluokilla ja niiden aikana Olkiluodossa esiintyneillä keskimääräisillä tuulennopeuksilla.  
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Kuva 4: Stabiiliusluokan ja tuulen vaikutus päästön leviämiseen ROSA-ohjelmalla laskettuna 

Labiilissa säätilanteessa (kuvan stabiiliusluokat A ja B) päästöpilvi liikkuu hitaasti, sillä la-

biilissa tilanteessa myös tuulen nopeudet ovat muita säätilanteita alhaisempia. Päästöpilvi 

saavuttaa maanpinnan laitosalueen lähietäisyydellä ja vaikuttaa todennäköisesti koko laitos-

alueella aiheuttaen mahdollisesti haasteellisia säteilyolosuhteita. Tilanne on kuitenkin har-

vinainen. Neutraalissa säätilanteessa (C ja D) esiintyy voimakkaampia tuulia ja tuulen no-

peuden vaikutus näkyykin parhaiten kuvien C ja D välillä, kun luokassa D tuulen nopeus on 

kolmanneksen korkeampi kuin luokassa C. Päästöpilven eteneminen laitosalueelta poispäin 

on voimakkaampaa ja saaren alueella vaikutukset jäävät pienemmiksi. Pienimmät vaikutuk-

set laitosalueelle aiheutuvat stabiilista säätilanteesta (E ja F). Mikäli stabiiliusluokkaa ei 

saada suoraan esimerkiksi säämastolta, se voidaan arvioida tuulen nopeuden, pilvipeitteen, 

auringon korkeuskulman, vuorokaudenajan sekä lumipeitteen perusteella. Määrittelyperus-

teet on esitetty taulukoituna kuvassa 5. 
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Kuva 5: Pasquill-leviämisluokitus. N on pilvisyys ilmoitettuna 1/8 –osina ja α auringon korkeuskulma. (Nor-

dlund et al. 1976, cit. Valmari & Pöllänen 2003: 80) 

Kuten kuvastakin voi nähdä, meteorologisista tilanteista neutraali säätila on yleisin. Stabii-

liusluokat D ja C käsittävät yli puolet tilanteista ja ajasta. Luokkia A ja B esiintyy lähinnä 

keskikesällä auringon ollessa korkeimmillaan ja tyynellä tai lähes tyynellä säällä. Stabiilia 

säätä (E ja F) esiintyy lähinnä öisin sekä tyyninä tai lähes tyyninä keskitalven pilvettöminä 

päivinä.  

6.1.1 Meteorologiset tilanteet Olkiluodossa 

TVO on kerännyt meteorologisia tietoja Olkiluodossa vuodesta 1975. Mittauksiin käytetään 

pääasiassa säämastoa, joka sijaitsee Olkiluodon luoteisosassa. Mittauksia tehdään 20, 60 ja 

100 metrin korkeuksissa ja mittauslaitteistoja on päivitetty vuosina 1991, ja 2008, minkä 

lisäksi sademittausjärjestelmä uusittiin 2014. (FSAR 3: 27–28) Säämastolla mitataan läm-

pötilaa, tuulen suuntaa ja sen hajontaa, sekä tuulen pysty- ja vaakasuuntaista nopeutta yllä-

mainituissa korkeuksissa. Maan pinnalla mitataan lisäksi lämpötilaa, ilman kosteutta sekä -
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painetta, sademäärää, sateen kestoaikaa sekä sadevesikerääjän painoa. Lisäksi säämastolla 

on stabiiliusluokan mittaus. (FSAR 141: 6-7) 

Stabiiliusluokan määrittää säämaston keskusyksikkö. Se lasketaan tuuliantureiden mittaus-

ten perusteella lasketusta Monin-Obukhovin stabiiliusmääreestä. Laskennassa huomioidaan 

myös maanpinnan muodot ja niiden kautta myös vallitseva tuulen suunta (FSAR 3:35). Sta-

biiliusluokka muutetaan TVO:n käyttämään asteikkoon 1-6, joka lähetetään laitosten pro-

sessitietokoneille muiden mittausten tavoin 10 minuutin keskituloksina. Keskitulokset mit-

tapisteittäin kerätään yhteen ja prosessitietokone laskee keskiarvot yhden tunnin aikana saa-

duista tiedoista ja tallentaa ne. Keskiarvon laskennassa käytetään mahdollisimman montaa 

10 minuutin jakson havaintoarvoa, mutta arvo kirjataan, jos arvoja on vähintään yksi. (FSAR 

141: 7-8) 

Päästöjen leviämisen mallintamista varten on tutkittu ympäristön säteilyvalvonnan vuosira-

porttien liitteistä Olkiluodon meteorologisten tilanteiden kestoaikoja. Raportteihin on ke-

rätty Olkiluodon sääaseman mittausten perusteella tiedot ilman stabiliteettiluokasta sekä tuu-

len nopeuden ja suunnan jakautumisesta stabiliteettiluokittain kyseessä olevan vuoden ajalta. 

Säätietoja on tarkasteltu vuosien 2013 – 2016 osalta. Meteorologisten tilanteiden vuosittais-

ten kestoaikojen perusteella säätila Olkiluodossa on melko vakiintunut. Kuvassa 6 on ku-

vattu ilman stabiiliusluokkien esiintyvyys vuosittain vuosien 2013 – 2016 välillä ja kuvassa 

näkyy myös stabiiliusluokan esiintymisajan keskimääräinen tuulennopeus. Keskimääräinen 

tuulennopeus on laskettu neljän vuoden keskituulennopeuksien keskiarvona. Kaikkien sta-

biiliusluokkien osalta tuulennopeuksien keskiarvojen hajonta on alle 0,5 m/s. Koko sääai-

neiston tuulten keskinopeus on noin 8 m/s.  
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Kuva 6: Ilman stabiiliusluokat ja niitä vastaavat tuulen keskinopeudet Olkiluodossa 2013 – 2016 

Olkiluodon vallitseva tuulensuunta on lounaasta ja vähiten tuulee koillisesta. Valmiustilan-

teessa kulkemisen kannalta kontaminaation epäedullisin leviämissuunta sijoittuu 60 ja 120 

asteen välille. Tällöin epäedullisin tuulen suunta on 240 ja 300 asteen välillä. Edellä mainittu 

tuulensuunta on käsittänyt kuitenkin vain noin 20 % ajasta vuosien 2013 – 2016 aikana. 

Tuulen suunnat ja sen vaihtelu joulu- ja heinäkuun välillä vuosien 2011 ja 2015 välillä on 

esitetty kuvassa 7.  
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Kuva 7: Leviämissuunnan vaihtelu Olkiluodossa. (FSAR 3:Liite 1) 

Talvella leviämissuunta on todennäköisimmin Olkiluodosta pohjoisen suuntaan, kun taas 

kesällä leviämissuunnan vaihtelu on suurempaa. Meren lämmittävällä ja viilentävällä vaiku-

tuksella on jonkun verran vaikutusta tuulen suuntaan eri vuodenaikoina.  

6.2  Päästöjen leviämisen mallintaminen 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (VTT) on kehittänyt TVO:lle reaaliaikaisen laskenta-

systeemin ROSA (reaktorionnettomuuksien säteilyannosten arviointi) ympäristön säteilyan-

nosten laskentaan ja ilmaan vapautuneiden radioaktiivisten aineiden leviämisen arviointiin 

onnettomuustilanteissa. ROSA on lähialuemalli, jolla voidaan lähtötietoja määrittämällä 

tehdä ennusteita päästöjen leviämisestä ja ympäristön säteilyannoksista eri tilanteissa. Li-

säksi se toimii reaaliaikaisesti online-tilassa, jossa se käyttää suoraan laitostietokoneen lä-

hettämää, säämastosta, laitokselta ja ympäristön säteilymittareilta kerättyä dataa. ROSA-
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malli perustuu VTT:llä käytössä olevaan ARANO-malliin (Assessment of Risks of Acci-

dents and Normal Operation), jolla arvioidaan reaktorionnettomuuksien seurauksia. (VTT 

1994: 1) 

ROSAn ennustetilassa on mahdollisuus käyttää ennakolta määriteltyjä mallionnettomuuksia 

tai vapaasti syötettävää päästöä. Mallionnettomuuksia käytettäessä on tiettyjä parametreja, 

esimerkiksi vuotavien polttoainesauvojen määrää, mahdollista muuttaa päästön skaalaa-

miseksi. Kun päästö syötetään vapaasti, se voidaan ilmoittaa 1 – 84 nuklidin erillisosuuksina 

tai nuklidiryhmittäin osuutena sydäninventaarista. Vapaalle päästölle voi määrittää maksi-

missaan kaksi päästöjaksoa, joista molemmissa voi olla kaksi erisuurta päästökorkeutta. 

Päästökorkeus on mahdollista valita 20 ja 200 metrin väliltä. Päästökorkeuksien lisäksi pääs-

töjaksolle määritetään pituus syöttämällä sen alku- ja loppuhetket. Kaikille neljälle päästö-

korkeudelle voidaan määritellä erilliset säätiedot. Säätiedoista voidaan määrittää päästön le-

viämissuunta eli mihin suuntaan laitokselta tuulee asteina (0…360°), tuulen nopeus metreinä 

sekunnissa (0,8…40), ilmakehän stabiiliusluokka (A, B, C, D, E, F) sekä sadeluokka (ei 

sada, sataa heikosti, kohtalaisesti tai kovaa), jossa sateen määrä millimetreinä tunnissa mää-

räytyy stabiliteettiluokan mukaan. Säteilyannoksen ja annosnopeuden tarkasteluhetket on 

määritettävissä erikseen ja toisistaan riippumatta. (VTT 1994: 2 – 4) 

ARANO-mallissa oletetaan annetun päästön jakautuvan tasaisena virtana päästöjakson alku- 

ja loppuhetken välille ja se huomioi radioaktiivisen hajoamisen ja tytärnuklidien mahdolli-

sen aktiivisuuden vaikutukset annokseen ja annosnopeuteen päästöpilven edetessä. Malli ei 

kuitenkaan huomioi radioaktiivisuudesta johtuvaa lämpenemistä ja päästöjen kohoamista 

sen vaikutuksesta. Päästöpilven ei myöskään oleteta nousevan mahdollisen inversiokerrok-

sen yläpuolelle, vaan heijastuvan siitä takaisin alaspäin, mikä antaa tulokselle hieman lisää 

konservatiivisuutta. Meteorologisten olosuhteiden oletetaan myös pysyvän samana koko 

päästöjakson ja laimenemisen ajan päästöpilven sijainnista ja tarkasteluajanjakson pituu-

desta riippumatta. Jos päästökorkeudeksi asetetaan alle 60 metriä, liitetään päästöön auto-

maattisesti rakennusten laimentava sekoitusvaikutus, joka on toteutettu siirtämällä päästö-

pilveä taaksepäin virtuaaliseen päästölähteeseen, jonka sijainti määrittyy ympäröivien ra-

kennusten efektiivisen säteen ja tuulen nopeuden perusteella. (Savolainen & Vuori 1977: 7-

9 & 21)  
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ROSA laskee annoskertymää ja annosnopeutta efektiivisen annoksen ja ulkoisen annosno-

peuden lisäksi erikseen pilvelle, laskeumalle, hengitykselle ja lapsen kilpirauhaselle. Ulkoi-

nen annosnopeus on verrattavissa ulkona mitattavissa olevaan annosnopeuteen. Hengitysan-

noksen lukuarvo ei sen sijaan ole varsinainen hetkellinen hengitysannosnopeus, vaan se ar-

vioidaan annoskertymien erotuksesta. (VTT 1994) Laskeuman annosnopeutta laskettaessa 

on oletettu tasaisesti kontaminoitunut sileä ääretön taso. (Savolainen & Vuori 1977: 12) 

ROSAsta saatavilla arvoilla voidaan siis arvioida karkeasti lähialueiden saastumistasoa las-

keuman annosnopeuden perusteella ja päästöpilven ohikulun aiheuttamia oleskelurajoituksia 

eri etäisyyksillä. Saadut annos- ja annosnopeusarviot ovat joka tapauksessa hyvin konserva-

tiivisia sekä päästöarvioiden että annoslaskujen osalta, joten ne edustavat todennäköisesti 

todellista tilannetta korkeampia arvoja.  

Annos- ja annosnopeustiedon saa sadan metrin etäisyyden välein 360 eri pisteessä 80 x 80 

km kokoisella alueella. Rivitulostusikkunassa tarkastelusuunnan valitsemalla ohjelma il-

moittaa arvon 19 eri etäisyydellä 0,2 ja 40 kilometrin välillä. Koska diplomityössä käsitel-

lään lähinnä laitosalueen kontaminaationhallintaa, on ROSAlla mallinnettuja päästötietoja 

tutkittu 5 kilometriin saakka. Koska tuulen suunnalla ei ole juurikaan vaikutusta annosno-

peuksiin, jotka otetaan suoraan päästöpilven keskiakselilta, ei sitä ole huomioitu päästöjä 

mallinnettaessa. Kaikissa tapauksissa päästöt on mallinnettu käyttämällä leviämissuuntana 

165°, joka valikoitui muiden joukosta sattumalta. 

Viiteen kilometriin saakka etäisyydet on ilmoitettu seuraavin välimatkoin: 0.2 km, 0.4 km, 

0.7 km, 1.0 km, 1.5 km, 2.0 km, 3.0 km, 4.0 km ja 5.0 km. Valmiustilannetta ajatellen tuulen 

suunnasta riippuen etäisyydet voivat edustaa piha-alueen eri kohteita riippuen päästöläh-

teestä, jolloin saadaan teoreettisia lukuarvoja näiden kohteiden annosnopeustasoista olet-

taen, että tuulen suunta olisi juuri sillä hetkellä suoraan kohti kyseistä kohdetta. Nämä etäi-

syydet ja niiden edustamat sijainnit on esitetty päästölähteen perusteella laitosyksiköittäin 

taulukossa 6. 
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Taulukko 6: Laitosalueella sijaitsevien kohteiden etäisyydet päästölähteestä (Maanmittauslaitos) 

Etäisyys 

[km] 

Päästölähde 

OL1 / OL2 

Päästölähde 

OL3 

0.2 Keskuskonttori  

0.4 OL3, Itäpuolen parkkipaikka OL1/OL2, OL3 parkki, laitosportti, 

keskuskonttori 

0.7 Pääportti Itäpuolen parkkipaikka 

1.0 VLJ-luola, autonpesuhalli Pääportti 

1.5  Autonpesuhalli 

2.0 Onkalo Onkalo 

3.0 Majoituskylä, Olkiluodon satama Majoituskylä, Olkiluodon satama 

4.0   

5.0   

Etäisyydet eivät kuitenkaan ole tarkkoja, vaan korkeintaan suuntaa antavia. Niiden perus-

teella voidaan kuitenkin arvioida sekä annosnopeuksia että laskeuman aktiivisuustasoa ky-

seisissä kohteissa.  

Mallinnuksen tarkoituksena ei ole selvittää tarkkoja lukemia säteilytasoista vaan saada poh-

jatietoa niiden suuruusluokista, jotta pystytään arvioimaan laitosalueen ja suunniteltujen val-

miustilojen käytettävyyttä mahdollisessa päästötilanteessa. Valmiustilanteessa suojaustoi-

menpiteet tehdään joka tapauksessa annosnopeustietojen perusteella, joten tarkkuus on riit-

tävä. Valmiustilanteessa annosnopeustietoja tullaan täydentämään laboratoriossa mitatta-

villa näytteillä ja lisämittauksilla, joilla annoslaskentoja voidaan lisäksi tarkentaa.  

6.2.1 OL1/OL2 onnettomuuksien analyysit 

OL1 ja OL2 FSAR:ssa on analysoitu oletetuissa onnettomuuksissa ja niiden laajennoksissa 

mahdollisesti leviäviä päästöjä. Onnettomuuspäästöille on laskettu sekä realistiset että kon-

servatiiviset päästötermit, jotka eroavat toisistaan tehtyjen alkuoletusten ja tapahtumakulku-

jen perusteella. Konservatiivisten päästöarvojen laskennassa on oletettu pahimmat mahdol-

liset skenaariot, jolloin saadaan arvioitua teoreettinen maksimi onnettomuuspäästöille.  
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Näiden lisäksi on tutkittu vakavia reaktorionnettomuuksia ja niiden ympäristövaikutuksia 

seitsemässä eri onnettomuusskenaariossa. Onnettomuusskenaarioita tutkittaessa ei laitok-

silla käytössä ja rakenteilla olevien vakavia onnettomuuksia ehkäisevien järjestelmien toi-

mintaa ole huomioitu. (Muistio 129452: 9-10) Vakavien onnettomuuksien tapaukset on va-

littu sillä perusteella, että ne ovat tapahtumakulultaan todennäköisimpiä. Tapaukset vastaa-

vat YVL A.7 vaatimuksiin, joiden perusteella polttoaineen vaurioitumiseen johtavien tapah-

tumien taajuuden esiintymisarvon tulee olla pienempi kuin 10-5/vuosi ja ulkoilmaan vapau-

tuvan päästön Cs-137 –pitoisuuden 100 TBq ylityksen todennäköisyyden tulee olla pienempi 

kuin 5·10-7/vuosi. 

Vakavien onnettomuuksien skenaarioille on määritetty kaksi alkutapahtumaa: giljotiinikat-

kos syöttövesilinjassa yhdistettynä täydelliseen vaihtosähkön menetykseen, tai täydellinen 

vaihtosähkönmenetys. Onnettomuustapauksia valittaessa on alkutapahtumien oletettu ole-

van vakavia reaktorionnettomuuksia mitoittavia tapahtumia. Syöttövesilinjan katkoksen yh-

dessä sähkönmenetyksen kanssa on oletettu aiheuttavan sydämen vaurioitumisen kaikista 

lyhimmässä ajassa, ja täydellisen sähkönmenetyksen oletetaan olevan todennäköisin ja on-

nettomuuskulun suhteen edustavin sydänvaurioon johtavista onnettomuuksista. (Koivunen 

2016: 11) OL1 ja OL2 vakavia onnettomuuksia on esitelty tarkemmin esimerkiksi Koivusen 

diplomityössä (2016), jossa on mallinnettu niiden kulkua MELCOR-ohjelmalla.  

Päästön kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien lisäksi päästöreitit ja päästön kesto ovat 

merkittäviä varsinkin kontaminaation ja sen leviämisen kannalta. Koska suurimmassa osassa 

tilanteita ympäristöön leviävät päästöt ovat ilman mukana liikkuvia, vaikuttaa niistä ympä-

ristön säteilytasoihin ensisijaisesti päästöpaikan sijainti, korkeus, kesto sekä vallitsevat sää-

olot. Vakavien onnettomuuksien analyyseissä OL1 ja OL2 laitoksilla päästöjaksoja ympä-

ristöön on kahdesta kolmeen. (Muistio 129452) 

Kaikissa seitsemässä onnettomuustapauksessa ensimmäinen päästö tapahtuu suojaraken-

nuksen vuotona reaktorirakennukseen, josta osa vuotaa suoraan ulos reaktorirakennuksessa 

olevien mahdollisten vuotokohtien kautta ja osa kerääntyy ilmastointien ohjaamana reakto-

rihallin ja poistopiipun kautta ympäristöön. (Ibid.) 
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Toinen päästöjakso aiheutuu suojarakennuksen suodatetusta paineenalennuksesta. Suoda-

tettu paineenalennus alkaa viimeistään sillä hetkellä kun suojarakennuksen paine ylittää 5,5 

baaria ja suodatetun paineenalennusjärjestelmän (362) murtolevy rikkoutuu. Suodatettu pai-

neenalennus voidaan tehdä myös hallitusti aikaisemmassa vaiheessa avaamalla järjestelmän 

venttiilit. Suojarakennuksen korkeapaineiset kaasut ohjautuvat paineenalennusjärjestel-

mässä vesiallassuodattimeen venturi-suuttimien kautta. Suodattimessa päästöistä suodattuu 

vähintään 99,9 % vähintään 0,3 µm halkaisijaltaan olevista aerosolihiukkasista ja vähintään 

99 % alkuainejodista. Kaasu johdetaan suodattimen jälkeen poistokaasulinjaan poistokaasu-

piipun sisäpuolelle, minkä kautta se vapautuu ympäristöön. Suodatettu paineenalennusjär-

jestelmä on asennettu OL1 ja OL2 –laitoksille Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden 

jälkeen, jotta suojarakennuksen paineenalennus voidaan ohjata ympäristöön suodatuksen 

kautta. Tällöin pystytään minimoimaan ympäristöön leviävien radioaktiivisten aineiden 

määrä. (Ibid.; FSAR 362: 6)  

Mahdollinen kolmas päästöjakso alkaa kun suojarakennuksen vesitäyttö päästään aloitta-

maan. Mallinnuksissa on oletettu että näin tapahtuu viimeistään 24 tunnin kuluttua alkuta-

pahtumasta. (Muistio 129452) Suojarakennuksen vesitäytöllä viivästytetään suojarakennuk-

sen paineistumista, pestään radioaktiivisuutta suojarakennuksen ilmatilasta ja peitetään suo-

jarakennuksessa oleva sydänsula. Vesitäyttö tapahtuu suojarakennuksen vesitäyttöjärjestel-

mällä (365), joka yhdistää palovesijärjestelmän (861) suojarakennuksen ruiskutusjärjestel-

mään (322). Suojarakennuksen vedenpinta nostetaan ylläolevilla järjestelmillä sille tasolle, 

jossa sydämen yläreuna normaalitilassa olisi. Tällöin suojarakennuksessa olevan kaasufaa-

sin tilavuus pienenee, jolloin sen paine kasvaa ja päästö vapautuu suodatetun ulospuhallus-

järjestelmän (362) kautta tässäkin tilanteessa kuten edellä. (FSAR 365 2015: 5) 

Yllämainitut järjestelmät on esitetty yksinkertaistetusti kuvassa 8. Kuvassa mainittu suoja-

rakennuksen ylipainesuojausjärjestelmän putkisto kuvaa suojarakennuksen alkuperäistä pai-

neenalennuslinjaa (361), joka ei ole suodatettu. Suodatetun paineenalennusjärjestelmän mur-

tolevyn rikkoutumispaine on alkuperäistä paineenalennusjärjestelmää alhaisempi, ja sen tar-

koituksena on eliminoida se hyvin epätodennäköinen tilanne, että suojarakennuksen painee-

nalennus jouduttaisiin tekemään suodattamattomana 361-järjestelmän kautta. (FSAR 362: 

6) 



59 

 

Kuva 8: OL1/OL2 suojarakennus ja vakavan onnettomuudenhallintajärjestelmiä (TVO 2007:10) 

Päästöjen leviämisen tarkastelua varten on vakavien onnettomuuksien tapauksista valittu ta-

paus 1, giljotiinikatkos syöttövesilinjassa yhdistettynä täydelliseen vaihtosähkön menetyk-

seen. Onnettomuustapauksessa on jalokaasut pois lukien vapautuvien radioaktiivisten ainei-

den määrä analysoiduista seitsemästä tapauksesta suurin (FSAR 9.8: 17–18), mikä tekee siitä 

kontaminaationhallinnan kannalta merkittävimmän.  

6.2.2 Giljotiinikatkos syöttövesilinjassa yhdistettynä täydelliseen vaihtosähkön 

menetykseen 

Onnettomuusanalyysissä on oletettu, että laitosyksiköllä tapahtuu giljotiinikatkos yhdessä 

neljästä syöttövesilinjasta ja samanaikaisesti täydellinen vaihtosähkön (ulkoinen verkko, 

omakäyttö, kaasuturbiinilaitos, varavoimadieselgeneraattorit) menetys. Lisäksi suojaraken-
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nuksen kuiva- ja märkätilojen välitasossa on 5 cm2 pinta-alaltaan oleva vuoto. Suojaraken-

nuksen vesitäyttö alkaa itsenäisestä ulkoisesta lähteestä 24 h onnettomuuden alkutapahtu-

man jälkeen. (Muistio 129452: 10) 

Tilanne alkaa putkirikosta ja sen seurauksena tapahtuvasta täydellisestä syöttöveden mene-

tyksestä (LOCA, loss of coolant accident). Sähkönmenetyksen johdosta kaikki normaalit 

turvallisuusjärjestelmät lukuun ottamatta ulospuhallusjärjestelmää (314) ovat poissa käy-

töstä. (Muistio 129452: 16) 

Primäärijärjestelmän paine putoaa LOCA:n seurauksesta hyvin nopeasti ja sen sekä jälki-

lämmön aiheuttaman kiehumisen vuoksi veden pinta paineastiassa laskee polttoaineen ylä-

reunan tasolle 6 minuutin kuluttua alkutapahtumasta. Vedenpinnan yhä laskiessa polttoaine 

paljastuu kokonaan ja alkaa lämmetä. Suojakuoren sulaminen alkaa 19 minuutin kohdalla ja 

vain hieman sen jälkeen, 20 minuutin kohdalla, radioaktiivisia alkaa levitä suojarakennuksen 

vuotona reaktorirakennukseen ja siitä ympäristöön. (FSAR 9.8: 12) Tähän päästöjaksoon 

viitataan vuotopäästönä leviämistarkasteluissa. 

Alemman kuivatilan tulvitus alkaa 34 minuutin kohdalla, 30 minuuttia reaktorin vedenpin-

nankorkeuden L4-rajan alittumisesta. Itse polttoaine alkaa sulaa 42 minuutin kuluttua ja va-

luu sulaessaan paineastian pohjalle. Paineastia puhkeaa pohjassa olevan läpiviennin kohdalta 

53 minuutin kuluttua syöttövesiputken katkeamisesta ja sydänsula putoaa tulvitettuun alem-

paan kuivatilaan. (FSAR 9.8: 12; Muistio 129452: 16) 

Taulukossa 7 on rinnastettu valmiusorganisaation tilaa luvun 5.1 perusteella onnettomuuden 

alkuhetkien tapahtumiin. Valmiusorganisaation tilanteen oletetut ajanhetket on valittu siten, 

että oletetaan onnettomuuden tapahtuvan säännöllisen työajan ulkopuolella, ja että toimen-

piteet toteutetaan viimeistään mainitulla ajanhetkellä.  
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Taulukko 7: Valmiusorganisaation tilanne reaktorionnettomuuden eri vaiheissa. 

Valmiusorganisaation tilanne Laitostilanne 

00:00 

Alkutapahtuma,  

tilanteen toteaminen. Ei tarvetta 

operaattoritoimenpiteille.  

00:00 

Giljotiinikatkos syöttövesiput-

kessa, täydellinen vaihtosähkön 

menetys 

00:06 
Vedenpinta polttoaineen yläreu-

nan tasolla 

00:19 Suojakuoren sulaminen 

00:20 Vuoto suojarakennukseen  

00:30 

Operaattoritoimenpiteet valvo-

mossa alkavat, ei tarvetta toimen-

piteille valvomon ulkopuolella 

00:34 Alemman kuivatilan tulvitus 

00:42 Polttoaineen sulaminen 

00:53 Paineastian puhkeaminen 

01:00 

Toimenpiteet valvomon ulkopuo-

lella alkavat, valmiusorganisaation 

koollekutsu viimeistään tässä vai-

heessa 

  

02:00 
Valmiusorganisaatio minimilaa-

juudessaan paikalla 

  

Suojarakennuksen suodatettu paineenalennus alkaa noin 6 h 30 min onnettomuuden alusta 

ylemmän kuivatilan paineen ollessa noin 4,98 bar. Suodatetusta paineenalennuksesta aiheu-

tuva ympäristöpäästö on päästöjakso 1 ROSA-mallinuksen leviämistarkastelussa. Suojara-

kennuksen vesitäyttö aloitetaan 24h kuluttua onnettomuuden alusta, ja siitä aiheutuva päästö 

on leviämistarkasteluissa päästöjakso 2. (FSAR 9.8: 12) 

Valmiusorganisaatio on siis minimilaajuudessaan paikalla reilusti ennen ensimmäisen pääs-

töjakson alkamista. Vuotopäästön oletetaan kuitenkin alkavan ennen valmiusorganisaation 
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saapumista, mutta sen ei pitäisi merkittävästi vaikuttaa ulkoalueiden käytettävyyteen. Se voi 

kuitenkin aiheuttaa tarvetta erillisille säteilysuojelutoimenpiteille voimalaitoksella. Vastuu 

säteilysuojelutoimenpiteistä on tällöin valmiuspäällikkönä toimivalla vuoropäälliköllä. 

Onnettomuuspäästöjen laskelmat on tehty MELCOR ohjelmistolla. MELCOR ei mallinna 

päästöanalyyseissä kaikkia vapautuvia aineita erikseen, vaan niputtaa aineet eri aineryhmiin 

niiden kemiallisten ominaisuuksien perusteella. Kutakin aineryhmää edustaa MELCOR las-

kennassa yksi alkuaine. (Muistio 129452: 23) Kuvassa 9 on onnettomuustapauksessa vapau-

tunut päästö jalokaasujen (Xe), alkalimetallien (Cs), maa-alkalimetallien (Ba), halogeenien 

(I) ja happiryhmän (Te) osalta. Kuvaan on myös merkitty analysoitavat päästöjaksot ja ana-

lyyseissa käytetyt päästöjen kestoajat. 

 

Kuva 9: Onnettomuustapauksessa vapautuva päästö erinäisten nuklidien osalta osuutena inventaarista.  

(Muistio 129452: Liite 1b) 
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Onnettomuuden suojarakennuksesta ympäristöön vapautuva kokonaispäästö 72 tunnin ajalta 

päästöjen kannalta merkittävien isotooppien osalta osuutena inventaarista on esitetty myös 

taulukossa 8: 

Taulukko 8: Onnettomuuspäästö kokonaisuudessaan osuutena inventaarista (FSAR 9.8, 2017: 17-18) 

Päästöryhmä Osuus inventaarista 

Jalokaasut 0,995 

I 4,03E-06 

Cs 3,42E-07 

Te 4,72E-06 

Sr 4,53E-08 

Taulukosta ja kuvasta voi nähdä, että jalokaasut vapautuvat onnettomuuden kuluessa lähes 

kokonaan. Kesiumin osalta päästö vastaa 0,1 % vakavien onnettomuuksien 100 TBq päästön 

rajasta. INES-luokituksen kriteerein I-131 –ekvivalentiksi muunnettuna päästö olisi noin 25 

TBqI-131ekv. Ympäristöpäästön perusteella onnettomuus luokiteltaisiin siis INES luokkaan 4.  

ROSA-mallinnuksen tulokset 

Onnettomuuden aikana on oletettu tapahtuvan kolme päästöjaksoa. Koska ROSAan on mah-

dollista syöttää yhdelle mallinnuskierrokselle vain kaksi päästöjaksoa, on päästöjaksot jaettu 

siten, että vuotopäästö ja päästöjakso 1 on yhdistetty samaan mallinnustapaukseen ja pääs-

töjakso 2 käsitellään omana mallinnustapauksena. Päästöjaksojen tiedot on esitetty taulu-

kossa 9: 

Taulukko 9: Päästöjaksot vakavassa onnettomuudessa OL1 ja OL2 laitoksilla 

Päästöjakso Alkuhetki Loppuhetki 
Päästöjakson 

kesto 
Päästökorkeus 

Vuotopäästö 00:20 06:37 06:17 30 m 

Päästöjakso 1 06:37 08:37 02:00 100 m 

Päästöjakso 2 00:00 + 1 vrk 02:00 + 1 vrk 02:00 100 m 
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Mallinnustapauksista saadut annosnopeudet on joka ajanhetkeltä laskettu yhteen, jotta tu-

loksissa pystytään huomioimaan kokonaispäästön vaikutus myös yhden vuorokauden jäl-

keisten ajanhetkien osalta. Vuotopäästöstä osan oletetaan vapautuvan suoraan reaktoriraken-

nuksesta ympäristöön ja osan poistopiipusta, joten vuotopäästön päästökorkeudeksi on mää-

ritetty konservatiivisesti 30 metriä. Päästöjaksot yksi ja kaksi vapautuvat kokonaisuudessaan 

poistopiipun kautta ympäristöön, jolloin niiden tapauksissa päästökorkeus on 100 m. 

ROSA-mallinnusta onnettomuuspäästöistä on tehty neljällä meteorologisella tilanteella, 

jotka on esitetty taulukossa 10. Stabiiliusluokat C, D ja E on valittu sillä perusteella, että ne 

ovat kolme yleisintä Olkiluodossa esiintyvää stabiiliusluokkaa. Ne edustavat hieman vuo-

desta riippuen noin 85 % ajasta. Tuulen nopeudeksi on valittu stabiiliusluokan esiintymisen 

aikana vallinnut keskituulennopeus. Tilanne 4 on valittu huomioimaan sateen aiheuttamaa 

laskeuman annosnopeuden kasvua. ROSAan syötettävistä sateen vaihtoehdoista on valittu 

korkeimman sademäärän sadetilanne. Valituista stabiiliusluokista se on stabiiliusluokka C 

ja kova sade, jonka intensiteetti on määritetty ROSAn lähtötiedoissa arvoksi 10 mm/h (VTT 

1994:5). Mallinnuksista on haettu rivitulostuksena annosnopeus ja sen aiheuttama annos 

suojautumattomalle henkilölle sekä ulkoisen annosnopeuden että laskeuman aiheuttaman 

annosnopeuden osalta. Rivitulostuksella haetut annosnopeustiedot löytyvät liitteistä II ja III. 

Laskentaa on tehty 21 ajanhetkellä 3 vuorokauden mittaisena aikana.  

Taulukko 10: Meteorologiset tilanteet onnettomuuspäästöjen mallinnusta varten 

Meteorologinen tilanne Stabiiliusluokka Tuulen nopeus Sateen voimakkuus 

1 D 9.3 EI 

2 E 7.8 EI 

3 C 6.2 EI 

4 C 6.2 KOVAA 

Ulkoisen annosnopeuden tasoon ja sen muutoksiin vaikuttavat eniten päästön vapautuminen 

ja päästöpilven eteneminen ja laimeneminen. Efektiivinen annosnopeus voi hetkellisesti 

nousta hyvin korkeaksi päästöpilven ollessa tarkasteluetäisyyden kohdalla. Tuloksia tarkas-

teltaessa on huomioitava etenkin päästöjaksojen ajankohdat niiden ja kestojen vaikutus an-

nosnopeuteen. Mallinnusta varten päästöjaksojen 1 ja 2 pituuksiksi on valittu kummallekin 
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kahden tunnin ajanjakso, jonka aikana päästö vapautuu ympäristöön. Todellisessa tilanteessa 

tämän kahden tunnin aikana suurin osa päästöstä vapautuu ympäristöön ja sen jälkeen va-

pautuu vielä pieniä määriä ympäristöön pidemmällä aikavälillä. Tästä aiheutuen päästöpil-

ven ohikulun jälkeinen annosnopeus on todennäköisesti hieman mallinnettua, pääasiassa las-

keumasta johtuvaa annosnopeutta korkeampi ja analyyseissä saadut päästöjaksojen aikaiset 

korkeimmat annosnopeudet ovat hieman todellisia annosnopeuksia korkeampia.  

Korkeimmat annosnopeudet esiintyvät siis päästöjaksojen 1 ja 2 aikana, ja ne johtuvat pää-

asiassa tarkasteluetäisyyden kohdalla olevasta päästöpilvestä. Annosnopeudet laskevat no-

peasti päästöpilven poistuessa analysoitavan etäisyyden vaikutuspiiristä. Kuvassa 10 on esi-

tetty efektiivinen annosnopeus ja sen kehitys 72 h tunnin aikana onnettomuuden alusta sää-

tyypeittäin 200 metrin etäisyydellä päästölähteestä. Tämä etäisyys voisi edustaa esimerkiksi 

keskuskonttorin ympäristöä tuulen suunnasta riippuen.  

 

Kuva 10: Efektiivinen annosnopeus säätyypeittäin 0.2 km etäisyydellä päästölähteestä. Kuvaan merkitty myös 

taustasäteilyn taso Eurajoella 14.5.2018 (STUK 2018) sekä ympäristön annosnopeusmittauksen hälytysraja 

laitosalueella. 
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Korkeimmat annosnopeudet esiintyvät aikaväleillä 7-8 h ja 24-26 h. Tällöin ilmassa olevat 

aktiivisuuspitoisuudet ovat korkeita ja ne aiheuttavat siten korkeita paikallisia annosnopeuk-

sia. Ensimmäisessä päästöjaksossa jalokaasupäästön osuus päästön kokonaisaktiivisuudesta 

korostuu toiseen päästöjaksoon nähden ja tästä johtuen ensimmäinen päästöjakso ei aiheuta 

valtavaa nousua yleisannosnopeudessa päästöpilven ohitushetken jälkeen. Ensimmäisessä 

päästöjaksossa vapautuu jalokaasuista noin 13 % kun muista nuklideista päästöjakson aikana 

vapautuva aktiivisuus on niiden kokonaisaktiivisuudesta noin 3 %. Toisessa päästöjaksossa 

taas jalokaasujen kokonaisaktiivisuudesta vapautuu noin 87 % ja muiden nuklidien koko-

naisaktiivisuudesta 96 %. Päästöjaksossa 2 vapautuu siis ilmaan huomattavasti, nuklidista 

riippuen noin 10 – 200 kertaa, enemmän aktiivisuutta päästöjaksoon 1 nähden.  

Annosnopeudet päästöpilvien ohitusten jälkeen säilyvät melko matalina. VAL 1 määrittämä 

alin toimenpideraja (10 µSv/h) ylittyy poutasäällä vain päästöjaksojen 1 ja 2 aikana, kun 

päästöpilvi ylittää tarkastelupaikan. Päästöjaksojen välinen ja jälkeinen annosnopeus aiheu-

tuu käytännössä laskeuman annosnopeudesta. Laskeuman aiheuttama hetkellinen annosno-

peus määräytyy laskeuman sisältämien nuklidien ja aktiivisuuskatteen perusteella. Sen suu-

ruuteen meteorologisen tilanteen vaikutus on merkittävämpi kuin päästöpilven aiheuttamalle 

ulkoiselle annosnopeudelle. Sade vaikuttaa laskeuman annosnopeuteen kuitenkin huomatta-

vasti ilman stabiiliusluokkaa ja tuulen nopeutta enemmän. Sateen vaikutusta laskeuman an-

nosnopeuteen on tarkasteltu tarkemmin kuvassa 11. 
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Kuva 11: Sateen vaikutus laskeuman annosnopeuteen 0.2 km etäisyydellä päästölähteestä. Kuvaan on merkitty 

myös luonnon taustasäteilyn taso Eurajoella (STUK 2018). 

Kovalla sateella laskeuman aiheuttama annosnopeus on noin kymmenkertainen poutasäähän 

verrattuna toisen päästöjakson alkuun saakka ja toisen päästöjakson vaikutuksesta sateen 

kerryttämä aktiivisuus kasvaa jopa tuhatkertaiseksi. Sade pesee aktiivisuutta ilmasta ja se 

kertyy maahan sadeveden mukana. Kovalla sateella veden ilmaa puhdistava vaikutus on voi-

makasta ja päästöpilven aktiivisuudesta huomattava osa kertyy päästölähteen lähialueille. 

On kuitenkin huomioitava, että ROSA jakaa aktiivisuuden tasaiseksi pinta-alalle ja esimer-

kiksi sadeveden mukana sadevesiviemäreihin kulkeutuvan aktiivisuuden osuus näkyy an-

nosnopeutena pinnalla. Tästä johtuen todellinen annosnopeus alueella lienee sateella jonkin 

verran matalampi kuin kuvassa. 

Suurin laskeuma aiheutuu siis päästöjaksosta kaksi. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että 

päästöjakson kaksi aikana vapautuva aktiivisuus on päästöjaksoa yksi huomattavasti suu-

rempi. Päästöajat ovat kuitenkin molemmissa päästöjaksoissa samat, joten päästönopeus on 

toisessa päästöjaksossa moninkertainen ensimmäiseen nähden. Tällöin päästöpilven aktiivi-

suuspitoisuus on huomattavasti suurempi ja sadepisaroiden välityksellä maahan päätyvää 

aktiivisuutta on enemmän. Yksittäisen sadepisaran putoamisreitillä on siis moninkertainen 
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määrä aerosolipartikkeleita ensimmäiseen päästöjaksoon nähden. Tämä korostuu varsinkin 

jodien ja telluurien osalta.  

Ylläolevasta kuvasta voi nähdä annosnopeuden myös laskevan kohtuullisen nopeasti. Kun 

laskeuman annosnopeus maksimissaan ajanhetkellä 26:00 on 258 µSv/h, on annosnopeus 

vajaan kahden vuorokauden kuluttua tarkastelujakson lopussa lähes puolittunut sen ollessa 

noin 140 µSv/h. Tämä johtuu lähinnä lyhytikäisten nuklidien puoliintumisesta.  

Laskeuman annosnopeus laskee myös voimakkaasti etäisyyden kasvaessa. Etäisyyden kak-

sinkertaistuessa on annosnopeus ajanhetkellä 26:00 pudonnut yli kolmanneksen sen ollessa 

0,4 km etäisyydellä 148 µSv/h. Viiden kilometrin etäisyydellä annosnopeus on 30 µSv/h. 

Laskeuman annosnopeus eri etäisyyksillä on esitetty kuvassa 12. Aktiivisuuskatetta muo-

dostuu voimakkaan sateen aikana huomattavasti enemmän päästölähteen lähialueille märkä-

laskeumana.  

 

Kuva 12: Laskeuman annosnopeus suhteessa etäisyyteen ajanhetkellä 26:00 

Kuten meteorologisessa tilanteessa 4, myös muissa tilanteissa laskeuman annosnopeus on 

korkein toisen päästöjakson lopussa ajanhetkellä 26:00. Sateettomassa tilanteessa kontami-

naatiotason maksimi ei kuitenkaan kaikissa säätyypeissä ole lähimpänä päästölähdettä, vaan 
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vaihtelee ilman stabiiliusluokan ja tuulen nopeuden mukaan. Kuvassa 13 näkyy laskeuman 

annosnopeus etäisyyteen nähden. Stabiiliusluokalla E laskeuman annosnopeus on lähellä 

nollaa kaikilla etäisyyksillä ja sen maksimi on 0,7 km etäisyydellä 0,009 µSv/h, mikä ei 

varsinaisesti aiheuta lisäystä ympäristön säteilytilanteeseen. STUKen ulkoisen säteilyn val-

vontaverkon mittausten perusteella Eurajoella tammi-maaliskuussa 2018 ulkoisen säteilyn 

annosnopeus on vaihdellut välillä 0,125-0,161 µSv/h (STUK 2018), joten kokonaisannos-

nopeuden muutos ei ole huomattava. Stabiiliusluokassa C annosnopeusmaksimi on 4 km 

etäisyydellä 1,2 µSv/h ja stabiiliusluokassa D 0,7 km etäisyydellä 2,15 µSv/h.  

 

Kuva 13: Laskeuman annosnopeus etäisyyteen nähden eri meteorologisissa tilanteissa ajanhetkellä 26:00. 

Kaikissa tapauksissa sadetilannetta lukuun ottamatta annosnopeus on alle 1 µSv/h 3 vuoro-

kauden kuluttua alkutapahtumasta. Tuloksia tarkastellessa on huomioitava, että annosnopeu-

det on haettu yksittäisille ajanhetkille, joiden välillä on viidestä minuutista kuuteen tuntiin, 

joten aikaan sidottuja käyriä ei tule tulkita liian tarkasti, vaan huomioida niiden suuntaa-

antavuus. 
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6.2.3 OL1/OL2 Yli 100 TBq Cs-137 referenssionnettomuus 

Koska vakavien onnettomuuksien päästöt eivät nouse päästöpilven ylikulkua lukuun otta-

matta kovin korkeiksi, tarkastellaan lisäksi sellaista tilannetta, jossa onnettomuudessa va-

pautuva mahdollinen Cs-137 –päästö ylittää YVL 7.2 suuren päästön raja-arvon 100 TBq. 

Päästötermi on valittu PRA tason 2 analyysistä tarkastelemalla Cs-137 –päästömääriä, joi-

den perusteella valittiin sellainen tapahtumajoukko, jossa päästöosuus on mahdollisimman 

lähellä 100 TBq siten, että se kuitenkin ylittää edellä mainitun rajan. Tapaukseksi valikoitui 

onnettomuusryhmä e_vent_u, joka edustaa PRA:n osassa 2 (2018: 50) tilanteita, joissa ”pai-

neastia sulaa puhki, alakuivatila tulvitetaan ja päästö tapahtuu alkutapahtuman yhteydessä 

tai joitakin tunteja sen jälkeen suodatettuna ylemmästä kuivatilasta.” Kyseessä on merkit-

tävä päästöluokka, vaikka päästö onkin vain vähän raja-arvon ylittävä. (PRA osa 2, 2018: 

50)  

Päästöjakson on oletettu alkavan 30 minuutin kuluttua alkutapahtumasta, ja sen pituudeksi 

on arvioitu 2h. Päästöjä on tarkasteltu vain jodin ja kesiumin isotooppien sekä telluurin ja 

strontiumin osalta. Tarkastelussa ei ole huomioitu esimerkiksi jalokaasujen osuutta lainkaan, 

sillä edellisen luvun tulosten perusteella voi olettaa päästöpilven aiheuttaman ulkoisen an-

nosnopeuden olevan joka tapauksessa niin korkea, ettei sen vaikutusalueen läpi esimerkiksi 

kuljeta laitosalueelle. Päästön määrä osuuksina inventaarista on esitetty taulukossa 11: 

Taulukko 11: Kokonaispäästön osuus inventaarista onnettomuusryhmälle e_vent_u (PRA 2, 2018: 65) 

Nuklidiryhmä Osuus inventaarista 

I 2,42E-03 

Cs 7,33E-04 

Sr 3,12E-04 

Te 2,33E-05 

Sen lisäksi, että aikaisessa vaiheessa tapahtunut suuri päästö vaikeuttaa toimintaa laitosalu-

eella, se myös vaikeuttaa valmiusorganisaation turvallista pääsyä valmiustiloihin. TVO:lla 

on varasto valmiusvarusteille majoituskylässä, joka sijaitsee noin 3 kilometrin päässä mah-
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dollisista päästölähteistä. Jos leviämissuunta sattuisi onnettomuushetkellä olemaan epäsuo-

tuisa, voi olla mahdollista, ettei majoituskylässä olevia varusteita pystytä ottamaan käyttöön, 

sillä meteorologisesta tilanteesta riippuen laskeuman aiheuttamat annosnopeudet voivat olla 

yli 100 µSv/h 3 kilometrin etäisyydellä päästölähteestä kahden tunnin kuluttua päästön al-

kamisesta.  

6.2.4 OL3 vakava onnettomuus 

Kuten OL1 ja OL2 analyyseissä, myös OL3 oletettujen onnettomuuksien ja niiden laajen-

nosten päästöanalyysit on tehty kaksilla eri arvoilla. OL3 tapauksessa arvot ovat nimelliset 

mitoitusarvot sekä turvallisuusteknisten käyttöehtojen määrittämät maksimiarvot. Nimelli-

sillä mitoitusarvoilla tehdyissä laskelmissa on käytetty lähtöoletuksia, jotka edustavat lai-

tosolosuhteita, jotka kattavat 95 % ajasta. Maksimiarvot sen sijaan edustavat päästöjen suh-

teen äärimmäisiä laitosolosuhteita, eli ovat riittävän konservatiivisia (Vuorenmaa 2018). 

OL3:lla on huomioitu vakavat onnettomuudet jo suunnittelussa. Vaikka vakavat reaktorion-

nettomuudet ovat erittäin epätodennäköisiä, on niihin ja niiden seurausten rajoittamiseen va-

rauduttu usein eri järjestelmin. Tästä johtuen OL3:lla mahdolliset vakavan reaktorionnetto-

muuden seuraukset laitosalueen ulkopuolella tulisivat olemaan sellaisen sattuessa vähäiset. 

Suunnittelussa on käytännössä katsoen eliminoitu tilanteet, joissa merkittäviä määriä radio-

aktiivisia aineita pääsisi leviämään ympäristöön. Suojarakennuksen tiiveys on varmistettu 

käytännössä katsoen kaikille skenaarioille, mukaan lukien reaktorisydämen sulaminen ja va-

luminen paineastian pohjan läpi alhaisessa paineessa. Sydämen sulamisen jälkeiset tärkeim-

mät turvallisuusjärjestelmät ovat lisäksi passiivisia, jolloin operaattorivirheiden rooli onnet-

tomuuskulussa pienenee. (TVO 2006: 17) OL3:n keskeiset turvallisuusominaisuudet on ku-

vattu kuvaan 14. 
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Kuva 14: OL3:n keskeisiä turvallisuusominaisuuksia (TVO 2010: 42) 

FSARissa on analysoitu vakavia onnettomuuksia OL3:lla kolmessa eri skenaariossa, joihin 

liittyy alkutapahtumana jäähdytteenmenetys tai täydellinen sähkönmenetys, joka sisältää 

myös dieselgeneraattorit (LOOP, loss of offsite power). Päästötarkasteluita varten näistä on 

valittu LBLOCA (large break loss of coolant accident, suuren putkirikon jäähdytteenmene-

tysonnettomuus), sillä siitä aiheutuvat ympäristöpäästöt ovat muihin nähden suurimmat. 

Tämä johtuu LBLOCA:ssa tapahtuvasta, muihin onnettomuusskenaarioihin nähden nope-

asta paineennoususta suojarakennuksessa, mikä vaikuttaa suojarakennuksen vuodon mää-

rään. (FSAR OL3 Appendix C2.3.8.1: 14)  

LBLOCA:n alkutapahtumana on putkirikko yhden höyrystimistä kuumahaarassa. Putkiri-

kosta aiheutuvan jäähdytteenmenetyksen seurauksena sydämen yläreuna paljastuu 1 minuu-

tin kuluttua alkutapahtumasta ja polttoaineen sulamisen on analysoitu alkavan 29 minuutin 
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jälkeen alkutapahtumasta. Sydänsulan valumisen alkuhetki on 2h 3min ja paineastian puhki 

sulaminen tapahtuu vajaan kolmen tunnin kohdalla. (FSAR OL3 Appendix C2.3.8.1: 30) 

Reaktorin paineastiasta sydänsula valuu ja leviää sydänsieppariin kun sydänsula sulattaa 

purkautumiskanavan suulla olevan tulpan puhki. Sydänsiepparin jäähdytysjärjestelmä käyn-

nistyy passiivisesti, kun kuumuudessa sulava tulvituslaite avaa venttiilit. Jäähdytys jatkuu 

passiivisesti veden valuessa painovoimaisesti suojarakennuksessa olevasta vesisäiliöstä ka-

naviin sydänsiepparin alla ja sydänsulan päälle. (TVO 2016: 80) OL3:n sydänsulan jäähdy-

tysjärjestelmä on esitetty kuvassa 15. 

 

Kuva 15: OL3 sydänsulan jäähdytysjärjestelmä (TVO 2010: 45) 

Päästöanalyysejä laskettaessa on oletettu EPR:n vakavien onnettomuuksien seurausten 

lieventämiseen tarkoitettujen järjestelmien toimivan suunnitellusti. Tämä tarkoittaa, että 

suojarakennuksen oletetaan säilyvän ehjänä ja että fissiotuotteita pääsee vapautumaan 

suojarakennuksesta vain mahdollisena vuotona välitilaan. Suojarakennuksen vuodon on 
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oletettu olevan 0,5 vol% vuorokaudessa paineen ollessa 5,3 baaria. (FSAR OL3 Ch.15: 366 

– 367) 

Suojarakennuksen vuoto kerätään siis sisemmän ja ulomman suojarakennuksen välitilaan, 

mistä se johdetaan välitilan ilmanpoistojärjestelmään suodatukseen ja viivästykseen ennen 

sen vapauttamista ilmastointipiipusta ympäristöön. Välitilan tuuletus voidaan tehdä 

aktiivisesti puhaltimin tai sähkönmenetystilanteessa luonnollisella vedolla. Vakavien 

onnettomuuksien päästöanalyyseissä on tässä tapauksessa oletettu erittäin konservatiivisesti, 

että 10 % oletetusta vuodosta välitilaan ohittaa välitilan ja kulkeutuu läpivientien kautta 

suoraan polttoaine- ja turvallisuusrakennuksiin. Näistä tiloista fissiotuotteet vapautuvat 

suoraan tai rakennusten ilmastointijärjestelmien kautta ympäristöön. Tällöin vain 90 % 

vuotopäästöstä suodatetaan ja vapautuu poistopiipun kautta. Lisäksi on oletettu päästöjen 

radioaktiivisuuden kannalta epäedullisin tilanne, jossa välitilan aktiivinen tuuletus alkaa 

ajanhetkellä 24 h. (FSAR OL3 Appendix C2.4: 203) Päästöjaksot ja niiden kestot on esitetty 

kuvassa 16. Kuvan käyrissä näkyvä kolmas päästöjakso kuvaa seitsemän vuorokauden 

kohdalla tehtävää suojarakennuksen tuuletusta. Koska tässä tapauksessa käsitellään vain 

ensimmäistä kolmea vuorokautta, kolmatta päästöjaksoa ei käsitellä 

annosnopeustarkasteluissa.  
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Kuva 16: OL3 vakavan onnettomuuden kumulatiivinen kokonaispäästö kontaminaatiovaikutuksen kannalta 

merkittävien isotooppien osalta. (FSAR OL3 Appendix C2.4: 205) 

Vakavan onnettomuuden ympäristöpäästöt ensimmäisen 72 tunnin ajalta ja kokonaisuutena 

(sis. suojarakennuksen tuuletuksen 7 vuorokauden kohdalla) altistuksen kannalta merkittä-

vien isotooppien osalta osuutena inventaarista on listattuna taulukossa 12. 

Taulukko 12: OL3 vakavan onnettomuuden päästöt osuutena inventaarista altistuksen kannalta merkittävien 

isotooppien osalta 

Alkuaine 72 tuntia tot 

Cs 1.70E-08 7.25E-08 

I 4.08E-08 9.07E-07 

Sr 1.36E-09 1.37E-09 

Te 1.53E-08 7.15E-08 

Xe 1.41E-02 3.52E-01 
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Verrattuna OL1 ja OL2 laitosten vakavan onnettomuuden analyyseihin, OL3 laitoksen ym-

päristöön vapautuvat päästöt ovat vain murto-osa niistä. Jalokaasuista vapautuu reilu pro-

sentti ja Cs-päästöt ovat 0,01 % vakavien onnettomuuksien Cs-137 100 TBq:n raja-arvosta.  

ROSA-mallinnuksen tulokset 

OL3 vakavalle onnettomuudelle on tunnistettu kaksi eri päästöjaksoa ensimmäisen 72 tunnin 

aikana, joista vuotopäästön oletetaan konservatiivisesti jakautuvan kahteen eri korkeuteen, 

piippupäästöön ja maanpintapäästöön. ROSAan on mahdollista syöttää päästökorkeudeksi 

kuitenkin vain arvoja 20 ja 200 metrin välillä, joten päästökorkeuksiksi on valittu 20m ja 

100 m. Vuotopäästön kesto on 7 tuntia. Päästöjakso yksi alkaa vuorokauden kohdalla kun 

välitilan tuuletus aloitetaan. Päästöjaksot, niiden alku- ja loppuhetket sekä päästökorkeudet 

on kerätty yhteen taulukkoon 13. 

Taulukko 13: OL3 vakavan onnettomuuden päästöjaksojen ajankohdat ja päästökorkeudet. 

Päästöjakso Alkuhetki Loppuhetki 
Päästöjakson 

kesto 
Päästökorkeus 

Vuotopäästö 00:01 07:00 06:59 20 m 

Vuotopäästö 00:01 07:00 06:59 100 m 

Päästöjakso 1 00:00 + 1 vrk 03:00 + 1 vrk 03:00 100 m 

Mallinnuksessa käytetyt meteorologiset tilanteet ja rivitulostusten ajankohdat ovat samat 

kuin OL1/OL2 vakavassa onnettomuudessa luvussa 6.2.2. Rivitulostuksella saadut annos-

nopeustiedot löytyvät liitteistä IV ja V.  

Korkein annosnopeus 54,6 µSv/h aiheutuu tässäkin tapauksessa noin yhden vuorokauden 

kohdalla tapahtuvan päästöjakson päästöpilven ylityksestä. Koska päästöjakson kesto on 

noin kolme tuntia, on myöskin annosnopeus lähialueella korkeahko mallinnustapauksessa 

kolmen tunnin ajan ennen kuin päästöpilvi ehtii poistua analyysietäisyyden ulkopuolelle. 

Kuvassa 17 on esitetty efektiivinen annosnopeus eri säätyypeille 0,2 km etäisyydellä pääs-

tölähteestä OL3 vakavalle onnettomuudelle.  
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Kuva 17: Efektiivinen annosnopeus 0,2 km etäisyydellä päästölähteestä OL3 vakavassa reaktorionnettomuu-

dessa. Kuvassa myös taustasäteilyn taso Eurajoella (STUK 2018) sekä ympäristön annosnopeusmittauksen 

hälytysraja laitosalueella.  

Kuten OL1/OL2 tapauksessa, myös tässä päästöjaksot ja niiden pituudet ovat nähtävissä 

myös annosnopeuskuvassa. Annosnopeus on korkea päästöpilven ylittäessä tarkastelupaikan 

ja putoaa nopeasti päästöpilven siirtyessä pois tarkastelualueelta. Laskeuman annosnopeuk-

sissa ei ole nähtävissä aivan yhtä suurta eroa sadetilanteen ja poutasään välillä. Tämä johtuu 

siitä, että päästöjakson kokonaisaktiivisuus on huomattavasti pienempi ja päästöjakso on 

tunnin pidempi, jolloin päästönopeus jää huomattavasti pienemmäksi ja päästöpilven aktii-

visuuspitoisuudet eivät nouse niin korkeiksi, että ne nostaisivat märkälaskeuman aktiivi-

suutta radikaalisti.  

Vertaillaan lopuksi vielä OL1/OL2 ja OL3 vakavien onnettomuuksien päästöjä meteorolo-

gisessa tilanteessa 4, joka aiheutti korkeimmat annosnopeudet analysoiduista tilanteista. An-

nosnopeudet on esitetty kuvassa 18.  
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Kuva 18: Efektiiviset annosnopeudet OL1/OL2 ja OL3 vakavissa onnettomuuksissa 0,2 km etäisyydellä pääs-

tölähteestä. Kuvassa myös taustasäteilyn taso Eurajoella (STUK 2018) sekä ympäristön säteilymittausverkon 

hälytysraja laitosalueella. 

Erot annosnopeustasoissa laitosten välillä johtuvat pääasiassa päästöjaksojen ajankohtien ja 

pituuksien eroista ja vapautuvasta kokonaisaktiivisuudesta, joka on OL1/OL2 laitoksilla 

huomattavasti OL3:a suurempi. OL3:lla on uutena laitoksena huomattavasti tehokkaammat 

järjestelmät vakavien onnettomuuksien päästöjen hallintaan, sillä ne ovat olleet osana lai-

toksen suunnitteluperusteita. OL1 ja OL2 laitoksille on tehty onnettomuuspäästöjen hallin-

taan liittyen suuria parannuksia niiden käyttöiän aikana.  

6.3  Toiminnan johtamiseen liittyvien tilojen kontaminoituminen onnetto-

muustilanteissa 

Toiminnan johtamiseen tarkoitetut tilat sijaitsevat rakennusten sisällä siten, että niihin kul-

jetaan muiden huonetilojen läpi ja niillä on omat erilliset suodatetut ilmastointijärjestelmät 
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myös päästötilannetta varten. Muiden läpikuljettavien tilojen ilmanvaihto on kuitenkin nor-

maalein hienosuodattimin varustettu, joiden hiukkassuodatustehokkuus on partikkelikoosta 

riippuen vain noin 50 - 70 %. 

Jos ilmastoinnit pystytään sulkemaan, vähentyy sisätilojen kontaminoituminen huomatta-

vasti, sillä tällöin radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen tiloihin hidastuu. Lisäksi sisätilo-

jen kontaminoitumiseen liittyy huonetilan sijainti rakennuksen sisällä. W.H. Wang (2009) 

on tutkinut aerosolimuotoisten radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia ja kulkeutumista ra-

kennuksen sisällä olevien huonetilojen välillä. Partikkelikoosta riippuen sisätilojen pitoisuu-

det vaihtelevat huonetilojen välillä siten, että neljännessä huonetilassa päästölähteestä 

(yleensä ulkoilma) radioaktiivisten aineiden pitoisuudet voivat olla jopa 1/8 ensimmäiseen 

huonetilaan nähden. Pitoisuuserot ovat sitä suurempia, mitä suurempi aerosolipartikkelin 

koko oli. Hengitysaltistuksessa ero oli jopa 17-kertainen 1. ja 4. huonetilan välillä, kun huo-

mioidaan partikkelikoko ja depositiovaikutus.  

Tuloksista voidaan olettaa, että suurin riski valmiustilojen kontaminoitumisen osalta on ti-

lanteen alkuvaiheessa henkilöiden mukana suojavarusteissa kulkeutuva kontaminaatio. Mi-

käli päästö ja valmiustilanne on kuitenkin pitkäkestoinen, on mahdollista, että valmiustilojen 

ulkopuolisten sisätilojen kontaminoituminen aiheuttaa rajoituksia valmiustilojen käytölle. 

OL1 ja OL2 valmiuskeskuksille ja valvomoille on olemassa kolme erilaista ilmastointiske-

naariota laitoksen tilanteesta riippuen. Ensimmäisessä skenaariossa sähköt toimivat normaa-

listi, ja valvomon suodatettu hätäilmastointi voidaan kytkeä normaalisti päälle käsin. Tässä 

tilanteessa valvomorakennuksen yleisten tilojen ilmastointi jää kuitenkin normaalisti päälle, 

jolloin käytävätilat, joiden kautta tiloihin kuljetaan, todennäköisesti kontaminoituvat nope-

ammin ilmastoinnin kautta kulkeutuvien radioaktiivisten aineiden vuoksi.  

Toisessa skenaariossa ulkoinen sähkönsyöttö on menetetty, mutta dieselgeneraattoreilta saa-

daan sähköä. Koska valvomon ja valmiuskeskuksen ilmastointijärjestelmä on dieselvarmen-

nettu, voidaan hätäilmastointi kytkeä päälle käsin. Koska perusilmastoinnit eivät ole diesel-

varmennettuja, ne sulkeutuvat sähkönsyötön keskeytyessä. Yleisten tilojen ilmastointijärjes-
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telmän pellit on jousivarmistettu, joten ne sulkeutuvat automaattisesti sähkönmenetystilan-

teessa (Rautanen 2018), jolloin käytävätilojen kontaminoituminen on erittäin hidasta. Kon-

taminaationhallinnan kannalta tämä on optimaalisin tilanne.  

Kolmas skenaario on täydellinen vaihtosähkön menetys, joka kattaa myös dieselgeneraatto-

rit. Tällaisessa tilanteessa kaikki ilmastoinnit katkeavat valvomorakennuksessa. Yleisten ti-

lojen ilmastointi käyttäytyy kuten skenaariossa 2, ja valvomon ilmastointi pysähtyy. Hätäil-

mastoinnin pellit eivät sulkeudu sähkönmenetystilanteessa automaattisesti. Ilmastointikana-

vat on kuitenkin suljettavissa manuaalisesti kohtuullisin pienin toimenpitein, joten ainakin 

toiminnan johtamiseen liittyvien tilojen osalta valvomorakennuksen ilmastoinnit saadaan 

asetettua sulkutilaan. (Rinne & Wahlman 2018) Lisäksi on huomioitava, että jos ilmastoin-

tipuhaltimet ovat pysähdyksissä, radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen ilmastointika-

navia pitkin on erittäin hidasta ja pienimuotoista, vaikkei peltejä saataisikaan suljettua. Tässä 

tilanteessa tilojen kontaminoituminen on hidasta. Ilmastointien sulkeutuminen voi kuitenkin 

aiheuttaa muita ongelmia tilojen oleskeltavuuteen esimerkiksi ilmanlaadun ja lämpötilan 

osalta.  

OL3 valvomon ja valmiuskeskuksen osalta ilmastoinnit saadaan asetettua suodatukselle tai 

sulkutilaan tilanteesta riippuen, jolloin tiloihin ei pitäisi kulkeutua radioaktiivisia aineita 

muutoin kuin ihmisten ja tavaroiden mukana. Ilmastoinnin toiminta on selvitetty tarkemmin 

luvussa 7.2.1. 

Tukiryhmän tilaan kuljetaan keskuskonttorin läpi. Keskuskonttorin ilmastointi voidaan sul-

kea yhdestä kytkimestä, jolloin yleisten tilojen kontaminoituminen hidastuu. Tukiryhmän 

tilassa on väestönsuojalaitteet, joilla ilmanvaihto voidaan asettaa suodatukselle tai sulkuti-

laan, jolloin tilaan ei pitäisi kulkeutua radioaktiivisia aineita merkittävissä määrin muutoin 

kuin ihmisten ja tavaroiden mukana.   
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7 ONNETTOMUUDENAIKAINEN KONTAMINAATIONHALLINTA 

Onnettomuustilanteessa kontaminaationhallinnan periaatteena on kontaminaation rajaami-

nen joko sisä- tai ulkotiloihin riippuen sen esiintymispaikasta, ja estää sen leviäminen mah-

dollisimman tehokkaasti. Henkilöiden suojaaminen kontaminaatiolta on ensisijaisen tärkeää. 

Mikäli kontaminaatiota on päässyt leviämään laitoksen sisätiloihin, tulee huolehtia siitä, että 

se pystytään tehokkain järjestelyin rajaamaan mahdollisimman pienelle alueelle ja ettei se 

pääse vapautumaan ympäristöön. Mikäli kontaminaatiota on jo levinnyt laitoksen ulkoalu-

eille, on minimoitava sen leviäminen kontaminoitumattomiin sisätiloihin. Valmiusorgani-

saation tilat on pyrittävä pitämään mahdollisimman pitkään käyttökuntoisina. Mahdollisuuk-

sien mukaan kontaminoituneita tiloja tulisi dekontaminoida mahdollisimman aikaisessa vai-

heessa kuitenkin siten, ettei dekontaminointitoimenpiteistä aiheudu tarpeetonta säteilyaltis-

tusta.  

Kontaminaationhallinnan tulee perustua luotettaviin mittaustuloksiin, mutta mittauksia suo-

ritettaessa tulee huomioida myös mittaushenkilöstön säteilysuojelu. VAL 1 ohjeessa (2012) 

määritetään esimerkiksi, että tilanteessa, jossa ulkoinen annosnopeus on tai sen ennakoidaan 

olevan 1-10 mSv/h, keskeytetään säteilytilanteen kartoitus ja muu ulkona tehtävä, työnteki-

jöitä altistava mittaustoiminta. Tällaisessa tilanteessa voidaan käyttää hyödyksi kiinteiltä 

mittauspisteiltä saatavia tuloksia, ja arvioida tilannetta niiden sekä arviointiin kehitettyjen 

ohjelmistojen perusteella. 

Valmiustilanteessa kontaminaationhallinnan haasteet poikkeavat jonkin verran normaali-

käytön haasteista. Kenkärajoja saattavat joutua perustamaan ja käyttämään henkilöt, joille 

kontaminaationhallinta ei kuulu osaksi rutiinityöskentelyä. Mikäli suojavarusteet, niiden 

merkitys ja käyttö eivät ole tuttuja, voi tilanteesta aiheutua ylimääräistä stressiä sekä vaara-

tilanteita. Yksi iso tekijä kontaminaationhallinnassa onkin ihmistoiminta. Koska onnetto-

muustilanne on jo itsessään hyvin stressaavaa kaikille sen hallintaan osallistuville, tulee kon-

taminaationhallintaa ohjeistettaessa huomioida ohjeiden yksinkertaisuus ja tilanteiden riit-

tävä harjoittelu myös käytännön tasolla. Stressaavassa tilanteessa yksinkertaisetkin asiat voi-
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vat muodostua haastaviksi, eikä tilanteessa välttämättä ole aikaa tai mahdollisuuksia pereh-

tyä uusiin asioihin. Lisäksi riittävä levon mahdollisuus parantaa myös kontaminaationhal-

linnassa onnistumista.  

Suomessa potentiaalisia lisähaasteita luovat myös vaihtelevat sääolot. Lämpötilojen vaihtelu 

vuoden aikana voi korkeimman ja matalimman välillä olla 60 °C (FSAR 3: 28). Suojavarus-

teiden käyttö vaikeutunee huomattavasti esimerkiksi keskellä talvea, kun lämpötila voi las-

kea alle 20 pakkasasteen. Hengityksensuojainvalmistajat eivät anna tuotteilleen akkukäyt-

töisiä puhallinsuojaimia lukuun ottamatta käyttölämpötilaan perustuvia rajoituksia. Koko-

naamarin käytöstä pakkassäällä on kuitenkin käyttökokemuksia, joissa esimerkiksi näky-

vyys on heikentynyt huomattavasti kosteuden tiivistymisen ja jäätymisen vuoksi (Mansikka 

& Tammela 2018). Hengityssuojaimen käyttö on kuitenkin välttämätöntä päästötilanteessa, 

joten mahdollisen näkyvyyden heikentymisen etukäteinen tiedostaminen vähentää siitä ai-

heutuvaa stressiä. Myös erityisen lämpimät olosuhteet vaikeuttavat varusteiden käyttöä ja 

lyhentävät niiden mahdollista käyttöaikaa.  

7.1  Kontaminaationhallinnan malli valmiustiloissa 

Jotta kontaminaationhallinta pystyttäisiin toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla, tulisi 

se ottaa huomioon jo tilojen suunnitteluvaiheessa. Osa Olkiluodossa sijaitsevista valmiusti-

loista on rakennettu ennen kuin onnettomuustilanteisiin varautumista pidettiin niin tärkeänä 

kuin se nyt on. Tästä johtuen kontaminaationhallintaa ei ole kaikissa tapauksissa osattu huo-

mioida tiloja suunnitellessa. Valmiustilojen kehittäminen on kuitenkin jatkuva prosessi, ja 

usein kontaminaationhallinnan mahdollisuuksia voidaan parantaa huomattavasti jo pienin 

rakenteellisin muutoksin. Jossain vaiheessa on kuitenkin mielekkäämpää panostaa suoraan 

uusiin tiloihin, joissa voidaan huomioida mahdolliset säteilytilanteet laitosalueella parem-

min ja joihin voidaan toteuttaa luotettavia kontaminaationhallintaratkaisuja. 

Mikäli tila sijaitsee riittävän kaukana päästölähteestä, radioaktiivisten aineiden on mahdol-

lista kulkeutua sinne lähinnä ilman sekä ihmisten ja tavaroiden mukana. Kontaminaationhal-

linnan peruspilarit sen leviämisen estämiseksi ovatkin tiiviit rakenteet, ilmastointi, tehokkaat 

mittaus-, kenkäraja- ja dekontaminointijärjestelyt sekä jätteen käsittely ja varastointi.  
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Ilmastoinnin osalta on huomioitava mahdollisten päästöjaksojen pituudet sekä päästön koos-

tumus. Ilmastoinnin suodatuksen on oltava riittävän tehokas poistamaan ilmasta aerosoli-

muotoisia radioaktiivisia aineita myös pitkäaikaisesti. Lisäksi tilassa on oltava mahdollisuus 

kytkeä ilmastointi joko sulkutilaan tai sisäiselle kierrolle. Näin voidaan minimoida jalokaa-

sujen ja muiden suodattamattomien radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen tiloihin. Ilmas-

toinnin suodatus- ja sulkutilojen kestoaikojen tulee olla riittävän pitkät, jotta päästöltä pys-

tytään suojautumaan vähintään päästöpilven ylityksen ajan siten, että on mahdollista ylläpi-

tää myös muilta osin inhimillisiä työskentelyolosuhteita. 

Ihmisten ja tavaroiden mukana kulkeutuvan kontaminaation torjumiseksi tilassa tulee olla 

erilliset sisään- ja uloskäynnit. Erottamalla sisään- ja uloskulku toisistaan varmistetaan, ett-

eivät puhtaat tarvikkeet tai henkilöt kontaminoidu jo ennen suojautumista ja mahdolliseen 

kontaminoituneeseen kohteeseen kulkua. Molemmissa kulkureiteissä tulee olla ilmalukot, 

joiden kontaminaatiotasojen kehitystä tulee seurata aktiivisesti ja dekontaminoida tarpeen 

vaatiessa. Mikäli erillisiä sisään- ja uloskäyntejä ei pystytä toteuttamaan, tulee kulkutilan-

teessa huomioida se, että tilassa ei yhtä aikaa ole sekä sisään että uloskulkevia henkilöitä. 

Tällöin myös tilan rajaus puhtaan ja mahdollisesti kontaminoituneen osan välillä on oltava 

yksiselitteinen ja helppokulkuinen.  

Kulkutiloissa tulee olla tehokkaat ja yksinkertaiset mittausjärjestelyt sekä tavaroille että hen-

kilöille. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi kannettavin mittalaittein ja käsijalkamonitorein. 

Siirrettäviä mittareita voidaan tarpeen mukaan käyttää myös muissa kohteissa. Mittalaittei-

den ohessa tulee olla yksiselitteiset ohjeet niiden käytölle ja paikalla tulee tarvittaessa olla 

säteilyvalvoja opastamassa käyttöä.  

Kontaminaationhallintakeinot valitaan vallitsevan tilanteen tai tilanteen uhkan perusteella ja 

sen perusmalli ja siihen liittyvät vaiheet voidaan yksinkertaistetusti esittää vuokaavion 

avulla. Tilanteet voivat muuttua nopeastikin ja valmistelevat toimet pitäisi pystyä tekemään 

mahdollisimman nopeasti tilanteen näin vaatiessa. Vuokaavio on esitetty kuvassa 19.  
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Kuva 19: Vuokaavio kontaminaationhallinnasta eri tilanteissa. 

 

7.1.1 OL1 ja OL2 valvomot ja valmiuskeskukset 

Laitosyksiköiden OL1 ja OL2 valmiuskeskukset ja valvomot sijaitsevat yksiköiden valvo-

morakennuksissa. Molempien huonetilojen, valvomon ja valmiuskeskuksen, ilmastoinnit 

ovat valvomorakennusten ilmastointijärjestelmien erillisten osajärjestelmien alla laitosyksi-

köittäin. Osajärjestelmä on dieselvarmennettu, joten se on toiminnassa myös ulkoisen säh-

kön menetystilanteessa. Ilmastointijärjestelmä on mahdollista asettaa ns. hätäilmastoinnille 

suodatustilaan, joka on käynnistettävissä käsin, mikäli on olemassa riski ulkoilmaan leviä-

vistä radioaktiivisista aineista. Ilmastoinnille on suodatustilannetta varten tulosuodattimet, 

jotka pystyvät suodattamaan noin 95% jodeista ja 99% aerosoleista (Muistio 129447: 8). 

Tulosuodattimien lisäksi hätäilmastointi on voimakkaasti ylipaineinen, joten radioaktiiviset 

aineet eivät pääse vuotamaan tiloihin muita reittejä pitkin.  

Valvomoiden oleskeltavuutta onnettomuustilanteessa on tutkittu erikseen TVO:lla vakavien 

onnettomuuksien tapauksen 3 päästötiedoilla ja näiden laskelmien perusteella valvomoissa 
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ja myös valmiuskeskuksissa työskentelevien henkilöiden säteilyannokset jäävät mataliksi. 

Annokset johtuvat pääasiassa jalokaasuista. (Muistio 129447: 16-20)  

Valvomon suodatettu hätäilmastointi kattaa vain valvomotilat ja valmiuskeskukset. Sen si-

jaan käytävät ja muut tilat, joiden kautta valvomoon ja valmiuskeskukseen kuljetaan, kuulu-

vat omaan ilmastoinnin osajärjestelmään. Tämä osajärjestelmä ei ole erikseen suodatettu ra-

dioaktiivisia aineita vastaan eikä dieselvarmennettu, vaan pysähtyy sähkönsyötön katketessa 

tai jos tuloilmapuhallin pysähtyy. (FSAR 746: 19) Joten tilanteessa, jossa sähköä on saata-

villa, mutta ulkoilmassa on radioaktiivisia aineita, ei tilojen kontaminaationhallintaa voi sel-

laisenaan varmistaa. Tämä aiheuttaa haasteita, sillä tiloista puuttuvat muun muassa erilliset 

sulkuhuoneet ja kaikki kulkureitit tilaan kulkevat käytävien kautta. Valvomorakennukseen 

ei kuitenkaan pääse radioaktiivisia aineita reaktorirakennuksesta ilmastointien kautta mikäli 

paine-eroilla erotetut kategoriarajat pitävät (Rautanen 2018). On kuitenkin huomioitava, että 

lähes kaikissa vakavien onnettomuuksien analyyseissä on osatapahtumana sähkönmenetys, 

joten on melko todennäköistä, että onnettomuustilanteessa dieselvarmentamattomat ilmas-

toinnit ovat kytkeytyneet pois päältä.  

Valmiuskeskukseen johtavalle käytävälle voi kulkea montaa eri reittiä pitkin. Yleisin on kui-

tenkin sisäänkulkurakennuksen kautta, missä sijaitsee myös läheisin vesipiste, jota on mah-

dollista käyttää puhdistautumiseen. Onnettomuustilanteessa rajataan kulku tätä kautta. Val-

miuskeskuksen valmiusvarustevarasto sijaitsee sisäänkulkurakennuksen ja valvomoraken-

nuksen välisen oven läheisyydessä samalla käytävällä. Valmiuskeskukseen on mahdollista 

kulkeutua kontaminaatiota lähinnä ihmisten ja tavaroiden mukana. Kulkeutuvan kontami-

naation ja mahdollisen, joskin epätodennäköisen yleisten tilojen ilmakontaminaation leviä-

misen estäminen on kuitenkin mahdollista kohtuullisin toimenpitein.  

Valmiuskeskuksen oven eteen asennetaan kevyt ilmalukko, jotta suojavarusteiden riisumi-

nen onnistuu tilan ulkopuolella ilman henkilökontaminaatioriskiä. Tämä voidaan toteuttaa 

helpoiten telttamallisella ratkaisulla. Valmiita ilmakontaminaatiolta kevyesti suojaavia telt-

tarakenteita käytetään esimerkiksi asbestinpoistossa, ja tällaiset kevytrakenteet voisivat so-

veltua hyvin myös käytävätilaan. Oven ympäristöön asennetaan siis tiivis teltta, jonka sisällä 

riisutaan suojavarusteet hengityssuojainta lukuun ottamatta. Ilmanvaihto telttaan voidaan 
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mahdollisesti toteuttaa asentamalla valmiuskeskuksen oven viereen väestönsuojissakin käy-

tössä oleva ylipaineventtiili, josta voidaan johtaa valmiuskeskuksen suodatettua ilmaa telt-

taan. Lisäksi valmiuskeskuksen oven sisäpuolelle voidaan asentaa väestönsuojissa käytet-

tävä sulkuteltta, jolloin tilan käyttökuntoisuus kontaminaationhallinnan kannalta nousisi 

merkittävästi.  

Esimerkki telttasulkujen sijoittelusta on nähtävillä kuvassa 20. Punainen viiva havainnollis-

taa kenkärajaa, jonka varustekorien puolella suojavarusteet riisutaan. Esimerkkikuvassa on 

ajateltu käytettäväksi tolppien varaan pingotettavaa muoviseinää, mutta muitakin ratkaisuja 

on olemassa. Tällaisessa ratkaisussa katon ja lattian väliin asennetaan tolpat, joiden välille 

muoviseinämä asennetaan. Asbestitelttojen etuna muihin ratkaisuihin nähden on niiden no-

pea kasattavuus ja valmiit helposti yhdisteltävät rakenteet. Valmiuskeskuksen sisäpuolella 

oleva kolmio kuvaa väestönsuojakäyttöön tarkoitettua sulkutelttaa, joita on olemassa kol-

mio- sekä suorakaidemallia. Nykyisiin valmiuskeskuksiin kolmiomalli voisi soveltua pa-

remmin, sillä se on hieman suorakaidemallia pienempi. Kuvia mahdollisista asbestiteltta- ja 

väestönsuojan sulkutelttaratkaisuista on liitteessä VI. 

 

Kuva 20: Esimerkki valmiuskeskuksen kontaminaationhallintajärjestelyistä. Siniset viivat kuvaavat kulkuauk-

koja. 
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Ulkopuolinen teltta antaa kevyen suojan kontaminaatiolta, vaikkei ylipaineventtiiliä voisi-

kaan asentaa. Tällöin kuitenkaan sisäpuolen sulkuteltalla ei saavuteta juurikaan etua, sillä 

sen toiminta perustuu ylipaineventtiilin ilmaa puhdistavaan vaikutukseen sulkuteltassa. Tu-

levaisuudessa kun varatilat on varustettu, tulisi kuitenkin harkita valmiuskeskuksen siirtä-

mistä vaihtoehtoisiin tiloihin, joissa kontaminaationhallinta on toteutettavissa luotettavam-

min. Valmiuskeskuksen ei ole välttämätöntä sijaita juuri valvomorakennuksessa, vaan si-

jainti on valittu pääasiassa ilmastointiolosuhteiden perusteella. Toimintojen siirtäminen vaa-

tii kuitenkin esim. tietoliikenneyhteyksien järjestämisen. 

Valmiuskeskusten valmiusvarastot kuuluvat osaksi yleisten tilojen ilmastoinnin osajärjestel-

mää. Tilaa voidaan kuitenkin käyttää varastona valmiusvarusteille, mikäli varusteet paka-

taan tiiviisiin laatikoihin tai kaappeihin, jolloin tärkeimmät tarvikkeet pysyvät jossain mää-

rin pidempään puhtaina, ja ne voidaan siirtää esimerkiksi puhtaiden jätesäkkien avulla val-

miuskeskuksiin. Valmiuskeskuksessa on kannettavat kontaminaatio- ja annosnopeusmitta-

rit, joilla voidaan tarkastaa tavaroiden käyttökuntoisuus. Valmiuskeskuksen kontaminaati-

onhallintajärjestelyt, kuten telttojen asentaminen, tehdään valmiustilanteessa samalla kun 

varustellaan väestönsuojat käyttökuntoisiksi.  

Kenkärajoille kertyy aktiivista jätettä suojavarusteista ja mahdollisista dekontaminointiväli-

neistä. Nämä jätteet tulee sijoittaa pois kulkureittien läheisyydestä, etteivät ne aiheuta yli-

määräistä annosta. Valmiuskeskusten läheisyydessä on metalliovin suojattu käytävätila, 

jonne jätteet voidaan välivarastoida, sillä metalliovi vaimentaa säteilyä jonkin verran. Mikäli 

tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, voidaan jätteiden varastointiin käyttää hyödyksi sisään-

kulkurakennuksen huonetiloja, jotka eivät ole kulkureitin läheisyydessä.  

OL1 ja OL2 päävalvomoihin pääsee valvomorakennuksista kahta eri reittiä pitkin. Valvo-

mon kontaminaationhallinta voidaan siis toteuttaa erillisellä sisään- ja uloskululla, mikäli 

reaktorirakennuksesta ei aiheudu korkeita annosnopeuksia valvomon reaktorirakennuksen 

puoleiseen osaan. Reaktorirakennuksesta aiheutuvaa annosnopeusvaikutusta tulisi kuitenkin 

tutkia tarkemmin. Sisään kulku valvomoon kontaminaatiotilanteessa tehdään reaktoriraken-

nuksen puoleisen eteistilan (45) kautta. Tilaan sijoitetaan erillinen kenkäraja ja varusteet ja 
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korit käytetyille varusteille. Uloskulku tapahtuu tilan suojelukeskuksen puoleisen uloskäyn-

nin (07) kautta siten, että suojavarusteisiin pukeudutaan valvomossa ennen kulkua 07 tilaan, 

sillä se ei ole enää suodatetun ilmastoinnin alla. Mikäli reaktorirakennuksesta aiheutuu huo-

mattavia annosnopeuksia eteistilaan ja reaktorirakennuksen puoleiseen osaan valvomoa, 

siirretään myös sisään kulku uloskäynnin kautta siten, että kenkärajajärjestelyt on kokonai-

suudessaan sijoitettu uloskäyntitilaan (07).  

Valvomoissa on pieni määrä suojavarusteita äkillistä tilannetta varten, mutta muutoin val-

vomon käyttöön olevia suojavarusteita on sijoitettu entreiden läheisyydessä oleviin valmius-

varustevarastoihin. Näihin varastoihin tulisikin sisällyttää erikseen valvomoita varten olevia 

suojavarustepakkauksia esimerkiksi erillisiin laatikoihin, jolloin niiden siirtäminen valvo-

moon on nopeaa ja yksinkertaista, mikäli tilanne sellaista vaatii.  

Päävalvomoiden mahdollisille suojavaruste- ja dekontaminointijätteille ei ole soveltuvaa 

paikkaa valvomorakennuksessa, mutta ne voidaan sijoittaa sisäänkulkurakennukseen siten, 

että ne eivät ole välittömästi kulkureittien läheisyydessä. Tarvittaessa voidaan käyttää samaa 

varastointipaikkaa kuin valmiuskeskuksille. 

7.1.2 OL3 valvomo ja valmiuskeskus 

OL3 valvomo ja valmiuskeskus sijaitsevat samassa kerroksessa yhdessä OL3 turvallisuus-

rakennuksista. Tiloihin kulku rajoittuu neljään ilmalukkohuoneeseen, joiden sisäiset tilat 

valvomokerroksessa ovat saman ilmastointijärjestelmän alla. Ilmastointijärjestelmän tehtä-

vänä on onnettomuustilanteessa ylläpitää ylipainetta ja varmistaa valvomotilojen oleskelta-

vuus kun ilmassa on radioaktiivisia tai myrkyllisiä kaasuja. Ylipaine on normaaliolosuh-

teissa 50 Pa ja onnettomuusolosuhteiden ollessa käytössä 100 Pa. Tällä varmistetaan, ettei 

tiloihin pääse radioaktiivisia aineita mahdollisista vuotokohdista. Ilmastoinnin sisäänotossa 

on säteilymittaus, jolle on määritetty kaksi rajaa. Matalan aktiivisuuden rajasta tulee ilmoitus 

valvomoon, minkä perusteella jodisuodatus otetaan manuaalisesti käyttöön. Korkean aktii-

visuuden rajan ylittyessä suljetaan sisäänottokanavien pellit ja poistetaan jodisuodatus käy-

töstä, sillä sitä ei ole suunniteltu korkeille aktiivisuuspitoisuuksille. Tällöin ilmastointi siir-
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tyy sulkutilaan, joka kierrättää jo järjestelmässä olevaa ilmaa. Sulkutilaa on mahdollista yl-

läpitää jopa 70 h, kun tilassa on 5 henkilöä. (Areva NP 2017b) Valvomohenkilöstöön ja 

valmiusorganisaation johtoon osallistuu kuitenkin suurempi määrä henkilöitä, joten sulkuti-

lan ylläpitoaika on todennäköisesti jonkin verran lyhempi.  

Valvomokerrokseen on yhteensä neljä sisäänkäyntiä, joiden yhteydessä on ilmalukkohuo-

neet. Kontaminaationhallinnan kannalta näistä valvomoon ja valmiuskeskukseen kulkemi-

seen soveltuu parhaiten kulku koillisen ilmalukkohuoneen (33UJK26 039) kautta, johon si-

joitetaan mahdolliset kenkärajajärjestelyt. Tulosuunnassa oven oikealle puolelle on mahdol-

lista sijoittaa käsijalkamonitori sekä varustekoreja puhtaille varusteille. Jatkamalla käytävää 

oikealle on naisten WC-tilaa (33UJK26 036) mahdollista käyttää puhdistautumiseen, mikäli 

käsijalkamonitorilla ei ole saatu puhdasta mittaustulosta. Muita ilmalukoin varustettuja kul-

kureittejä on mahdollista käyttää siirtymiseen valvomokerroksesta pois, mikäli reittejä pitkin 

on helpointa kulkea tarvittaviin kohteisiin.  

Mikäli on tarvetta puhdistautua jo ennen kenkärajalle tuloa, on lähin helposti käytettävissä 

oleva vesipiste inva-WC sisäänkulkurakennuksessa (tilassa 30UKE22 001). Kontaminoitu-

neiden jätteiden varastointiin voidaan käyttää kulmatoimistotiloja sisäänkulkurakennuk-

sessa.  

7.1.3 Tukiryhmän tila 

Tukiryhmän tilan kontaminaationhallintajärjestelyt alkavat väestönsuojan käyttöönotolla. 

Sulkuovien edessä olevat väliaikaiset rakenteet puretaan ja sulkuteltta asennetaan valmius-

asentoon sille varattuun kehykseen käytävälle johtavan oven sisäpuolelle teltan asennusoh-

jeiden mukaisesti. Väestönsuojalaitteet asetetaan toimintavalmiiksi. Lattiat käytävälle johta-

van oven molemmilta puolin muovitetaan ja sisäpuolelle asennetaan tarramatto. Muovituk-

set ja tarramaton pinta voidaan tarpeen vaatiessa vaihtaa, mikäli havaitaan kontaminaation 

päässeen vuotamaan kenkärajan yli. Itse kenkäraja puomeineen toteutetaan keskuskonttorin 

käytävälle väestönsuojan ulkopuolelle. Kenkärajatilan suojaamiseksi voidaan harkita myös 

valmiuskeskusten tapaan kevyen asbestiteltan asentamista. 



90 

Päästötilanteessa, kun ilmassa on mahdollisesti jalokaasuja tai erittäin runsaasti hiukkasmai-

sia radioaktiivisia aineita, väestönsuojalaitteisto asetetaan sulkutilaan väestönsuojaohjeiden 

mukaisesti. Myös sulkuteltta asetetaan käyttöasentoon. Päästöpilven ylikulun aikana tulee 

välttää liikkumista tilasta sisään tai ulos, jotta sulkutila pystytään ylläpitämään. Sulkutila 

voidaan purkaa ja ilmastointi vaihtaa suodatustilaan, kun ilmassa olevien radioaktiivisten 

aineiden määrän on todettu laskeneen hyväksyttävälle tasolle, tai viimeistään siinä vai-

heessa, kun tilaan tarvitaan ilmaa muista syistä. Hyväksyttävän tason määrittää säteilysuo-

jelupäällikkö.  

Teoreettisesti sulkutilan maksimiaika voidaan laskea. Väestönsuojan kokonaistilavuus on 

304 m3 (FSAR 870: 21). Oletetaan konservatiivisesti, että tilavuudesta 75% on ilmaa, eli 

25% tilavuudesta on erilaisten laitteiden, huonekalujen ja ihmisten täyttämää. Tällöin hen-

gitysilman määrä tilassa on 228 m3. Keskimääräisen ihmisen hengitystiheys on 1,1 m3/h 

(ICRP 2007; 308), jolloin ilmaa riittäisi yhdelle henkilölle noin 207 tunniksi. Olettaen, että 

tilassa on 10 henkeä, sulkutilaa voitaisiin tällöin ylläpitää noin 20 tuntia kerrallaan, mahdol-

lisesti pidempäänkin.  

Ilmamäärä ei kuitenkaan ole ainoa tekijä oleskeltavuudessa, joten arvio on korkeintaankin 

suuntaa-antava, jopa optimistinen. Esim. lämpötila ja hiilidioksidipitoisuus tilassa tulisivat 

nousemaan sulkutilan aikana ja se on myös huomioitava sulkutilan maksimiajassa. Hengi-

tysilman laadun seuraamiseksi tilaan tulisi varata happimittari.  

Kun väestönsuoja on asetettu sulku- tai suodatustilaan, kulku tilaan tapahtuu väestönsuoja-

oven ja sulkuteltan läpi. Suojavarusteet riisutaan väestönsuojaoven ulkopuolella hengityk-

sensuojainta lukuun ottamatta. Sen jälkeen avataan väestönsuojaovea sen verran, että siitä 

pääsee läpi sulkutelttaan. Sulkuteltassa odotetaan sulkuteltan käyttöohjeissa määritetty aika, 

minkä jälkeen siitä saa poistua väestönsuojan sisäpuolelle käytävään ja hengityksensuojain 

riisutaan puhtailla hansikkailla. Koska myös jalokaasut pystytään enimmiltä osin pitämään 

väestönsuojan ulkopuolelle, on tilaan mahdollista sijoittaa esimerkiksi käsijalkamonitori, 

jolla pystytään mittaamaan henkilöt kontaminaation suhteen. Käsijalkamonitori voidaan si-

joittaa käytävälle vesipisteen viereen. Hengityksensuojain mitataan, ja valmiusohjeissa an-

nettujen ohjearvojen perusteella joko sijoitetaan säilytykseen seuraavaa käyttökertaa varten, 
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puhdistetaan tai poistetaan käytöstä. Mikäli olosuhteet ovat sellaiset, ettei käsijalkamonitoria 

voi jostain syystä käyttää, voidaan myös henkilöiden mittaukset tehdä käsimittarein val-

miusohjeessa annettujen ohjeiden perusteella. 

Mahdollisesti aktiiviset kenkärajalla syntyvät jätteet sijoitetaan seinien taakse esimerkiksi 

yhteen teknisistä tiloista tukiryhmän tilan länsipuolella. 

Tukiryhmän tilan kontaminaationhallintaohjeita voidaan tarvittaessa soveltaa myös muiden 

K-tyypin väestönsuojien kontaminaationhallintajärjestelyissä laitosalueella ja sen läheisyy-

dessä.  

7.1.4 OL3 toimistorakennuksen väestönsuoja 

OL3 toimistorakennuksen väestönsuoja sijaitsee OL3 toimistorakennuksen kellarikerrok-

sessa ja sinne pääsee kulkemaan sekä laitokselta että toimistorakennuksen suunnasta. Tila 

on käytettävissä esimerkiksi laitokselle kulkemiseen eri tilanteissa ja lisäksi sitä voidaan 

käyttää esimerkiksi lepotilana, jos saarelta poistuminen on jostain syystä rajoitettua. Tilassa 

on sekä laitoksen että toimiston suuntaan olevissa kuluissa ilmalukkohuoneet, joissa on ve-

sipisteet. Tilassa on normaalit väestönsuojalaitteet, joissa on valittavissa sulku- ja suodatus-

tilat.  

Mikäli tilaan tullaan toimistorakennuksen puolelta, voidaan esipuhdistautumiseen käyttää 

hissin vieressä sijaitsevaa inva-WC:tä (06016). Laitoksen puolelta kuljettaessa esipuhdistau-

tumiseen soveltuvat käytävän oikealla puolella sijaitsevat suihkutilat (06044). Mahdollisten 

jätteiden varastointiin voidaan käyttää naisten pukuhuonetiloja väestönsuojan ulkopuolella.  

7.2  Kulkureitit laitosalueella 

Laitosalueella ja -alueelle kulkemista onnettomuustilanteessa vaikeuttaa eniten päästöpilven 

suunta ja hetkellinen sijainti, sillä siitä aiheutuvat annosnopeudet voivat olla päästölähteen 

ympäristössä hyvin korkeita pilven ollessa kohdalla ja ennen kuin laimenemista on ehtinyt 
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tapahtua. Toisaalta päästön lakattua pilvi poistuu alueelta hieman säätyypistä riippuen nope-

asti, jolloin myös annosnopeudet laskevat.  

Lähialueiden oleskeltavuutta on ennustetietojen suuntaa-antavuuden vuoksi erittäin haasta-

vaa, ellei jopa mahdotonta arvioida luotettavasti. Päästöpilven liikkeen ennustaminen tai las-

keuman leviäminen ja aktiivisuuskatteen taso ovat niin monen yksittäisen tekijän summa, 

ettei aiemmissa luvuissa tehdyn karkean arvion avulla voi tehdä luotettavia ennusteita kul-

kureittien oleskeltavuudesta ja käyttökelpoisuudesta. 

Varteenotettavia kulkureittimahdollisuuksia on kuitenkin olemassa vain rajallinen määrä, 

joten niiden etukäteinen kartoittaminen nopeuttaa käyttökuntoisuuden ja oleskeltavuuden 

tarkistusta mittauksin ja muin toimin, jotta toiminta varsinaisessa valmiustilanteessa olisi 

helpompaa. Sisätiloissa taas yhtenäisten kulkureittien käyttäminen vähentää sisätilojen kon-

taminoitumista ja ainakin hidastaa puhtaiden tilojen kontaminoitumista huomattavasti.  

Kulkureittejä kartoittaessa tulee huomioida vallitsevat olosuhteet, päästön suunta ja meteo-

rologinen tilanne. Lisäksi päästöpilven ohitettua käytettävät alueet, tulee huomioida myös 

mahdollisen laskeuman aiheuttamat korkean annosnopeuden paikalliset esiintymispaikat.  

7.2.1 Kulkureitit ulkoalueilla 

Olkiluoto on saari, jonne pääsee käytännössä vain yhtä tietä pitkin. On siis mahdollista, jos-

kin hyvin epätodennäköistä että jo itsessään epätodennäköisessä päästötilanteessa päästö-

pilvi ja mahdollinen laskeuma suuntautuisivat ainoaa kulkureittiä, Olkiluodontietä kohden.  

Valmiustilanteessa käytetään lähtökohtaisesti normaaleja kulkureittejä, mikäli ne ovat käy-

tettävissä. Jos päästö on kuitenkin ehtinyt tapahtua ennen kuin valmiusorganisaatio on saa-

punut paikalle, tai valmiustilanteen aikana, kokoontuu valmiusorganisaatio majoituskylän 

väestönsuojalla, jossa annetaan tarkemmat ohjeet laitosalueelle siirtymiseen säteilytilanteen 

mukaisesti ja jaetaan mahdolliset suojavarusteet. Laitosalueelta poistuttaessa majoituskylän 

edustalla tapahtuu myös henkilöiden mittaaminen ja puhdistus. Puhdistuksessa on mahdol-
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lista käyttää hyödyksi Satakunnan pelastuslaitoksen CBRN puhdistusyksikköä. Puhdistus-

yksikkö voidaan kuitenkin sijoittaa esimerkiksi säiliöauton kanssa lähes minne vain tasai-

selle alustalle mikäli majoituskylän käyttö ei ole mahdollista.  

Majoituskylän ja laitosalueen välillä on kolme mahdollista kulkureittivaihtoehtoa, joita voi-

daan käyttää laitosalueelle saapumiseen ja sieltä poistumiseen joko suorina reitteinä, tai eri-

laisina yhdistelminä. Vaihtoehtoja ovat normaali kulkureitti, pohjoinen kulkureitti ja eteläi-

nen kulkureitti ja niiden yhdistelmät. Eteläinen kulkureitti on kuitenkin käytettävissä vain 

sairaankuljetusautoa kevyemmälle kalustolle, sillä reitillä on painorajoitettu osuus (FSAR 

117/30 UZE 2015: 6). 

Kulkureittien kartoitukseen päästötilanteen aikana ja sen jälkeen soveltuisi hyvin esimer-

kiksi pieni miehittämätön ilma-alus. Kulkureiteillä tehtävät säteilymittaukset ovat käsimit-

tauksella aikaa vieviä ja altistavat mittaushenkilöstöä säteilylle tarpeettomasti, joten mittaus-

tarkoituksiin onnettomuustilanteissa drone soveltuisi hyvin. Dronemittauksista on saatu hy-

viä kokemuksia Fukushimasta, jossa niitä on käytetty piha-alueiden ja sisätilojen mittauksiin 

onnistuneesti (Torii & Sanada 2015).  

Poistumiseen vaihtoehtona on pohjoinen tai eteläinen reittivaihtoehto, mikäli ajoneuvojen 

dekontaminointi tarvitsee suorittaa alueelta poistuessa. Ajoneuvojen dekontaminointiin so-

veltuva rakennus, autohalli, sijaitsee urakoitsija-alueella Olkiluodontien pohjoispuolella. 

Pohjoista reittivaihtoehtoa käytettäessä ajetaan urakoitsija-alueelle pohjoisen kautta ja pois-

tutaan normaalia reittiä majoituskylään ja eteläisessä vaihtoehdossa ajetaan normaalireittiä 

urakoitsija-alueelle ja kierretään pohjoisen kautta majoituskylään. Tarkoituksena on kiertää 

dekontaminointirakennuksen kautta siten, ettei ajeta samaa reittiä takaisin, jolloin vältetään 

ajoneuvon uudelleenkontaminoituminen. Kulku riippuu kuitenkin tieosuuksien säteily- ja 

kontaminaatiotasoista, jotka tulee kartoittaa ennen käyttöönottoa. Mikäli urakoitsija-alueen 

dekontaminointirakennus ei ole käytettävissä, suoritetaan ajoneuvojen puhdistus muissa ti-

loissa kauempana laitosalueelta.  

Mikäli laitosalueella havaitaan kontaminaatiota, ajetaan autoilla mahdollisimman lähelle ra-

kennusten sisäänkäyntejä siten, että ulkotiloissa oleskellaan mahdollisimman vähän aikaa. 
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Autojen rakenteet antavat jonkinlaista suojaa suoraa säteilyä vastaan ja kontaminaatiotasot 

pysyvät autoissa pienempinä kuin ulkotiloissa, jolloin kontaminoitumisriski pienenee. Li-

säksi hyödynnetään sisätiloja liikkumiseen, mikäli mahdollista.  

Maanteiden lisäksi Olkiluotoon pääsee myös vesiteitse. Rantautumiseen soveltuvia sijainteja 

on laitosalueen yhteydessä yhteensä neljä kappaletta. Lisäksi voidaan käyttää hyödyksi Ol-

kiluodon satamaa. Pienempiä venelaitureita on kaksi ja sekä OL1/OL2 että OL3 laitoksille 

on olemassa omat laiturit isompien laivojen rantautumista varten. Näistä kuitenkin vain pien-

venelaiturit ovat käytettävissä ilman ylimääräisiä valmistelutoimia. Ensisijaisesti käytetään 

kuitenkin maareittejä, mikäli se vain on mahdollista. Mahdollisia kulkureittejä on kerätty 

kuviin 21 ja 22.  

 

Kuva 21: Kulkureittejä laitosalueelle. 
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Kuva 22: Vaihtoehtoisia kulkureittejä laitosalueelle. 

 

Olkiluodon edustalla on myös helikopterikenttä. Helikopterilla liikuttaessa on kuitenkin 

kontaminaatiotilanteessa ehdottomasti muistettava kontaminaation resuspensioriski, joka on 

laskeumatapauksessa huomattava. Tällöin helikopteriliikenne voi kontaminaation kannalta 

olla liian suuri riski saavutettavaan hyötyyn nähden.  

Mikäli kyseessä on massiivinen päästö, eikä majoituskylä ole joko päästöpilven tai voimak-

kaan laskeuman vuoksi käytettävissä, tulee suojavarusteita sijoittaa myös muualle. Siinä ta-

pauksessa valmiushenkilöstö voi kokoontua TVO:n varavalmiuskeskukseen Raumalla. Ti-

lassa ei kuitenkaan vielä ole suojavarusteita, mutta niiden sijoittelua sinne on harkittu. Rau-

malla voidaan mahdollisesti käyttää hyödyksi myös suojavarustetoimittajan varastoja. Myös 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen suojavarustekontti on mahdollista saada paikalle, mutta 

sen saapumisessa kestää noin 6-8 tuntia. Varavalmiuskeskuksesta on mahdollista siirtyä Ol-

kiluotoon joko vesi- tai maateitse riippuen vallitsevasta säteilytilanteesta. 
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Yleishätätilanteessa pelastuslaitoksella on mahdollisuus ottaa haltuun julkisia tiloja, esimer-

kiksi kouluja, uimahalleja jne. mahdollisen evakuoitavan väestön dekontaminointia varten. 

Myös tässä tapauksessa edellä mainittu pelastuslaitoksen puhdistusyksikkö on käytettävissä.  

Itse laitosalueella kulkua rajoittavat olemassa olevat turvajärjestelyt, aidat ja porttien sijain-

nit. Laitosalueen kulkureitit voimalaitosrakennuksiin ja niiden välillä harkitaan tapauskoh-

taisesti tilanteen tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa.   

7.2.2 Kulkureitit sisätiloissa 

Sisätiloissa yhtenäiset kulkureitit pienentävät kontaminoitumisvaaraa. Kenkärajojen sijoit-

teluun ja kulkujen ohjaamiseen on olemassa muutamia toimintaa helpottavia periaatteita. 

Kontaminaatiotilanteessa käytetään hyödyksi jo olemassa olevia rakenteita, ja ohjataan kul-

kureitit aina kun mahdollista tuulikaappien läpi. Tuulikaapeissa riisutaan uloin jalkinesuoja-

kerros. Ulkotiloissa olevat kontaminaatiotasot ovat todennäköisesti sisätiloja suuremmat, jo-

ten tällä toimenpiteellä pienennetään kontaminaation kulkeutumista ulkoa sisätiloihin.  

Mikäli mahdollista, käytetään normaaliaikana vakiintuneita kulkureittejä. Muutoin ohjeiste-

taan kulku muita, mahdollisimman yksinkertaisia reittejä pitkin. Diplomityön puitteissa on 

suunniteltu esimerkkikulkureittejä myös sisätiloihin, mutta laitosturvallisuuden varmista-

miseksi ne jäävät luottamuksellisiksi.  

7.2.3 Poikkeuksellisten kulkureittien tiedottaminen 

Valmiusorganisaatio on ohjeistettu saapumaan laitosalueelle suoraan heille varattuihin tiloi-

hin. Mikäli kuitenkin laitosalueelle on ehtinyt levitä kontaminaatiota jo ennen valmiusorga-

nisaation saapumista, tulee valmiusorganisaatio ohjata kokoontumaan majoituskylän väes-

tönsuojalle ennen laitosalueelle saapumista. Henkilöstön ohjaus voidaan yksinkertaisimmin 

tehdä toteuttamalla tiesulku majoituskylän kohdalle, jolla ohjataan saapuva henkilöstö siir-

tymään majoituskylään. 
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Majoituskylässä voidaan ohjeistaa tarvittavat suojavarusteet ja jos tilanne on epäselvä, pue-

taan päälle raskas suojavarustus. Säteilytasoja voidaan arvioida esimerkiksi ympäristön sä-

teilymittauspisteiden säteilytasojen perusteella. Majoituskylän valmiusvarustevarastossa on 

kannettavia gamma- ja beetamittaukseen soveltuvilla mittapäillä varustettuja säteilymitta-

reita, joita voidaan käyttää hyödyksi mittauksessa, mikäli muita vaihtoehtoja ei ole saata-

villa. Valmiusvarustevarastoon tulee lisätä myös tarvittava määrä dosimetrejä, jotta valmius-

organisaation säteilyaltistusta voidaan tällaisessa tapauksessa seurata.  

Kulkureitti laitosalueelle valitaan vallitsevan säteilytilanteen mukaisesti etukäteen tehdystä 

karttapohjasta esimerkiksi värikoodin perusteella, ja laitosalueelle liikkumiseen käytetään 

yhteisajoneuvoja, joilla liikutaan edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti.  

7.3  Henkilöstön säteilysuojelu 

Kontaminaationhallinnan kannalta merkittävää on myös laitosalueen evakuointi riittävän ai-

kaisessa vaiheessa ennen mahdollista päästöä, jolloin pienennetään väestöön rinnastettavan, 

valmiusorganisaation ulkopuolelle jäävän henkilöstön säteily- ja kontaminaatioriskiä. Eva-

kuointitilanteessa henkilöstö kootaan ensin kokoontumispaikoille, joissa heidät kirjataan ja 

jaotellaan asuinpaikan mukaan autokuntiin, jotka ohjataan koteihin. Evakuointi tapahtuu en-

sisijaisesti henkilöstön omilla autoilla.  

Kokoontumisharjoituksissa ensimmäiset henkilöt ovat saapuneet kokoontumispaikoille mi-

nuuteissa ja viimeisetkin noin 60–70 minuutin kuluttua kokoontumiskäskyn antamisesta. 

Mikäli kyseessä on esimerkiksi vuosihuollon aikainen tilanne, kun voimalaitosalueella työs-

kentelee huomattavasti normaalia enemmän ihmisiä, voidaan olettaa kokoontumispaikalle 

saapumisen kestävän jonkin verran kauemmin. Kokonaisuudessaan evakuointi voi kestää 

jopa useita tunteja, joten evakuointikäsky tulisi tehdä riittävän ajoissa, jotta se pystytään 

suorittamaan loppuun ennen mahdollista päästöä.  

On kuitenkin huomioitava, että päivätyöaikana valmiusorganisaation kokoontuminen tapah-

tuu reilusti alle kahdessa tunnissa ja evakuointikäsky tehdään todennäköisesti aikaisemmin 
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kuin päivätyöajan ulkopuolella. Tällöin kuitenkin myös evakuoitavaa henkilöstöä on Olki-

luodossa todennäköisesti enemmän kuin päivätyöajan ulkopuolella.  

Mikäli päästö ehtisi kuitenkin tapahtua, ennen kuin evakuointi on ehditty evakuointisuunni-

telman mukaisesti toteuttaa, suojautuu henkilöstö sisätiloihin. Suojautuminen tehdään sätei-

lytilanteen salliessa kokoontumispaikoilla, mutta tarvittaessa voidaan siirtyä myös syvem-

mälle sisätiloihin tai väestönsuojiin, jolloin kollektiivinen annoskertymä jää huomattavasti 

alhaisemmaksi. Tällaisessa tilanteessa suljetaan kokoontumispaikkojen ilmastointijärjestel-

mät, jotta radioaktiivisten aineiden kertymistä sisätiloihin voidaan välttää. Sisälle suojautu-

misen päättyessä määritetään turvalliset reitit saarelta poistumiseen ja toteutetaan henkilös-

tön puhdistaminen muun väestön evakuoinnin tapaan.  

Valmiusorganisaation säteilysuojelun varmistamiseksi tulisi valmiustiloihin varata joitakin 

dosimetrejä siltä varalta etteivät normaalikäytössä olevat dosimetrit ole käytettävissä. TVO 

on poistamassa käytöstä vanhoja elektronisia dosimetrejä, joten voisi olla mahdollista siirtää 

vanha järjestelmä palvelemaan valmiustilanteita, mikäli normaalikäytössä oleva dosimetri-

järjestelmä olisi jostain syystä poissa käytöstä. Myös mittauskäytössä olevia Ultra Radiac –

mittareita voidaan tarpeen tullen käyttää työryhmien annosseurantaan, sillä ne kestävät hy-

vin myös äärimmäisiä olosuhteita.  

Koska valmiusorganisaatioon kuuluu myös henkilöitä, jotka eivät tarvitse normaalityösken-

telyssä suojavarusteita ja joille kontaminaationhallinnan keinot eivät ole arkipäivää, tulisi 

kontaminaationhallinnasta järjestää valmiusorganisaatiolle koulutusta. Koulutukseen tulisi 

sisällyttää käytettävät kulkureitit sisä- ja ulkotiloissa, sekä kontaminaationhallinnan keinot, 

mittaus ja suojautuminen huomioiden tilat, joissa henkilöstö valmiustilanteen aikana työs-

kentelee. Väestönsuojien käyttöönotto, kenkärajojen rakentaminen ja suojavarusteiden 

käyttö tulisi sisällyttää osaksi valmiusharjoituksia, jotta käyttäytyminen mahdollisessa val-

miustilanteessa olisi sujuvaa ja turvallista.  

Valmiusharjoituksissa tulisi huomioida kaikki stressitilanteeseen vaikuttavat tekijät, jotta 

osallistujat voidaan harjoituksen aikana altistaa todellista tilannetta vastaaville stressiteki-

jöille. Harjoitustilanteesta poistetut stressitekijät, esimerkiksi päästötilanneharjoituksissa 
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suojavarusteiden pukematta jättäminen, voi lisätä riskiä todellisessa tilanteessa. Harjoituk-

sesta saadut tulokset voivat aiheuttaa suorituskyvyn yliarviointia todelliseen tilanteeseen 

nähden, jossa mahdollisia stressitekijöitä onkin huomattavasti enemmän. (Paton & Flin 

1999: 266) Tästä syystä tulisikin järjestää myös harjoituksia, joissa kaikki stressitekijät voi-

daan huomioida. Tällöin saadaan parempi kuva valmiusorganisaation suorituskyvystä stres-

sitilanteessa.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ydinvoimalaitoksen valmiussuunnitelmien pitää perustua analyyseihin ja niiden perusteella 

arvioituihin seurauksiin (YVL C.5). Työssä on tarkasteltu TVO:n ydinvoimalaitosyksiköi-

den OL1/OL2 ja OL3 osalta niitä vakavien onnettomuuksien tyyppejä, joista jalokaasuja 

lukuun ottamatta aiheutuu suurin päästö ympäristölle. Nämä olivat OL1/OL2 osalta giljotii-

nikatkos syöttövesilinjassa yhdistettynä täydelliseen vaihtosähkönmenetykseen ja OL3 lai-

toksen osalta suuren putkirikon jäähdytteenmenetysonnettomuus.  

Onnettomuuspäästöjen vaikutusta laitosalueen ja sen lähiympäristön säteilytasoihin sekä las-

keuman annosnopeuteen on tutkittu ROSA ohjelmiston ennustetilassa neljässä eri meteoro-

logisessa tilanteessa 72 tunnin ajanjaksolla oletetun onnettomuuden alusta.  

Annosnopeudet nousevat VAL 1 alimman toimenpiderajan (10µSv/h) yli OL1/OL2 tapauk-

sessa vain päästöjaksojen aikana päästöpilven ylittäessä tarkastelupaikan sekä märkälas-

keuman tapauksessa toisen päästöjakson jälkeen. Ulkona tehtävien toimien keskeyttämiseen 

liittyvä raja (1000 µSv/h) ylittyy vain päästöpilven ylityksen aikana. OL3 tapauksessa 10 

µSv/h ylittyy vain päästöjakson aikana ja efektiivinen annosnopeus jää koko 72 h aikana 

reilusti alle 1000 µSv/h.  

Näiden tietojen perusteella voidaan todeta, että laitosalueen päästöstä ei aiheudu kulkurajoi-

tuksia laitosalueella päästöjaksojen ulkopuolella. Todellisuudessa päästöjaksot voivat kui-

tenkin olla pidempiä kuin analyyseissä käytetyt, joten on mahdollista, että päästöpilven ai-

heuttamat kulkurajoitukset ovat onnettomuustilanteessa pitkäkestoisempia.  

Märkälaskeuman korkea annosnopeus aiheuttaa myös korkeamman kontaminaatiovaaran si-

sätiloihin, sillä laskeuma kulkeutuu helposti sisätiloihin. Varsinkin tällaisessa tilanteessa si-

sätilojen kontaminaationhallintamenetelmien toiminta on ensisijaisen tärkeää. Sadesää kui-

tenkin vähentää ilmastointien kautta sisätiloihin kertyvän aktiivisuuden määrää. Myös kui-

valaskeumassa voi olla paikallisia korkean annosnopeuden keskittymiä, joten kulkureittien 

säteilytasojen kartoitusta tulisi tehdä ennen niiden käyttöönottoa.  
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Valmiusorganisaation saapumiselle ei analysoitujen vakavien onnettomuuksien osalta ole 

merkittävää estettä annettujen kahden tunnin puitteissa. Mikäli merkittävä päästö tapahtuisi 

ennen valmiusorganisaation saapumista ja on odotettavissa, että päästö suuntautuu kohti Ol-

kiluodontietä, on valmiusorganisaatio ohjeistettava kokoontumaan Rauman varavalmiusti-

lassa, josta laitosalueelle siirrytään siellä annettavien ohjeiden mukaisesti. Todennäköisyys 

tälle on kuitenkin erittäin pieni. 

Päästötilanteiden aikainen kontaminaationhallinta on mahdollista toteuttaa olemassa oleville 

tiloille pienin muutoksin. Kontaminaationhallinnan varmistamiseksi tulee tehdä tarvittavat 

hankinnat ja sijoittaa tarvikkeet niille varattuihin tiloihin, jotta kontaminaationhallintajärjes-

telyt ovat helposti toteutettavissa valmiustilanteessa. Kontaminaationhallintajärjestelyiden 

toimeenpanosta on luotava ohjeet ja käytännöt, jotta pystytään minimoimaan inhimillisten 

virheiden mahdollisuus. Kontaminaationhallintajärjestelyiden toimeenpanoa tulee myös 

harjoitella osana valmiusharjoituksia.  

Eri tilojen kontaminaationhallintakuvauksissa määritetyt tarvikkeet tulee kartoittaa ja tehdä 

kartoituksen perusteella hankinnat puuttuvista tarvikkeista. Tarvikkeet tulee sen jälkeen si-

joittaa niille varattuihin varastotiloihin. Kontaminaationhallintajärjestelyiden toimeenpano-

ohjeet liitetään osaksi valmiusohjetta.  

Kartoitetaan valmiustiloissa toimivien valmiusorganisaation jäsenten mittaus- ja suojavarus-

teosaamisen tarve ja järjestetään lisäkoulutuksia tarvittaessa. Sisällytetään kulkureittiohjeet 

kontaminaatiotilanteessa osaksi koulutusmateriaalia ja karttapohjia valmiiksi valmiustiloi-

hin, jotta ne ovat helposti käytettävissä.  

Valmiusharjoituksiin olisi suositeltavaa lisätä kokonaisuus, johon kuuluu myös kontaminaa-

tionhallinta, käytettävät kulkureitit ja suojavarusteet, jottei valmiusorganisaation stressin-

sietokykyä valmiustilanteessa yliarvioida ja jotta suojavarusteissa toimiminen olisi tuttua, 

mikä nostaisi kontaminaationhallinnan onnistumisen todennäköisyyttä valmiustilanteessa.  
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9 YHTEENVETO 

Työssä tutkittiin vakavissa onnettomuuksissa leviävien päästöjen vaikutusta säteilytasoihin 

laitosalueella ja sen läheisyydessä. Näiden tietojen pohjalta luotiin kontaminaationhallinnan 

periaatteet ja järjestelyt valmiusorganisaation toiminnan johtamisen kannalta merkittäville 

tiloille ja kulkureittiohjeistuksia laitosalueelle. Analysoitujen annosnopeustulosten perus-

teella suurimmat rajoitteet liikkumiselle aiheutuisivat OL1/OL2 laitoksen vakavassa onnet-

tomuudessa vapautuvan päästöpilven liikkeistä ja märkälaskeuman aiheuttamasta annosno-

peudesta.  

Päästöjen koostumuksen perusteella luotiin ohjeistukset ilmastointien käyttöön väestönsuo-

jatiloissa ja menetelmät kontaminaationhallintaan toiminnan johtamiseen liittyville tiloille 

ja ohjeistusta niiden käytölle. Menetelmien tarkoituksena on pidentää valmiustilojen käyttö-

kuntoisuutta ja mahdollistaa turvalliset työskentelyolosuhteet valmiusorganisaatiolle.  

Työssä määritettiin mahdollisia kulkureittejä laitosalueelle päästötilanteessa ja tehtiin niistä 

yhtenäisiä karttakuvia päätöksenteon nopeuttamiseksi valmiustilanteessa. Valmiustilojen 

kontaminaationhallinta on parannettavissa hyväksyttävälle tasolle pienin muutoksin ja han-

kinnoin.  
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1 

LIITE II  

Efektiivisiä annosnopeuksia [µSv/h] OL1/OL2 vakavassa onnettomuudessa laitosalu-

eella eri meteorologisissa tilanteissa. 

D 9.3 EI 

  0.2 0.4 0.7 1 1.5 2 3 4 5 

0:30:00 4.12 3.32 2.15 1.69 1.19 0.89 0.57 0.41 0.31 

1:00:00 4.13 3.33 2.16 1.70 1.19 0.90 0.57 0.41 0.32 

2:00:00 4.14 3.34 2.17 1.71 1.20 0.90 0.58 0.42 0.32 

4:00:00 4.16 3.35 2.18 1.71 1.21 0.90 0.58 0.42 0.32 

6:00:00 4.18 3.36 2.18 1.72 1.21 0.91 0.58 0.42 0.32 

7:00:00 6 000 6 060 5 940 4 950 3 570 2 750 1 830 1 360 1 080 

8:00:00 6 000 6 060 5 940 4 950 3 570 2 750 1 830 1 360 1 080 

9:00:00 0.17 1.13 2.19 2.80 2.80 2.86 2.98 3.09 3.18 

10:00:00 0.07 0.17 0.27 0.32 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 

12:00:00 0.05 0.06 0.05 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 

18:00:00 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 

20:00:00 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 

24:00:00 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 

24:05:00 16 000 16 200 15 900 13 300 9 610 7 420 0.01 0.01 0.01 

25:00:00 16 000 16 200 15 900 13 300 9 610 7 420 4 960 3 710 2 950 

26:00:00 16 000 16 200 15 900 13 300 9 610 7 420 4 960 3 710 2 950 

27:00:00 0.30 1.31 1.50 1.36 0.93 0.73 0.53 0.43 0.36 

30:00:00 0.30 1.26 1.43 1.27 0.84 0.64 0.43 0.32 0.26 

36:00:00 0.28 1.20 1.35 1.21 0.80 0.60 0.41 0.31 0.24 

48:00:00 0.24 1.06 1.19 1.06 0.70 0.53 0.36 0.27 0.21 

72:00:00 0.19 0.83 0.94 0.83 0.55 0.42 0.28 0.21 0.17 

 

  



2 

E 7.8 EI 

  0.2 0.4 0.7 1 1.5 2 3 4 5 

0:30:00 5.74 5.00 3.86 3.20 2.38 1.84 1.23 0.92 0.00 

1:00:00 5.74 5.01 3.87 3.21 2.38 1.84 1.24 0.93 0.74 

2:00:00 5.75 5.01 3.87 3.21 2.39 1.85 1.24 0.94 0.74 

4:00:00 5.75 5.02 3.88 3.22 2.39 1.85 1.25 0.94 0.75 

6:00:00 5.75 5.02 3.89 3.22 2.40 1.86 1.25 0.94 0.75 

7:00:00 7130 7240 7080 6140 4790 3840 2630 2000 1610 

8:00:00 7130 7240 7080 6140 4790 3840 2630 2000 1610 

9:00:00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

10:00:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 

12:00:00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

18:00:00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

20:00:00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

24:00:00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

24:05:00 19100 19400 19000 16500 12900 10400 0.00 0.00 0.00 

25:00:00 19100 19400 19000 16500 12900 10400 7190 5510 4450 

26:00:00 19100 19400 19000 16500 12900 10400 7190 5510 4450 

27:00:00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

30:00:00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

36:00:00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

48:00:00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

72:00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

  



3 

C 6.2 EI 

  0.2 0.4 0.7 1 1.5 2 3 4 5 

0:30:00 5.29 3.61 2.30 1.65 1.10 0.81 0.53 0.00 0.00 

1:00:00 5.31 3.62 2.31 1.67 1.11 0.82 0.54 0.40 0.30 

2:00:00 5.33 3.64 2.32 1.68 1.12 0.83 0.55 0.41 0.31 

4:00:00 5.36 3.66 2.34 1.69 1.13 0.83 0.55 0.41 0.31 

6:00:00 5.38 3.67 2.35 1.70 1.13 0.84 0.55 0.41 0.31 

7:00:00 9210 7810 5400 4110 2990 2330 1730 1420 1120 

8:00:00 9210 7810 5400 4110 3000 2330 1730 1420 1120 

9:00:00 0.24 0.87 1.16 1.54 1.96 2.29 3.16 4.16 4.73 

10:00:00 0.09 0.14 0.15 0.18 0.22 0.24 0.32 0.42 0.47 

12:00:00 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 

18:00:00 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 

20:00:00 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 

24:00:00 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 

24:05:00 24600 20900 14500 11100 8100 0.01 0.01 0.01 0.01 

25:00:00 24600 20900 14500 11100 8100 6320 4730 3920 3110 

26:00:00 24600 20900 14500 11100 8100 6320 4730 3920 3110 

27:00:00 0.31 0.69 0.55 0.52 0.46 0.41 0.40 0.42 0.40 

30:00:00 0.30 0.66 0.51 0.47 0.39 0.34 0.29 0.28 0.24 

36:00:00 0.28 0.62 0.48 0.45 0.37 0.32 0.28 0.26 0.22 

48:00:00 0.25 0.55 0.42 0.39 0.33 0.28 0.24 0.23 0.20 

72:00:00 0.19 0.43 0.33 0.31 0.26 0.22 0.19 0.18 0.16 

 

  



4 

C 6.2 KOVAA 

  0.2 0.4 0.7 1 1.5 2 3 4 5 

0:30:00 5.37 3.67 2.34 1.69 1.12 0.81 0.52 0.00 0.00 

1:00:00 5.61 3.87 2.52 1.85 1.26 0.94 0.63 0.47 0.35 

2:00:00 5.90 4.09 2.70 2.00 1.39 1.05 0.72 0.55 0.42 

4:00:00 6.26 4.34 2.86 2.13 1.48 1.12 0.77 0.58 0.45 

6:00:00 6.54 4.51 2.98 2.21 1.53 1.16 0.79 0.60 0.46 

7:00:00 9210 7810 5400 4110 3000 2330 1730 1420 1120 

8:00:00 9210 7810 5400 4110 3000 2330 1730 1420 1120 

9:00:00 1.15 1.45 1.53 1.80 2.13 2.41 3.23 4.20 4.76 

10:00:00 0.96 0.69 0.50 0.43 0.37 0.35 0.38 0.46 0.50 

12:00:00 0.86 0.56 0.36 0.26 0.17 0.12 0.07 0.05 0.04 

18:00:00 0.71 0.46 0.29 0.21 0.13 0.09 0.05 0.04 0.03 

20:00:00 0.68 0.44 0.28 0.20 0.13 0.09 0.05 0.03 0.02 

24:00:00 0.62 0.40 0.25 0.18 0.12 0.08 0.05 0.03 0.02 

24:05:00 24601 20900 14500 11100 8100 0.08 0.05 0.03 0.02 

25:00:00 24801 21000 14600 11100 8140 6350 4760 3940 3130 

26:00:00 24901 21100 14600 11100 8160 6360 4770 3950 3130 

27:00:00 218.58 108.38 61.34 42.77 28.31 20.38 13.54 10.23 8.35 

30:00:00 213.55 103.36 56.73 38.16 23.70 15.97 9.11 5.85 3.98 

36:00:00 203.50 98.52 53.90 36.25 22.49 15.16 8.65 5.55 3.78 

48:00:00 178.42 86.37 47.27 31.82 19.78 13.25 7.58 4.87 3.31 

72:00:00 140.33 68.11 37.33 25.10 15.56 10.44 5.98 3.85 2.61 
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LIITE III 

Laskeuman annosnopeuksia [µSv/h] OL1/OL2 vakavassa onnettomuudessa laitosalu-

eella eri meteorologisissa tilanteissa 

D 9.3 EI 

  0.2 0.4 0.7 1 1.5 2 3 4 5 

0:30:00 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

1:00:00 0.016 0.013 0.010 0.009 0.008 0.008 0.006 0.006 0.005 

2:00:00 0.031 0.024 0.018 0.016 0.014 0.013 0.011 0.009 0.008 

4:00:00 0.050 0.038 0.027 0.023 0.019 0.017 0.014 0.012 0.010 

6:00:00 0.066 0.048 0.033 0.027 0.022 0.019 0.015 0.013 0.011 

7:00:00 0.225 1.510 2.880 3.570 3.370 3.240 2.950 2.650 2.330 

8:00:00 0.324 2.490 4.830 6.090 5.900 5.820 5.640 5.450 5.210 

9:00:00 0.174 1.130 2.190 2.800 2.800 2.860 2.980 3.090 3.180 

10:00:00 0.069 0.172 0.267 0.318 0.303 0.302 0.305 0.312 0.319 

12:00:00 0.053 0.061 0.054 0.046 0.032 0.025 0.017 0.014 0.012 

18:00:00 0.043 0.046 0.038 0.032 0.022 0.016 0.011 0.008 0.006 

20:00:00 0.041 0.043 0.036 0.030 0.020 0.015 0.010 0.007 0.006 

24:00:00 0.037 0.039 0.032 0.027 0.018 0.014 0.009 0.007 0.005 

24:05:00 0.053 0.137 0.172 0.166 0.109 0.068 0.009 0.007 0.005 

25:00:00 0.200 0.962 1.351 1.436 1.187 1.083 0.947 0.862 0.795 

26:00:00 0.334 1.607 2.110 2.145 1.687 1.473 1.249 1.116 1.015 

27:00:00 0.302 1.306 1.500 1.365 0.935 0.733 0.529 0.427 0.365 

30:00:00 0.296 1.264 1.428 1.273 0.840 0.636 0.428 0.322 0.257 

36:00:00 0.280 1.200 1.355 1.211 0.797 0.603 0.406 0.305 0.243 

48:00:00 0.244 1.055 1.191 1.057 0.698 0.529 0.356 0.268 0.213 

72:00:00 0.192 0.829 0.937 0.835 0.551 0.417 0.280 0.211 0.169 

 

  



2 

E 7.8 EI 

  0.2 0.4 0.7 1 1.5 2 3 4 5 

0:30:00 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 

1:00:00 0.002 0.005 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 

2:00:00 0.004 0.009 0.014 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.012 

4:00:00 0.007 0.013 0.020 0.018 0.017 0.016 0.016 0.015 0.014 

6:00:00 0.009 0.016 0.024 0.022 0.020 0.019 0.017 0.016 0.015 

7:00:00 0.008 0.015 0.022 0.019 0.017 0.016 0.015 0.015 0.016 

8:00:00 0.007 0.013 0.017 0.014 0.012 0.011 0.010 0.011 0.014 

9:00:00 0.007 0.012 0.015 0.012 0.010 0.008 0.007 0.008 0.010 

10:00:00 0.007 0.011 0.014 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 

12:00:00 0.006 0.010 0.013 0.010 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 

18:00:00 0.005 0.009 0.011 0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 0.003 

20:00:00 0.005 0.008 0.010 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 

24:00:00 0.004 0.007 0.009 0.007 0.006 0.005 0.003 0.003 0.002 

24:05:00 0.004 0.007 0.009 0.007 0.006 0.005 0.003 0.003 0.002 

25:00:00 0.004 0.007 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.004 

26:00:00 0.004 0.007 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 

27:00:00 0.004 0.007 0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 

30:00:00 0.004 0.007 0.008 0.007 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 

36:00:00 0.003 0.006 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 

48:00:00 0.003 0.005 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 

72:00:00 0.002 0.004 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 

 

  



3 

C 6.2 EI 

  0.2 0.4 0.7 1 1.5 2 3 4 5 

0:30:00 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 0.000 

1:00:00 0.024 0.021 0.020 0.018 0.016 0.014 0.011 0.009 0.007 

2:00:00 0.045 0.038 0.034 0.031 0.026 0.023 0.019 0.016 0.013 

4:00:00 0.071 0.057 0.047 0.042 0.034 0.029 0.024 0.020 0.016 

6:00:00 0.092 0.070 0.057 0.049 0.039 0.033 0.026 0.022 0.018 

7:00:00 0.321 1.160 1.480 1.860 2.160 2.270 2.520 2.570 2.150 

8:00:00 0.463 1.890 2.490 3.220 3.910 4.330 5.370 6.340 6.450 

9:00:00 0.244 0.872 1.160 1.540 1.960 2.290 3.160 4.160 4.730 

10:00:00 0.091 0.142 0.153 0.182 0.215 0.241 0.322 0.417 0.470 

12:00:00 0.069 0.057 0.041 0.033 0.025 0.020 0.016 0.015 0.013 

18:00:00 0.056 0.045 0.032 0.025 0.018 0.014 0.010 0.008 0.007 

20:00:00 0.053 0.042 0.030 0.024 0.017 0.013 0.009 0.008 0.006 

24:00:00 0.048 0.038 0.027 0.021 0.015 0.012 0.008 0.007 0.006 

24:05:00 0.066 0.097 0.081 0.071 0.040 0.012 0.008 0.007 0.006 

25:00:00 0.224 0.584 0.586 0.660 0.708 0.731 0.837 0.941 0.924 

26:00:00 0.356 0.920 0.863 0.930 0.957 0.963 1.078 1.207 1.185 

27:00:00 0.308 0.687 0.549 0.522 0.459 0.413 0.401 0.416 0.398 

30:00:00 0.300 0.658 0.511 0.470 0.392 0.335 0.293 0.275 0.237 

36:00:00 0.284 0.623 0.483 0.446 0.372 0.318 0.279 0.260 0.224 

48:00:00 0.248 0.546 0.424 0.390 0.326 0.279 0.244 0.228 0.197 

72:00:00 0.194 0.430 0.334 0.308 0.257 0.220 0.192 0.180 0.156 

 

  



4 

C 6.2 KOVAA 

  0.2 0.4 0.7 1 1.5 2 3 4 5 

0:30:00 0.097 0.083 0.070 0.059 0.044 0.031 0.011 0.000 0.000 

1:00:00 0.328 0.283 0.248 0.224 0.191 0.164 0.128 0.101 0.080 

2:00:00 0.619 0.505 0.424 0.375 0.316 0.272 0.218 0.178 0.147 

4:00:00 0.982 0.748 0.589 0.501 0.405 0.340 0.265 0.214 0.176 

6:00:00 1.260 0.927 0.703 0.583 0.457 0.377 0.286 0.228 0.186 

7:00:00 1.450 1.940 2.040 2.300 2.490 2.540 2.720 2.730 2.290 

8:00:00 1.440 2.530 2.910 3.520 4.120 4.480 5.470 6.410 6.500 

9:00:00 1.150 1.450 1.530 1.800 2.130 2.410 3.230 4.200 4.760 

10:00:00 0.955 0.690 0.499 0.427 0.369 0.348 0.383 0.455 0.496 

12:00:00 0.863 0.561 0.357 0.256 0.165 0.116 0.070 0.049 0.036 

18:00:00 0.714 0.461 0.293 0.209 0.134 0.093 0.055 0.036 0.025 

20:00:00 0.678 0.438 0.278 0.199 0.127 0.088 0.052 0.034 0.024 

24:00:00 0.618 0.399 0.253 0.181 0.115 0.080 0.047 0.031 0.021 

24:05:00 16.017 10.298 6.833 4.651 1.825 0.080 0.047 0.031 0.021 

25:00:00 147.61 92.291 67.548 57.077 47.613 40.379 33.046 28.030 24.021 

26:00:00 258.59 148.38 99.943 80.173 63.611 52.377 41.645 34.930 30.021 

27:00:00 218.58 108.38 61.338 42.770 28.308 20.375 13.544 10.229 8.350 

30:00:00 213.55 103.36 56.725 38.161 23.702 15.971 9.112 5.847 3.979 

36:00:00 203.50 98.521 53.903 36.245 22.492 15.164 8.648 5.555 3.777 

48:00:00 178.42 86.372 47.272 31.823 19.778 13.254 7.582 4.871 3.314 

72:00:00 140.33 68.110 37.333 25.095 15.561 10.442 5.985 3.846 2.611 

 



1 

LIITE IV 

Efektiivisiä annosnopeuksia [µSvh] OL3 vakavassa onnettomuudessa laitosalueella eri 

meteorologisissa tilanteissa. 

D 9.3 EI 

  0.2 0.4 0.7 1 1.5 2 3 4 5 

0:30:00 0.87 0.61 0.43 0.34 0.24 0.18 0.12 0.09 0.07 

1:00:00 0.88 0.62 0.43 0.34 0.24 0.18 0.12 0.09 0.07 

2:00:00 0.88 0.62 0.43 0.34 0.24 0.18 0.12 0.09 0.07 

4:00:00 0.89 0.62 0.44 0.34 0.24 0.18 0.12 0.09 0.07 

6:00:00 0.90 0.63 0.44 0.35 0.24 0.19 0.12 0.09 0.07 

7:00:00 0.90 0.63 0.44 0.35 0.24 0.19 0.12 0.09 0.07 

8:00:00 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

9:00:00 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

10:00:00 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

12:00:00 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

18:00:00 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

20:00:00 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

24:00:00 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

24:05:00 34.90 35.20 34.40 28.60 20.50 15.80 0.00 0.00 0.00 

25:00:00 34.90 35.20 34.40 28.60 20.50 15.80 10.60 7.96 6.38 

26:00:00 34.90 35.20 34.40 28.60 20.50 15.80 10.60 7.96 6.38 

27:00:00 34.90 35.20 34.40 28.60 20.50 15.80 10.60 7.96 6.38 

30:00:00 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

36:00:00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

48:00:00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

72:00:00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

  



2 

E 7.8 EI 

  0.2 0.4 0.7 1 1.5 2 3 4 5 

0:30:00 1.14 1.04 0.82 0.65 0.48 0.37 0.25 0.19 0.15 

1:00:00 1.14 1.04 0.82 0.65 0.48 0.37 0.25 0.19 0.15 

2:00:00 1.15 1.04 0.83 0.66 0.48 0.38 0.26 0.19 0.15 

4:00:00 1.16 1.05 0.84 0.66 0.49 0.38 0.26 0.19 0.15 

6:00:00 1.17 1.06 0.84 0.67 0.49 0.38 0.26 0.20 0.16 

7:00:00 1.18 1.07 0.85 0.67 0.49 0.38 0.26 0.20 0.16 

8:00:00 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 

9:00:00 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 

10:00:00 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 

12:00:00 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 

18:00:00 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 

20:00:00 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 

24:00:00 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 

24:05:00 41.50 42.10 41.20 35.70 27.80 22.30 0.01 0.00 0.00 

25:00:00 41.50 42.10 41.20 35.70 27.80 22.30 15.40 11.90 9.71 

26:00:00 41.50 42.10 41.20 35.70 27.80 22.30 15.40 11.90 9.71 

27:00:00 41.50 42.10 41.20 35.70 27.80 22.30 15.40 11.90 9.71 

30:00:00 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 

36:00:00 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 

48:00:00 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

72:00:00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

 

  



3 

C 6.2 EI 

  0.2 0.4 0.7 1 1.5 2 3 4 5 

0:30:00 1.38 0.95 0.63 0.46 0.31 0.22 0.15 0.11 0.08 

1:00:00 1.38 0.95 0.63 0.46 0.31 0.22 0.15 0.11 0.08 

2:00:00 1.39 0.96 0.63 0.46 0.31 0.23 0.15 0.11 0.08 

4:00:00 1.40 0.97 0.64 0.47 0.31 0.23 0.15 0.11 0.09 

6:00:00 1.42 0.98 0.64 0.47 0.32 0.23 0.15 0.11 0.09 

7:00:00 1.42 0.98 0.65 0.48 0.32 0.23 0.15 0.11 0.09 

8:00:00 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

9:00:00 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

10:00:00 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

12:00:00 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

18:00:00 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

20:00:00 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

24:00:00 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

24:05:00 53.30 44.80 30.80 23.60 17.30 0.01 0.00 0.00 0.00 

25:00:00 53.30 44.80 30.80 23.60 17.30 13.50 10.30 8.61 6.92 

26:00:00 53.30 44.80 30.80 23.60 17.30 13.50 10.30 8.61 6.92 

27:00:00 53.30 44.80 30.80 23.60 17.30 13.50 10.30 8.61 6.92 

30:00:00 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

36:00:00 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

48:00:00 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

72:00:00 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

  



4 

C 6.2 KOVAA 

  0.2 0.4 0.7 1 1.5 2 3 4 5 

0:30:00 1.38 0.93 0.60 0.43 0.27 0.19 0.12 0.09 0.06 

1:00:00 1.42 0.96 0.61 0.44 0.28 0.20 0.13 0.09 0.07 

2:00:00 1.50 1.01 0.64 0.46 0.30 0.21 0.13 0.09 0.07 

4:00:00 1.64 1.10 0.70 0.50 0.32 0.23 0.14 0.10 0.07 

6:00:00 1.79 1.19 0.76 0.54 0.35 0.24 0.15 0.11 0.08 

7:00:00 1.87 1.23 0.78 0.56 0.36 0.25 0.16 0.11 0.08 

8:00:00 0.52 0.32 0.20 0.14 0.09 0.06 0.03 0.02 0.02 

9:00:00 0.52 0.32 0.20 0.14 0.09 0.06 0.03 0.02 0.01 

10:00:00 0.51 0.31 0.19 0.14 0.09 0.06 0.03 0.02 0.01 

12:00:00 0.50 0.31 0.19 0.13 0.08 0.06 0.03 0.02 0.01 

18:00:00 0.45 0.28 0.17 0.12 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01 

20:00:00 0.44 0.27 0.17 0.12 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01 

24:00:00 0.41 0.26 0.16 0.11 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01 

24:05:00 53.70 45.00 31.00 23.70 17.30 0.05 0.03 0.02 0.01 

25:00:00 54.00 45.20 31.10 23.70 17.40 13.60 10.30 8.62 6.93 

26:00:00 54.30 45.40 31.20 23.80 17.40 13.60 10.30 8.63 6.94 

27:00:00 54.60 45.50 31.20 23.80 17.40 13.60 10.30 8.64 6.94 

30:00:00 1.36 0.70 0.40 0.27 0.17 0.11 0.06 0.04 0.03 

36:00:00 1.33 0.69 0.39 0.27 0.17 0.11 0.06 0.04 0.03 

48:00:00 1.18 0.61 0.35 0.24 0.15 0.10 0.06 0.04 0.02 

72:00:00 0.96 0.50 0.28 0.19 0.12 0.08 0.05 0.03 0.02 

 



1 

LIITE V 

Laskeuman annosnopeuksia [µSv/h] OL3 vakavassa onnettomuudessa laitosalueella 

eri meteorologisissa tilanteissa. 

D 9.3 EI 

  0.2 0.4 0.7 1 1.5 2 3 4 5 

0:30:00 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1:00:00 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 

2:00:00 0.009 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 

4:00:00 0.018 0.011 0.006 0.005 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 

6:00:00 0.027 0.016 0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 

7:00:00 0.031 0.019 0.011 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 

8:00:00 0.031 0.019 0.011 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 

9:00:00 0.031 0.019 0.011 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 

10:00:00 0.031 0.019 0.011 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 

12:00:00 0.031 0.019 0.011 0.008 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 

18:00:00 0.028 0.017 0.010 0.007 0.005 0.004 0.002 0.002 0.001 

20:00:00 0.027 0.017 0.009 0.007 0.005 0.004 0.002 0.002 0.001 

24:00:00 0.026 0.016 0.009 0.007 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 

24:05:00 0.026 0.016 0.009 0.007 0.005 0.004 0.002 0.002 0.001 

25:00:00 0.026 0.017 0.011 0.009 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 

26:00:00 0.026 0.019 0.013 0.011 0.008 0.006 0.004 0.003 0.003 

27:00:00 0.026 0.019 0.013 0.011 0.008 0.006 0.004 0.003 0.003 

30:00:00 0.025 0.020 0.015 0.012 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 

36:00:00 0.024 0.019 0.014 0.011 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 

48:00:00 0.021 0.017 0.012 0.010 0.007 0.005 0.003 0.002 0.002 

72:00:00 0.017 0.014 0.010 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 

 

  



2 

E 7.8 EI 

  0.2 0.4 0.7 1 1.5 2 3 4 5 

0:30:00 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 

1:00:00 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 

2:00:00 0.011 0.010 0.007 0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 

4:00:00 0.023 0.021 0.015 0.012 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 

6:00:00 0.035 0.031 0.023 0.018 0.012 0.010 0.006 0.005 0.004 

7:00:00 0.041 0.037 0.027 0.020 0.015 0.011 0.007 0.005 0.004 

8:00:00 0.041 0.037 0.027 0.021 0.015 0.011 0.008 0.006 0.004 

9:00:00 0.041 0.037 0.027 0.021 0.015 0.011 0.008 0.006 0.004 

10:00:00 0.041 0.037 0.027 0.021 0.015 0.011 0.008 0.006 0.004 

12:00:00 0.040 0.036 0.026 0.020 0.014 0.011 0.007 0.005 0.004 

18:00:00 0.037 0.033 0.024 0.018 0.013 0.010 0.007 0.005 0.004 

20:00:00 0.036 0.032 0.024 0.018 0.013 0.010 0.007 0.005 0.004 

24:00:00 0.034 0.030 0.022 0.017 0.012 0.009 0.006 0.005 0.004 

24:05:00 0.034 0.030 0.022 0.017 0.012 0.009 0.006 0.005 0.004 

25:00:00 0.034 0.030 0.022 0.017 0.012 0.009 0.006 0.005 0.004 

26:00:00 0.033 0.029 0.022 0.016 0.012 0.009 0.006 0.004 0.004 

27:00:00 0.033 0.029 0.021 0.016 0.012 0.009 0.006 0.004 0.003 

30:00:00 0.031 0.028 0.021 0.016 0.011 0.009 0.006 0.004 0.003 

36:00:00 0.029 0.026 0.019 0.015 0.010 0.008 0.005 0.004 0.003 

48:00:00 0.026 0.023 0.017 0.013 0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 

72:00:00 0.022 0.019 0.014 0.011 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 

 

  



3 

C 6.2 EI 

  0.2 0.4 0.7 1 1.5 2 3 4 5 

0:30:00 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 

1:00:00 0.007 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 

2:00:00 0.014 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 

4:00:00 0.028 0.019 0.012 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 

6:00:00 0.043 0.028 0.018 0.013 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 

7:00:00 0.050 0.033 0.021 0.015 0.010 0.007 0.004 0.003 0.002 

8:00:00 0.051 0.033 0.021 0.015 0.010 0.007 0.004 0.003 0.002 

9:00:00 0.051 0.033 0.021 0.015 0.010 0.007 0.004 0.003 0.002 

10:00:00 0.050 0.033 0.021 0.015 0.010 0.007 0.004 0.003 0.002 

12:00:00 0.049 0.032 0.021 0.015 0.010 0.007 0.004 0.003 0.002 

18:00:00 0.045 0.029 0.019 0.014 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 

20:00:00 0.044 0.028 0.018 0.013 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 

24:00:00 0.041 0.027 0.017 0.013 0.008 0.006 0.003 0.002 0.002 

24:05:00 0.041 0.027 0.018 0.013 0.008 0.006 0.003 0.002 0.002 

25:00:00 0.041 0.028 0.018 0.014 0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 

26:00:00 0.041 0.028 0.019 0.014 0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 

27:00:00 0.041 0.029 0.019 0.015 0.010 0.007 0.005 0.004 0.004 

30:00:00 0.040 0.028 0.018 0.014 0.009 0.007 0.004 0.003 0.003 

36:00:00 0.037 0.026 0.017 0.013 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 

48:00:00 0.033 0.023 0.015 0.012 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 

72:00:00 0.027 0.019 0.013 0.009 0.006 0.005 0.003 0.002 0.002 

 

  



4 

C 6.2 KOVAA 

  0.2 0.4 0.7 1 1.5 2 3 4 5 

0:30:00 0.042 0.028 0.019 0.015 0.011 0.009 0.006 0.005 0.003 

1:00:00 0.081 0.053 0.036 0.027 0.020 0.015 0.011 0.008 0.007 

2:00:00 0.156 0.099 0.065 0.048 0.033 0.025 0.017 0.012 0.010 

4:00:00 0.305 0.190 0.121 0.088 0.058 0.042 0.027 0.019 0.014 

6:00:00 0.454 0.281 0.178 0.128 0.083 0.059 0.036 0.025 0.018 

7:00:00 1.870 1.230 0.784 0.559 0.358 0.251 0.155 0.110 0.080 

8:00:00 0.519 0.318 0.197 0.139 0.088 0.060 0.035 0.022 0.015 

9:00:00 0.515 0.316 0.196 0.138 0.086 0.059 0.034 0.021 0.014 

10:00:00 0.511 0.313 0.194 0.136 0.086 0.059 0.033 0.021 0.014 

12:00:00 0.498 0.306 0.189 0.133 0.084 0.057 0.033 0.021 0.014 

18:00:00 0.454 0.279 0.173 0.122 0.076 0.052 0.030 0.019 0.013 

20:00:00 0.439 0.270 0.168 0.118 0.074 0.051 0.029 0.018 0.012 

24:00:00 0.414 0.255 0.158 0.111 0.070 0.048 0.027 0.017 0.012 

24:05:00 0.442 0.270 0.168 0.117 0.072 0.048 0.027 0.017 0.012 

25:00:00 0.732 0.431 0.274 0.202 0.140 0.104 0.071 0.053 0.041 

26:00:00 1.030 0.575 0.354 0.258 0.176 0.130 0.087 0.065 0.051 

27:00:00 1.330 0.722 0.434 0.311 0.209 0.152 0.100 0.073 0.057 

30:00:00 1.360 0.704 0.401 0.274 0.170 0.114 0.065 0.041 0.028 

36:00:00 1.330 0.687 0.391 0.266 0.165 0.111 0.063 0.040 0.027 

48:00:00 1.180 0.609 0.347 0.236 0.146 0.099 0.056 0.036 0.024 

72:00:00 0.957 0.496 0.282 0.192 0.119 0.080 0.046 0.029 0.020 

 



1 

LIITE VI 

Sulkuteltta- ja ilmalukkotelttaratkaisuja. 

Suorakaiteen mallinen sulkuteltta (Temet 2015) 

 

Kolmion mallinen sulkuteltta (Suoja-Expert ) 

 

 

 

 

 

 



2 

Sermimallinen asbestiteltta, ”kiwikascreen” (ASBE glovebag LTD) 

 

Itsestäänseisova asbestiteltta, ”Asbetent” (ASBE glovebag LTD) 

 


